
 
 

 
  
  

    
    

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 

  ر معارف غورپد
 غالم ربانی هدفمند

به مقام ریاست معارف غور انتصاب شد ، او همزمان به تقررش علیه فساد به مبارزه بر  1389در ماة اخیر سال احمد تواب    
خواست ، افراد که با دامن تَر در رده هاي دوم و سوم معارف قرار داشتند و موجبات زندانی شدن محمد نعیم فروغ رییس 

و و دو تند خُ یآدم احمد تواب ظاهراً به خاطر مبارزه علیه فساد به. معارف را فراهم کرده بودند ؛ سلب صالحیت کرداسبق 
سناتور محمد داود غفاري . هیوالي که تمام کارمندان معارف جرئت مالقات با وي را از دست داده بودند .  آتشۀ معروف شد

در نشست  فاروق وردك وزیر معارفاز  با نقلِ قولري اسالمی افغانستان جرگۀ جمهو کمیسیون سمع شکایات مشرانو عضو
، نابسامانی ها و خال هاي کالنی مشهود بود که  وزیر معارف را مجبور  شدهمعارف غور مطالعه اوضاع « :غیر رسمی گفت 

لب سرا قدیمه دستگاة فاسد  احمد تواب؛  آغاز کاردر . » نصب کند مقام  غرض اصالح امور احمد تواب را به اینساخت تا 
و  پول  و دالّالنقاچاقبران سیاست اما  . به هیچ کسی فرصت نداد تا به کار هایش دخالت کند و کرد ه نشینخانصالحیت و 

هر چند پس « . و با دستگاة فاسد خریداري شده همکاسه اش کردند  نمودندسیر تعیین شده منحرف الاو را از خط  اداره ؛ 
از معارف غور که ما  یشناخت.  کرد سقوط ؛ تنها چاة فساد درتا اینکه » یت هاي سابقه وي هم مطلوب نبوده منظر مأمور

افراد دست چهارم ، سوم و دوم  . باال فاسد است تا که دستگاة دالّل و وجدان فروش معارف غور از پایین داریم این است 
و به  سرایت کرده است ان آنهافساد از دامن به رو ،الن سواري می کنند را بی پا این اداره تمام است کهده سال  غور؛ معارف

 1390حمل  3روزي .  خاطر نجات خود تا آخرین نَفَس تالش می کنند که قناعت رده هاي باال را فراهم کنند که کرده اند
از رویۀ و طرز سلوك رفتیم  و غور داکتر عبداهللا هیواد والی و فرهنگیان غور به دفتر اساتید دارالمعلمین عالی   یجمع اب

او  والی غور احمد تواب را با اوصاف نیک توصیف کرد و طرز سلوك  شکایت کردیممعارف  دارةاحمد تواب با مشتریان ا
من از شما معذرت می  به جاي رییس معارف «: فعلی معارف نیک پنداشت و گفت به مقصد ترمیم و اصالح وضعیترا 

می افراد فاسد و ناشایسته و ناباب معارف  . چنین رویه کند دستگاة معارف او را مجبور کرده که  خواهم ، فساد حاکم در
متوصل  آنها شوند اما به سارنوالی معرفیرا به کار نگذارند ، قرار بود هشت نفر افراد فاسد معارف همین روز ها   خواهند او

قرار معلوم  .» مانداختند ، من هم آنها را براي همین بار بخشید به عذر شدند و دست هاي فاسد خود را به یخن رییس معارف
وزیر صاحب معارف برایم گفته « : احمد تواب هم با یک تن از مسؤلین مربوط معارف گفته بود . قناعت آقاي هیواد هم فراهم شده بود

 1390حمل شمارة ماة در » شت نفره«  مین موضوع در مقالۀ زیر ناا. » است که والیت غور زیاد مشکل دارد ، جدي رفتار کن 
جاي دادن مار در به معنی هشت نفر که عفو این  کرده بودیم از عبداهللا هیواد خواهش آن مقالهر د. ه بود ماهنامۀ فیروزکوه چاپ شد

  2بقیۀ صفحه .           آستین حکومت است
 

  ردیدیس معارف غور توقیف گیر
  رسانھ ھای تیم پی آرتی –روزنامۀ افغان پژواک 

 
توسط یس معارف والیت غور بھ جرم رشوت گرفتن یراحمد تواب  27/7/1390چھار شنبھ  

مھ افغان دگروال عبدالسمیع سرپرست امنیت ملی بھ روزنا.دستگیر گردید کارمندان امنیت ملی
ھ بھ دفترش توسط کارمندان امنیت روز چھارشنبعصر  05:00ساعت  احمد تواب: پژواک گفت

این یک مثال  .حاجی عبدالحکیم معاون ریاست معارف چنین ابراز نظر کرد .ملی بازداشت گردید
باشد و  و فساد اداری میحموخواھان  است کھ دولت جمھوری اسالمی افغانستان مشتاق

 خدمات عمده و خواھد کھ دھد کھ دولت جمھوری اسالمی افغانستان می ھمچنین این نشان می
ضروری را برای آینده بھتر افغانستان انجام دھد و برای آینده بھتر افغانستان حکومت 

دارد اگر کدام عمل مشکوک از فساد اداری و  افغانستان بھ کمک و ھمکاری شما مردم نیاز
ھ خاطریک،ب امنیت ملی خبر بدھید مسقیمًا با مقامات بینید بدون کدام شک وتردید می... غیره

بھ  گرداندو و نابود حمنیست کھ  فساد اداری را از افغانستان  دولت قادر؛ بدون ھمکاری ملت 
  .دولت نیاز بھ کمک و ھمکاری شما دارداین صورت 
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  ده سال و ده روز پس از مسعود
  .ھرات -مد ثاقب نظرمح

بدون تردید افغانستان کشوری است کھ در طول زمان بیشتر از ھر کشور دیگر، ازسوی ُدَول دور ونزدیک آسیب پذیر بوده است، ولی این 
 کشور ھمیشھ موازی با زمان،شخصیتھا وقھرمانانی را در آغوش خود پرورش داده است کھ در برابر دخالتھای مستقیم وغیر مستقیم بیگانھ

طبیعی است، قدرتھای کھ منافع سیاسی،اقتصادی واعتقادی خود را درین سرزمین نھفتھ می بینند، میخواھند کھ با . گان بھ تقابل پراختھ اند
چنانچھ  تاریخ معاصر افغانستان گواه صادقی است کھ ھمواره . دور ساختن موانع از سر راه خود، بھ این اھداف خصمانۀ خود متوصل شوند

درست درحدود بیست سال قبل گروه . ن بھ نامھای متفاوت، بزرگترین چھره ھای سیاسی و مردمی این ملت را نابود ساختھ اندمتجاوزی
محتجر و ناشناختۀ با شعارھای مقدس ولی بدون عمل بھ صورت متاع بی رونقی از بازارھای خارجی بخاطر بھره وری سیاسی وارد حریم 

بھ ھیچ یک از اقشار اجتماعی افغانستان سازگار نبودند، لذا بھ ھمۀ آحاد جامعھ نا مأنوس بودند، شاخصھای این قشر ناشناختھ . ما گردیدند
اما سؤال اینجاست کھ این اجناس وارداتیی یکباره مصرف، از کجا سازماندھی می . آنان ھیچ نوع تطابقی بھ عنعنات ملی ودینی ما نداشت

وسرانجام  .سوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان بھ صورت نمایان تمویل وحمایت میشدند شدند؟ واضح است کھ این پدیدۀ منحوس از
دیری نگذشت کھ شبکۀ القاعده ھم با این دو پدیدۀ شوم ملحق شد، کھ از نتیجۀ تالقی این سھ جریان یک مثلث منحوس، عرض اندام کرد، 

این سھ پدیده، سازمان استخباراتی پاکستان بھ عنوان آمر واین  بھ محض پیوست شدن. کھ ھریک از اضالع آن حامی ضلع دیگرش شد
    3 بقیھ صفحھ       . دوجریان دیگر بھ حیث مأموران مخلص وفرمانبردار او بھ ھمۀ خواستھای خصمانھ اش لبیک گفتند

 

  زاویه هاي تاریک روشن شد
 ، منبع دو این متون و احکام ، بوده اسالم مقدس دین اصلی منابع) ص(پیغمبر سنت و قرآنکریم

 جنگ قطع ، مسلمانان برادری ، برابری تبلیغ مقصد بھ متون این.  است تغییر ابلق غیر و ثابت
 فراھم نھایت در و دنیا در انسانیت تحکیم ، ریزی خون و خصومت بردن بین از ، البینی ذات ھای

 منابع این بھ ما کھ باوصف.  است آمده بشریت رستگاری و فالح و خیر موجبابت و اسباب کردن
 و مسلمان درگیر طرفین کھ ایم بوده خود جامعۀ در فراوان ھای جنگ شاھد اما داریم کامل ایمان
 در ریشھ ھا جنگ این.  است واضح ھا جنگ این دلیل.  ھستند و بوده اسالمی نظام تحکیم مدعی

 ھا جنگ این شده باعث آنچھ.  ندارد ریشھ مردم ھای باور و عقاید بھ ندارد اسالم مقدس دین
 افراد جویانۀ حاکمیت ھای باور ؛ بشاند سوگ در را جامعھ و تخریب را نظام و شدبپو دین ردای
 بین در جنگ حالیکھ در.  اند بوده ھا زبان و ھا نژاد ، احزاب ، ھا گروه گروی در کھ است و بوده

 کنند می جنگ ھم با مسلمانان گروھی دو یا دوفرد اگر مقدس دین در نیست مجاز قطعًا مسلمانان
 از یکی کھ صورت در بیآورند صلح شان دربین و بشانند باھم را آنھا تا اند ملّکف سلمانانم بقیۀ
 کھ بجنگند تازمانی باغی ھمرای تا اند مّکلف مسلمانان بقیۀ نپذیرد را صلح و کند بغاوت طرف دو
 متون بھ کھ است بوده افراد ھای باور و نظریات محصول ما جامعۀ ھای جنگ.   دھد تن صلح بھ

 ، خود شخصی احساسات و خواست و ھا باور روشنایی در بلکھ اند نداشتھ علم اسالم مقدس دین
 کسب مقصد بھ فھم کم افراد تعدادی یا خود خانوادۀ نجات و جان حفظ خاطر بھ مجبوریت از یا

 ھزاران شدن معیوب و قتل اسباب ناحق ھای فتوا اصدار با سیاسی و اجتماعی جایگاۀ و مقام
 زیر کھ دھد نمی اجازه خود برای اسالمی بینش و اندیشھ صاحب فرد ھیچ حالیکھ در دند،ش انسان

 فتوا اصدار دیگران باالی تنظیمی و سیاسی ھای گی وابستھ و نژادی و زبانی و مذھبی احساسات
 یک ناحق قتل قرآنکریم.  بریزد را انسان ھزاران خون و بداند مجاز را جنگ موجب بدون و نماید

 و ھویدا حقایقی جای تا سال ده این طی اّما. است کرده بیان ھا انسان تمام قتل منزلۀ بھ را نمسلما
 جنگ و ھا کشمکش از و اند کرده باور ھمدیگر حقانیت بھ جوانب و شد روشن تاریک ھای زاویھ
 مختلف ھای تنظیم و نژاد و ھا زبان و مختلف مذاھب از حاال.  اند داشتھ بر دست مسلحانھ ھای
 سیاسی و فرھنگی ، اجتماعی مراسم کنند می کار دولتی ادارات در ھم کنار در مرد و زن از اعم

 طی چون.  کند می کمک را ھمزیستی و بوده آرامی نفع بھ خیلی کھ.  شود می گزار بر مشترک
 جانب بھ را خود ، رسمی آدرس از تا اند کرده پیدا فرصت و جرئت و توانایی و علم مردم مدت این

 ناسالم ھای طرزدید رفت بین از و ھا خال شدن پر سبب ھمزیستی و ھمنشینی.  کند تعریف مقابل
 در حتی افغانستان در تا ساخت مساعد را زمینھ مختلف مذاھب علمای ھمنشینی طوریکھ شود می

 کسی ھیچ جنگ سالیان طی حالیکھ در.  شد افتتاح مذاھب تقریب نام زیر شورای غور والیت
 از استفاده با باب نا افراد جنگ سالیان طی.  نداشت را مذاھب تقریب ایدۀ طرح توان و جرئت
 بین عمیق بسیار ھای فاصلھ نتیجۀ در کھ ، نمودند ظلم مردم عام علیۀ مردم عام بھ متعلق مراجع

 مناطق اکثریت در تاحال کھ شد پیدا است؛ مقدس مردم نزد کھ دیگری مراجعی و اقوام ، ھا زبان
 حل مشکالت بسیار سال ده این طی حالیکھ در.  سوزند می آتش ھمان بھ دفاع بی مردم کشور

 و آرامی راستای در و گردیده حفظ موجود وضع امیدواریم. است گردیده روشن حقایق و شده
 مردم تا گیرد صورت بیشتری ھای تالش جھانی جامعۀ کمک با فاصلھ داشتن بر و ھمزیستی
  . نکنند تنفس تفنگ دود ناحق نای از بیشتر افغانستان
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  ...ارف ــدر معــپ
و به دام انداخته به خاطر نجات خود همیشه رؤساي معارف و والی ها را به هر شکل که شده قناعت داده  اند که ه ايآلود زیرا این همان هشت نفرِ . 

هر چند احمد در دوران .ي کنند سواربه میل خویش بار دیگر معارف را  تا دندرک» چپ بال« احمد تواب را عالمانه و سنجیدههم اند و این بار 
« ده و احتماالً با نام جعلی به ریاست معارف غور نصب شده باشد ، چون نام او در کارت رأي دهی مأموریتش از شهرت نیک بر خوردار نبو

احساس مسؤلیت ، وظیفه شناسی ، تعهد و ایمانداري کارمندان فعاّل و میهن . » احمد تواب خوانده شود« بوده که قلم خور نموده تا » محمدتواب 
 ی اصالح وقت زیرا ؛. براي آنها از بارگاة حق توفیق بیشتر آرزو می کنم  . د اداري قابل ستایش و تقدیر استدوست امنیت ملی در راة مبارزه علیه فسا

قوانین به معنی واقعی بدون استثنا در جامعه احکام  و عدلی و قضایی بر مجرمین سهل نگیرند ،کشفی  هاي ارگانکه  در روان اداره نفوذ می کند
چگونه به تا با فساد مبارزه کند ؛ بسته بود کمر همتش را فاروق وردك که به قول خودش احمد توابی به آن تندي  است؛سؤال اینجا ام.  تطبیق شود

را بی » چلنج« در باب شفافیت کار هاي معارف کلمۀ  احمد تواب و امثاله با اعتماد و اتکا بهاز باب دیگر فاروق وردك  گذاشت ؟ کُوکَن این ها سر 
ر می برد ؛ در ه سهشت نفر فاسد که شهرت مکمل آنها تا اکنون هم به کیسۀ چپن عبداهللا هیواد ب ؟؟ یا کدام مرجعی دیگري  می راند زبانمحابا به 

ه به منظور برأت خود و ب هشت نفري که  ؟؟؟رد عمل شدند و قناعت احمد تواب را فراهم کردند، از کدام راه واابتدا سلب صالحیت شده بودند
دروازه هاي ؛  کوچه به کوچهو باز هم از این آب گل ماهی بگیرند غم شریک نشان دهند ؛ ظاهراً خود را با وزیر معارف و والی غور اینکه  هدف

 .سر نوشت معارف به آنها تعلق بگیرد بار دیگر  ا با نشان دادن همدردي ارگان هاي ذیربط را تک تک می کنند ت

زیرا اسنادي که از دورة  .قلمداد نمایندادلۀ اثبات جرم  در ردیفی و قضایی دویدن و واسطه بازي اینها را ارگان هاي کشفی ، عدل توقع می رود   
ارد و مأموریت آنها به دسترس رسانه ها قرار دارد ؛ اگر ریشه یی و بدون مسامحه بررسی شود بدون شک پرده از روي کار هاي جعلی آنها بر می د

 !!یش گذارد و بعد همه ایمان خواهند آورد که هیچ اداره اي به اندازة معارف فاسد نبوده ؛ حتا شاروالی چهره هاي حقیقی آنها به نما

به مسایل عمیق شود و به عنوان زادة غور متوجۀ قضاوت تاریخ غور در قبال مدیریت خود  بعد از این رسوایی والی والیت غور همانتظار داریم که     
که به گفتۀ خودش دالیل الزام کافی براي محاکمۀ آنها را آرشیف نموده است به  »هشت نفر« شهرت  .ارت و تیم فکر نکند بیشتر از این به پ. باشد 

به سر  ادارة محلی غور) 1(به عنوان مسؤل درجه روزي خواهد رسید که آن در غیر عدالت جامۀ عمل بپوشد ارگان هاي عدلی و قضایی بسپارد تا 
  . شودنوشت احمد تواب دچار 

باید به تعهد خود در باب مبارزه با فساد عمل کند و فساد حاکم در دستگاة معارف غور را از پایین به باال  این است که وزیر معارف پیشنهاد ما به     
را غم شریک ادارة  افرادي که این روز ها خود. و نگذارد که ادارة معارف بیشتر از این توسط افراد شکم پرست گول زده شود  ریشه کن سازد 

به وزیر صاحب معارف اعضاي تیم خود را پدر معارف   1390میزان  30حکومت تعریف می کنند و با تماس هاي تلفونی پی در پی چاشت 
و تعیین ما او را به عنوان سرپرست معارف الزم دیده » ...فالنی پدر معارف غور است و مجاهد است و مسلمان است « :تراشیدند و مدعی شدند که 

با جعل و تراشیدن اوصاف دروغین می خواهند به اعتماد مردم نسبت به وزیر و وزارت معارف . کرده ایم شما هرچه عاجلتر مکتوب او را روان کنید 
یرا طی ده بناء خواهش ما از وزیر معارف این است که شخص خودش به حال معارف غور فکري مناسب و عالمانۀ کند ز. را بیشتر صدمه وارد کنند

م عالمانۀ سال گذشته یکنفر مؤمن ، متعهد و صادق حتا در رده هاي دوم معارف هم استخدام نشده است ، توقع می رود این بار به حال معارف غور تصمی
قبول نیست زیرا همین ها  انتصاب و انتخاب افراد که در تجربه ، برایند نیک نداده اند ؛ در رأس معارف براي هیچ کسی قابل. و عاقالنۀ گرفته شود 

ی شود به بوده اند که رؤساي معارف را به بیراهه برده اند در صورت که اینها فاسد نمی بودند ، یک نفر که از خارج والیت به عنوان رییس تعیین م
غانستان به هدف حل مشکل معارف بناء ایجاب می کند که آقاي وردك وزیر معارف جمهوري اسالمی اف.  هیچ صورت دست به فساد برده نمی تواند 

ه به اینجا بفرستد ، بعد از چند هر آدم معتمد را کآن در غیر .  غور ، خود دست به کار شود تا بیشتر از این اعتماد مردم نسبت به معارف آسیب نبیند 
    .همکاسۀ بزرگان می شود و تا دستگیر شدن ، معارف سوزي می کند که سودي ندارد به جز بدنامی 

 

 ده است این اعالمیه قبالً به مراجع دولتی سپرده ش
  .اکنون مجدداً بر پیگیري آن تأکید می کنیم 

م ـبه کسی اجازه نمی دهی
  ی بگیردـکه از آب گل ماه

  

جھاد و مقاومت مردم مسلمان و مجاھد افغانستان در  صفحات زرین تاریخ 
مجاھدین و . و آرشیف شده است  آزادی خواھی ھای جھان نیک َحّک

مقاومتگران حماسھ آفرین ؛ آزادی این مرز و بوم را در بدل جان ، خون و مال 
شکست مرز ھای امتیاز طلبی و تحکیم برابری و . خود بھ دست آورده اند 

برادری و درب باز مؤسسات تحصیلی بھ روی عام مردم کشور ؛ برایند بزل 
دشمنان . متگران دلیر و پاکدل این سر زمین استمساعی جمیلۀ مجاھدین و مقاو

بی خرد و ددمنش توان مبارزۀ مستقیم با منطق واالی دین مقدس اسالم و 
مسلمین را از دست داده اند ھمواره می کوشند تا از ُطُرق ممکن اخوت و 
برادری مجاھدین را خدشھ دار نمایند و در بین مجاھدین و مقامتگران ، و 

مسلمان و مؤمن و متعھد خال ھای را بوجود بیآورند تا تحصیلکرده ھای 
  .وضعیت بھ نفع آنھا شود

  

در این روز ھای پسین ھم شبنامھ ھای کھ شایستھ و بایستۀ آزادی بیان و    
کرامت انسانی  و مقام واالی قلم نیست ؛ بھ آدرس الحاج قوماندان احمد مرغابی 

در حالیکھ الحاج قوماندان .  نوشتھ و بھ آدرس ھای مشکوک ارسال کرده اند
احمد مرغابی در روشنایی تاریخ یک تن از فرماندھان دست نخست مجاھدین و 
مقاومتگران کھ در طول دوران جھاد و مقاومت علیھ بیداد گری ھا، خستگی 

مرد کھ زحمات و تالش ھای مردانھ اش . ناپذیر رزمیده است؛ تعریف شده است 
  . ن جغرافیا فراموش نمی تواند را ھیچ گاھی تاریخ معاصر ای

و قبًال بھ بنیاد ھای فرھنگی و رسانھ ھای کھ این اعالمیھ را امضا کرده اند، 
بزل مساعی جمیلۀ او را در راۀ آزادی این سرزمین مراجع مسؤل سپردند ، 

تقدیر می کنند و ھر گونھ تعرض بھ مقام واالی جھاد و مجاھدین و مقاومتگران 
مجاھدین متعھد غور را بھ دور از انصاف و عدالت و انسانیت افغانستان بویژه 

و ایمان داری می دانند و ھر نوع توطئھ و موضع گیری علیھ مجاھدین و 
زیرا افراد نامسلمان . فرزندان مسلمان این مرز و بوم را شدیدًا محکوم می کنند 

شدیدًا و فرصت طلب از ھم دلی و برادری فرزندان مؤمن و متعھد این سرزمین 
حراس و ترس دارند از ھمین ُرو تالش می کنند کھ روابط بین مجاھدین را تیره 

خواست ما از ارگان ھای مسؤل ادارۀ محلی . و از این وضعیت نفع برند کنند 
بویژۀ والی والیت غور این است کھ این جریان غیر انسانی را پیگیری کنند و 

انون بسپارند تا دیگر ھیچ بی ایمانی عاملین آن را شناسایی نمایند و بھ پنجۀ ق
  . جرئت نتواند کھ از خون فرزندان مسلمان این جغرافیا تغذیھ کند 

و مردم مسلمان و مجاھد پرور جغرافیای با ایمان ) ج(خداوندتعھد ما در برابر 
غور این  است کھ با اتکا بھ خداوندپاک ، در روشنایی آیات قرآنکریم و سنت 

بھ ھر قیمت کھ باشد؛ در راۀ خیر ، فالح و رستگاری می کوشیم و ) ص(پیغمبر
  . بھ ھیچ کسی اجازه نمی دھیم کھ آب را ِگل کند و ماھی بگیرد 

 

چر آگاهی اطفال افغانستان کل
  از خطرات ماین ها

  ی آرتیرسانھ ھای تیم پ
  

تحت رھبری کشور لیتوانیا مقیم ) پی آر تی(نیروھای تیم بازسازی والیتی 
ماین  داھی را در رابطھ بھ خطرات و تھدیگاکتوبر یک لکچر آ 10چغچران در 

  .کبرا آماده ساختندال ةھا در مکتب نسوان خدیج
تشخیص ماین ھا، تن شاگردان لیسۀ دخترانھ  50در جریان این لکچر برای 

ت انفجار نشده و ماین ھای خطر ناک آموزش داده شد و برای آنھا آموزش مھما
بینند  تا رسیدن  داده شد کھ ھرگاه کدام مواد و یا عالمت نشانی شده را می

  .نیروھای امنیت ملی افغانستان چھ باید کنند
دختر مشغول آموزش در این مکتب اند و پی آر تی روابط  1200دست کم

عضای مکاتب دارد و نیروھای پی آر تی بصورت منظم در مستحکم خود را با ا
  .مکاتب برای مالقات و مصاحبھ اشتراک میورزند

دانش آموز در والیت غور مشغول آموزش  250000مکتب و  700مجموعآ، 
باشد و شاگردان در داخل خیمھ ھا و  اند و اکثریت این مکاتب دارای تعمیر نمی

  .مین مسلکی کمبود دارندخوانند و معل در روی زمین درس می
اما جامعھ بین المللی توجھ بھ خصوص خود را در سطح معارف افغانستان 

و بھ ترقی است و پی آر تی ھمچنان برای رشد این و اوضاع ُر. داشتھ است
  .رداشتھ استبموضوع گام ھای را 

پروژه  150ملیون دالر برای اضافھ تر از  6،9برای حمایت از سکتور معارف 
رف رسیده است، تعداد زیاد کورسھا برای معلمین تدویر یافتھ است، مصھ ب

 100و در حدود . زم آموزشی کمک شده استامکاتب موبل و فرنیچر و لو برای
 مکتب توسط کشور لیتوانیا و یا سازمان ھای دیگر تکمیل و یا تحت کار میباب 
  .باشد

  .تعلیم خوب کلید موفقیت است

 

  از هر دهن ، سخنی
  . عضای فعلی معارف بھ پست ریاست معارف مناسب نیست گزینش ھیچ یکی ا تواب بعد از دستگیری احمد - 1
  .و نھ دشمن دایمی می خواھد کسب منافع ؛ نھ دوست دایمی داردعبداهللا ھیواد بھ خاطر  - 2
 مشروعیت نظام و حرمت انتحاری بھ دست آوردھیواد والی غور ، فتوای سراسری علمای غور را در باب  عبداهللا - 3

 .  نتوانست
ؤلین امور ، شب و روز ، با ویب سازی و ویب گردی توطئھ می کنند تا اعضای رسانھ ھای گمان می رود بعضی مس - 4

   .)است) ج(خداوند احیا و اماتت متعلق بھ قدرت( در حالکیھ . آزاد و غیر دولتی را از صحنھ حذف کنند 
  .رآمد معارف ؛ دروغ از آب درشوت خوِر رییس  مبنی بر پاک بودن احمد تواب) 1(تبلیغ نفر شماره  - 5
افغانی را خالف قانون برای مدیر یا کارمندان مدیریت  1500ھر کس بخواھد موتر خود را اسناد کند ، مجبور مبلغ  - 6

مسؤلیت پیگیری این قضیۀ را قوماندان صاحب ترافیک تحویل نماید ، اخذ این مبلغ توسط مدیریت ترافیک ، راۀ قانونی ندارد ، 
  .امنیۀ والیت غور دارد

  

اعضای معارف بھ اختالس ھای کالن دست دارند ، اما ھویت آنھا » ھشت نفر« :یواد قبال بھ رسانھ ھا گفتھ بودعبداهللا ھ - 7
  .را فاش نکرد ، اگر حاال ھم ھویت آنھا را زیر چپن خود ُپت کند ؛ شخصیت خودش بیشتر از پیش زیر سوال می رود

و  با استفاده از موقف ھای خود قانون را نقض می کنندادارۀ امور و سیاست نظام در دست دالالنی است کھ شب و روز  - 8
  . دھند نجات  و رشوت خوران از توقیف خانھ ھاسعی می کنند تا مجرمین و اختالس گران 

  . فروخت) اقتصادمبارزه با حوادث ، مبارزه با مواد مخدر و (  ھای یک زمین را باالی ریاستدار چغچران شھر - 9
 فرھنگی و رسانھ ھای غیر دولتی را از پا درھای بنیاد  می خواھدحق،ل ذھنیت ھای ناجعخلق توطئھ و با غور والی   - 10

 .آورد
  . مال نصرالدین است و بعض رؤسای ادارۀ محلی سری لحاف ی ملت با عبداهللا ھیواد والی غوروکال تمخالف  - 11

 

نسخھ را در  ننموده ؛ینھ معای مریضان رااکثریت یل حجم کار ل، بھ دغیر دولتی  متخصصین کلینیک ھای صحی یبعض - 12
  .دروشنایی چھرۀ ظاھری مریض می نویسن

 نجرمین نکشد ؛ یک گاو خیرات  کن تیر شوی و کارت بھ پ  )1(نفر شماره  باشگاۀ اگر با وسایط نقلیۀ از پلچک دروازۀ - 13
  . مریت ورزش بخشیده است خود زمین کلینیک حیوانی  را بھ آ فریدالدین عابد رییس زراعت بھ صالحیت - 14
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  خطرناکتر از توپ و تفنگ تهاجم فرهنگی
  نوراهللا نوری

ا ساختن عقاید جدید و اندیشھ ، افکار و عقاید انسان نسبت بھ یک چیز و جابج باورت از بین بردن  و یا شستشوی تھاجم فرھنگی عبارت اس 
ھای نو در مغز ھمان انسان را بنام جنگ فکری یا تھاجم فرھنگی گویند کھ مثال صریح آنرا می توان جنگ فکری جھان غرب با جھان اسالم را 

جنگ ھای صلیبی بھ  آغاز شده است اما در زمان) ص(گرچند کشمکش میان جھان اسالم و جھان غرب یا مسیحیت از زمان پیغمبر. سراغ نمود 
سر انجام مسیحیت در برابر اسالم ، چنانکھ در عرصۀ اندیشھ ، ایدیولوژی ، اخالق و مبادی شکست خورده . یک مقابلھ رویا رویی تبدیل شد 

ظر نموده بنابراین رھبران جھان غرب تصمیم بر این شدند کھ از مقابلۀ مسلحانھ صرف ن. بود ، در عرصۀ سیاست و نظامی نیز شکست خورد 
آتش بد بینی را مشتعل ساختند  ... و مبارزۀ فکری و فرھنگی را آغاز نمایندھمین بود کھ در بین جھان اسالم چون ُترک ، عرب و فارس و 

و اختالفات مذھبی را نیز در بین مسلمانان آغاز کردند و بھ مبارزات مھلک و زھراگین خود شروع نمودند و می خواستند با این حربۀ فکری 
لکن مسلمانان  از ھمان فجر دعوت و سپیده دم اسالم . اندیشھ ای بر پیکر اسالم ضربھ وارد کرده و مسلمین را از دین شان غافل و دور بسازند 

ت ؛ در معرض چنین جنگ ھای قرار گرفتھ بودند اما اصوًال ھیچ گوش را کھ بدان تبلیغات شوم گوش فرا دھد؛ نزد این پاک طینتان نمی توان یاف
بدون شک صفایی اسالم ، ایمان راسخ ، یقین ثابت و روی ھم رفتھ صداقت در توجھ بھ سوی خدا و آماده گی دلھا برای گرفتن پند و نصیحت 

اما با تأسف فراوان در عصور اخیر . ھمۀ این پالن ھای ناجوانمردانۀ دشمن ناکام و بھ روی برنامھ ھای اجرا شدۀ آنھا خط بطالن کشید 
لذا این جنگ بھ خوبی توانست . اسباب عزت ، وقار و تمکین خویش را بر طاق فراموشی گذاشتند  ان بھ جانب دنیا روی آوردند ومسلمان

سبب پیروزی جنگ مذکور در . مأموریتش را انجام دھد و اھداف خویش را بھ طور ماھرانھ بھ کرسی نشاند و مقاصد خود را بھ دست آورد 
سالح جنگ فکری . ، چند پارچھ گی جھان اسالم ، تمیز نکردن دوست از دشمن و تقلید از فرھنگ غرب می باشد عصر حاضر ضعف مسلمانان 

 ماشین ھای زرھی ، موشک ھای قاره پیما ، ھوا پیما ھای پیشرفتھ و مدرن ، توپ ھا ، بمب اتم و خمپاره ھا نیست بلکھ سالح این جنگ کشنده
سالحش شیوع افکار ، اندیشھ ھا و نظریات ضد اسالمی و ھمچنان ایجاد شک و . ن است کھ تصور می کنیم تر ، مھمتر و بنیان براندازتر از آ

بھ  تردید در تعالیم دینی و نھادینھ کردن خصومت و بی اعتمادی در میان افراد جامعۀ اسالمی می باشد و اینھا سالح ھای ھستند کھ اکثر مردم
شاه نھم فرانسھ گفتھ بود کھ پیروزی بر مسلمانان از طریق برخورد نظامی امکان پذیر نیست و باید علیۀ  لویس پاد. زیان آنھا توجھ نکرده اند 

. تاریخ جنگ ھمزمان با تاریخ دین مقدس اسالم آغاز میآبد. عقیده و تقالید آنان مبارزه کرد وتنھا با سالح آھنی نمی توان بر مسلمین غالب آمد 
انصار و مددگاران با خود داشتھ و در مقابل آن باطل نیز از ھمان وھلۀ نخست دارای ھمکاران و پیروان بوده  یعنی ؛ حق از ھمان زمان آغاز

. ت است و قدامت آن بھ اندازۀ قدامت دین مقدس اسالم می باشد و بطور کل تا زمانیکھ مسلمانان بھ عقیدۀ شان متسمک باشد ؛ ادامھ خواھد داش
غرب امروز ھمانگونھ کھ در زمینۀ صنعت ، . ت اندک و تحمل خسارۀ ناچیز پیروزی ھای زیادی را نصیب شوند با این جنگ می توانند با زحم

تولید ودر ژرف کاوی ھای امور مادی و طبعی با وسایل وابازیر مدرن و عصری مجھز و مھیا شده است ؛ در حوزۀ اندیشھ و فکر نیز مدرنیتھ 
بھ جا است کھ بگوییم جنگ فکری خطرناکتر و : آری . اند در بین مسلمین واسالم فاصلھ ایجاد نماید نموده است و از نیرنگ ھای مختلف می تو

زیراکھ این جنگ سرزمینی را تھدید نمی کند بلکھ عقلی را تھدید می . زننده تر از جنگ نظامی و ارتشی بوده و یا اینکھ از توپ و تفنگ است 
ا ملتی رویا رویی می کند، مساحت جغرافیای را تسخیر نمی کند بلکھ فرھنگ را مسخر می نماید ، با کند ، با لشکری رویا رو نمی شود بلکھ ب

 موقعیت و پایگاۀ ویژۀ نمی جنگد بلکھ شخصیتی را ھدف قرار می دھد ، چاۀ را سم پاشی نمی کند بلکھ شھر و عقول را مسموم می کند ، ادوات
مقاومت و دفاع در برابر . از ھمین لحاظ است کھ این جنگ عمیقتراست . ۀ را بھ ویرانی می کشاند و آالت را تخریب نمی کند بلکھ ثقافت وعقید

شایان ذکر است . این نوع مبارزه بھ تالش ھای بی وقفھ و برنامھ ریزی ھای ماھرانۀ ھر مسلمان دارد تا بتوانیم جلوی آنرا بوجۀ احسن بگیریم 
  .   گ ھا داشتن ایمان قوی و پیاده ساختن دین مقدس اسالم وچانتۀ عمل ھر مسلمان است کھ یگانھ سنگر دفاعی اسالم علیھ این جن

  ...ده سال و ده روز
فانھ اولین چنانچھ یکی از پالنھای این سازمان، ترور سران جھاد ومقاومت بود، کھ متأس

قرعۀ شوم این تفکر بھ نام یکی از بارزترین چھره ھای جھاد ومقاومت، احمدشاه مسعود 
. ِگِره خورد، بھ این ترتیب یک جراحت عمیقی را بھ پیکرۀ جھاد و مجاھدین وارد ساخت

واین عمل یک سرآغازی بود  برای ازبین بردن سران جھاد در طی ده سال پس از 
مدت، چھره ھای درخشانی دیگری نیز یکی پی دیگر، نابود شھادت مسعود، ودرین 

خصوصًا در جریان سال جاری کھ  کمیت این مفکوره بھ سرعت سرسام آوری . شدند
ومتأسفانھ آخرین قرعھ بھ شھادت جانگداز پدر شھید ورھبر جھاد ومقاومت  . صعود کرد

یک مصیبت بزرگ  ورئیس جمھور پیشین افغانستان پورفیسور ربانی گره خورد، دقیقًا
ھاد مردم افغانستان وارد برخانوادۀ ج» ده سال و ده روز پس از مسعود« دیگری را   

سنبلۀ 29و1380سنبلۀ18قاموس مجاھدت ومبارزات حقیقی حکم میکند کھ .ساختند
. دونقطھ نھایت زیانبار بھ پیکرۀ مکتب جھاد ومقاومت برحق مردم افغانستان است1390

در ھرمقطع زمانی مطابق با شرایط سیاسی، خودش را  آماده می استاد شھید ھمواره 
ساخت، یعنی نوع مبارزات درخشان استاد متناسب بود بھ نوع تھاجمات تحمیلی، زمانی 
بود کھ کشور عزیز ما آماجگاِه حمالت نظامی شوروی متجاوز قرار گرفتھ بود کھ درآن 

ھ استاد ھمچنان کردند، زمانیکھ وقت، ایجاب میکرد کھ مبارزه باید مسلحانھ باشد، ک
مورد حملھ قرار گرفت، استاد در رأس یک طیف ) آی اس آی(کشوراز سوی برده ھای 

وسیعی از مجاھدین ومردم افغانستان قرار گرفت کھ گسترده گی لشکرش طول وعرض 
و درشرایط فعلی کھ جنگ . جغرافیای افغانستان را فرا گرفتھ بود، بھ مقاومت پرداختند

ھای منطقھ ومبارزات فکری مطرح است، استاد، فکر کردند کھ درین شرایط باید راه تمدن
اما با . صلح وتفاھم را در پیش بگیریم ودرین راه گامھای متین واستواری را آغاز کردند

تأسف سرانجام درحالیکھ آغوش مبارکشان برای پذیرش صلح وآشتی در پیشاپیش مھمان 
رای مقاصد صلح جویانھ آمده است، باز شده بود کھ شیطان صفت کھ ادعا شده بود ب
این بار نیز تروریستان نمک حرام ، نفرت، زشتی . خلعت رنگین شھادت را پوشیدند

وشناعت خود را در برابر پیرمرد بزرگواری کھ عمرش در راه دعوت الی اهللا، بھ فرجام 
ده بود اما بی رسیده بود، ودر آن لحظھ آغوشش صمیمانھ برای صلح وآشتی گشوده ش

خبر از اینکھ آن غالم صفت  آغوش گشودۀ این رادمرد فرزانۀ تاریخ را با گلولھ وبمب 
استاد یکی از پشتازان نھضت اسالمی، مرد تاریخ، مرد جھاد ومقاومت، . پاسخ میدھد

تروریستان با این کار خود ثابت ساختند کھ بدون جنگ . مرد سنگر و مرد سیاست بود
  . گری را نمی شناسندوخشونت چیزی دی

 

 کنیدن او دیگر مجرمین راحمایته طالبان،شورشی
  رسانھ ھای تیم پی آر تی  .براي اینکه آنها دشمنان جامعه اند

اوقات در جریان محاوره با مردمان محل می شنویم کھ طالبان در قریھ جات می آیند و با پخش بعضی 
طالبان از روش ھای مختلف . ترک کنندبعضی تھدیدات برای حامیان دولت را وادار می کنند تا قریھ ھا را 

و معموآل آنھا بھ . استفاده می کنند تا توجھ مردم را بھ دست بیآورند و مردم را بھ طرف خویش بکشانند
و آیساف می خواھند کھ ) آیساف(مردم این را اظھار می دارند کھ نیروھای بین المللی کمک بر امنیت 

اما، آیا این یک . ھ ثروت و غنایم افغانستان را با خود ببردفرھنگ غربی را وسعت بخشد و می خواھد ک
واقعیت است؟ آنھا کی ھا اند کھ خود را طالبان جنگجو خطاب می کنند؟ ھدف اصلی ایشان چیست؟ چھ کسی 

در زبان فارسی بھ معنی (می تواند پاسخ درست را ارایھ فرماید؟ پس طالب کی است؟طالب کلمۀ عربی بوده 
یک گروه ملیشھ سیاسی و تروریستی را تشکیل » دانش آموز« اما اینھا با استفاده از نام ) دانش آموز است

و بنام امارات اسالمی افغانستان از . حکومت کردند) کابل(داده اند کھ در اکثر ساحات افغانستان و پایتخت آن 
: بع بھ دست میآوردندو کمک ھای دیپلوماتیک خویش را از سھ من. حکومت را بدوش داشتند 1996سپتمبر 

، طالبان سرکوب 2001سپتمبر سال  11بعد از حملھ  .پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب
شدند و پابھ فرار گذاشتند و بھ پاکستان مسکن گزیدند و یک جنبش شورشی دیگر را دوباره ساختند تا با 

و بعد از ) تاسس شد 2001در آواخر (لبان شکل گیری حرکت دوبارۀ طا. جمھوری اسالمی افغانستان بجنگد
شروع ) ناتو(تحت رھبری پیمان اتالنتیک شمالی ) آیساف(آن دوره نیروھای بین المللی کمک بر امنیت 

اکثر رھبران طالبان پیروی از فندمینتالیسم دیوباندی می کنند و اکثر شان پیروی از معیار اجتماعی و .شد
. طالبان ساختھ شده از اعضای بود کھ بھ اقوام پشتون تعلق می گرفت جنبش. فرھنگی پشتونوالی می کنند

رھبر اصلی جنبش طالبان مال محمد عمر است، قوماندانان اصلی مال عمر اکثرآ قوماندانان قطعھ ھای کوچک 
در ھنگام قدرت، یکی از موضوعات کھ روی آن اصرار داشتند تطبیق . نظامی و استادان مدرسھ ھا بودند

ر جھان اسالم بود، اگر چھ شریعت کھ توسط طالبان اجرا می شد توسط علمای اسالم اشتبا خوانده شریعت د
می شد، طالبان در باب پامال کردن حقوق زن ، تخریب و بد نام کردن فرھنگ افغانستان، معارف و صحت از 

دون قانون و بدون یک سیستم سیاسی ظالمانھ کار می گرفتند ، طالبان ھمیشھ در صدد یافتن فضای اند کھ ب
فعالیت (رھبر سیاسی  باشد تا عدالت زیر پا گردد و جلوی ترقی گرفتھ شود ،ھمیشھ در صدد یافتن راه سیاه 

اختطاف، : یعنی تجارت خشخاش، تجارت اسلحھ و غیره فعالیت ھای غیر قانونی مانند) ھای غیر قانونی
خود را جنگجویان طالب خطاب می کنند، چھ کسی  پس فعآل، کسانیکھ. فساد، تھدیدات، خشونت و غیره اند

آنھا را بدون اینکھ طالب مجرم خطاب کند چیزی دیگر خطاب می کند؟ آنھا فقط اعضای گروه مجرمین اند کھ 
آنھا نھایت کوشش خویش را برای جمع آوری پول .  با مردم خویش بصورت ظالمانھ و خشن رفتار می کنند

دالیل خیلی زیادی وجود دارد کھ  .نمی کند کھ این پول را از کدام منبع پیدا کنند می کنند و این برای آنھا فرق
بخاطر بعضی موضوعات مردم تحت تاثیر تبلیغات مجرمین رفتند و ھمیشھ پی آر تی و آیساف را مقصر می 

اما . ه استدانند اینکھ سازمان ھای بین المللی برای افغانستان و بخصوص والیت غور ھیچ کار را انجام نداد
آیا این یک واقعیت است؟ لطفآ یک نگاه بھ شھرتان داشتھ باشید و وضع کنونی را با وضع قبل از سال 

میدان ھوایی، قیر ریزی سرک ھای مناسب ، تعمیر قوماندانی امنیھ و دیگر تأسیسات . مقایسھ کنید 2005
بود ؟ چند پروژه توسط طالبان تطبیق عام المنفعھ  را کی ساختھ است؟ و در دوران طالبان چی ساختھ شده 

) 0(گردیده است؟ چی مقدار پول توسط مجرمین برای حل مشکالت بشری بمصرف رسیده است؟ جواب صفر 
دولت جمھوری اسالمی افغانستان از مردم و رھبران جھادی می خواھند کھ از تبلیغات شورشی  .خواھد بود

پس با انجام این کار دولت و نیروھای امنیت ملی افغانستان  .ھا و فعالیت ھای مجرمین بھ دولت گزارش دھند
دولت جمھوری اسالمی . می تواند کھ بھ خوبی از مردم حفاظت کند و مانع تھدیدات شورشی ھا شوند

پس فقط . افغانستان در صدد تامین امنیت و آوردن فضای أمن بخاطر حفظ کردن مردم از تھدیدات دشمن است
در روی یک ھدف مشترک یعنی جنگ علیھ مجرمین و شورشیان و حمایت نکردن  ھمکاری مردم با دولت

اکثرآ، آوردن امنیت بھ دست خود مردم است، ھرگاه . طالبان و شورشیان می تواند امنیت مردم را تامین کند
مردم متحد باشند و ھیچ کسی از شورشیھا و طالبان حمایت نکند و بھ دولت و عساکر امنیت ملی ھمکار 

بسیار مھم است اینکھ مردم .  شد، آنھا بھ زودی ضعیف خواھند شد و بخودی خود بھ دولت تسلیم می شوندبا
و علما این را بدانند کھ حمایت از دولت افغانستان می تواند برای تامین صلح کمک کننده باشد و از تھدیدات 

وگیری از  ترقی در کشور است، مردم این را باید بدانند کھ ھدف اصلی مجرمین جل. دشمن جلوگیری کند
مجرمین نمی خواھند کھ  والیت شما امن باشد بخاطریکھ با نا امنی می توانند فعالیت ھای غیر قانونی خود 
را انجام دھند و وقتی کھ فعالیت ھای غیر قانونی خود را انجام دادند می توانند صاحب پول زیاد شوند و 

حمایت از دولت افغانستان می تواند برای : تکرارآ میگوییم اینکھاقتدار را در ساحات مختلف بگیرند پس 
 . تامین صلح کمک کننده باشد و از تھدیدات دشمن جلوگیری کند

  

به مناسبت وفات مرحوم 
 انیـم خان عثمـاستاد عل

   عبدالعلی اسیری 
  

  گلی کافور نھان از چشم ما شد
  ز فرقت ھای او نالھ بھ پا شد

  دار فانی کرده استاد سفر از 
  یتیم بی نوا بی آشنا شد

  شده خاموش شمع پر ز انوار
  بما این روز ھمچون شب سیاه شد

  سموم باد برگ گل فنا کرد
  ز غمھایش چو بلبل نالھ ھا شد

  مرا در آتش غمھا نھاده 
  ز خویش و اقربای خود جدا شد

  دل و جانم فدای رای آنکس 
  کھ راه او طریق اولیا شد

  راه حق در دار فانی  گزید او
  کھ او حافظ قرآن خدا شد

  بھ این مردم مظلوم بود خادم 
  ز تعلیمش ھمھ دلھا صفا شد

  ز سوگ آن حبیب خوش لقایی
  چو اللھ بر دل ما داغھا شد
  اسیری چاره دیگر نباشد 

  کھ با ھرکھ ھمین امر خدا شد
 

  البـــانق
  لیسۀ مسلکی زراعت -قربانعلی شاداب

  نقالب در سرزمین غور برپا می کنیما

  خائنش را گم  ز دنیا می کنیم  حاکمان
  ردیم ز کار ھای خالف ھر رییسگر خبر گ

  در میان ملت غمدیده ، رسوا می کنیم 
  این منیجر با خیانت کردن بسیار او

  بیگا می کنیم شام وصبح صادق را برایش،

  مأمور رشوت خور غورات را مابعد ازین

  طبق قانون جزایی ، حکم اجرا می کنیم 
  مأمورین خوب خود را می کنیم خود انتخاب

  را ما جملھ امضا می کنیمنامھ ھای خویش 
  شیوۀ نو پیش می گیریم ما در کار خود

  نسل نو را تربیت از بھر فردا می کنیم 
  شیوۀ ماقبل را با جملھ افرادش بخاک

  ما سپرده یک روش تازه پیدا می کنیم 

  ما و تو شاداب غمگین و حزین در شھر خود
 بیسوادان را جایش زود باال می کنیم 

  راقانون باالي زورمندان تطبیق نمیشود؟چ
  محمداسحق امیری مولوی  

اند یکسان اند و یکی بر دیگری دراین قانون تمیز نداشتھ ھمھ مساوی ) ع(تمام افراد بشرازنگاۀ  انسان و اوالدآدم  
ھی برای ھمھ یکسان یعنی چھ غنی چھ فقیرچھ رییس و چھ افراد عادی ملت درھر مقام کھ باشند احکام شریعت ال.وبرابرند

است ،اگراجراات دوره اول اسالم را کھ مطابق احکام شریعت صورت گرفتھ بررسی کنیم از ھر مثال آن معلوم می شود کھ 
بھ ابوموسی ) رض(مثآل حضرت عمر. ھمھ انسانھا صرف نظر ازجنس و نژاد و مقام در برابر قانون مساوی ھستند

سخن حق اگرتطبیق نشود مفادی ندارد و در بین مردم مساوات ُکن کھ تا  بصفت یک قاضی نوشت کھ گفتن) رض(اشعری
روایت شده ) رض(بزرگان از تو طمع نداشتھ باشند و ضعیفان از عدالت تو مایوس نشوند، چنانچھ حدیث ازعاشھ ام المومین

قذیفھ وزیورات کسی را  شفاعت فاطمھ بنت اسود را نمود زیرا آن)ص(روزی اسامھ بن زید دوست رسول اهللا « : است کھ 
شفاعت می کنید؟؟ خطابھ ایراد نمود فرمود ) ج(براسامھ غضب شده وگفت آیا در حدود خداوند)ص(حضرت پیغمبر.دزدیده بود

کسانیکھ قبل ازشماھالک شدند سبب ھالکت شان این بود کھ اگرشخص قوی وبزرگ شان دزدی می کرد مزاحم او نمی شدند 
. دزدی کند ھرآھینھ دستش را قطع میکنم ) ص(قسم یاد کرد اگر فاطمھ بنت محمد.جازات می شدو اگرضعیف شان می دزدید م

  ) ص(صدق رسول اهللا 



  
    

                                                                                                                                         
    

    
                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
 
 

   
 
 
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      عدم موفقیت دولت درغور

 نسیم سرحدی
  

اھي   ۀیت ھا وكاركردھاي  نظام امروزي درغور ھمھ تا اندازدرباره چگونگي فعال آگ
ھ    داریم وھرفرد غور تاحد توان مي داند وآگاه است كھ ضعف دولت دركجاست؟ اینك
ن   چرا نوجوانان ، جوانان ، شخصیت ھاي فرھنگي درغوروخارج ازغور، علماء دی

روه   بھ ، گ ل كس ا، اھ ر  ھ دایي ازحنج د وص اموش ان ارگر خ ان نم ۀ ي ك زد ش ي خی
دان معن   د، ب كوت را اختیاركردن د    یوس ي خبران ل وب ھ غاف ت ك ت   .نیس دم موفقی ع

ھ نظر    ھ ب  مندرغور ممكن عوامل گوناگون داشتھ باشد، تعدادي از عوامل اساسي ك
  :درین راستا وجود دارد تا حد توان شماره وار ذكر مي كنم 

ھ درج   -1 رار داد،   یكي ازعوامل كھ باعث عدم موفقت دولت شده وباید ب ت ق ھ اولوی
ي است     دیران درادارات دولت ر روساء  وم ا عدم تغیی ردي   ،ھمان ن امرھیچ ف ھ ازی  ك

د  یس          .آگاھي چشم پوشي كرده نمي توان ھ اكثریت ری د كھ سالھاست ك ھمھ مي دانن
دي           اي كلی ان ھ ي از ارگ ؤولین بعض ارف ومس دیرھاي مع ا، م وال ھ ا، ولس ھ

ن بزرگترین ضعف است، عامل ناتواني است،  دیگرعوض نشده ؛ از زاویھ دید ما  ای
پاشیده گي است، پوسیده گي است، بي خبري است، غفلت است ودشوارترین رنجي  
ان آن   است كھ ھیچ مردي یاراي قدم زدن وقلم زدن را درین صحرا ندارد وازطرز بی

د  ان ،        . ھمھ وھمھ احساس عجز مي كنن ا نوجوان ھ ت ان گرفت راد غور ازكودك ھمھ اف
ا  خص            جوان ك ش ھ دست ی رفتن ریاست ب رار گ ھ ق د ك ان مي دانن ن، وسال خورده گ

ازد   ي س ا م وت را مھی ھ رش تدام زمین ورت مس ھ   . بص د ك ي بینن د وم ي فھمن ھ م ھم
ي     انش دراداره م ان وخویش بب آوردن اطرافی ك اداره س دیر دری ي م ت دایم موجودی

  .شود،این را تجربھ نشان داده وتاریخ گواه است
ا سراسر        . ام در ریاست معارف پاشیده گي نظ -2 ا ی ف ت ارف درغور، ازال ام مع نظ

ھ مدیرھاي         یس از اداره وپرسونل خود خبراست ون ھ ری پوسیده وناكارامد است ؛ ن
ا    ب ھ ارف ازمكت ھ        . مع د ك ایي دارن م ھ ھ، معل طھ ولیس اي متوس ب ھ ت مكت اكثری

ھ             د، ك ي كنن دریس م د را ت اي بلن نف ھ د و ص ده ان ارغ ش ایین ف نوف پ ن  ازص ای
ر مردم ماست،         ارف دربراب ت مع ارف است وغفل بزرگترین خطا درسیستم ونظام مع
دشمني باماست ، باطفل ماست، بھ آینده ماست وباآلخره با خاك و وطن ماست ، كھ 
وم را مي        ن مرزوب الم ای رور، روشنفكر وع این غفلت روان تمام  افراد آگاه ، علم پ

ردود  ا  م ن امرازنظرم ت دری ان  ا آزارد وغفل ن ارگ ونل ای ؤولین وپرس ت ومس س
ا،     .ھرگزقابل بخشش نیستند ر مردم م سالھاست كھ فریاد مي زنیم كھ معارف دربراب

وت مي           ؛بیشتر ازخدمت ي كھ خواستھ باشیم  ثب ن را ھرلحظھ ی د وای خیانت مي كن
ده كھ روي     . كنبم  ھ مردم درس نخوان بارھا بھ مسؤولین غافل این ارگان گفتیم كھ ب

د، زحمت نمي     مكتب را  ندیده اند، عالقھ یي بھ مكتب ندارند، ارزش علم را نمي دانن
د         م را ندھی نف دوازدھ ت ص ند فراغ د ، س ي دھن ان نم ند، امتح ام   . كش ا؛این نظ ام

. خود ادامھ مي دھد   کار ویروسي معارف بھ سخنان مردم گوش نداده وھنوزھم بھ  
د  ي خواھی را م ردم ، چ وال ك ارف س راد مع ي اف ك   روزي ازیك ھ ی ھ را ب ھادت نام ش

ذار        ت، بگ ن ماس م از وط خص ھ ن ش واب داد  ای د؟ ج ده بدھی خص درس نخوان ش
ولیس م    ودمیر: پرسیدم  بعد ازگرفتن چي مي كنھ ؟ گفت. بگیره  ا پ .  ی شود معلم ی

اگرمعلم شود بھ ھمین مكتب ھا  مي شود وطفل ھمین . ببین اندیشھ این كوردالن را 
اگرپولیس شود بازھم بھ شھرو وطن  . غداد كھ نمي رودوطن را  درس مي دھد بھ ب

ی  با این ھمھ مفكوره ھاي. خود ماست اد شدن وطن دشوار است بخدا ؛        بی معن آب
روي این ملحوظ ازمقامات باال مي خواھیم بھ سخن ھاي ما گوش داده ودرین رابطھ 

  .تصمیم جدي تري بگیرند
کالن دارد کھ مسؤلین امور توجھ   ھم عیب ھای ...) پولیس، امنیت، نظم عامھ(  -3

د       ھ بیشتر اصالحات الزم را بوجود بیآورن ھ  در    .نموده ، با تعلیم و تربی كسي را ك
ن     د و دری رأس قوه اجراییھ وحكومت قرار دارد، اگر گفتار وكردارش را عوض نكنن
د ،      ھ نكنن ي یكطرف نجم را از ادارات دولت تون پ طالح س ھ اص ند وب ل باش ھ غاف رابط

د، نھ خدمت مي توانند ونھ اصالحات بھ وجود  نھ آنچھ خواستھ باشند نمي رسھرگزب
. تمام شان از دیده ھا افتاده ومنفور مي شوندفساد بعضی ھا آورده مي توانند بلكھ؛ 

و   ت ق  ایبا قرارگرفتن چنین شخصي در رأس قوه اجراییھ ، رسیدن بھ ھدف وموفقی
ھ    ( سھ گانھ  ھ ، قضاییھ ومقنن ھ  )  اجرایی ال       ب وي خواب است وخی ول سنایي غزن ق

آنچھ بیشتر درد را افزایش مي دھد این است كھ جناب كھ . است ومحال است وجنون
ھ فرھنگ            ل حكومت را تشكیل مي دھد ، ب رار دارد ومركزثق ھ ق وه اجرایی دررأس ق
غوري ھا آشنایي ندارد، بھ غوركالن نشده، مثل دیگران داغ برادرجوانش را ندیده، 

ان ج ل       درزم وده، گرفتاركیب تان نب ھ افغانس ا ب ھ غوروحت دین ب ت مجاھ اد ومقاوم ھ
ازوطن خود خون بھ عوض مالقطب الدین نشده، ازخانواده ھاي كھ جوان ھاي شان 

ده ، مدیریت           ل مان د غاف ھ سرمي برن ھ زیرخاك ب ود ب دفاع كردند وبا پیرھن خون آل
ان مرغ افسانھ      . والیت چسپیده  چوكي  از آدرس نامعلومی آمده بھ نكرده،  ا ھم گوی

درت رسیده باشد         ھ ق ھ سرجناب نشستھ باشد وب ... یي ھما را پرواز داده باشند  وب
ھ چشم نمي خورد       اب ومردم ب مي  . ھرقدر كھ موشگافي كنیم، نقطھء وصل بین جن

د    ك    / گویند آنچھ بگندد نمكش مي زنن دد نم ھ گن ده    . واي ازآن روز ك ك گندی حاال نم
اد           تمام پاشیده .  شده ھ بعدي ی ھ گزین ردم وب ي ذكرك ھ ي قبل ھ در دوگزین ایي ك گي ھ

نم ،   ي ك ري     % 100آوري م ردي دیگ یچ ف ي دارد، ھ ت وال ھ غفل تقیم ب ھ مس رابط
د؟ دیگ            . مقصرنیست ا سكوت مي كنن ن ھمھ غوري ھ ا دانستن ای م چرا ب  رنمي دان

مي وبي سكوت درد كسي را دوا نمي كند وامید وارم ھیچ فرد غوري خود را بھ نافھ
ھ     د    72خبري نزند زیرا خداوند بزرگ درسوره اسراییل آی ي    : مي فرمای ان ف من ك

رواي        .  ھذي االعمي فھوفي اآلخرت االعمي      ي پ دیم ،  سكوت وب ھ آم ا آنچھ گفت ب
  ...دربرابرجناب خطاست، خطاست، خطاست

ھ    -4 ت ب وجھي دول ي ت ل ب وان نس ھ را   . ج رات جامع تون فق ھ س وان ك روي ج نی
كیل  ھ   تش د، دسترسي ب الم ان د، ع د، نویسنده ان رك دارن د، تح رژي دارن د، ان ي دھ م

د،           اك را دارن اع ازخ وان دف د، ت خنراني دارن تعداد س د، اس ر دارن وژي معاص تكنول
درتحوالت جامعھ سھم بازر دارند ومھم تر ازھمھ پروردهء آغوش گرم مادران وامید 

د  پدران آن مرزوبوم اند، دولت ھیچ نوع توجھي بھ آ سخن شان شنیده    . نھا نمي كن
ود            ي ش ده نم ان خوان ود،مقالھ ش دیرنمي ش ند تق ي نویس ھ م اري ك ود، آث ي ش نم

وھین وتحقی  وبرعكس تھدید وجھي ،      . مي شوند  رت ي ت ن ھمھ ب ا ای د     ب ن ھمھ ب ا ای ب
ھ    . دولت چگونھ پیرایش شود ؟ این ھم محال است  بختی ھا خال ھای ام كساني ك تم

طھء فصلي دروسط چوكي دولتي وآن ھا حتا بھ ذره بین ھم در رأس قرار دارند و نق
د         ل كنن ره كي عم ا زی اه باشند وب دیده نمي شود ، مخاطب قرار داده مي گوییم كھ آگ

ج          ازات ،فخر، درد ورن وبدانند كھ غور سرزمین مشترك ھمھء غوري ھاست وامتی
ھ در   ای  مربوط ھمھ كساني است ك د      جغرافی دگي مي كنن ام غور، زن ھ . ن ھ    ب اب ك جن

مادرزاد رییس است و جناب كھ بھ مصلحت والي ومدیر شده ونقش شاه شجاع را      
ي     ؤولیت كن،كم اس مس ردم احس وییم  دربرابرم ي گ راحت م ھ ص د،  ب ي كن ازي م ب

ا  : كاركن، فعالیت انجام بده ، مگرنمي داني خداوند بزرگ مي فرماید قد افلح من ذكھ
ن  ا. وقد خاب من دسھا   ن دار  وی دن و نفس   خوردن  ی و مدیریت  اخالق دی و خوابی

  .پروری نیست
 

  

  

ال سیاستحم  
  هدفمند

  انسان و هست و بودش ، اموال سیاست

  ؛ حمال سیاست زیر پاي، پژمرده 

  :سکهدین و دنیا ز ب د رة گُم شُ

  شیون زده ، در فلم و سریال سیاست

  : آواي قلم تا حال ، از مهد کودکی

  دست و پایش؛ در جال سیاستبند مانده، 

  :در و دیوار مدرسه، اوراق کتاب و 

  آزرده و مجروح ز قیل و قال سیاست

  :مردم همه بیکاره ، بی نان و در بدر

  دهقان دروید، کشت و آمال سیاست

نا امنی هاي غور 
  عبدالفتاح فروزانفر
در این اواخر گراف مشکالت امنیتی والیت غور به صورت جدي باال رفته و 

با . نگرانی و تشویش مردم این والیت گسترده تر از پیش گردیده است 
الیت محسوب می ور امن ترین ودر چند سال اخیر والیت غوصف که 

ونت و کشتار هاي بی رحمانۀ این اواخر ، عالیم و نشانه هاي خش .شد 
ه و افراد فرصت طلب در متن حکومت عرض وجود کرد نشان می دهد که

شام و سحر دسیسه بافی می کنند تا با  پاشیدن بذر نفاق در بین طبقات 
 سعی جامعۀ ما و هسته گزاري حلقات ضد مردمی در بیرون حکومت

این  قتل ، خونریزي و دهشت افگنی.  می کنند تا خون مردم را بریزند
ددمنشان  که با تشریک مساعی اواخر نتیجۀ طرح برنامه هاي افراد است 

داخل حکومت بوده که چهره ها و برنامه هاي شان براي همه معلوم 
و برداشتن  بنابراین الزم که مردم غور با درك حقایق . گردیده است

قراري اي بر بر عوامل نا امنی ها را بر دارند و  ،متین استوار و گام هاي
افراد متعهد و مؤمن . ایجاد زمینۀ تفاهم خود دست به کار شوند صلح و

د که در تأمین امنیت صادقانه نهم مسؤلیت دارکه متولد همین سرزمین اند 
محلی ادارة فعلی سهل انگاري و بی کفایتی  زیرا.د نعمل شووارد و باتعهد 

تا به میل خویش مهیا ساخته است  غور زمینه را براي افراد خشونت طلب
که دست پخت افراد بلند پایۀ نا بسامانی هاي بنابراین . کار کنند 

حکومت به کمک افراد مسلح غیر مسؤل که در داخل و بیرون 
فع می نبا قربانی کردن مردم  می کنند و ملوك الطوایفی  حکومت

  .  براي اصحاب خرد قابل قبول نیستبرند بیشتر این 

در ویرایش  د ، شنسبمطالب مستند خود ما را یاري رسانیآرزومند است که با ارسال  از قلم به دستان محترم شنسب
 ماھنامۀ شنسباداره .نیست ي سر مقاله به دوش شنسبانمطالب دست باز دارد ، مسؤلیت مقاالت چاپ شده به استث
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 کمپ پی آر تیدر کنفرانس مطبوعاتی 
 قوماندان پی آر تی . کردند  تیم رسانھ ھای پی آر تی کنفرانس مطبوعاتی در دایر نمودند ، در این کنفرانس ژورنالیست ھای افغان اشتراک 1390عقرب  18بھ تارخ 

  .در این کنفرانس کار ھا و فعالیت ھای شش ماۀ مأموریت تیم تحت رھبری خود را گزارش داد 13
ا است آنھا ب) جاپان ، یوساید ، لیتوانیا و یونان ( مجریان پروژه ھا. پی آر تی روز سھ گزمھ بخاطر تأمین امنیت مجریان پروژه ھا انجام داده است : امنیت  - 1

طی شش . مواد بوده است مردم مالقات کردند ، بیشتر گزمھ ھا از طرف شب انجام یافتھ است ، ھدف گزمھ ھای شبانھ بخاطر جلوگیری از کار ھای طالبان و قاچاقبران 
 .ماۀ گذشتھ سھ صد گزمھ انجام شده است 

پولیس ملکی آموختھ اند کھ دالیل اثبات جرم را چگونھ پیدا کنند و بھ  .پولیس افغان توسط مشاورین ورزیدۀ پی آر تی آموزش دیده اند: آموزش پولیس  - 2
در جریان آموزش مسایل مخابر ، نقشھ ھای عملیاتی و نحوۀ . تن آموزش دیده اند ) 199(کورس دایر شده کھ در نتیجھ ) 9(برای پولیس نظامی . خارنوالی بدھند 

 .ساعت در تماس و ھماھنگ بوده ایم  24طی این مدت با زون غرب ھر روز . غان پیشرفت نموده اند اکنون نیرو ھای امنیتی اف. عملیات را آموختھ اند 
اردوی ملی ھم توسط پی آر تی آموزش دیده اند ، نیرو ھای اردوی ملی از افسر تا قوماندان تولی آموزش دیده اند ، اردوی ملی گزمھ : آموزش اردوی ملی  - 3

اکنون اردوی ملی یک تولی است برای آنھا کمپی تازۀ ساختھ می شود تا زمستان را  سپری کنند تا . ات در برابر دشمن را آموختھ اند ، حفاظت از میدان ھوایی  و عملی
% 22ت کھ پرواز طیاره صورت گرفتھ اس 400در شش ماۀ گذشتھ در میدان ھوایی غور . بھار بھ یک کندک تبدیل می شود و عملیات ھای نظامی بھ آنھا تعلق می گیرد 

 . آن از آیسف و بقیھ پرواز ھا مردم افغانستان و جامعۀ جھانی بوده است کھ امنیت آنھا را پی آر تی تأمین کرد 
کمیتۀ صلح والیتی و ادغام مجدد غور توسط پی آر تی آموزش دیده اند تا بتوانند طالبان را جذب دولت . پروسۀ صلح توسط افغان ھا انجام می شود : صلح  - 4

روان شود تا لست سیاه  قوماندان ھای طالبان را تشویق کنند کھ بھ پروسۀ صلح بپیوندند و اسلحۀ خود را بھ مسؤلین امنیتی  بسپارند و لست آنھا بھ وزارت داخلھ. کنند 
افراد عادی رھا می شوند و مجرمین بھ . ارد لست را بھ مسؤلین امنیتی می سپ. وزارت داخلھ در مورد قبول شدن و عدم قبول شدن آنھا تصمیم می گیرد . بیرون شوند 

 . زندان می روند 
. پروژه بھ پایۀ اکمال رسیده است ) 340(تا حال . در والیت غور فعالیت می کنند ) جاپان ، یوساید ، لیتوانیا و یونان ( چھار سازمان خیریھ : پیشرفت ھا  - 5

 . اروالی ، سپورت ، امور جوانان ، امورزنان ، حقوق بشر بوده است این پروژه ھا در بخش ھای زراعت ، آبیاری ، حج و اوقاف ، ش
و اطفال داکتر ) قابلھ (تن مریضان را اطفال ، مردھا و زنان ھا بوده اند رایگان تداوی شده اند پی آر تی در بخش ھای زنان  4423طی شش ماه : صحت  - 6

میلیون دالر آمریکایی در پالن است ، شفاخانھ جدید،باتجھیزات نو و وسایل جراحی ) 9(والیتی با بودجۀ  در جریان دو سال آینده باز سازی شفاخانھ. فعال و خوبی دارد 
مسؤلیت حفظ پروژه ھای را کھ پی آر تی ساختھ مردم غور دارند ، پروژه ھای است کھ با ھزینۀ گزاف برای مردم . جدید تحفھ ای از مردم لیتوانیا بھ مردم افغانسان 

ھر را قیر نموده اّما وقتی کھ بھ نظارت یا سپردن آن بھ مردم می رویم می بینیم کھ کلکین و دروازه ندارند و یا ساکت ھای برق آن کنده است ، سرک بین ش ساختھ ایم ،
این سرزمین از . وژه ھا را نمی دانند ایم و توسط رمپ اپ از بودجۀ یوساید پیاده رو ساختھ ایم ، اما شھردار خاک ھای سرک را پاک نمی کند ، یعنی ارزش و ھمیت پر
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