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؟8اـــــــــــــی7؟دام روزـــــــــک
نظرمحمد ثاقب

مصبتھای سھ ونیم دھۀ . برای مردم افغانستان بھ جا گذاشتینی وذھنیی رااین دوروزخاطرات غم آلودعزیراتوجھ کردًبھ آن عمیقاکھ بایددرمتن تاریخ معاصرافغانستان اخذ موقعیت کرده انداین دوروز بھ عنوان روزھای تکان دھندۀ
ھم بقایای آن در اخیردرزندگی اجتماعی وسیاسی واقتصادی مردم افغانستان بھ پس منظرسیاه این دو روز گره خورده است، کشتھ شدن بیش ازیک ونیم ملیون نفر، معلول ومعیوب شدن میلونھای دیگر ومھاجرتھای نا میمون،کھ تا اکنون 

اما باید خط فاصل دربین این دو روز را تعریف کرد،وگرنھ قضاوت درزمینھ عادالنھ نخواھد بود،زیرا کھ . خارج ازکشورما بھ صورت یک معضل تاریخی تبارزکرده است؛ اینھا قضایای اند کھ در نتیجھ این دوروز دامن گیرمردم ما شده است
اھداف تجاوزگرایانۀ شوروی درافغانستان درچھره ھای شیطانی تره کی،امین وکارمل تبارزکرد،کھ ھریکی شان باالنوبھ حلقۀ ننگین غالمی راازسوی شوروی . ش١٣۵٧ثور٧ھ نشان میدھد کھ در روزمطالعھ تاریخی در طی سھ ونیم دھ

برعلیھ برنامھ ھای ازبیرون تعیین شده دندوازطریق یک اقتدای سیاسی یک باره بھ منظور تأمین منافع حزب کمونیزم براساس یک سلسلھ افتخارانھ بھ گوش کردند وصداھای آلوده بھ ھوسی قدرت طلبی خود را از طریق رسانھ ھا بلند کر
واقعیی وذھنی آن رسیدن بھ قدرت بود کھ ھرلحظھ آرزوی رسیدن بھ قدرت اشتھای محمدزائی ھا بود وھدفبھ بقایای سلسلۀجمھوری جوان سردارمحمد داود خان کودتای شومی را بھ راه انداختند کھ ھدف ظاھری آن نقطۀ انجام گذاشتن

م بھ رھبری کارمل شگافی دریک نگاه بازپسین میتوان گفت کھ این کودتا سرآغاز یک فصل شومی برای مردم افغانستان بود زیرا دیری نگذشت کھ دربین شاخۀ خلق بھ رھبری امین ناامین وشاخۀ پرچاما. را قمچین میزدرھبران کمونیزم 
.سال بعد مجبور بھ ترک این سرزمین شدند٩کھ درنتیجۀ قیامھای مستمرباشنده گان این مرزوبوم، قوای مھاجم شوروی . عمیقی بھ وجود آمد ومنجربھ ھجوم نظامی قوای شوروی درافغانستان شد تااین سرزمین را جزمستعمره خود سازند

ملت . شکی نبود کھ درآغازمردم افغانستان ورھبران جھادی بھ صورت خودجوش بھ خاطرادای فریضۀ جھاد بھ مبارزه پرداختند ونتیجۀ آن ھم پیروزی،استقالل وسرانجام شھادت درراه خدا بود. ش١٣٧١اما درمورد روز ھشتم ثور
. بورازفضای خشونت ورسیدن بھ ارزشھای مسالمت آمیزقبول شدۀ مردم افغانستان است اما آنچھ کھ اتفاق افتاد برخالف توقع وانتظارمردم بودافغانستان ھم این تحوالت را گام مثبتی ارزیابی میکردند وآرزوی شان این بود کھ این تحول،ع

تنظیمی،رفتن بھ دامان مسایل مذھبی،تمایززبانی ونژادی قضیھ را بھ جای کشاند کھ جنگھای. تًوقایعی ناگواری کھ بعد ازپیروزی مجاھدین درکابل وبعضی مناطقی دیگری افغانستان اتفاق افتاد،کھ متأسفانھ نقش جھاد را کامال دیگرگونھ ساخ
ثوردرخشان ٨ثورسیاه ترین نقطھ وروز٧روزبھ عنوان جملۀ فرجامین میخواھم بگویم کھ . بھ جای آب ازجویچھ ھای کابل خون جریان پیدا کرد وبدبختی بھ جای رسید کھ رحم وعاطفھ کلماتی نا آشنایی شده بودند وقھروخشم حاکمیت میکردند

.قضاوت بیشتر را بھ خواننده گان عزیزمی سپارم. ثوراتفاق افتاد٨ترین نقطھ درتاریخ افغانستان است اما آنچھ دردناک است تجارب تلخی است کھ دربین این دونقطھ،وبعد از

تسلیم شدن یک گروه شورشی مسلح در والیت غور

.ماه آپریل، یک محفل آشتی و ھمبستگی در دفتر مقام والیت برگزار شد١۶در
سوالی دولتیار اسلحھ خویش را کنار گذاشتند و بھ پروسھ تن از افراد اش تحت رھبری مال بھادر از ول١٢یک گروپ شورشی ضد دولتی با 

عدد ماین بھ پروسھ صلح تسلیم شده و ٢میل تفنگ و ۵عبدالکریم، این افراد با –صلح پیوستند، بھ گفتھ قومندان امنیھ ولسوالی دولتیار 
.اینھا طالبان قومندان مال شیر احمد بودند

ما خواستیم کھ بھ دولت مان بپیوندیم و بھ کشور خود خدمت نماییم و از دولت میخواھم کھ برای ما خستھ جنگ ھستیم و"مال بھادر گفت کھ 
". من و برای افراد من زمینھ کار را آماده سازد
.شخص مسلح غیر قانونی در این والیت وجود دارد١٠٠٠عنصر ضد دولتی و ۶٠طبق معلومات مقامات والیت غور، بھ تعداد 

رشیان در سراسر افغانستان بھ پروسھ صلح پیوستن، برای اینکھ این برای شان یگانھ چانس میباشد جھت تغییر راه زندگی عده زیادی از شو
و توانایی بزرگ برای برگشت بھ زندگی مسالمت آمیز، پیوستن بھ فامیل ھا، کمک برای ساختار افغانستان جدید و فراھم ساختن محیط امن 

.تی تمام ملت افغانستانبرای نسل ھای آینده و خوشبخ
پی آر تی چغچران 

گلرحمان فراز : مترجم

فرزند عبدالرحمن از  گل خان 
ۀ والیت غور بوده ّولسوالی چھارسد

لطان متعلم صنف دھم لیسۀ سو 
. عالوالدین غوری  است 

وطن گل خان لیاقت ، شایستگی  ،
خود را و معارف پروری دوستی 

برای معارف ، و مردم والیت غور 
شھامت و ثابت کرده است ، 

ادارۀ .  مردانگی او قابل تقدیر است 
ماھنامۀ شنسب برای گل خان از 

ندپاک عمل صالح و خیر بارگاۀ خداو
. کثیر می طلبد 

وانــرین جــتشایسته ان ؛ ــل خــگ

سواد آموزي و مردم  
غالم ربانی ھدفمند

امۀ ملی سواد آموزی بھ معارف والیت غور برای تطبیق بھتر و خوبتر برن
زیرا این برنامھ بھ شکل وسیع در . حمایت اقشار مختلف جامعھ نیازمند است 

قرا و قصبات دور دست و مختلف والیت غور در حال تطبیق است ، از ھمین 
ُرو ادارۀ معارف بھ تنھایی قادر نیست کھ تمام کورس ھای این برنامھ ھمیشھ 

کمی ھا و کاستی ھا را بصورت متداوم تحت تحت نظر و کنترول داشتھ باشد ، 
از ھمین خاطر بوده کھ جلب حمایت اقشار مختلف جامعھ از . بررسی گیرد 

جملۀ اصول در برنامۀ ملی سواد آموزی پنداشتھ  است ، زیرا برنامۀ ملی 
سواد آموزی از طریق تدویر کورس ھای سواد آموزی و آموزش ھای حرفوی 

و قریھ ھای دور دست توسعھ میابد ، حمایت از از شھر ھا بھ سمت  محالت 
کورس ھای کھ در محالت تدویر می شود ؛ جزء مسؤلیت ھای اجتماعی علما 
و متنفذین محل است ، علما و متنفذین مسؤلیت دارند تا با تشویق و ترغیب 
مردم از طریق منابر ، محافل و نشست ھای مردمی ؛ افراد بیسواد و کم سواد 

غیب نمایند تا با اشتراک و سھمگیری در کورس ھای سواد را تشویق و تر
آموزی علیھ جھل و بیسوادی ایستاده گی و قیام کنند و با درک خوبی ھا و 
بدی ، با شناختن وجایب و مسؤلیت ھای انسانی و دینی و با شناختن وظایف 
خود در برابر خدا ، مردم و خویشتن بھ اعمار جامعھ ، احترام بھ حقوق 

، تأمین صلح و ثبات بھ منازعات داخلی نقطۀ پایان گذاشتھ تا با ایجاد ھمدیگر
. جامعۀ مرفع و پیشرفتھ سعادت دنیا و آخرت را نصیب شویم 
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تیمور لنگفظ وحا
شنیدم کـــــــــھ در عھد تیمــور لنگ
گرسنھ بھ دریا نھنگ وبکوه ھا پلنگ

زقحطی زھـــرسو ا ثـــــــــر ھا پدید
ھمھ چھـــــــــره ھا چون گلی شنگلید

گـــــــرسنـــــــھ شکم دل نیاید بجوش
بھ شیراز حــــــــافظ زقحطی خموش

خــــــن خستھ شدد لش از ســرود س
کھ درھا بـــــــــــرویش ھمھ بستھ شد

ورا گــــفت مــــام پسر د ور شــــــو
کھ میلم بھ نــــــــان است شبھا بھ خو

زفـاقــــــھ ھمھ پـــــــرده ھا پاره شـد
ضرور است حـــــــافظ پی چاره شد

نباشد دیگـــــر شعـــــــــر گفتن بـکار
ــرو توبھ اطفال نــــــــانی بیاربــــــ

چنان شد کھ حافظ کشد رخت خـویش
زخـــــــانــــھ رود تاپی بخت خویش

بـــدربار تیمــــــور او رو نمـــــــــود
تــــــواضع نمــــود ونمودش سجود

یکی نظم مــــوزون بھ پیشش بخــواند
بھ ختمش زبان را بھ حـــــافظ براند

شمش بگفتا کھ حــــــافظ شنـوبھ خ
بھ پیشم تــــــــورا قـــد رکمتر زجو

کــــھ من لشکـــرم را تباه کرده ام
سمـــــرقـــــــــند را زیر پا کرده ام

نبود کــــــــــار آسان بخارا گــرفت
کھ چون لعل از سنگ خـارا گرفت

بھ شیــــــراز یاوه ســــرائی سخن
ـــــــا لی تومردی کھنببخشی بخــ

بگفتا کـــــــھ بخشش نمودم چنان
کھ آواره گشتم بــــــــــرای دو نان

زپیشت بــــــــرم نان پسرنـان دھم
نھ زان آمـــــدم پیش تــو جان دھم

ازین حــرف تیمـور لرزید سخت
بیامـــــد بیرون او زبــــاالی تخت

ــــزودببوسید رویش نـــــــوازش ف
متاعی بداد ش مــــــــرخص نمود

علم ارزش خـــــــاص دارد جـــھان
کھ مخلوق خلق است بری امتحان

پی آرتی در محل تصادف کمک هاي تخنیکی را فراهم نمودند14عساکر تیم 

کمک ھای تخنیکی را بھ راننده دمترک کھ موترش را چپھ نموده بود فراھم ) پی آر تی(یم بازسازی والیتی در بامداد روز بیستم ماه حمل عساکر ت
.نمودند

سرباز کھ در برج نگھبانی مشغول انجام وظیفھ بود دمترک ذیل را کھ مصروف انتقال . این حادثھ در نزدیکی قرارگاه پی آرتی صورت گرفتھ بود
.بود کھ بعدا ھنگامی کھ راننده خواست موتر را حرکت دھد موتر بھ سبب اضافھ باری اش بھ پھلو افتادسنگ برای مردم محل بود دیده

تیم معاونت تخنیکی بطور عاجل برای فراھم نمودن کمک ھای تخنیکی بھ محل . سربازی کھ بھ وظیفھ بود قضیھ را بھ قومندان خویش اطالع داد
ھیچ فرد . ل انجامید و بالخره موتر ذیل را از جایش بلند نمودن و بھ حالت اولی اش باز گردانیدندفرستاده شد و عملیات  نجات یک ساعت بطو

.ملکی در این حادثھ زخمی نگردیده بود اما موتر بھ اندازه کمی آسیب دیده بود
ھد کھ پی آرتی تنھا برای ترقی دولت و این رویداد نشان مید. پی آرتی خواھان کمک نمودن بھ باشنده گان محل میباشد حتی بدون در خواست شان

.نیروھای امنیتی نبوده بلکھ بھ اندازه توانش حاضر بھ فراھم نمودن کمک بھ اعضای جامعھ محلی نیز میباشد

حکومـت و امنیـت
سیف الدین  شیرزاد:ترتیب کننده 

جان ید ، فرزندان شما نمودو مقامت استبداد متجاوزین جھادمقابل ظلم وسی سال تمام بادست ھای خالی درشما! ف ونجیب غوریمردم شر
مادرانقلبغم  درو آتش طوفان شدند  ، بیوه سرپرست ، اطفال یتیم و تعداد بی شمار زن ھاند ، خانوده ھا بی را ازدست دادھای شیرین خود

. بھ پا گشت و پدران در سوگ نشستھ ھنوز ھم می سوزند و می سازند داغ دیده
اید تا فرزندان تان گذاشتھ ویش بھ جانام نیکوی ازخ؛ بھ منظور دفاع از آزادی ایمان و عقیده ؛ۀ خودخانو، مال ملک با قربان شدن اوالد ، 

اعمال و اندیشھ ھا و باور ھایبھ جای آتش خاکستری باقی مانده کھ پامالدر بسا موارد ًولی متاسفانھ . حیات کنندامرارآن ببالند وبا افتخاربھ
.را بگیرند امنیت خانواده خودنمی توانند ند بھ ھرسازی می رقصند حتاھ ابیگانھ گشت

درفراموش کنم کھ سال ھاراخودجان فشانی اجدادشت آن ھمھ مبارزه وخل این صحنھ شوم اما احساسم نگذای ھیچ وقت نمی خواستم داراست
بازمانده گان اما. رزمیدند؛رُدھن پویازده تیربرنو ،ش ،ُموش کتبرزین ،ایمان راسخ بادست ھای خالی ووطن فروش بامقابل مستکبرین،

شام داخل تاھاازخود دفاع کرده نمی توانند روزرفتاررنجرھای تیزوتانگ ھای غول پیکرموترھای ضد گلولھ ،اسالح ھای پیش رفتھ ،شان ب
مانده پاھای خودخستھ ودوقت خانھ رفتناز زندگی رقت بارشان لذت می برندکنندمی تبلیغیگرعلیھ یک دھای مزین می نشینندپشت میزدفتر
.نشستن خستھ شده مالشت دھدخوردن و کھ ازبدن جناب عالی رادیگر یک نفر درازمی کشند تارا 

با بلند خود را غیرت این است کھ شھامت وداخل جاده ھا می دونددرموترھای رنجربرادران کھ باازغورخواھش من بھ صفت یک شھروند
بھتردواندن موتر بیش از حد قانونی کھ باعث آزار و نارضایتی مردم می شود ، ھ جایپولیس باید ب.کردن خاک باد در بین شھر نشان ندھید 

زیرا . مردم صرف کند و کسب رضایت امنیت تأمین برای در تعلیم و تربیھ و شناخت و باور بھ ثقافت پولیس را ران بھای خوداست وقت گ
جشن بایدماولی متأسفانھ امروز. آرام و مطمین کار کنند و آرام زنده گی کنند وظیفۀ پولیس است کھ با تأمین امنیت بھ مردم اطمنان دھد کھ 

ضعف کھ لیون معلول  داده ایم بھ خاطریحدود سھ مدرولیون شھیدیمدوسربلندی ماست روزی است کھ بیش ازوافتخارۀکھ مایھشت ثور
بھ بادبیان گر این است کھ تمام افتخارات مجاھدین راکھ خودشودمی گزارنامعلوم بردر یک اطاقمقدس این روز؛ تجلیل از دارددولت ما

بھ خاطرھمین است کھ ساحھ . ندبگیرردممامنیت پولیس راممکن روزی ھم برسد کھ وضعیت این چنین باشداگر!مردم یم فراموشی می سپار
الزم است کھ رھبری تازۀ پولیس فکری بھ حال تعلیم و تربیھ پولیس پس .ھم آسیب پذیر شده است » بین شھرچغچران « : ای حاکمیت دولت 

نموده تا امنیت بیشتر از این خراب نشوند و مردم بیشتر از این باور خود را نسبت بھ دولت از دست ندھد و مخالفین بیشتر از این دولت را 
. ضعیف احساس نکنند 

اد اداريــافســارزه بــمب
داکتر عبدالطیف غفوری در مقر غرض تدویر جلسھ تحت نام مبارزه بافساد اداری با سرپرست شورای والیتی٢٠/١/١٣٩١بتاریخ ) یوناما(نماینده دفتر 

.انجام دادندشورای والیتی نشت فوق العاده را

ابتداء نماینده یوناما ھدف از آمدنش را در شورای والیتی تدویر جلسھ مبازده با فساد اداری بھ میزبانی شورای والیتی و خواستن مشوره و چگونگی برگزاری 
ین جلسھ اشتراک کننده گان از نحوه مبارزه با قصد دارد تااز طریق برگزاری ا) یوناما(دفتر « :وتھیھ محل مناسب بخاطر برگزاری این جلسھ خوانده گفتند 

. فساد اداری و گزارش اجراات در مورد فساد اداری توسط سکتور ھای ذیربط آگاھی حاصل نمایند تا بتوانیم فساد اداری را زیر صفر قرار دھیم 

ده گفتند یوناما طی چند سال کھ در والیت غور مستقر است فعالیت شورای والیتی از کار کرد یوناما در غور اظھار سپاس و قدر دانی نموًبعداسرپرست ریاست 
و روی انتقال دفتر یوناما از والیت غور نیز یاد آور شده تاکید کرد کھ موجودیت دفتر یوناما در غور . ھای چشم گیری را در عرصھ ھای مختلف انجام داده است

پرست شورای والیتی با سرپرست مقام والیت صحبت نماید تا سالون کنفرانس ھای مقام والیت را در اخیر فیصلھ بر این شد کھ سر .امر حتمی و ضروری است 
.بھ مدت یک روز برای تدویر این جلسھ در اختیار شورای والیتی و دفتر یوناما قرار دھند 
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نسل بعدازجنگ
»خاموش« حسین علی 

مروزي وطن یانسل بعدازجنگ ما نسل ا
نسل باایمان وھم با دین وبافرھنگ ما

نوبسازیم ملت فرداي خودازنسل نو
باننگ ماخونخواه ورشوت ونسل ضد
سازند ملت جنگ خورده راازنسل نو

دھیم باسنگ ماميكلوخ راچون جواب ھر
آین اسالمیمدین ورآن وپیرو ق

اخواندن اھنگ موصوت قرآنست شعر
افغاني بھ جیبوكلداروگرنداریم دالر

ادست تنگ مدورھستیم باضد رشوت خو
دار"خاموش"زبانبرنعره هللا اكبر

(1)دوچشم تنگ ماھمت باالي داریم با

تیم پی آر تی از مرکز ولسوالی دولینه دیدار نمود

کیلومتری جنوب چغچران واقع ٧٠از مرکز ولسوالی دولینھ والیت غور کھ در ١۴، عساکر تیم پی آر تی )١٣٩١/١/٢٣(ماه اپریل ١١در 
.است دیدار نمودند

نماینده سیاسی، دیوید اسمیت نماینده نمایندگی –، یورگیس استانیاتیس ١۴قومندان پی آر تی –این گزمھ توسط دگروال الیگیوس سینولس 
.براه انداختھ شده بود) ای آی دییو اس (انکشافی ایاالت متحیده 

آر تی با مردم محل، پولیس محلی، نماینده گان امنیتی و مولوی محمد ھاشیم ولسوال ولسوالی دولینھ دیدار در این قریھ، اعضای تیم پی
مرکز اجتماعی، ٧مکتب متوسطھ، اعمار ۴اعمار ابتدایھ اناث گردالنگ، اعمار سازی ( بزرگان محل از تطبیق پروژه ھای تحت کار . نمودند

کھ توسط ) ، زیر بنایی و سکتور ھای صحی دیگر)مربوط معارف(اد و پروژه ھای زراعتی، تربیوی اعمار بند برق کوچک در قریھ نصرت آب
و ھمچنان وی گفت کھ نیروھای امنیتی مستقر در این ولسوالی در راستای تامین .  اجتماع بین المللی تطبیق شده اند اظھار رضایت نمودند

از بزرگان محل و مقامات دولتی خواستار اولویت بندی ١۴قومندان پی آر تی –س سینولس دگروال الیگیو. امنیت، نظم و ثبات کامال فعال اند
. مشکالت شان شد کھ نظر بھ مشاھده و سنجش کاستی ھا از دیدگاه بزرگان محل ساخت مراکز تربیوی اطفال نیاز مبرم این ولسوالی میباشد

باب مکتب را دارد و وی آرزو نمود اینکھ ولسوالی ٢٠چاپان پالن ساخت اصرار نمود اینکھ در سال جاری کشور ١۴قومندان پی آر تی 
. دولینھ نیز مستحق ساخت تعمیر مکاتب را از این آمار شود

در آخر اعضای تیم پی آر تی توام با مقامات محلی دولتی از بازار مرکز، مدارس مذھبی، مکاتب متوسطھ و مرکز صحی کھ در آن چند سال 
. دیدار نمودند) پرداختھ شده بود) یو اس ای آی دی(بدوجھ آن توسط (ی برق سولری قبل سیستم انرژ

ایاالت متحیده و (تاکید نمود اینکھ لیتوانیا توام با ھمکاران چون ١۴قومندان پی آر تی –قبل از ترک ولسوالی، دگروال الیگیوس سینولس 
ان کوشش مینماید کھ ھرکس میتواند تحوالت را قبل از وجود پی آر تی و در جریان ھمواره برای ترقی و رشد زندگی روزانھ مردم افغ) جاپان

وی عالوه نمود اینکھ شھر چغچران در پروسھ اعمار کندک اردوی ملی افغانسان کھ در آینده بھ تامین امنیت . وجود پی آر تی مشاھده نماید
.والیت غور کمک میکند، است

تیم بازسازی والیتی غور 
گل رحمان فراز : مترجم

یک سفر به ولسوالی لعل و

دلپذیرةسرجنگل یک  خاطر
فضل الحق نجات

ویرانی ھای جنگ وکم توجھ بودن حکام در گذشتھ تاریخ والیت غور یک حسرت ویک
تاسف را در اذھان مردم والیت غوربجا گذاشت طوری  مینمود کھ غور سر زمین کم ارزیش 
ومردم غور مردمان اند کھ قابل ترحم نباشند واگر بھ اعمال عده از بزرگوران موجوده غور 
متوجھ شویم فرضیھ متذکره قابل تطبیق بوده وما الئیق چیزی کھ انسان باید بھ آن دست 

ذوق اما اگر بھ شوق و.باشیمبھتر زیست نمائیم نمیو فضایهدر رفاورسی داشتھ باشد
وعالقھ کھ در اذھان عامھ مردم عام ما ایجاد شده متوجھ شویم  یک روزنھ امید را بما 

د کھ غلط فھمی وغلط کاری وغلط اندیشی چند نفری از طرف چند کس مانع با یمینماروشن 
سازد کھ ست ھمسوی وھمگامی کردن اینرا مجسم میدوام نبوده بھ کاروان کھ در حرکت ا

.رسیدنده ھای دورتری مردمان ما خواھندآینھ بلکھ در در سر منزل مقصود زود تر

تواند کھ پیر مردی با کمر خمیده و با در گوشھ گوشھ والیت غور این احساس درک شده می
فرزندش در پی تعلیم باشد مشقت کارمیکند نیمھ در آمد مزد خودرا بھ مصرف میرساند تا 

اما عده . امروز در ھر نقطھ والیت غور مکاتب بھ روی اطفال این سرزمین باز است 
مخریب وعده اوباش ومنفعت جوھنوزھم در تالش اند تا فضای ما حول را طوری جلوه دھند 
تا اگر بشود مردم تاریک بمانند وباز ھمان کاسھ وھمان آش ارباب بد طینت محل بھ جلوه

کھ این ارزوھای کاذب روزی بھ یاس مبدل خواھد گشت انشا هللا .پیشرویش گذاشتھ شود 
. العزیز

طی یک سفر در ولسوالی لعل وسرجنگل والیت غور اگردقیقتر متوجھ شوی این را بھ آدم 
کھ امنیت در ولسوالی صد در صد تامین بود ھر صاحب پیشھ بھ خاطر آرام بھ کار .میرساند

فضای تفاھم کامال مشھود رقابت ھا بسیار سالیم وھر کس تالش .مصروف وکسب خود
اگرچھ فعالیت ھای سیاسی .داشتھ وتالش دارد  تا کاری بھ منفعت خود ومنفعت مردم بکند 

بعضی گروه ھا واحزاب سیاسی مشھود بود ه ومشھود است  ا اما نھ بھ آن اندازه کھ 
قاط والیت غور عملی وکار را ھم بخود وھم قوماندانان دیگری والیت غور در سائیر ن

.بمردمان محل ونھاد ھای تعلیمی وکمک رسان تنگ ساختھ اند 

در ولسوالی لعل وسر جنگل ھر نھاد دولتی بھ کارخود مصروف ودر حال عرضھ خدمات 
بوده از انچھ دولت بھ دست رس ادارات قرار داده بھ مردم میرسید موسسات ملی وبین 

کھ خیلی سھولت در زنده گی روز مره مردم رونما .عالیت ھای خودرا بسر میرسانند المللی  ف
گردیده است مکاتب فعال وھر شاگرد مکتب بیدون کدام تشویش از فاصیلھ ھای دور بھ 

من چشم .مکتب میاید ودر آموزیش سھیم وبا روحیھ آرام بصوب خانھ خود رھسپار میگردند
.آور ونھایت دلپذیر بود بیان میکنم دید خود را کھ خیلی برایم تعجب

)برنامھ انکشاف دھات (ما ورکشاب داشتیم از طریق برنامھ انکشاف ملی منطقوی 
اعضای شوراھای انکشافی محالت اعم از مردان وزنان در ورکشاب ما سھم داشتند 

الی دوختری از قریھ سر سقابھ بھ ورکشاب اشتراک داشت روزی از روزھا کھ ما در ولسو
لعل وسرجنگل مصروف بودیم الحاقیھ دارالمعلمین آن ولسوالی کھ تعمیرش آماده بھره 
برداری شد ه بود واز مرکز والیت واز ریاست معارف وریاست دارالمعلمین والیت غور 
اساتید غرض افتتاح بھ ولسوالی آمده بودند مجموع مھمانان بھ قریھ سری سقابھ مھمان 

بھ مھمانی دعوت بعمل آمده بود معیتی مھمانان رھسپار خانھ میزبان بودند کھ از بند ه نیز 
شدیم کھ فاصیلھ زیاد را در بر میگرفت در مسیر راه آن دوختر جوان را بعد از ساعت 

عصر دیدم کھ پیاده پیاده کتاب بھ دستش درس ھای خود را خواند ه خواند ه بھ سوی )۵(
خیلی بخود میگفتم کھ .جب آور ودلپذیر بود خانھ اش در حرکت وروان بودبرایم بسیار تع

کاشکی روزی ھمھ مردمان مان بھ این وضعیت دست یابند تا زمینھ کار وبار ودرس وتعلیم 
واگر بشود مردمان  ماسیر وسفر ھای در ولسوالی لعل . برای ھمھ گان را فراھم گردد 

ده  چیز ھای را درک وسرجنگل داستھ باشند تا از وضعیت کھ در این ولسوالی حاکیم گردی
راه زنده گی برای آینده وآینده سازان وبدانند  ودر زنده گی ماحول خود ھا عملی نمایند تا

محیط خودرا مساعد سازند تا فرصت ھا ازدست نرفتھ کاری بشود کھ آرزوی دیرینھ این سر 
ه در ولسوالی من بیدون شک وتردید متیقینم کھ انشا هللا تا ثیرات زند.زمین بال دیده میباشد

لعل وسر جنگل ھمین اکنون بھ فیصدی بلند در ولسوالی دولت یار سرایت نموده ودر آینده 
ھای نزدیک در تمام ساحات والیت غور موثر واقع میگردد ودر سیر کاروان در حال حرکت 
ما سرعت خوب رونما پیش جوانان ونوجوانان در اینده ھای نھ چندان دور کھ فرصت را از 

کھ برای ھمھ ما . اده ایم در ولسوالی لعل وسر  جنگل والیت غور سفر داشتھ باشنددست ند
وھمھ بھ ھمین راه کھ مناسیب .تابدانیم کھ زندھگی نافع وموثر این است.خوب خواھد بود 

ترین طی طریق است دریافتھ بھ پیش برویم 

هشت ثور در والیت 
د ـل شـور تجلیـغ

رئیس شورای والیتی والیت غور در محفل کھ 
بمناسبت تجلیل از ھشت ثور درسالون مقام والیت 
برگزار شده بود گفت ھشت ثور مصادف است با 

ردم افغانستان این سال روز پیروزی جھاد برحق م
روز روزی پروزی مجاھدین افغانستان وفصل تازه 
در تاریخ مبارزات آزادی خواھی واستقالل طلبی 
ملت مسلمان افغانستان است رئیس شورای والیتی 
بھ نماینده گی از شورای والیتی این روز فراموش 

وافتخار آن را کھ از نتیجھ آثار و فدا کاری ناشدنی
تان بدست آمده برای تمام مسلمان مجاھدین افغانس

افغانستان بخصوص برای ورثھ شھدا ومعلولین 
.ومردم شریف وبا دیانت غور تبریک گفت
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وضیعت زنان در سال هاي گذشته
گل رحمان فراز 

بس در کشور استرلیا در سال ھای گذشتھ کشتن زنان گناھی بود : وضیعت زنان در استرلیا
کوچک، زنان حق صرف کردن نان را با شوھران شان نداشتند، اول مردان نان را صرف 
میکردند و باقی مانده غذا صرف شده بھ اجازه شوھر توسط زنان خورده میشد و در آن زمان 
در صورت بروز بیماری زنان حق درمان را نداشتند، زنان چاق را در زمان قطعی کشتھ و 

.و اھمیت قایل نمیشدندگوشت شان را میخوردند
در این جزیره مرد میتوانست زنش را فروختھ و یا بکشد و زن : وضیعت زنان در جزیره ویتی

.حق نان خوردن با مرد را نداشت و مسکن شان از ھم جدا بود
زنان باید انتظار میکشیدند تا اینکھ غذا توسط شوھران شان خورده : وضیعت زنان در پونیزی

.ن باقی مانده غذا توسط زن و دخترانش خورده میشدشود و بعد از آ
در این محل غذای لذیز غذای الھی نامیده میشد و این خوراک ھا : وضیعت زنان در مارکیز

.مخصوص مردان بود و زنان از خوردن آن محروم بودند
مردان میتوانستند زنان خود را بدون در نظرداشت رضایت شان بھ : وضیعت زنان در بیرمان

.سی دیگر بھ قرض دھندک
زن و دختر در آنجا بی ارزش بود تا آنجاییکھ ھرگاه یک زن سبد تخم : وضیعت زنان در افریقا

مرغ را انتقال میداد و یک تخم از دستش میافتید و میشکست ھمان زن محکوم بھ اعدام میشد، 
.اده مینمودندزن در افریقا گلھ گلھ فروختھ میشد و از زنان برای غلبھ نمودن زمین استف

زن در ایران شخصیت حقوقی نداشت، مرد میتوانست زن خود را بھ : وضیعت زنان در ایران
.قرض و بھ کرایھ بدھد و این عمل را کمک بھ دین، عمل نیک و کار حسنھ می پنداشتند

زنان حق استفاده از مال و دارایی شوھرش را نداشت و در صورتی : وضیعت زنان در بابل
ز مال شوھرش، بدون مھریھ از خانھ شوھرش اخراج، غرق دریا و یا بحیث کنیز از استفاده ا

. آن استفاده میشد و پدر میتوانست دخترش را بھ عنوان اجناس خرید و فروش نماید
دختران ھیچ حقی در زندگی نداشتند و دختران جوان را زنده بھ گور : وضیعت زنان در مصر

.زیاد شدن آب دریای نیل قربانی میکردندمیکردند و دختران زیبا را برای
ھمان طوریکھ بچھ ھا، بچھ ھای سگ را در آب میاندازند، : وضیعت زنان در جزیره العرب

.دختران را بھ آب انداختھ ویا زنده بھ گور میکردند
ھرگاه زنی فرزند نداشتی، میتوانست با یک مرد ھمبستر شود و پسر : وضیعت زنان در ھند

.و زنان بعد از مرگ شوھران شان سوختانده میشدندبدنیا آورد 
یکی از دانشمندان میگوید کھ طوفان، مرگ، جھنم، زھر کشنده و افعی در نزد ھندوھان {

}ھیچکدام بدتر از زن نبود
مرد حاکم مطلق و بدون چون و چرا خانواده خود بود و ھرگاه با : وضیعت زنان در تمدن روم

ھ کدام جرمی، صالحیت کشتن شان را داشت و تا زمانی مرتکب شدن زن و یا دخترش ب
.موجودیت پدرش تحت سرپرستی وی و بعد از آن تحت سر پرستی پسر بزرگش بود

زنان در این تمدن ھمانند درختان بودند کھ از بیرون زیبا ولی : وضیعت زنان در تمدن یونان
.ھنگامیکھ گنجشکان آنرا بخورند بمیرند

در چین میگفتند کھ مرد را خدا آفریده و زن را شیطان، در تولد : چینوضیعت زنان در تمدن 
دختران شان گریان و تولد پسران خود را گرامی میداشتند و زن را آب گل آلود می دانستند کھ 

.ثروت را می شوید
دانشمندان میگفتند کھ آیا زن روح دارد یا نھ؟ اگر دارد : وضیعت زنان در اروپا قرون وسطی

نسانی است یا حیوانی و بنطر شان زن موجود طفیلی بود و خداوند زن را برای این روحش ا
.خلق کرده کھ سرگرمی مرد باشد

بھ نظر ایشان زن انسان بوده و خاص برای مرد آفریده شده است : وضیعت زن را اروپا متمدن
.و بیش از یک قرن در انگلستان عضو جامعھ نبود

در فرانسھ جریده ای اعالن کرده بود کھ زنان از حق باز ١٩٣٨در : وضیعت زنان در فرانسھ
کردن حساب و مصرف محرومند و در یک بحث گفتند کھ زنان پلید اند، باید گوشت نخورند، 

.حرف نزنند، نخندند، تمام اوقات شان باید وقف خدمت بھ مردان شود

ولـام قابل قبـنظ
نورهللا نوری

. علل مختلف وجود دارد کھ در افغانستان ھیچگاھی حکومت با انرژی و توانان بوجود نیامده است 
. می ، گروھی ، سمتی است پولیس و اردوی افغانستان ملی و مردمی نبوده بلکھ قو-١
. عدم اعتماد و ھم آھنگی بین ارگان ھای دولتی -٢
. رھبریت نادرست در درستگاۀ بلند پایۀ دولت -٣
. اشغال کرسی ھا بلند توسط اشخاص آلوده بھ فساد -۴
. تکیھ زدن افراد زورکوبھ اریکھ قدرت -۵
. ُتجربھ در پست ھای مھم دولتی ِتقرر اشخاص با واسطھ ، کم سواد ، ناتوان و کم-۶
....و . انجام وظایف بخاطر معیشت روزگار و بھ دست آوردن پول نھ بھ خاطر خدمت بھ وطن و مردم -٧

از ھمین رو در ادارت دولتی . علل فوق الذکر سبب این شده است کھ حاکمیت روحیھ و قدرت دولت از گذشتھ ضعیف و نا توانتر شود 
مایۀ تأسف اینجاست کھ در افغانستان ھمدیگر . توان یافت کھ متملق و خراب کار نباشد و بھ سود شخصی خود کار نکند کمترین کسی را می

اعضای . د بھ ھمھ ھویدا است کھ قانون توسط مراجع مختلف دولتی نقض می شو. ًپذیری و احترام متقابل با یکدیگر کامال از بین رفتھ است 
دولت خود شان مردم را از نظام متنفر کرده اند و ھمزمان با گوشھ گیری افراد ناراضی از نظام ؛ نام ھا و القاب نامناسب را باالی آنھا می 

فاصلھ میان افراد ناراضی و حکومت ساحۀ حاکمیت حکومت. گذارند کھ در نتیجھ باعث تقویت خط فکری و صفوف مخالفین نظام شده است 
از طرفی ھم پامال شدن عدالت و صداقت در بسیاری ادارات دولتی باعث می شود کھ کار افراد فقیر ، بی واسطھ و کم . را تنگتر کرده است 

. زور بھ شکل درست آن بھ پیش نرود ، این نقیصھ نیز باعث نارضایتی مردم از دولت شده است 
م کاری ، عدم تعھد ، گروه گرایی و سمت نگری را کنار بگذارند و بسوی اسالمیت ، درخواست من از دولتمردان افغانستان این است کھ ک

مدعیان . حق را بھ حقدار بسپارند ، تفکیک غنی و فقیر ، پولدار و بی پول ، زورمند و کمزور را نکنند . عدالت و وحدت گام بردارند 
ون نکنند ، از آن استفاده درست و سودمند کنند و منفعت ملت را در غیرت و شھامت را کھ در وجود شان است مدف. دروغین خدمت نباشند 

نظر بگیرند تا اینکھ ملت تحت احسان و خدمات دولت قرار گیرد و توافق نظر ، اعتماد در عمل و ھمکاری و روا داری بھ وجود آید و دولت 
. یث یک نظام قابل قبول عمل نماید ساحۀ حاکمیت خود را بھ زور و قوت و حمایت و پشتبانی مردم گسترش دھد و منح

ونــــانــــق
قانون اساسی مجموعھ قواعد حقوقی است کھ ساختاردولت ،سیستم اقتصادی -:تعریف قانون اساسی 

اسی ،قوای ثالثھ ،روابط سھ قوا بایکدیگر،حقوق ،مکلفیت ھا وآزادی ھای مردم بحث می دولت ،رژیم سی
.کند 

مجموعھ قواعدی است کھ بر اثر تفاھم و ھماھنگی مردم،نیروھای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح و در -
آزادی و ساختار آن مشارکت کرده ودر چھار چوکات معین تنظیم،نوع حکومت و ساحات آن را محدود و 

.حقوق مردم را تثبیت می نماید
عبارت ازتجویز صریح ومعقول است کھ ازطر ف ھیئت حاکمھ بھ منظورتنظیم زنده گی :قانون عادی 

.اجتماعی وسعادت فرد وضع شده وتطبیق آن توأم بااجبار است 
ارگانیک  وفرعی : وبردوقسم می باشد 

.کھ روابط افراد جامعھ را تنظیم نموده دارای مؤیده استقانون عبارت از مجموعھ قواعد و دساتیری است 
.)نشرمی باشد وتنفیذطر ح قانون ،تسوید، تصویب ،توشیح ،( مختصر : طی مراحل قانون

سندتقنینی است کھ برای تنظیم بھتراموردرمطابقت باقانون اساسی یاقانون عادی توسط یکی : مقرره 
.مربوطھ وضع می شود ازقوای دولت بمنظورتنظیم ساحھ قوای 

.مقرره درجریده رسمی نشر می گردد 
بھ عبارت دیگرمجموعھ قواعدی است کھ متکی بھ احکام قانون ترتیب و تنظیم گردیده،توضیح وتشریح 

.کننده قانون باشد
.مقررات مجموعھ دساتیر است کھ مدون شده وزمینھ تطبیق را دارد :مقررات 
ًھا است ودرعرصھ حقوق کلیات است کھ ماھیتا ضوابط حقوقی را نشان دھنده ماھیت پدیده:اصل 

.مثال آزادی . انعکاس میدھد 
مثال آزادی ازتعرض مصؤن است کھ ضمانت اجرا دراد یک . نعکاس اصل است کھ توأم باضمانت اجرا :قاعده

.قاعده است وخود کلمھ آزادی اصل است کھ انعکاس داده شده است

پاسخ گویی دولت در برابر ملت

جلسھ پاسخگوی حکومت بھ مردم تحت ریاست شورای والیتی برگزار ١٣٩١ثور ١٨بتاریخ 
کار کردسال ) آمریت فوائد عامھ، ریاست آبیاری وزراعت(ادارات دولتیسھورهداینشد در
جلسھ در این . در برابر مردم ارایھ داشتند1391توضیح وپالن کاری سال شان را ١٣٩٠

پاسخگوی ، ادارات پاسخگو قناعت مردم ورسانھ ھارا طوری میخواستند کھ بھ سوالت شان 
کھ کمیتھ نظارت وسمع وعده سپرد رای والیتی بھ مردم نشد رئیس شوپاسخ ارایھ شود 

نموده ادارات را پیدا وخالء ھا شکایات شورای والیتی سعی میکند کھ راه ھای قانونی 
ومورد پیگرد قانونی قرار دھد وھمچنان افزود کھ ادارات دولتی حس مسئولیت پذیری در برابر 

.ا کار میکنندمردم وحکومت ندارند وبھ سلیقھ ھای روابط ھ


