
 
 

 
  
  

    
    

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

   و اجتمـــاعی، فرهنگی  سیاســـی
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  هاي عامیانه بین مردم اسالم تا باور از ارزش هاي  موجود در
 
 

ھا  ظاھر انسان ازینکھ روی لباس یا م کھ اسالم بیشتریباید بپذیر .است ه حتی فراموش شد ه وکمرنگ گردید نا پسند عنعنات  متأسفانھ تحت تأثرعرف واین ارزش ھا . تمام نیازمندی ھای انسان را پاسخگو است ش ھای است کھ ارز دارای باور دارم کھ اسالم من 
 یجایگاه تصور می کنند کھ اصل اسالم در معتقدات اسالمی زنان را  برخالف اصول و  متأسفانھ تعداد»حقوق زن « مثًال است نا پسند عنعنات   بیشترناشی ازعرف و کھم بھ مسایلمرد تانھ برخی بخ بد . دارد وداشتھ  عدالت اجتماعی تمرکز معنویت و تاکید کند بر

جامعھ بھ معنی زنده بگورکردن زنان  آنان در رسوم است کھ وجود  آنان درمجموع ازازدواج ھای زیر سن ازدواج ھای اجباری زنان و ، بھ کنیز گرفتن زنان قاچاق زنان ، است ،کردن آنان   بگور هت زنان از حقوق بشری شان نوع زندواقع محرومی نیست در نبوده و
  .بھ حساب می آید 

مرد  و تمایزبین زن  ھیچ تفاوت و خانواد گی برخوردار بوده و زندگی اجتماعی و امتیازات مساوی و برابر بھ مردان در می ازپیکره جامعھ انسانی ازحقوق وی عنوان نکھ زنان بھ. اعتبار مساوی بھ مردان را قایل است  اسالم برای زنان حقوق ودین حالکھ  در
  . داشتن مالکیت بھ تکرار تاکید گردیده است  تربیت در تعلیم و مردان در ھم چنان درقرآن کریم بھ حقوق مساوی زنان و ندارد و سیاسی وجود فرھنگی و اقتصادی ،  امتیازات اجتماعی ، ودرحقوق

حقوق زن حمایت از نیز منوره بھ مدینھ مکرمھ مکھ  دالیل ھجرت پیامبر از شود یکی از ھم چنان پیامبراسالم می فرماید زنان شرکای مردان اند و گفتھ می و " فرض است  زن یک وجیبھ بوده و مرد و طلب علم برای ھر : "است کھ میگوید ) ص(حدیث پیام مبر 
زمینھ  تمام ابعاد و بلکھ در  نھزندگی خانوادگی  مردان است این برابری تنھا دربابرابر زنان  حقوق مساوی ومعنی  مردان حرف می زند این بھ باشرکت زنان  باید قبول کنیم کھ وقت پیامبر اسالم از. جایگاه آنان احترام خاص قایل است  کھ اسالم بھ زنان و .بوده است 

 بھ را مساوات بین آنھا جنس یکسان نگرستھ و دو بھ ھر انسانی سازیم ، عھ بشری عادالنھ ونگاه مان را بھ زن بھ عنوان نیمی ازیک پیکره جام رستی رعایت کرده وھ دلمانان است تاقوانین اسالمی را بھای زندگی اجتماعی ضروری است بنابراین وظیفھ ما مس
  .اسالمی قبول کنیم  عنوان یک وجیبھ دینی و

 خطاب می نماید درجای دیگر مردم یا »الناس «را بھ کلیمھ  ھردو منشأ مشترک معرفی می کند و دارای اصل ورا زن  نظرمفھوم شامل مرد و زن می باشد ازھمین رو است کھ قرآن کریم مرد و تمام امور مانند مرد است زیرا کلیمھ انسان از دیدگاه کلی اسالم زن در از
 داشتن حق مساوی درعدالت و ازدواج ، در آزادی اراده  داشتن حق ازدواج و داشتن حق مصونیت اجتماعی ، حق مھریھ ، راثَ ،ی کھ داشتن حق منویسمآخرباید ب در و » اند حامی یکدیگر زنان دوست و مردان و «قرآن کریم بھ این موضوع اشاره نموده است  از

    نسوان کاسی علیالیسۀ   معلمادیبھ : نویسنده            .مردان با ھم حق مساوی دارند  کمھ ھمھ نشان می دھد کھ زنان ومح
  

  کشور دردیاد جرایم  عوامل از علل و
  "ساید"میرآقا : نوشته

  

رفتار ناشایستھ   ،کشیسر قبیل سرپیچی ،  ازمختلف تحت عناوین  خلقت بشر با اجتماعی است و جرم یک پدیده جھانی و
ھ سجده آدم سجده کنید ھم فرمان دادیم کھ بر چون فرشتگان را  " فرموده قرآن کریم  آغاز گردیده چنانچھ خداوند در ،

بھشت  از» گندم یا سیب «حوا بھ علت خوردن  آدم و . " فرقھ کافران گردید  و تکبر ورزید و از شیطان ابا کردند مگر
  .قابل  برادر خود ھابل را بھ قتل رسانید  فرود آمدند 

 بشر مگر یست ؛جامعھ ازین پدیده مستثنی ن ھیچ زمان و جامعھ ادامھ یافتھ و ھر زمان و ھر بھ ھمین ترتیب جرم در
یاد نبرد کھ جرم تنھا بھ اثر یک عامل  این را باید از . استبرای جلوگری ازین عمل ناشایستھ  تدابیر مختلف را سنجده 

 ھر جامعھ و ھر در این عوامل  عامل  جرم زا  جرم بوجود می آید کھ ین جرم زا بوجود نمی آید بلکھ بھ اثر اقتران چند
افغانستان ھم جزء ھمین کره خاکی است کھ ازین پدیده مستثنی نیست  ما کشور  و . دارد ت  مختلف تأثرات متفاو فرد

افغانستان نھ تنھا  اما در .بلکھ حتمی است  قوع آن متصور اجتماع و ھر در پدیده اجتماعی است بناءیک چون جرم 
دومین کشور  سطح جھان  در ما  کھ کشوریاد است تا جایدندارد بلکھ روز بھ روز روبھ از جود بازدارنده جرم و تدابیر

را واداشت  ھمین موضوع ما وطن دوست است ، وجدان و تأسف برای ھرفرد با فاسد جھان معرفی شده کھ جای تأثر و
 درباره را تدابیر  آن عوامل را رفع یا حد اقل خنثی نموده و  بتوانیموما جستجوی عوامل شویم کھ جرم زا ھستند تا  در 

 ٢بقیھ صفحھ               :نوع تقسیم می نمایم  دو نخست بھ   را  عوامل جرم زا  .بسنجیمآن 
 

  !نیم نگاة به برنامۀ ملی سواد آموزي در والیت غور
  آمر سواد آموزی–غالم ربانی ھدفمند 

  

 وارد شده است ؛ بھ خسارات کھ در این حوضھ. مردم افغانستان  تأثیرات منفی بھ جا گذاشتھ است » سواد « حوادث و رویداد ھای چھل سال اخیر باالی 
وزارت معارف ، بھ ھدف محو بی . محروم اند» سواد « در حال حاضر حدود یازده میلیون انسان در افغانستان از نعمت .   ساده گی جبران نمی شود 

. ادالنھ تنظیم  و تطبیق نماید   سوادی ، در برابر مردم افغانستان و جامعۀ جھانی تعھد نموده است تا برنامۀ ملی سواد را آموزی بھ شکل متوازن و ع
در والیت غور ھمواره سیر صعودی داشتھ است » بی سوادی « . در  والیات کشور نظر بھ عواملِ حوادث و رویداد ھا متفاوت است » بی سوادی « گراف 

برنامۀ ملی سواد آموزی بھ قدر . ر گرفتھ است ، بھ ھمین دلیل بیشتر مورد توجھ برنامھ ملی سواد آموزی وزارت معارف جمھوری اسالمی افغانستان قرا
. کافی وسیع است ، قرار معلوم بھ قدر امکانات و توان دولت ؛  ُقّرا و قصبات جغرافیای کشور تحت پوشش برنامۀ ملی سواد آموزی قرار گرفتھ و می گیرد 

این برنامھ در مناطق کھ با . ی سواد آموزی متعلق بھ مردم  بوده است در روستا ھا و مناطق دور دست نحوۀ پیشبرد و بھره برداری از امکانات برنامۀ مل
اّما در مناطق کھ وسیلھ و ابزار برای دریافت . حّس مسؤلیت و مدیریت درست پالنگذاری و تطبیق شده است  ، نتایج درست و دلخواۀ بھ دست داده است 

متأسفانھ در اکثر مناطق والیت غور  بھ .  کھ نتیجھ ھم نادرست و مأیوس کننده بوده است مواد و امداد ھای مؤسسات تمویل کننده تعریف شده ؛ طبعی است
ساحۀ وسیع برنامۀ ملی سواد آموزی ایجاب . علت عدم مدیریت مسؤالنھ ؛ برنامۀ ملی سواد آموزی  ابزار تأمین منافع مادی عّدۀ محدود قرار گرفتھ است 

تفاھم مقامات .   و آموزش حرفھ ھای حیاتی در مناطق دور دست اکثرًا توسط مؤسسات غیر دولتی و تطبیق شود می نماید کھ برنامۀ ھای ملی سواد آموزی
بلند پایۀ دولتی و غیر دولتی با وزارت معارف این است ؛  مؤسسات دولتی و غیر دولتی کھ در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفھ ھای  حیاتی در مرکز 

تفاھم نامۀ را امضا نمایند تا اجازه فعالیت را دریابند و امکانات آموزشی بھ اختیار آنھا / کّلف اند کھ با وزارت معارف پروتوکول و والیات فعالیت دارند ، م
 .قرار داده شود 

  :این برنامھ در والیت غور بھ مشکالت و چالش ھای زیادی مواجھ بوده است کھ ذیًال اشاره می شود 
   ھای حیاتی را تطبیق نموده اند تفاھم نامھ  برنامۀ ملی سواد آموزی و آموزش حرفھ/ گاھانھ یا نا آگاھانھ  بدون پروتوکول  تعدادی مؤسسات غیر دولتی آ-
  .  احصائیۀ گیری معلمین و سواد آموزان برنامۀ ملی سواد آموزی  توسط  مرا جع تطبیق کننده ، کمتر تھیھ گردیده است -
و راپوردھی  بھ صورت عملی و واقعی در عرصۀ سواد آموزی و آموزش حرفھ ھای حیاتی کمتر طرح و تطبیق گردیده    پالنگذاری ، نظارت ، کنترول -

  ٣            بقیھ صفحھ . است 

 جنوری در جریان جلسھ امنیتی والیتی، قومندان پی آر تی دگروال الیگیوس سینولس با بیانیھ اجرا ١٦در 
توافق صلح قبیلوی حضور پیدا کرد،قومندان پی آر تی تالش ھای عبداهللا ھیواد والی غور را برای کسب ثبات 

 جنوری والیت غور در رابطھ بھ ١١قومندان پی آر تی گفت کھ در  . تذکر داددر والیت غور قابل قدرھمیشگی 
ثباتش یک صفحھ جدید را بر روی آورده است، بخاطریکھ فعال برنامھ تطبیق توافق صلح بین القومی شروع 

 آر تی بھ نمایندگی از قومندان پی. شده است و این یک گام قابل مالحظھ است برای حل تنش ھای ریشھ دار
قومندان آیساف حمایت خویش را از ابتکارات آخر در راستای صلح اعالن کرد و اشخاصیکھ در این رابطھ 
کوشش بھ خرج دادند قابل قدر دانی دانست و خصوصا دگروال الیگیوس سینولس از دکتور عبداهللا ھیواد برای 

قومندان پی .ی در والیت غور اظھار تشکری کردیشگتالش ھای ھمیشگی ،بی پایان اش جھت تاسیس ثبات ھم
قومندان پی آر تی گفت کھ ما برای  .آر روابط بین القومی را یک دستاورد مھم جھت انکشاف والیت خواند

تکی بھ خود میباشد، نزدیک رسیدن بھ ھدف مشترک خود کھ عبارت از داشتن یک غور با ثبات و م
راستای گرفتن مسولیت  می نشان دھنده اراده مردم محل درلح بین القوآغاز تطبیق یک موافقھ برای ص.ھستیم

بھ  .ن در سایھ صلح و عدالت استبرای زیست تثبیت کننده عالقھ مندی مردم غورھای امنیتی در این والیت و 
گفتھ دگروال سینولس، بزرگترین چالش از نا امنی میخیزد کھ پیشرفت ما را در عرصھ ھای بھبود وضعیت 

بنا ھدف مشترک ما ایجاد یک والیت مصون کھ در آن ھر فرد .  ی، اصالحات امور و انکشاف مختل میسازدکنون
پی آر تی . از زندگی ابرومندانھ، مسرورانھ و سعادتمندانھ در سایھ اتحاد و ھم بستگی برخوردار باشد، میباشد

گی صلح آمیز داشتھ  بوم زندبرای ساختن یک غور با ثبات و مرفھ کھ در آن ھر مرد و زن این مرز و
در خاتمھ قومندان پی آر تی گفت کھ ادامھ و تعقیب تالش ھا صلح و مصالحھ مطمین ترین راه .باشد،میکوشد

  . برای ایجاد ثبات دوام دار در غور میباشد
  

  افغانی خساره مند شد) 150000(ناصر 
  

 خانۀ ملکیت ناصر فرزند مرحوم میرگل باشندة فامیلی هاي میدان هوایی به اثر 32/11/1390صبح یکشنبه مورخ 
ل با احساس مسؤلیت به مراجع ذیربط به صفت رئیس شوراي مح» سلطان احمد« من . انتشار گاز مایع آتش گرفت 

در تماس شدم که تا جاي توجه صورت گرفت ، هیئت مؤظف مقام والیت غور بعد از بررسی همه جانبه ، خسارات 
به منظور جلب توجۀ . ین خانواده نیازمند کمک استا . پانزده لک افغانی تثبیت کردند) 150000(وارده را مبلغ 

رسانه هاي دولتی و غیر دولتی همه گانی تلویزیون ،  می نمود که حادثه از طریق  ایجابافراد و اشخاص خییر ،
  .  با وصف تالش هاي پیگیر نتوانستیم حادثه را همان روز مطبوعاتی سازیم  . شود

 رئیس شوراي فامیلی هاي میدان هوایی» مایل «  سلطان احمد 
 

  وجیبۀ امت مکلف در تبلیغ دین
  آمر تدریسی ریاست معارف غور» نجات« فضل الحق 

  

ھر جامعۀ کھ دست خوش جنگ و کشمکش و دھشت و ترور شود ، تغییرات و تحوالت عقیدتی و فرھنگی 
 طی تحوالت سالیان متمادی در .نستان بار ھا تجربھ شده استدر اولویت قرار دارد ، این موضوع در افغا

باب تبلیغ حقیقت دین ، تربیھ کدر و افراد آموزش یافتۀ دینی کمتر توجھ صورت گرفتھ ، بھ باور من افراد 
 دین پوشیده اند در نھایت تالش می کنند کھ گلم خود را از آب بکشند خیلی خوب است اگر ِکھ جامۀ علم
بتوانند جنبش تحصیل یافتھ غور ھم در حال حاضر در خالی یک اندیشھ بھ سر می برد ، علیھ این کار را 

نا بسامانی ھای عقیدتی ، فکری و فرھنگی بھ صورت پیگری طی این ده سال مبارزه صورت گرفت ، در 
بدیل رف شد اما  ، قربانی داده شد ، عمر ضایع شد انرژی ص گرفتراۀ خرافات زدایی تالش پیگیر صورت

 نتوانستیم عرضھ کنیم در باب تبلیغ دین و یا ھم پاسخ بھ حوادث کھ اتفاق می زدوده شده ؛برای خرافات 
افتد و یا سواالت تازۀ کھ عرضھ می شود ، از ھر دھن سخنی شنیده می شود و این پاشیده گی کھ برایند 

 نوشی ، اعتیاد ، ترک ضعف دانش دینی ، برای مردم سردرگمی خلق می کند ، روزه خوری ، شراب
و تقسیم َرو و کندجامعۀ روحانی بھ ھر حال بھ تندَربیشتر متعلق بھ نحوۀ اندیشھ دینی است ... عبادات 

شده اند ، تعدادی اندیشھ را زیر نام تند رو بھ حاشیھ میرانند و تعدادی اندیشھ ھا از جبر تاریخ ھمکاسۀ 
متمرکز شده اند ، .... منیت ، فساد اداری ، حقوق زن خرافھ ھا است رسانھ ھم در مجموع روی مسایل ا

در حالیکھ تمام منازعات قومی ، منطقوی ، فکری و فرھنگی ، تبلیغات مبنی بر روشنفکری دینی یا 
بنیادگرایی دینی تبلیغات تجددگرایی و یاکھنھ پرستی کھ ھمھ کاپی است اگر متجددین ما ھم کاپی می کنند ، 

می کنند از خود را برنامھ علمی عرضھ نمی توانند طبعی است کھ کاپی ھا بھ صورت بنیادگرایان ھم کاپی 
برای مردم قابل .   ھمھ جانبھ بھ دلیل اختالف جغرافیا  و مذھب بین مولدین و کاپی گران قابل قبول نیست 

ا در قبول نیست  برایند ضعف دانش دینی مردم است ، در صورت کھ مردم حقوق و وجایب دینی  خویش ر
مسایل فرھنگی ، اجتماعی و سیاسی بدانند ھیچ گاۀ از حق خود پا فراتر نگذاشتھ و بھ حقوق دیگران 
احترام می گذارد حل و حرمت در فروعات پیش عام مردم مجھول است ، پارۀ اندیشھ ھای غیر دینی کھ 

 مبنی بر حقانیت و عدم ردای دین بھ تن دارند ؛ از این موقع استفادۀ اعظمی را می کنند ، تبلیغات کھ
حقانیت حکومت ، مسئلۀ اعالن جھاد توسط برخی و تبلیغ حرمت جنگ توسط برخی دیگری ھمھ بستگی 

  . بھ علم و دانش مردم دارد 
بھ جایی  تمرکز تمام قوای فرھنگی و اندیشھ ھای پیر و جوان و زن مرد روی مسایل خاص و زودگذر 

جاب می نماید کھ در مسایل دینی تمرکز بیشتر صورت گیرد تا عام ای... مثل مسئلۀ حق زن و بازسازی و 
مردم بھ ُعمق دین پی ببرند تا از نگرانی ھا حد اقل پیشگیری شود و وجیبۀ امت مکلف در تبلیغ دین ادا 
شود ، باور داریم کھ خداوند ھیچ چیزی را ھرزه نیافریده است ، تمام انعام را کھ بھ بنده گانش عطا نموده 

 ، بھ این منظور عطا نموده ھمان انعام را بھ قدر توان بشری در راۀ کسب رضای او و خدمت بنده است
  . گان او صرف شود و در آن موارد کھ عاجز می مانیم از بارگاۀ او استغفار کنیم 

 

  .اعالمیه قومندان پی آر تی در رابطه به توافق صلح بین القومی
  گل رحمان فراز:مترجم – آر تی چغچران
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  محو خشونت علیه زنان دولت افغانستان و
    "شایق"محمد شاه 

  

ورھای توسعھ  جھان محسوب می گردد این پدید ه در کشیبسیاری از کشورھا مشکال ت اجتماعی در خشونت علیھ زنان یکی از
. ن مشاھده می شود آ کشورھای است کھ خشونت علیھ زنان با اشکال مختلف در یکی از  افغانستان  .نیافتھ رواج بیشتری دارد

بھ  ماده اول اعالمیھ محوخشونت علیھ زنان در رابطھ  :پدیدۀ است  بھ پردازیم کھ خشونت چگونھ ابتدا باید بھ تعریف خشونت در
جنسیت است کھ  نوع خشونت مبتنی بر خشونت علیھ زنان بھ معنی ھر«: می دارد کھ   زنان چنین اظھارتعریف خشونت علیھ

درین جا چند نکتھ ضرور ی است کھ باید ذکر شود .  »جسمی یا روانی بھ زنان گردد می باشد بھ آسیب یا رنجی جنسی ، منجر
نسبت بھ زنان صورت می گیرد بھ  یعنی اعمال خشونت آمیزمنظور از خشونت علیھ زنان خشونت مبتنی برجنسیت است  الف ـ 

  .دلیل آن کھ بزه دیده گان زنان است 
 آمیز با آنھا این نیست کھ حتمی بھ آسیب آنان شود بلکھ حتی عملی خشونتزنان ی ارتکاب یافتھ علیھ ب ـ الزمھ خشونت ھا

می خشونت علیھ زنان   دوم اعالمیھ محو ماده. دق است آن صا ھم خشونت بر د کھ آسیب بھ صورت احتمالی باشد بازصورت گیر
 قبیل ضرب و خانواده از  در رویداد روانی ، جنسی ، یل می شود الف ـ خشونت ھای جسمی ،خشونت شامل موارد ذ: گوید کھ 

غیره اعمال  وناحیھ شوھر  از تجاوز ارث ، محروم کردن زن از محط خانھ ، دختران خرد سال در استفاده جنسی از سو شتم ،
 ب ـ خشونت جسمی ،. بھره کشی جنسی  خشونت ناشی از شوھر و ناحیھ غیر خانواده از خشونت در سنتی مضرب بھ زنان ،

ارعاب و تھدید ، مزاحمت ھای جنسی  سواستفاده جنسی ، ناحیھ جتماعی بھ طور کلی رخ میدھد کھ شامل تجاوز، جنسی روانی از
ھم چنا ن خشونت برعلیھ زنان بھ انواع  .فاحشگی اجباری  فروش زنان و جاھای دیگرخرید و موسسات آموزشی و و درمحط کار

 خشونت ھای  ـ ٤   ـ خشونت ھای جسمی٣  ـ خشونت ھای روانی ٢   ـ خشونت زبانی١اقسام مختلف صورت می گیرد مانند  و
 ـ ٨ آموزشی  فکری و نع رشد اجتماعی ،خشو نت ھای ما  ـ ٧  خشونت ھای اقتصادی  ـ ٦   ـ خشونت ھای جنسی٥  حقوقی

بھانھ گیری ھا   دشنام ، بکاربردن کلمات روانی عبارت اند از خشونت ھای زبانی و اول ـ :  آزار و خشونت ھا بھ صورت اذیت 
خشونت ھای  دوم ـ  .غیره می باشد  صحبت نکردن و و قھر آمرانھ ، رفتار بی احترامیَ ، فریاد و بد اخالقی ، و داد پی درپی ،

  غذا  ن ازمحروم کرد کوب ، لت و اخراج از خانھ ، کندن موی ، زندانی کردن چنگ انداختن و بستن ، جسمی مثلی گرفتن ،
 فلم ھای خالف اخالق عمومی یا ن عکس ومجبورکردن بدید عبارت اند از: ناموسی  خشونت ھای جنسی و سوم ـ .   غیره و

خوستھ ، متھم  بھ حاملگی نا اجبار مجبورکردن زن بھ سقط جنین ، نکردن بھداشت زناشوی ،مراعات  زناشوی ، بھ روابط  اجبار
  ...بدبنی  شک و  داشتن ارتباط نا مشروع ، مسایل ناموسی ھمچون کردن زن بھ بی مباالتی در

 و شوھر ازدواج مجدد ھ ،زن بھ متارک خالف اصرار طالق بر از امتناع مرد: چھارم ـ خشونت ھای حقوقی شامل موارد ذیل مباشد 
این نوع خشونت استقالل مالی ھمسران جلوگیری  در: خشونت ھای اقصادی  پنجم ـ .  گیری ازنگھداری فرزندان توسط زن جلو
  .پول کافی برای زنان مضیقھ ھا ی مالی ایجاد مکند  ندادن خرچی خانھ و با تصرف میکنند و دخل و اموال شخصی آنھا  در

 دوستان و ارتباط با ارتباط فامیلی ، ایجاد محدویت در آموزشی کھ عبارت از فکری و  رشد اجتماعی ، ی مانعخشونت ھا ششم ـ 
 کودکان بصورت تخمین بیش از گزارشات آمده کھ ازدواج  بخشی از در . اشتغال کاریابی و تحصیل ، روابط اجتماعی ممانعت از

  سالھ ازدواج کنند و٤٠ ا ت٣٠ مردان   سالھ وادارمی شود کھ با٧ کھ دختران می گیرد بر  افغانستان را دری فیصد ازدواج ھا٤٠
ینجا مطرح می شود این است  ا در سوال کھ .فصل یک دعوی است  بخاطرحل و پرداخت قرضداری یا برابر این ازدواج در غالبا
  قبال خشونت علیھ زنان چیست ؟  درلتظیفھ دو کھ و

. ی پیشرفتھ باید استفاده کند تجربھ کشورھا این زمینھ از گفتھ شود کھ دولت افغانستان درد یاست با پاسخ این سوال بھتر در
سیاست  از منظور تی استفاده می کند ویحما خشونت علیھ زنان ازسیاست جنای پیشگرانھ و برای مقابلھ با کشورھای پیشرفتھ دنیا

ھمچنان باید گفتھ شود کھ  ئ.دارند  خشونت علیھ زنان گام بر طھ باراب ھم جامعھ مکلف ھستند کھ در جنای این است کھ ھم دولت و
موضوع  دو این کار  کھ بخاطرتوجھ نمایند شورای ملی وقتیکھ قوانین را تدوین می کنند باید در راستای محوخشونت علیھ زنان 

ت جنای حمایتی از زنان بزه دیده سیاس  ـ ٢خشونت علیھ زنان   سیاست جنای پیشگرانھ از  ـ ١می گیرد  بحث قرار مھم مورد
خشونت علیھ زنان باید اصالحات جدی  ازی خشونت نمایندگان شورای ملی بخاطرجلوگیر راستای پیشگری از در .خشونت ناشی از

 صورت بگیرد و طرف پارلمان کشور باید از کھ صورت میگیردی اولین کار: خشونت دولتی  پیشگیری از. نظربگیرند  را در
میان آنھا قانونی کھ خشونت علیھ زنان را ترویج میکند باید  کند تا در مرور مکلف است کھ تمام قوانین موجود را کشورپارلمان 

جلوگیری خشونت ھا خانوادگی کھ  طرف دیگر از و .  بدین ترتیب جلوی خشونت دولتی علیھ زنان گرفتھ شودشتھ باشد تاندا وجود
   .جود دارد ونت ھا واین خش کثیری از افغانستان تعداد در
 

 )چند شوهرگزینی(چند شوهري 
  "مرادی" عبد الخیر : گرد آوری 

داشتن چندین  ازمسلمان  زن  تھ باشد پس چرااشد  ھمسریک از تواند بیشتر می مسلمان یک مرد اگر
  اسالمی را عدالت وھم بطور موکد بگویم کھ تھداب جامعخواھ ؟ نخست میشده است منع  شوھر

مسولیت ھای متفاوت خلق  توانای ھا و  اما با)ھم مرتبھ(مرد و زن را ) ج(اهللا . دھد یمساوات تشکلیل م
ھمین خاطر  ھم متفاوت اند از روانی از نگاه ساختمان فزیکی و اززنان  چون مردان و .نموده است 

 اما ھمانند و) ھم مرتبھ(و زن  اسالم مرد متفاوت می باشد در ھم دیگر مسولیت ھای آنان نیز از نقش و
 سوره نسأ فھرست زنانی را بیان می کند کھ مردان مسلمان با آنھا ٢٤ تا ٢٢آیات . یکسان نیستند 
حرام  شما زنان شوھر دار بر و« :  سوره النسأ می فرماید ٢٤می توانند ھم چنان آیات ازدواج کرده ن

 :دالیل اند کھ چرا چند شوھر را منع کرده است  بیانگر  نکتھ ھا زیر.»است
کھ ازچنین ازدواج تولد می شوند بھ  داشتھ باشد والدین اطفالی یک ھمسر از بیشتر  ـ اگریک مرد١ 

طفل درین  داشتھ باشد تنھا مادر یک ھمسر از کھ یک زن بیشتریصورت در ند وشو آسانی شناسای می
 بھ تحقیقات روان  نظر .قایل است اھمیت زیاد بھ شناخت والدین اسالم.  د نھ پدرشو ازدواج شناسای می

شدید ی اختالالت روان را نمی شناسد متحمل آسیب ھا و خصوصا پدرخود، ھ والدین خود  کشناسان اطفال
خانم ھابی بی (  ، ازھمین سبب اطفال.دوران طفولیت را ناخوش سپری می کنند  آنھا عمومًا.  باشند می

 از  شامل مکتب شود وپیوند ھایچو ھم اگرطفل متولد از. دوره طفولیت سالم نمی داشتھ باشند ) شوھر
د  از پیشرفت اخیر ساینس باید دو یا بیشترنام ھا را بیان کن  نام پدرطفل پرسیده شود نا چار او طفلمادر

  این نکتھ درمادر را ممکن ساختھ واقف ھستیم بناًء کھ باکمک آزمایش ھای ارزش شناخت پدر و
 . نمی باشد  ضرقابل اجراحابرد داشت درحال  گذشتھ کار

 . زنان چند ھمسر گزین ھستند  مردان بیشتر از ـ طبعًا٢
 ث شوھر بایرد آسانتراست تا وظیفھ خود را منحر بھ ساختمان بیولوژیکی انسان برای یک مظ ـ ن٣

چندین ھمسر داشتھ باشد ممکن نیست کھ عین حال برای زنی  وجود داشتن چندین ھمسر اجرا کند اما در
رفتاری بھ سبب مراحل  ث یک خانم اجرا کند زنان متحمل تغیرات مختلف روانی ویتا وظایف خود را منح

 .شوند  مختلف دوره قاعده گی می
زمان دارای چندین شریک جنس بوده و امکان زیاد داشتھ باشد ھم  ـ زنی کھ بیشتر از یک ھمسر٤ 

 .  شوھرانش منتقل شود ۀباره با ھم تواند دو  بوجود می آید کھ می جنسیآمیزشبھ اثر سرایت امراض 
یل اند کھ بھ دالیل متذکره ازجمع دال .وجود ندارد، زمان چندین خانم دارداما این قضیھ با مردی کھ ھم

علم خود چند شوھر  حکمت و با) ج(وجود دارد کھ اهللا  شوند ممکن چندین دلیل دیگر آسانی درک می
    .گزینی را منع کرده 

 ...علل و عوامل ازدیاد جرایم 
  : ـ عوامل که عموم مردم یعنی جامعه را متأثرمیسازد عبارت اند اول 

  .ازدیاد جرایم است    فقرعامل عمده در:وضعیت بد اقتصادیالف ـ  
بیکار  ما کشور در  است که  جامعه مشکل زا چندین بعد در ازدانشمندان اتفاق دارند که بیکاري  :ب ـ بیکاری 

  . موج میزند
عکس این » دري یک زندان را ببندید   دري یک مکتب  با بازکردن «ویکتورهوگو میگوید  :بیسوادی ج ـ 

  !.   کنید افغانستان فکر در گفته را 
بی  ، مهاجرت پاشیدگی خانواده ها ،افغانستان باعث ازهم   جنگ درهی بیش ازچند ده ط:د ـ وضع سیاسی 

صورت  در :  ـ وسایل ارتباط جمعیه.   یاد جرایم نقش عمده داردداز غیره شده که در...  بیسوادي سرپناهی ،
عرف  نشرفرهنگ هاي بیگانه بدون درنظرداشت فرهنگ ، جهت منفی مانند پخش و در ازین منابع  استفاده 

غیره تأثرمنفی  و ...دارند  را و موفقآن باندهاي مافیایی نقش مرکزیت رپخش فلم هاي که د ، وعنعنات جامعه
 . که با تأسف این و ضعیت در افغانستان یک بحران ایجاد کرده است جامعه دارد در

  : ـ عوامل تأثرگذار در فرد یعنی عوامل کھ فرد را بطرف ارتکاب جرم می کشاند دوم

 باعث عقده شد ه حقارت هاي داخل اجتماع(قیافه  ختمان بدن یاسا طرز ـ 1:ـ عوامل فردی یا درونی الف  
مواد  اعتیاد آنها به الکل و ابتالي والدین به مریضی هاي مزمن و (ارث   ـ 2)  جرم میبردارتکاب بطرف  فرد را
  .  سن   ـ4   جنس ـ 3  . معتاد بدنیا می آید طفل طفل داشته یا حتی  ردروحی  تأثرات منفی جسمی و مخدر
  :کشاند  ـ  عوامل  اجتماعی یا بیرونی کھ فرد را بطرف ارتکاب جرم می ب

فضاي  نتیجه اساس جهان است وضعیت و در بنیاد یک جامعه  اساس وکه  خانواده   : ـ  محیط خانواده١ 
 عوامل مختلف به جاي می گذارددر دست اوست نامناسب خانواده اثرات منفی باالي طفل که آیند ه کشور 

 این محیط را نا مناسب می گرداند ازجمله فقر ، بیسواد ، بیکاري ، وضعبت بد سیاسی ،  انواع  ازدواج ها فضاي
  . . ي غیر شرعی و  غیر قانونی و 

  یلیاقت مربیان تخصص و امکانات ،وسایل و شرایط مناسب محیط محصلی بستگی به   : ـ  محیط تحصلی ٢
 این هم که ما نه امکانات است نه هم تخصص  کشور در ند متأسفانه نکه فضاي محیط را آمده تحصیل میک دارد

  . ضریب مشکالت ما باال می برد
ارتکاب جرایم  کسب عواید مشروع آنها را از مصروفیت و  اشتغال افراد جامعه که به اثر: ـ  محیط شغل ٣ 

آنهاي  اگر غل یافت نمیشود ، واول اینکه براي شهروندان ش  ما  جامعه کند  اما بر عکس در جلوي گیري  می
 بر غالب بودن روابط  عدم تخصص ، دالیل مختلف مانند کمبود معاش ، و توجه به عوامل  که شغل هم دارند با

  شده است  کشور در عامل جرم   منبع فساد و و اشتغال  شغليخود ... ضوابط 
اجتماعی  الیل وعوامل مختلف فردي وتربیه کسانی است که نظر بد  زندان جاي اصالح و:  ـ محیط زندان٤

 دوش جامعه باشد بلکه در بار و مرتکب جرم شده اند طوریکه نه تنها شخص مجرم مانند قبل یک شخص مضر
دارد که زندانیان در آن تداوي می شوند   راهه یک فرد مفید براي جامعه باشد یعنی زندان خاصیت درمانگایندآ
دارد   وجوديزیادي ربیه مجدد نمی شوند بلکه مثال هات نیان ما نه تنها اصالح و زندا واي بر ما و جامعه ما که ،

  وسایل وبهمجرمین بستگی  مجدد هتربی  بازهم اصالح و.داخل زندان مرتکب جرم می شوند  در ما که زندانیان
 داردندان تخصص مسوالن ز وزندان ، فضاي مناسب که امکان اصالح و تربیه مجدد در موجود باشد امکانات 
 ارتکاب و بعد ازدر جامعه درنتیجه وجود عوامل جرمی فوق العاده زیاد  . باشد  می آنها همه فاقد  ما که کشور

  .به اوج خود برسد در کشور باعث می شود که آمار جرم  آن  محیط زندان خراب تر از جرم 
  

 

 بازار صنایح دستی زنان افغانستان در کمپ پی آر تی
مرکز طلوع زنان افغانستان یک بازار صنایح دستی زنان افغانستان کھ توسط بخش تیم ھمکاری ھای ملکی و نظامی پی آر تی و 

  . ماه قوس در کمپ پی آر تی انجام یافت٢٠برنامھ ریزی شده بود در
  این بازار را میتوان بازار سنتی خواند، بخاطریکھ این اولین بار نیست کھ در قلمرو پی آر تی چنین بازاربرگزار شد،

  .ش مسلکی تھیھ شده بودندتمام صنایح دستی توسط زنان قریھ جات چغچران و زنان کورس ھای آموز
لباس، زیورات، کیف دستی،دستمال، کاله، سرمیزی، دستکش، قالین، نشانھ الی کتاب و دیگر کار ھای : در این بازار صنایج چون

عساکر پی آر تی دلچسپی خویش را بھ این بازار نشان دادند، . واقعی کھ انعکاس دھنده سنت افغانستان بود نمایش داده شد
این صنایح دستی توسط زنان افغانستان ساختھ شده بود و طبق رسوم و عنعنات افغانستان بود، عساکر زیورات و بخاطریکھ 

  .صنایح دیگر را خریداری کردند برای اینکھ بعد از بازگشت بھ کشور شان خاطره از مردم و رسوم افغانستان را داشتھ باشند
ی پی آر تی میباشد، پی آر تی از مردم محل بخاطر برگذاری چنین واقعھ این واقعھ نشان دھنده در آمد مجتمع محل و ھمکار

  .تشکری میکند و چشم بر راه این واقعات در آینده نزدیک در کمپ پی آر تی میباشد

  پی آر تی چغچران
  گل رحمان فراز: مترجم

  

 نقش خانواده درجامعه
حوزه  در خانواده مهمترین رکن نهاد اجتماعی است  که نقش مهم . سزاي دارد ب فرزندان نقش  شکل گیري شخصیت و رفتار خانواده در

 ایفا می کند ؛ی از جمله معضالت مواد مخدر روابط سو اخالقی مواد صنعتی و الکل مواجه استهاي فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي و سیاس
کمیت طلب کنند  چون مهم ترین  موضوع که امروز باید مورد توجه قرار دهند رابطه بین فرزندان در واده ها نباید همه چیز را  از حاخان. 

 پس اعتقاد داریم که .ناشایسته است  هاي منع کنند که کار اید فرزندان خود را ازجهت ایفاي درست نقش خود در جامعه است و والدین ب
عرصه هاي مختلف آگاهی دارند اطالعات الزم را به  پدران و مادران باید از دانش کافی در عرصه مسایل مختلف آگاه باشند والدین که در

دور کردن . ینی فرزندان شده  به  آنها تواناي می بخشد به  نقش آفردت بخشیدن توجه آنهافرزندان خود منتقل می کنند و این باعث ش
استرس ، اضطراب ، قهر مداوم فرزندان ، فضاي خانه اي پرنشاط  و باطراوت به شدت از آسیب پذیري فرزندان جلوگیرمی کند و واالدین 

ارهاي آنان در انتخاب دوست براي آنها مشاورانی امین باشند قراري رابطه عاطفی با فرزندان خود با نظارت و کنترول رفتارها و ک باید با بر
هاي مخاطره آمیز خود  هاي فرزندان به والدین کمک کند و با عدم انجام رفتار تواند نسبت به کنترول رفتار ایجاد یک فضاي با نشاط می. 

  محمد اسماعیل صمیم: تهیه و ترتیب                                           .ي عمل گراي فرزندان باشند عامل برا
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  زن مخزن اسرار الهی
  نوراهللا نوری

  
نمی کند زیرا زنان زن یگانھ موجود است  کھ  بدون آن اساس و پایھ اجتماع  قطعا وجود نمی گیرد و ھکذا  استمرار پیدا 

اند  کھ نواقص پیکر اجتماع را ترمیم نموده و بھ کمال می رساند ، و جامعھ انسانی را  بھ حضور خویش تکامل بخشیده 
و تا نھایت عروج می دھد خلقت آفرینش انسان نمایانگر یک موجود ممتاز و برتر درجھان ھستی می باشد کھ خداوند 

الت و نیابت خود را  تفویض و عطا نموده است و ازیک پدر و مادر تمام زنان  و مردان بھ این موجود برگزیده  رس)  ج(
اسالم در رابطھ بھ زنان فرامین و دساتیر خود را صادر کرده و حقوق فراوان بھ  آنھا داده  است . را بوجود آورده  است 

لی انسانی و در تکامل ، مسولیت ھا و پاداش با در نظرداشت اینکھ زنان و مردان در اصل آفرینش و در ویژگی ھای  ک. 
یکی از پیام ھای مھم و عمده اسالم ھمانا احترام و ارزش بھ کرامت زنان ، تاکید بر .  سرانجام باھم مساوی و برابر اند

ن انسانیت و اھلیت شان برای ادای مسولیت ، اجرو پاداش دنیوی و اخروی و برخورداری از نعمت ھای الھی ھمانند مردا
بوده و زنان را بھ عنوان انسان کھ  از حرمت  ، کرامت  و تمام مزایا وحقوق کھ مردان بر خور دارند نیز بھ  آنھا عطا 

زیرا ھر دوی  آنرا  از شاخھ ھای یک درخت و فرزندان یک پدرو مادر بھ  نام  آدم و حوا بھ صحنھ ھستی . نموده است 
ھ آسمانی و یا  فرشتھ است کھ در کودکی ستاره ما  در جوانی ھمراز و زن در حقیقت بھترین تحف. در آورده  است 

زن در ھستی آفرینش نقش اساسی و مھم  را  ایفا نمود ه . ھمرای ما و در پیری تسلیت بخش غم ھای ما خواھد بود 
در . ح مرد بخورند است زنان برای آن خلق نشده  اند  کھ  وجود عاطل و بی اراده  باشند و تنھا بھ  کار زینت و تفری

واقع  زن یگانھ اختر زیبای است کھ در شبھای تار و سرد زندگی  و در ایام  درماندگی و آوارگی انسانھا را بر سری 
و او گنجینھ است  تا ھنوز نا مکشوف باقی مانده ھمواره زیر ستم تاریخ و جاھالن روز گار . مقصود  رھبری می کنند 

این تاج آفرینش کھ با نھایت تقدس آفریده شده و . بد وعنعنات نا مطلوب اجتماعی بود ه است قرار داشتھ و پایمال تھاجم 
در زمان جاھلیت اکثریت . از ھر نوع حقوق مسلم خویش محروم در و سیر زندگی دست خوش نامالیات قرار گرفتھ است 

م این ھمھ ضاللت و حق تلفی از بین رفت و اما  با ظھور دین مقدس اسال. زنان و دختران زنده  بھ  گورسپرده شده اند 
و او را پس از ازدواج . اسالم شخصیت زن را مورد ستایش قرار داده و مرتبھ اش را بھ مدارج عالی توصیف می کند 

فرھنگ غرب زن را با نام و نسبش و نام فامیل . چون فرھنگ غرب در شخصیت ھمسرش ذوب و نابود قرار نمی دھد 
دنیای غرب ھیچ گاھی بھ فکر دفاع کردن از حقوق زن . بلکھ نام و فامیل شوھرش را براو می دھد شان نمی شناسد ، 
و ھمیشھ لباسھای مدرن ، شیک بااستایل ھا وشیپ ھا ی متنوع  در تمام کشور ھای اسالم و غیر . نبوده و نمی باشد 

. بوده  حتی وجود زنان را نمایان می سازداسالم وارد کرده و می کنند کھ این نوع لباس ھا تنگ ، چسپناک و نازک 
باتأسف می توان اظھار نمود کھ اکثریت . باعرضھ نمودن چنین نوع لباس حرمت و حیثیت زنان را خدشھ دار می سازد 

زنان مسلمان نیز رسم و رواج ھا نا پسند غرب را در جامعھ اسالمی مروج ساختھ اند در خواست من ازین گروه زنان این 
اگر ما طور دقیق حضور . راه شریعت را اتخاب نموده وعنعنا ت پسندیده اسالمی را  در زندگی خود تطبیق کنند است کھ 

زن را در تمام عرصھ ھای مختلف بررسی نمایم آن گاه خواھیم پی برد کھ زن از چھ جایگاه بر خوردار خواھد بود و 
 آنرا تا چھ اندازه می پذیرد اگر در زمینھ تجارت نظر اسالم برایش چگونھ ارزش و ھمیت داده است ، احترام و نقش

بیندازیم یگانھ زن کھ در صدر اسالم پیامبر را  یاری می کرد و خود آن درین عرصھ مسلما فعالیت ھای پیگیر اقتصادی 
لم و خدیجة الکبرا بود و ھم چنان درعرصھ آموختن ع) ص(اولین ھمسر پیامبر . داشتھ  آنرا رشد و انکشاف می داد 

و درمسایل . نیز در فرا گیری حدیث و تعلیم از جایگاه خاص بر خوردار بوده است ) رض(دانش حضرت بی بی عایشھ 
بنا برین از سخنان باال چنین نتیجھ گیری می شود . الگوی برای زنان مسلما ن است " جمل"نظامی اشتراک وی در جنگ 

کھ . ق قانون اسالمی نھ قانون غربی حضور فعال و وسیع داشتھ باشند کھ زنان می توانند در تمام عرصھ ھا و امور مطاب
ازمقام و شخصیت زن ) ص(ھمھ موارد فوق را درباره  نقش زن در زندگی قرآن کریم نیز تأید می کند و در احادیث نبوی 

صال زن بوده کھ با ا. مکرراِّ بیان شده کھ زنان درعرصھ ھای اجتماعی خیلی کار ھای عمده را ھمیش متقبل شده انده
تکاندن گھواره تربیت و رھنمود ھای مادری خویش شخصیت ھا ی علمی ، سالطین ، امپراتوران ، پروفیسوران ، 

باید گفت کھ زنان آرامیش قلبھای مردان و یا اینکھ یار . قھرمانان و نابغھ ھای ستوده را  وارد اجتماع کرده و می کنند 
  . مکن است بدون زن زنده بو د اما زندگی نمی توان کرد وھمکار زندگی شان می باشند ، م

    

  ...نیم نگاة به برنامۀ ملی سواد آموزي 
گردان مکاتب نسوان بوده اند که بخاطر دریافت مواد کمکی از مراجع  سواد آموزان تعدادي کورس هاي سواد آموزي اناثیه ؛ شا-

 . تمویل کننده ثبت نام شده اند 

 تعدادي کورس هاي بعض مؤسسات غیر دولتی ، خالف پروتوکول در کنار کورس هاي دولتی هسته گذاري شده بوده که باعث لغو -
  . شدن کورس هاي دولتی گردیده است 

  . و ریاست معارف غور  بوده است  مراجع تطبیق کننده به اساس روابط ، بدون مشوره با آمریت سواد آموزي توزیع کورس ها توسط-
  .  عدم جلب حمایت و پشتبانی مردم و افراد با نفوذ از برنامۀ ملی سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی توسط مراجع تطبیق کننده-
راي مردم داده نشده است ، تا جاي که اکثریت مردم کورس هاي برنامۀ ملی سواد  آگاهی درستی از برنامه ملی سواد آموزي ب-

  . می شناسند »  کورس هاي بی سوادي «  آموزي را بنام 
  . تعدادي معلمین سواد آموزي در یک دورة آموزشی بیشتر از یک کورس را به پیش برده اند -
 دولتی تطبیق کنندة برنامۀ ملی سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی  کاپی  پروتوکول هاي تمدید شدة  مؤسسات غیر دولتی و-

  . به آمریت سواد آموزي معارف غور آورده نشده است تا پالیسی کاري و نحوة فعالیت معلوم شود 
ارف تمام  عدم آگاهی بعض مسؤلین ادارات دولتی غور از نحوة انجام مسؤلیت خود در ساحۀ سواد آموزي ، زیرا مطابق قانون مع-

ادارات دولتی و غیر دولتی مسؤلیت دارند که کورس هاي سواد آموزي را در داخل ادارة خود تدویر نمایند و معلمین سواد آموزي را 
مسؤلین سواد .  استخدام نمایند تا زمینه آموزش سواد و آموزش حرفه هاي حیاتی براي کارمندان بی سواد و کم سواد فراهم شود 

لف اند تا مطابق تفاهم نامۀ کتب و مواد ممد درسی را به دسترس سواد آموزان آنها قرار دهند و معلمین سواد آموزي آموزي معارف مک
بدون کُتب و مواد « در والیت غور بعض ادارات دولتی کورس هاي سواد آموزي را در مربوطات برنامه هاي خود . شانرا تربیه نمایند 

  . تفاهم و هماهنگی کمتر عالقه دارند ، روي همین دلیل در حال هماهنگی با مراجع تطبیق کننده هستیم ایجاد کرده اند و با » ممد درسی 
  ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی است که چند سال می شود در جغرافیاي غور برنامه هاي ملی سواد آموزي و آموزش حرفه -

اما بنا به دالیلی ،  با آمریت سواد آموزي معارف غور »  آنها قابل قدر است با وصف که کار هاي« هاي حیاتی را تطبیق نموده اند 
در حال حاضر  اسناد درست و منظم از هیچ مرجعی تطبیق کننده برنامۀ ملی سواد آموزي در دسترس آمریت سواد . هماهنگ نبوده اند 

این سال ها  مردم کدام مناطق و کارمندان کدام ادارت از به همین خاطر کمتر معلوم می شود که طی . آموزي قرار ندارد قرار ندارد 
در حال حاضر ظاهراً  ... دام بی سوادي نجات یافته اند ، تطبیق برنامۀ ملی سواد آموزي به کدام مناطق و ادارات مؤثر و مثمر بوده است 

ستند ، کمتر تفکیک می شود که به کدام همۀ مردم والیت غور یکسان ، خواستار تطبیق برنامۀ ملی سواد آموزي در مناطق خود ه
به همین منظور ، آمریت سواد آموزي پروسۀ احصائیۀ گیري .  مناطق این برنامه تطبیق شده و به کدام مناطق تطبیق نگردیده است 

   . را تحت رهبري مستقیم ریاست معارف غور با  هماهنگی ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی روي دست گرفته است 1390

  :فعالیت هاي جاري 
  

  

آمریت سواد آموزي تحت رهبري ریاست معارف غور ، با همکاري ادارات و مؤسسات دولتی  و غیر دولتی همکار پروسۀ احصائیۀ 
  : گیري دقیق که شامل موضوعات ذیل می شود روي دست دارد 

  .1390 دولتی و غیر دولتی   احصائیۀ سواد آموزان ادارات و مؤسسات سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی-
  .1390 تعداد مربی ها سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی -
  .1390 تعداد کورس هاي سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی - 
  .1390 تهیه آدرس دقیق و موقعیت کورس هاي سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی دولتی و غیر دولتی - 
   هاي حیاتی را تطبیق نموده اندبصورت قانونی برنامۀ ملی سواد آموزي و آموزش حرفه» پروتوکول « داشتن  تعداد مؤسسات که با - 

  . توزیع شده است1390 جمع آوري کُتب و مواد ممد درسی که توسط آمریت سواد آموزي به مؤسسات دولتی و غیر دولتی -
  معارف غور به شکل متوازن ، عادالنه و قابل 1391مۀ ملی سواد آموزي تا با ارایۀ گزارش دقیق به مراجع ذیصالح پالن تعلیمی برنا

  . تطبیق تنظیم و تطبیق شود  
 بوده اند 1390آمریت سواد آموزي به منظور احصائیۀ گیري دقیق از  مربی ها و سواد آموزان که شامل برنامۀ ملی سواد آموزي 

 کاپی کارت رأي دهی ویا تصدیق شهرت مکمل خود توسط رؤساي شوراي /کاپی تذکره « احترامانه خواهشمند است تا با سپردن 
زیرا آمریت سواد آموزي و مؤسسات همکار  پروسۀ احصائیۀ گیري را زمانی دقیق می . معارف غور را همکاري نمایند »  هاي قریه ها  

به »   ط رؤساي شوراي هاي قریه ها  کاپی کارت رأي دهی ویا تصدیق شهرت مکمل سواد آموزان توس/ کاپی تذکره « دانند که 
در گذشته سواد آموزان در یک دورة آموزشی به بیشتر از یک کورس ثبت نام بوده اند و یا مربی .  صورت مکمل جمع آوري شود  

  . ست هاي سواد آموزي در یک دورة آموزشی بیشتر از یک پروگرام را به پیشبرده اند ، زیرا احصائیۀ گیري دقیق وجود نداشته ا

آمریت سواد آموزي معارف غور به هدف تطبیق درست برنامۀ ملی 
  :  به همکاري مراجع ذیل ضرورت دارد  1391سواد آموزي در سال 

  
  

  . رهبري متداوم برنامۀ ملی سواد آموزي توسط ریاست معارف غور -
 در عرصۀ سواد آموزي و آموزش حرفه هاي  همکاري درست و عملی ادارت و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با داشتن پروتوکول-

  . حیاتی فعالیت دارند 
 همکاري دونر ها و مراجع که مؤسسات و انجو هاي غیر دولتی را در عرصۀ سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی تمویل می -

ی دقیق و عملی از جریان کار آمریت سواد آموزي در باب پالنگذاري ، رهبري ، نظارت ، ارزیابی ، کنترول و راپورده« . کنند 
مؤسسات غیر دولتی که در عرصۀ سواد آموزي و آموزش حرفه هاي حیاتی کار می کنند ، تحت رهبري ریاست معارف غور به 

زیرا همکاري مراجع تمویل .  همکاري صادقانه و درست دونرها و مراجع تمویل کنندة برنامۀ برنامۀ ملی سواد آموزي ضرورت دارد 
  .»انجو ها و مؤسسات غیر دولتی را زودتر وادار به همکاري می کند کننده ، 

  . همکاري واقع بینانۀ رسانه هاي دولتی و غیر دولتی  به منظور آگاهی عامه درست و همه جانبه -
  . همکاري مردم محل ، علما ، مجاهدین ، متفذین ، مکاتب و تمام اقشار جامعه-
 دور دست در عرصۀ نظارت و کنترول از جریان کورس هاي سواد آموزي و کمک به معلمین  همکاري مدیران و سرمعلمین مکاتب- 

نظارت ، کنترول و همکاري همه جانبۀ براي تمام . ساحۀ تطبیق برنامۀ ملی سواد آموزي به قدر کافی وسیع است « . سواد آموزي 
ري مدیران و سرمعلمین مکاتب عملی به نظر نمی رسد ، کورس هاي ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی بصورت عملی بدون همکا

از همین رو به همکاري مدیران و سرمعلمین مکاتب مناطق دور دست به منظور نظارت ، کنترول کورس ها و همکاري با معلمین سواد 
  .    آموزي ، به عنوان یک اصل پنداشته می شود 

  .  هاي تربیه معلم غور  در عرصۀ تربیه معلمین سواد آموزي در مرکز و ولسوالی ها  همکاري ریاست محترم تربیه معلم غور و الحاقیه-
 همکاري ادارات دولتی و غیر دولتی در روشنایی قانون و استراتیژي وزارت محترم معارف و پروتوکول هاي امضا شده توسط مراجع -

  . ذیصالح  
 .و مثمر عرضه شود و  نتایج درست و قناعت بخش را به دست دهد  طور مؤثر 1391تا خدمات برنامۀ ملی سواد آموزي در سال 

  مبارزه علیه فساد اداري در والیت غور
  

 شروع کرده است،وظایف عمده شان قرار ٢٠٠٧ماموریت خویش را در چغچران از سال ) یوپول(س اتحادیھ اروپا پولی
  :ذیل اند

  .  حمایت تطبیق استراتیژی پولیس ملی، خصوصآ نظر بھ پولیس ملکی یونیفورم افغانستان و پولیس ضد جرایم افغانستان* 
 فعال، و با ھوش ھمراه با فرمان، کنترول و ساختار ارتباطی ھمکاری برای تاسیس نیروھای پولیس تحت رھبری* 

  .مناسب کھ علیھ فساد مبارزه میکنند و محترم شمار حقوق بشری و جنسیت اند
  .شمول ھمکاری ھای بین المللی در مسایل جرمیھ جنایات ببھ رشد قدرت رسیدگی از حمایت * 
د آوردن پروسھ جزایی مثمر میگردد، مشخصا در ارتباط بھ مقایسھ نمودن حاکمیت ھای قانون وسیع تر باعث بوجو* 

  .خارنوالھای پولیس
با بھتر شدن ماموریت، روند کاری و ھماھنگی کمک ھای بین المللی در راستای اصالح پولیس صورت گرفتھ * 

  .است،خصوصا از طریق بورد بین المللی ھمکاری پولیس
وقتیکھ . ادن مقامات محل در راستای مبارزه با فساد اداری شروع کرددر اول، یوپول فعالیت ھای خویش را از آموزش د

 میالدی سازمان یوپول فعالیت ھای خویش را در ٢٠١١مقامات قانونی تجربھ زیاد را کسب نمودند، در شروع سال 
زه علیھ فساد راستای ریشھ کن سازی فساد تمرکز داد، از ماه می الی ماه جون، یوپول آموزش ھای را در رابطھ بھ مبار

  . اداری بھ افسران پولیس، حارنواالن و قاضیان انجام داد
یس این کمیتھ ئ، کمیتھ فساد اداری را کھ متشکل از مقامات ذیل و تحت نمایندگی مقام والیت کھ ر٢٠١١در ماه آگست 

  .ارنواالن و قاضیان دیگر بودند تاسیس نمودندخارنوالی والیت غور و خست، معاون ا
ن تاسیس شد، کھ مسولیت اش آموزش  بخاطر آموزش نقش قانو٢٠١١ر یوپول یک تیم جدید در سال ھمچنان د

یک پروژه تحت نام .ارنواالن نظامی و ملکی و مشاوره دھی و کمک بھ ایشان برای اجرا رسیدگی بھ انواع قضایا میباشدخ
بعد از آن تیم آموزش نقش قانون .  شدبھ ھمکاری پی آر تی در میان جوانان چغچران تطبیق) من علیھ فساد ھستم(

  .سازمان یوپول از شروع سپتمبر الی ختم آکتوبر تمام مکتب ھای چغچران مالقات کردند
در جریان این مالقات ھا، مربیان نقش قانون کوشیدند تا برای نسل جوان تشریح بدارند اینکھ فساد یعنی چی؟ چی 

   میتوانیم با این پدیده شوم مبارزه نماییم؟خسارات را در جامعھ بھ بار میآورد؟ و چگونھ
در رابطھ بھ این در این مدت ھای آخیر بعضی از قضایا متھم بھ فساد مقامات محل ھم دیده شده است و از میان این 
دوسیھ ھا، دوسیھ ھای چون پیگیری جرم ریس مبارزه با مواد مخدر و ریس معارف بھ دیوان مبارزه با فساد والیت 

اده شده است و یک دوسیھ متھم بھ فساد اداری مھم دیگر نیز از ریس زراعت و مالدری والیت غور در نزد ھرات فرست
  .حارنوالی میباشد کھ موضوع در حال بررس است

ھمچنان دوسیھ ھای متھم بھ فساد بیشمار دیگر از مقامات پاین رتبھ و سو استفاده از مقام رسمی شان برای دریافت نفع 
  .شخصی شان است

 میالدی یک کمپاین معلوماتی ٢٠١٣در پالن ھای ھمکاری آینده ھمراه با حارنواالن، سازمان یوپول قصد دارد تا در سال 
را جھت مبارزه با فساد بھ افراد محل بھ راه بیاندازد برای اینکھ فساد میتواند چھ نوع خسارات را بھ جامعھ وارد سازد و 

  مام کشور چیست؟   نتیجھ منفی آن در اقتصاد،جامعھ و ت
تمام مسایل فوق الذکر نشان دھنده این است کھ مسلھ فساد در والیت غور وجود دارد، اما این ھم نشان دھنده فعالیت و 

پس برای دریافت نتیجھ مطلوب در راستای مبارزه با فساد مھم . توانایی دولت محل و مقامات تطبیق کننده قانون میباشد
حل برخوردار باشیم، از این جھت ما از تمام مردم محل و بخصوص کسانیکھ معلومات چند در است کھ از حمایت مردم م

رابطھ بھ شخص از مقامات داشتھ باشد کھ برای انجام کارشان از وی رشوت طلب کرده باشد بدون کدام حراس بھ ارگان 
  .ھای عدلی مراجعھ نماید

 ورشکست شود کھ مقامات فساد پیشھ نتوانند احساس راحتی کنند، کھ پدیده فساد ھنگامی میتواند: بھ یاد داشتھ باشید کھ
آنھا یک وقت خواھند درک کرد کھ مقامات قانونی  میتوانند بھ دروازه شان تک تک بزنند و تقاضای حسابدھی از فعالیت 

  .ھای غیر قانونی شان کنند
  گل رحمان فراز: مترجم.          رسانھ ھای تیم پی آر تی 
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بی ثباتی افغانستان تامین منافع 
  ؟!!پاکستان

.محصل صنف سوم دانشکده ژورنالیزم هرات)دهــزاد(محمدشاه : نویسنده
  

ستان    ت ارتش پاك اریخي         در دخال ك نگرش ت ابع ی ستان ت ت    -بحران افغان ستان اس ھ افغان ستان،     از .  استراتیژیك ب ان پاك دگاه نظامی دی
  . است استراتیژي نظامي پاكستان  در  داراي نقش تعیین كننده دلیل  چند بھ افغانستان 

  مي نامند » فقدان عمق استراتیژیك «  را  محافل نظامي آن كھ آنچھ   و جغرافیایي ضعف  از ھند برابر  دلیل كھ پاكستان در نخست بدان
ن           دولت دست نشانده  در كابل    یك برد و استقرار  مي   رنج ، سبي ای ع ن ھ  رف د ب ي توان ن  كشور م   در واقع  اشغال  غیر  رسمي ای

سلیحاتي      مي  ضعف جغرافیایي از آنجا ناشي  این . ند ك ضعف كمك  عف  ت ر ض الوه  ب ستان ع ساني  شود كھ  ارتش پاك ر    و ان  در براب
نا ھماھنگي سیر زمان  و مرزھا «  و بھ اصطالح  ارتش ھند ، بھ  لحاظ  موقیعت جغرافیایي نیز داراي  یك  مرزبـــندي نا متناسب  بوده

 شدت  بھ  دریایي   ھاي مرز لحاظ  بھ   تنھا نھ كھ این كشور  دھد مي نشان  موقیعت جغرافیایي پاكستان  ھ ب ھا نگا. است و ر روبھ » 
ا   از برابرھند در نیز  خود ھاي شرقي مرز   در؛ البتھ  است آسیب پذیر  خود دشمن  ترین  بھ عنوان بزرگ مقابل ھند در ت ن  یك موقیع

كابل مي تواند   در دولت دست نشانده یك  استقرار  و رسمي افغانستان ، اشغال غیر امیان پاكستاندیدگاه نظ  از  و  رنج مي بردمتناسب 
چنین  مزایاي استقرار از ھند قوع یك جنگ احتمالي با و ھنگام  تا  ارتش پاكستان كمك كند بھ  طرف كرده و بر نقیصھ را حدودي این  تا

 برابر در»  تقویت عمق استراتیژیك پاكستان « و  » كابل در تشكیل دولت تحت الحمایھ  «:يكل  طور بھ  .افغانستان بھره جوید  در دولتي
 ١٩٤٧در سال . قبال بحران افغانستان بھ شمار مي رود در امنیتي این كشور  ھدف عمده سیاسي و، حل مسالھ پشتونستان كنار ھند، در

مسلمانان ھند و پاكستان درین كشورجدید التاسیس ماوا گزیدند ؛ پایھ ھاي  اكثرگانھ  بنام  پاكستان بوجود آمد و  جدا  ھنگا مي كھ  كشور
در شرایط كنوني . از آن زمان تا اكنون ھند و پاكستان چندین مرتبھ با  یكدیگر وارد جنگ شده اند. اختالف بین ھند و پاكستان ریختھ شد

اي طرفین است   مشترك ھند و پاكستان كماكان شاھد درگیریھاي پرا ھاي  نیز مرز  د و    از. كنده نظامي روزمره  بین نیروھ سوي دیگرھن
یكي ازاین موفقیت  . داري نكرده اند و یا غلبھ بر حریف در این منازعھ تاریخي خود گونھ شكست یا تضعیف  پاكستان در دستیابي بھ ھر

، پاكستان است   بین ھند و کھ  این تقابل رابطھ بھ ربھ ھمین دلیل جایگاھي كھ افغانسان د. ھا  دستیابي بھ متحداني در سطح منطقھ است
 بیفزاید  طي سالیان متمادي سعي كرده  با نزدیک شدن بھ  افغانستان ، بر نگراني ھاي اسالم آباد ھند  از یك سو. بسیارحایز اھمیت است

ا      و از  ت ی ت حمای ت  د سوي دیگر پاكستان نیز سعي كرده است با  روي كار آوردن دولت ھاي تح ستان ضمن خ   وس ردن   در افغان ي ك نث
ھ      .  از سیاست منطقھ اي  خود استفاده كند   پشتیبان از افغانستان در راستايسیاست ھند    ستان حاضر ب ھ پاك تجربھ  نشان داده است ك

ع   اسالم آباد در كابل ، دولتي است كھ نھ  تنھیدولت  مطلوب.  در افغانستان نیست تحمل و پذیرش یك دولت  مستقل     ا دوست ، بلكھ مطی
تاریخ اختالفات افغانستان و پاكستان نشان مي دھد با توجھ بھ حساسیت فوق العاده افغانھا ازھرحزب و گروه    بھ  نگاھي . پاكستان باشد

ات       كھ با شند    ن اختالف اد شدن ای ستان  و ح ل پاك وده        در مقاب ي ب یش بین ل پ ده قاب دار در       در آین املي  ناپای ھ صورت ع ط و ب   دو رواب
  از سر گذرانده ،  ھیچ یك از طرفھاي درگیر  را  دھھ كھ افغانستان یكي از آشفتھ ترین ادوار سیاسي خود طي دو . كشورعمل خواھدكرد

د       در افغانستان حاضر بھ  دادن  امتیازي     شده ان ستان ن ھ پاك ستان ب د و پشتون داران        . در مورد خط دیورن امي سیاست م ن خود خ ھ ای  ك
ي  طول این    در را   ني  پاكستا د  دوران نشان م ي           . دھ ب م ن مطل اي ای ستان گوی ال افغان ستان در قب ھ پاك اي چندگان ھ    باشد  سیاست ھ  ك

ع   پاكستان مي خواھد با تشدید درگیري ھا حكومت مستقل افغانستان را تضعیف كند تا بتواند با روي  كار آوردن    ك     دولت مطی خود از ی

  ؟ چرا دموکراسی می خواهیم
  دھم مکتب کاسی علیازرغونھ صنف : نوشتھ

  

  اصطالح دموکراسی وباره ؟ ضرورت است اندکی در»دموکراسی می خواهیم  چرا« بحث  به ن قبل از وارد شد
    ترکیب شده استKratia و   Demosاصطالح دموکراسی از دوکلیمه یونانی   .  مفهوم آن معلومات ارایه نمایم

کلیمه به معنی   دو باشد که جمع بندي این به معنی فرمان روایی می کراتیا و)  مردم ( عوام دیموس به معنی 
آن مردم بصورت مستقیم  دموکراسی نوع حکومت است که در .کند  ه مینروایی مردم یا حکومت مردم را افادفرما
هاي دیموکراتیک اعضاي قواي سه  نظام دولتی سهم می گیرند در اتخاذ تصامیم عام و یق نمایند گان شان  درطر یا از

یا غیر مستقیم ستقیم ازجانب مردم به صورت م) قوه قضاییه یا محاکم  قوه اجرایه یا حکومت و قوه مقننه یا پارلمان ، (
طوریکه از تعریف  . دارد  افغانستان به تاریخ جرگه ها رابطه نزدیک موضوع دیموکراسی در .انتخاب می گردند 

دولتی  اتخاذ تصامیم   در اده سهم گیري مردم ارآزادانه و دیموکراسی اظهار دیموکراسی معلوم شد موضوع اصلی در
بهتر است  ندارند و درایت اداره نمودن دولت را  نظر اند که گویا مردم عام لیا قت والبته عده به این .عامه می باشد  و

باید گفت  فکر تمقابل این طرز در .نمایند  واگذار مندان دانش کار بغرنج حکومت داري را به سیاست مداران ومردم 
 می کند بلکه براي سهم گیري تمام  رد ا ر که نه تنها این نظر ها مزایاي بیشتر دارد نظام که دیموکراسی نسبت به دیگر

دیموکراسی :  ي آن ذیال بیان می گرددکه مزایا .سازد  حکومتی زمینه را فراهم می امور عامه و اتباع یک کشور در
سیاست ها  اساسی ترین مسایل دراز یکی  به مردم کمک می کند تا جلو حکومت مستبد یا خود کامه گرفته شود و

اسی را تضمین یک سلسله حقوق اس دیموکراسی براي اتباع کشور .کمروایی خود کامه گان است عدم جلوگیري از ح
 .حمایت  نمایند  توانند این حقوق را تامین و ي غیر دیموکراتیک نمی خواهند یا نمیها می نماید که نظام

دیموکراسی براي   .بنیادي نیز می باشد دیموکراسی تنها یک روش حکومت کردن نیست بلکه یک رژیم حقوقی و
آزادي  چنانچه آزادي بیان ، .آزادي هاي اساسی را تضمین می ماید  نظام حکومتی دیگر ، هر اتباع کشور بیش از

سیاسی  حیات اجتماعی و را در فعالیت احزاب سیاسی است که زمینه سهم گیري اتباع  تشکیل و انتخابات ، مطبوعات ،
تامین اصل  امر دیموکراتیک اند که دري توان گفت حکومت ها می .ازد می س همه جانبه میسر به شکل درست و
ي رژیم ها حالیکه سایر در را   وظیفه خود می دانند ، این  حقوقی براي اتباع کمک می نمایند و برابري سیاسی و

که حکومت ي کشورها .علیه آن قرار می گیرند   اند و این اصل بیگانه دیموکراتیک از غیري حکومت ها سیاسی و
 بر ترقی گرایش دارند ، دیمومکراتیک بیشتر به پیشرفت و دیموکراتیک دارند نسبت به کشورهاي که حکومت غیر

 وحدت ملی و ثبات ، مساویانه براي استقرار صلح و  و دیموکراسی زمینه مساعد مزایاي فوق به نظام عالوه خوبی و
حال حاضر دیموکراسی براي  در. گروها را فراهم می سازد  ف وختل مياقلیت ها  همه اقوام و ،تفاهم میان تمام مردم

 . عقب مانی سیاسی و اقتصادي کشور  دارد و رویش مناسب است براي عبور از بحران و افغانستان اهمیت فراوان

 
  بنام خداوند جان وخـــرد           کزین برتر اندیشھ بر نگذرد

  گزارش مختصر مرکزآموزشی رسالت
  مدیر مسؤل مرکزآموزشی رسالت ) نقشبندی(     غالم محمد          عارف بھ مقام محترم ریاست م          

  !   قابل توجھ مدریت عمومی نشرات 
ھمان طوریکھ واضح و روشن است ھمھ میدانند کھ پژوھش وتعلیم وتربیھ رکن رکین واساس زندگی را تشکیل میدھد، و در تمام 

ت ساز بوده ومھار امرار معیشت است ، ھمواره جامعھ را در راستای عرصھ ھای اجتماعی و فرھنگی یک امر حیاتی و سرنوش
تحکیم ثبات ودانش در فرا راه خود می کشاند کھ درضیا وروشنایی دانش بسوی رشد و توانمندی وترقی در اھتزاز شده وسیری 

  .صعودی خویش را می پیماید
 فراغت بھ سویۀ لسانس وصنوف چھاردم را بدست آورده اند     لذا دوستان وتحصیل کرده گان کھ از دانشگاه ھای مختلف اسناد

با مفکوره واندیشھ عالی جھت خدمت گذاری ... ازجملھ تربیھ معلم غور، دانش جویان دانشکده ھای انجنیری، شرعیات، ادبیات و 
کیمیا، فزیک و (، علوم طبیعی )حساب ،الجبر،ھندسھ ومثلثات (ریاضیات : درعرصھ ارتقای سطح دانش ومھارت دربخشھای

، پروگرام ھای کامپیوتر بھ )مکاتب ادبی وبخش دستور زبان (،فنون ادبی) ادبیات دری،پشتو،انگلسی وعربی(،السنھ )بیولوژی
، فن سخنوری وخطاطی برای فرزندان شیفتھ این سر زمین می شتابند ...)تفسیر ،حدیث،فقھ و(سویھ ھای مختلف، علوم دینی 

این را رسالت ھمیشگی، وجیبھ دینی و وجدانی خویش دانستھ درکنار ھم قرار گرفتھ اند ومی خواھند با وتصمیم اتخاذ مینمایند و
  .یک احساس نیک مصدر خدمت درجامعھ  باشند 

 کھ بعد از نشر اعالمیھ با فیس ١٣٩٠روی این اندیشھ ویژه بھ اساس یک مدیریت کامال مدبرانھ درفصل نھایت سرد زمستان سال
وارد صحنھ عمل شده و آغاز بھ فعالیت نموده اند، کھ الحمد اهللا شیفتگی و شرکت ودانش آموزان درمرکز آموزشی وتخفیف ویژه 

  .رسالت چشمگیر بوده  و حیرت انگیز وباال تر ازتصور میباشد 
ن وسیستماتیک  شاگرد را با میتود مدر١٢٠٠    بنابرین مرکز آموزشی رسالت دردوره آغازینش توانستھ بطورمؤفقانھ در حدود

لذا دوستان وشاگردان عزیز مطلع باشند کھ دست  .عصری مضامین یاد شده را تدریس وبدون ایجاد مشکل و چالش سپری نماید
  ازمقام محترم ریاست معارف والیت غور، می ١٣٩٠اول جدی)١(اندر کاران مرکزآموزشی رسالت با داشتن جواز فعالیت نمبر

درضمن این آموزش وتعلیم وتربیھ، ھمواره  .دت وبطور دوام دار این روند آموزشی را تدوام بخشندخواھند در پالن ھای طویل الم
بھ چاپ وتألیف ونشریھ ھا خواھیم پرداخت، عالقھ مندان وپژوھشگران می توانند جھت اشتراک در این مرکز آموزشی بطور دایمی 

  .گی در جامعھ رو نماگرددبدون ایجاد وقفھ مراجعت نموده تا باشد یک تحول علمی وفرھن
                               

 اي ملت مسلمان غور
 محمد  علی حق نواز

قوم پرستی  تعصب وبیزاري از تاکید می کند همانا دوري وآنجاي که دین مقدس اسالم از
می فرماید ) ص( نبی کریم .ست ا  مسلمانهمه ملت ایمانی ما و جیبه دینی وگراي وگروه و

ما   فوت شود ازکسی که در عصبیت نیست و ما عصبیت می کند ازبه  قیام کسی که
دیاري که  مردم هر. نصارا می باشد  ویهود   جاهلیت ونژاد پرستی پدیده جهانِ نیز نیست و
 بهت مبتالالاین مشک شوند آن و طن خرابو  آن مردمدر باهی  هستندت .  لهذا

 و بزرگان  م  داران جامعه اسالمی هستند  یک فرزند جوان جامعه غور از علما کرام  که  مردمن به  عنوان
قیمت  و نحو می شود   هرهخواهشمندم  جلوي این معضله  را باقوام  و طن ، دولت مردان غور و جوانان عزیز 

له دچار مشکالت  شود و آنگاه غیر از ئ  است از این  مسنزدیکور والیت غیعنی  ؛ بگیرند که  این  و طن  ما 
 مردم  والیت غور یک دوره  اختالفات و جنگ هاي ذات البینی  چنانچه همه.خواهیم داشتسودي نپشیمانی دیگر 

 پشت سر ،و انقالب  پر از خون  که  صد ها جوان عزیز خویش را  بدو ن کدام  موجب از دست داده ایم  
. خواهد شد شروع   یم  اگر جلو اختالفات  قومی  و منطقوي  گرفته  نشود  آن  بد بختی ها  باز  از سر نوگذاشت
  :   خویش  را  به  این  شعر اختتام می  رسانم نوشته

   کن   نسب ترك زاده      مسلمان      ادب کن  منیش خود  را  کودك  تو


