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  جلد اول والي غور

  حكيميمحمد حسن                                                                                                                 
در مورد كاركردها وكارنامه والي جديد ، هرچند هنوز زود است كه قضاوت شود ؛ اما با توجه به كارهاي 
صورت گرفته در همين چند ماه ، شايد بتوان در مورد جلد اول حضور والي جديد نكاتي را خاطر نشان 

ط يك تعداد  از قوماندانها و طوري كه همگان اطالع دارند، يكي از نقاط ضعف واليان گذشته تسل. ساخت
همچنان . اربابان در افكار برخي از آنها بود و اين به شدت باعث نارضايتي تعداد كثيري از مردم شده بود

يك تعداد تفنگداران غير مسوول در آن دوره باعث آزار و اذيت مردم مي شدند كه انتظار مي رفت  والي 
برخورد قاطع نمايد ؛ اما ) لت را شديداً زير سوال برده بودندكه واقعا حاكميت دو( جديد با اين افراد 

يكي از نكات مثبت ديگر در .  ظاهراً در اين مورد والي جديد نيز كدام اقدام مؤثري انجام نداده است
مورد فعاليت هاي والي جديد ، تالش نسبي وي به خاطر حل صلح آميز يك سلسله مشكالت ذات البيني 

اما هنوز معلوم نيست كه واقعا والي جديد به فكر . مسأله دعوي زمين دولتيار بوده استمردم غور از جمله 
حل و فصل قضيه است يا فقط مانند ديگر واليان روز خود را سپري مي نمايد و يا هم اهداف سياسي خاصي 

  را دنبال مي كند؟
ن غور هم از فعاليت ها و  ايجاد كورس هاي زمستاني  براي يك تعداد ازجوانان به همكاري دانشجويا

همچنان برگزاري دونر كنفرانس به منظور جلب كمك هاي . ابتكارات  خوب والي جديد به حساب مي آيد
بيشتر به خاطر بازسازي غور يكي از كاركردها واقدامات  نيكوي والي جديد بوده است و خوب بود اگر او 

ي  به شمول نمايندگان مردم غور در شوراي ملي،  در در اين مورد فعاليت بيشتري مي نمود تا  وزراي سكتور
از طرف ديگر همكاري خواستن از غوري هاي خارج كشور به خاطر . اين كنفرانس حضور مي يافتند

سرسبزي شهر و نشراعالن از طريق انترنيت ، گام مثبتي است و نشان مي دهد كه والي جديد به مسايل روز و 
يكي ديگر از نكاتي كه انتظار مي رفت والي جديد به آن توجه . قه مند مي باشداستفاده از وسيله انترنيت عال

اما تاجاي كه . خاص نمايد حضور تحصيلكرده ها وجوانان در تصميم گيري هاي دولتي وادارات حكومتي بود
ي از تعداد. در اين چند ماه مشاهده مي شود ، جوانان بيشتر از گذشته ازصحنه تصميم گيري كنار رفته اند

جوانان كه در برخي از ادارات به صفت آمر يا مشاور منصوب شده اند ، كارهاي شان از باال ها تنظيم شده 
است و ربط زيادي به مقامات واليتي ندارد و گفته مي شود كه در مورد اين دسته جوانان اندكي كارشكني 

دام اشخاص تلقين مي نمايند؟ مورد هاي هم صورت مي گيرد ومعلوم نيست كه اين ايده را به والي جديد ك
ديگري كه گفته مي شود والي جديد درآن بي طرفانه عمل نكرده ، حضور چهارتن از قوم خانزاده در شوراي 

  .صلح مي باشد كه قبال نبوده اند و بعد از آمدن والي جديد در اين شورا حضور يافته اند
 

 

 ! نوروز مباركبادها شقايق
  

جديد خورشيدي ، روزِ گردهمايي هفت سين، روز ورود روز تولد الله، جشنِ باستاني و تاريخي نوروز، سال 
شقايق ، روز نزول باران ، روز سبزه ها ، روز شگوفه ها، روز درختها ، روز باغها ، روز زيباي وشادماني 

  ! به تمام هموطنان و سبز انديشان جهان مباركباد1390طبيعت ، روز بهار  و روز اول سال 
ها ومحبت ها درميان ما  بيشتر و عميق تر شود وخصومت ها وكينه آروزمي كنيم در سال جديد دوستي 

 تالش ها وكوشش ها به خاطر آبادي افغانستان عزيز افزون 90آروز مي كنيم در سال . ورزي ها نابود گردد
آروزمي كنيم رواداري ومروت ، مهرباني و شفقت ، راستي وصداقت و عدالت وخدمت در ميان ما . تر شود

. توسعه يابد و نفرت وكدورت ، حسد وخصومت و تنگ نظري شقاوت از ميان مان  رخت بربنددروز به روز 
 ما غوري ها بتوانيم براي سر زمين عزيز و باستاني خود كارهاي بيشتري انجام دهيم 90آرزو مي كنيم در سال 

 ويراني دست برداريم واز  ما افغانستاني ها  از جنگ و90اميدواريم در سال . و از سالهاي گذشته عبرت بگيريم
. درگاه خداوند بزرگ استدعا كنيم كه صلح وامنيت و آرامش وخوشبختي را براي كشور ما ارزاني فرمايد

اميدواريم هركدام ما در سال جديد بتوانيم نهال نيكي ودرخت دوستي بيشتري بنشانيم و براي همنوعان خويش 
ظايف مان را به صورت بهتر وخوبتر آن انجام دهيم و از حقوق اميدواريم همة ما بتوانيم و. مصدر خدمتي شويم

اميدواريم همة ما سالي سرشار از موفقيت وكاميابي در پيش داشته باشيم ودر . مان در راه نيكو استفاده نماييم
  !آخرِ  اين سال،  به كارنامة يك سالة مان افتخار نماييم

  !لحال حول حالنا الي احسن ا، يامحول الحول واالحوال
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  شماره            
            

 ٣◄ادا��

  واليت در محـاصــــــرة كنــــــــــديوال
دولت تپه هاي عيدگاه و گنج بازار وغيره را كوه عام مي داند و . مردم قرية كنديوال از يك طرف و دولت از جانب ديگر خود را مالك زمين مي گويند. رددعوي زمين اطراف شهرفيروزكوه مركز واليت ، مدت هاست كه جريان دا

  .تگاه قضايي افغانستان به نفع مردم كنديوال  حكم صادر نموده و قضيه تاحدودي تمام شده تلقي شده استظاهراً در اين اواخر دس. مشمول سندي مي پندارد كه قبال به دولت بخشيده شده بود ؛ اما مردم كنديوال اين گفته را قبول ندارند
ولت بايد برمبناي برنامة شهر سازي خود به توزيع آن حاال اگر زمين از دولت است د. آنچه مهم بود اين است كه به اساس پالن پنجم شهري  قرار بود اين منطقه نقشه كشي شود وبه مردمي كه  به دنبال خانه سرگردان هستند توزيع گردد

 طوري  اما .حل وفصل شود تا جلو ساخت وساز وتوسعه شهر گرفته نشود) گفته مي شود مكتوبي هم حتا با تعيين هيات واليتي از كابل دراين باره آمده است ( اقدام نمايد واگر هم از مردم كنديوال است ، زمين بايد مطابق قانون استمالك 
مردم كنديوال در ماه حوت تمام مناطق  اطراف شهر را درجنوب هريرود كشت وزرع نموده اند و درنتيجه راه  ذخيره تانك تيل . كه مشاهده مي شود ظاهرا دولت فقط تماشاچي محض است و اصال حوصلة پرداختن به اين كارها را ندارد

ه انتن و اتاق پخش راديوتلويزيون ، محل گنج بازار وكشتارگاه وغيره مسدود شده است ومعلوم نيست كه مثال آمريت نفت وگاز چگونه بتواند به ذخيرة خود برود ويا خبرنگار حكومت، راه هاي اطراف قرارگاه كندك ارتش ملي، را
 نيست كه مردم كنديوال به تخريب اماكن دولتي هم اقدام خواهند كرد ياخير؟ دولت شايد در اين مورد دستش را از درحالي كه محاصرة واليت هرساعت تنگ تر مي شود ؛ معلوم. تلويزيون از كدام طريق خود را به اتاق پخش برساند

. ها جريب زمين آبي  دولتيار را فيصله نمايد؟ ما را خو باور نمي آيددعوي هزار  مثال زيراالشه برندارد؛ اما ديده شود كه وعدة خدا چه رفته باشد؟ حكومتي كه مسألة دومتر كوه عام و زمين للمي را در داخل شهر حل نتواند آيا مي تواند 
  ببينيم چه مي شود؟    



 
       

   
 

    
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  »ندومكتب آخ«ابراز امتنان و توضيحي بر چاپ 

   غالم حيدر يگانه

در . سي و همسخني با ديگران هر نويسنده يي محتاج همنفه هر اثري مشتاقِ مخاطب است و انديشه و عاطف
محدود نمي گردد؛ ) كه بسيار دلبسته اش نيز هستم(، شادماني من تنها به نشرِ اين اثر »مكتبِ آخند«چاپِ 

 مسرت و هبلكه، ابتكارِ فرهنگيانِ جوان و اقدامِ تشويق آميز مسئوالنِ معارف غور، افزون تر از همه، ماي
  .سرفرازيم گرديده است

 چاپ را احتماالً ه مي دانستم كه جناب ساقي چنين اراده يي دارد؛ بعداً هم فهميدم كه هزيناز ماه ها پيش،
» جام غور«البته، از آن به بعد، اطالع ديگري نرسيد تا اينكه امروز در . معارف غور به عهده خواهد گرفت

.  عظيمي مرا فراگرفتبا مرورِ اين خبرِ كوتاه، هيجان و بهجت. باز شد» مكتب آخند«چشمم به خبرِ چاپ 
  . خيال مي كنم با اين جمالت كوتاه، آغازِ رفتارِ جديد فرهنگي در شهر ما، اعالم مي شود

 عرصه   سهولتهاي انتشاراتي و سرگرم برنامه هاي انفرادي هستيم، جواناني در غور پا بههامروز كه همه شيفت
؛ گوشه هاي مختلفي از نياز هاي رواني جامعه را گذاشته اند كه فراتر از توليدات هنري خويش مي انديشند

  .شناسايي مي كنند و هماهنگ با آن به پخشِ متاعِ ديگران نيز همت مي گمارند
شخصاً به ياد ندارم كه كسي از اهلِ قلم و هنر غور، . صميمانه به نجابت و شجاعت اين جوان غبطه مي خورم

  . داده باشدچنين رفتاري در برابر معاصرانش از خود بروز 
بي ترديد اين ابتكار، صرفنظر از وجود امكانات فناوري جديد، فقط ناشي از وسعت ديدگاه و بزرگمنشي 

 ما در قلمرو اخالق و هفرهنگيان جوان است كه مي تواند سرمشقي در رواداري و بلند نگري براي هم
  .فرهنگ باشد

دان، ساقي و هدفمند، و معارف غور هستم و با ابراز ويژه استاه  مهربانان و همدياران، بهبهر حال، شرمند
اندازد، به روستا، » مكتب آخند«ي از آنان، يقين دارم كه هر همشهري و هموطني كه نگاهي به بامتنان قل

تر خواهد گرديد و هدف اصلي نويسنده و ناشران گرانقدر نيز  محل، مكتب و معلمِ خويش آشناتر و مانوس
  .همين است و بس

   
  

  
   شدهشتم مارچ،  روز جهاني زن تجليل

روزجهاني زن با حضور والي ، اعضاي شوراي واليتي، رييس كميسيون حقوق بشر ، علماء ، 
  وتعداد كثيري از زنان در تاالر PRTنهادهاي مدني ، فعاالن حقوق زن، كارمندان مؤسسات ، 

  .رياست امور زنان غورتجليل شد
ة اين  رياست ياد نمود و دراين محفل معصومه انوري رييس امور زنان از دست آوردهاي يك سال

در سال جاري تا حدودي زمينه كار واشتغال براي زنان مساعد شده است وتعدادي از زنان : گفت
همچنان تعداي .غور هم اكنون مصروف كسب وكار بوده ودر بخش هاي مختلف مشغول مي باشند

 فريضه االهي را در كثيري از دختران در مكاتب ومدارس به امر تعليم وتربيه مصروف هستند و اين
او اضافه نمود كه متأسفانه در شرايط فعلي حقوق خانم ها تلف مي . حال انجام دادن مي باشند

اميدواريم كه به همكاري ادارات ذيربط بتوانيم چالش ها ومشكالتي را كه سد راه زنان واقع . گردد
 خانم انوري از فرهنگيان غور .است برطرف نماييم وشرايط بهتري براي زنان واليت به وجود بياوريم

وهمچنان علما ودانشمندان تقاضا كرد كه در اين بخش،  دولت را ياري رسانند ودر راه تأمين عدالت 
واعاده حقوق انسان ،  همة  ما بايد همكار وياور همديگر باشيم واز بي عدالتي جلوگيري نماييم وبي 

  .  ظلم ها ونابرابري ها را كاهش دهيم

   

  عباداتي كه در يك دقيقه انجام مي شوند
        مژگان افضليمژگان افضليمژگان افضليمژگان افضلي

معنا درعصرحاضر وقتي از يك خواهر يا برادر مسلمان خود مي پرسيم چرا احكام و قوانين اسالمي را به تمام 
 در حالي كه اين نعمت خداوندي يعني  ».وقت ندارم و اين كارها وقت مي خواهد« : انجام نمي دهي مي گويد

دين مقدس اسالم، دين سهولت واعتدال است وبعضي . وقت خود را هميشه در كارهاي بيهوده سپري مي نمايند
در يك دقيقه به نظر بعضي ها هيچ كاري . يردامور آن آنقدر آسان است كه حتا بيشتر از يك دقيقه را در برنمي گ

  :مثال. نمي توان انجام داد ؛ اما ما مي توانيم درهمين شصت ثانيه كوه هاي از ثواب وپاداش را كمايي كنيم
در ) ص(را بخوانيم كه نظر به قول رسول اكرم ) الحمدلله (  دريك دقيقه مي توانيم هفت بار سوره فاتحه -1

  . ده نيكي به دست مي آوريممقابل هرحرف قرآن
را بخوانيم كه به  گفته حضرت پيامبر ) قل هواهللاُ احد(  بار سورة اخالص 11 دريك دقيقه مي توانيم بيشتر از -2

  . بار قرآن را ختم نماييم3پس در يك دقيقه مي توانيم تقريبا . اين سوره ثلث قرآن است
له اال اهللاُ وحده الشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو الا«  در يك دقيقه مي توانيم هفت بار بگوييم -3

نظربه گفتة رسول اكرم دربرابر هر بار گفتن اين كلمات ، ثواب آزاد كرده يك برده داده » علي كل شي ء قدير
  .مي شود

اكبر بگوييم كه نظر به احاديث رسول  بار  اهللا 33ُ بار سبحان اهللا و 33 بار الحمدهللا ، 33 دريك دقيقه مي توانيم - 4
  .افضل عبادات خوانده شده است) ص(اهللا 

اينها طور نمونه بود چندين كار ديگر هم است كه ما در زمان بسيار كم مي توانيم انجام دهيم و براي خويش ثواب 
اه خير وسعادت خود بياييد وقت مان را بيهوده تلف ننموده هميشه در ر!  پس خواهران و برادران. كسب نماييم

وجامعه مان گام برداريم  و از وقت خود استفادة مناسب ومفيد كنيم  و ديگران راهم در راه خير  و راه نيكي 
  .دعوت نماييم

  

  شاگردي از ليسة سلطان رضيه
        روما عظيميروما عظيميروما عظيميروما عظيمي: : : : گزارش از گزارش از گزارش از گزارش از 

        
 كه كارمي كنند تا حليمه صادقي به ديگر همصنفان وخواهران خويش توصيه مي كند كه در هرمسلك و رشتة

همچنان او . آخرين تواناي هاي خود كوشش نمايند و زحمت بكشند وبراي آيندة خويش نقشه وبرنامه داشته باشند
از دختران مي خواهد كه سعي كنند تا اهداف واالي اسالم  را به صورت درست بشناسند  وسپس آن را در زندگي 

                                                                                                                . خويش تطبيق نمايند
دوشيزه صادقي عالوه مي كند كه اگر دختران مي خواهند در مسايل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي 

 هاي خويش را به صورت وغيره  امور كشور سهمي داشته باشند بايد از روزنة علم ودانش وارد شوند و درس
حليمه فكر مي كند كه تماشاي سريال هاي پي درپي، . درست پيش ببرند وموفقيت هاي علمي به دست بياورند

درست است كه يك شاگرد به : او مي گويد. وقت شاگردان را تلف مي كند وكاميابي آنها را پايين مي آورد
 اصلي وهدف اصلي او بايد مطالعه و درس وخواندن تفريح  وسرگرمي و استراحت هم ضرورت دارد؛ اما كار

مجالت و اخبار وغيره باشد، تا او بتواند پايه هاي علمي ومعلوماتي خويش را باال برده ودر آينده موفقيت هاي 
  .بيشتري به دست آورد وبراي كشور خود خدمت نمايد
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اومي . حليمه صادقي در صنف دوازدهم ليسة سلطان رضيه درس مي خواند
خواهد در آينده  در رشتة انجنيري ساختماني تحصيل نمايد ، چرا كه به نظر 

حليمه همچنان . او جامعه به انجنيرها مخصوصا انجنران زن ضرورت دارد
.  براي مردم خود مصدر خدمتي شوددوست دارد كه در اجتماع كارنمايد و

بهترين  «  :فرموده است كه ) ص(اومي گويد پيامبر بزرگوار ما حضرت محمد
 ».مردمان كساني اند كه بيشتر ازديگران به مردم خير و فايده مي رسانند

  اطالعية مديريت احصايية ثبت احوال نفوس غور
طنان وهمشهريان عزيز رسانيده مي شود كه مديريت احصايية حياتي ، طبق اليحة وظايف خويش اعداد ، ارقام ،  اطالع عموم هموبه

بنابراين از هموطنان عزيز صميمانه خواهش مي . ربعوار براي مقامات باال گزارش مي دهد واقعات ، تولدات و وفيات  را طور ماهوار و
 وقوع مي پيوندد ، اقارب اصولي شان به مديريت عمومي ثبت احوال ،  كه در هرخانه بهكند تا به خاطر راپور تولدات و وفياتي 

  .ازهمكاري شما سپاس گزاريم. باتذكره خويش غرض ارايه راپور واخذ كارت به اطفال نوزاد خود مراجعه نموده ممنون سازند
  از طرف اداره ثبت احوال نفوس

 



  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

  ...جلد اول والي
  

 طور آمدن يك تن از قوم خانزاده در رياست زراعت وهمچنين يك تن ديگر به حيث همين
ولسوال تيوره نكته ديگري است كه ميان مردم سوالهاي برانگيخته و به كارنامه والي جديد 

نه والي جديد با قضيه نكته ضعيف ديگر برخورد منفعال. تاحدودي رنگ قومي داده است
پالن پنجم ومساله دعوي زمين مردم كنديوال است كه بازهم دولت دراين باره بسيار ضعيف 

والي جديد اتفاقا در زمستان به غور مقرر شد و . عملكرده وباعث نااميدي مردم گرديده است
همين سردي هوا خودش در بسياري مسايل كمك كرده است ؛ اما اگر دولت در بهار هم به 

هرچند در مورد . منوال پيش برود ، اوضاع امنيتي با سرعت بيشتر به وخامت خواهد گراييد
استخدام يك تعداد افراد غيرمسلكي در برخي از ادارات دولتي از همكاري والي جديد سخن 

  گفته مي شود ؛ ولي كامال مشخص نيست كه وي در اين موارد نقشي داشته است ياخير؟
اگر او به شكل بي طرفانه و از موقف . ردم متوجه عملكرد والي جديد است به هرحال چشم م

حكومتي وارد قضايا شود ، مورد پشتيباني وحمايت مردم واقع خواهد شد ونام وي درتاريخ 
غور به نيكي ياد خواهد گرديد؛ اما اگر اطراف والي را يك تعداد مشوره دهندگان غيرحرفه 

ر او را به طرف مسايل جزيي وكوچك واشتباه آميز سوق اي وقوم گرا صاحب شدند و رفتا
دادند ، درآن صورت به زودي با عكس العمل مردم ويك تعداد وكالي مردم درپارلمان 

  .مواجه خواهد شد ومردم به قشر تحصيلكرده نيز به سرعت بي اعتمادخواهند شد
  

  

  امني در افغانستان  عمده ترين عوامل نا
  سيد علي مشفق 

  !! سال نو آيد دريغ از پارسالهرچند كه
به راستي سال .  اين ضرب المثل قديمي  است از ناكامي ها وعدم برآورده شدن آرزوها حكايت مي كند

: ناگهان ازخود مي پرسد... وقتي ياد آدم مي آيد پارسال، پيرارسال و.   فرارسيد1390گذشت وسال جديد 1389
چه تغيراتي در كشور و در بخش هاي . ابي دركشور مي گدرد سال ازعمردولت موقت، انتقالي وانتخ9مدت 

يعني هنوز آن صلح و ثباتي را . مختلف به وجود آمده است؟  پاسخ اين سوال با كمال تأسف نا اُميد كننده است
تبعيض وتعصب ها ي قومي، سمتي، حزبي، . كه ملت افغانستان بعد از نشست بن آرزو داشتند به دست نياورده اند

كيفيت در هيچ يك از بخش هاي دولتي چون صحت، . يايي و مذهبي هنوز در اكثر جاهاي كشور باقي استجغراف
رضايت بخش نيست واز ) با توجه به همكاري چشم گيري كشورهاي دوست(معارف، زراعت، تجارت ونظام 

هاي خانوادگي  سال قناعت مردم حاصل نشده است ومشكل مهاجرت، بيكاري خشونت 9بازسازي ، بعد از گذشت 
  .، حاكميت روابط بر ضوابط روز افزون ترشده است 

      سوال اينجاست كه با درنظرداشت همياري بيش از چهل كشور در زمينه هاي مختلف درافغانستان چرا هنوز 
زندگي مردم  درابعاد مختلف تغيير رضايت بخش نيافته است و هنوزهم خطوط فقرواقتصاد، امنيت و وحشت 

  .باالي دربرابر هم قرار داردباگراف 
 بايد ياد آورشد كه بحران فراگير در همه بخش هاي دولتي ومربوط به زندگي مردم افغانستان،  ريشه در اموري 

اين عوامل را به صورت فشرده . دارد كه عدم توجه ومبارزه جدي با آنها هنوز هم مانع ثبات در كشورشده است
  .مي توان در چند نكته خالصه كرد

  : دخالت همسايگان-1
. ساليان درازي است كه مهم ترين عامل تشنج وبحران دخالت كشورهاي همسايه درسرنوشت افغانستان بوده است

به ويژه ايران و پاكستان كه به لحاظ نزديكي هاي قومي و مذهبي وسياسي با اكثراقوام وگروه ها در درون كشور 
رحهاي كه عمدتاً به نفع سياست خارجي خودشان است هرچند تباهي فرهنگي وط/ وتقويت آنها با امكانات مالي 

بدينسو كه مردم افغانستان در زير چتر يك فضاي صميمانه 1381مردم افغانستان را در پي داشته است واز سال 
برادري گردهم آمده اند هنوزهم اين دخالت ها پايان نپريرفته است و خارجي ها به عناوين مختلف دراختالفات 

  .تقويت اخالل گران امنيت در كشوردست دارندو
  : دشمنان اصلي دولت-2

بدينسو اُميد واري به وجود آمد كه ديگر قدرتي به نام طالب 1381شكي نيست كه بعد از فروپاشي طالبان ، ازسال 
 خارجي  سال هر روز كه ازعمر دولت وحضور نيروهاي9اما دراين . درافغانستان  كه مانع امنيت شود وجودندارد

با تقويت اردو وپوليس در كشور مي گذرد ، حمالت گروه هاي مسلح مخالف دولت ، ايجاد تشنج وبحران درقالب 
اختتاف، انتحار، انفجار، روز افزون ترمي شود ونيروهاي خارجي وداخلي هنوزهم جلو اين معضل بزرگ را 

يري جرگه صلح اين مانع بزرگ امنيتي را از حتي دولت وطراحان سياسي آن  با روي دست گ. نتوانسته است بگيرد
  . راه امنيت و راهكارهاي امنيتي برداشته نتوانسته است

 

  نشست بزرگان غور چرا برگزار نمي شود؟
هنوز انتخابات پر جنجال و پرتنش مجلس نمايندگان برگزار نشده بود كه نهادهاي جامعه مدني غور به خاطر 
جلوگيري از بي نظمي ها و به خاطر تأمين امنيت و برگزاري يك انتخابات عادالنه وشفاف ، طرح نسبتاً 

يكي از مواد  اين طرح برگزاري يك . اليت به صورت كتبي  ارايه نمودندجامعي  را به مقام هاي رهبري و
نشست و همايش بزرگ از تمام سران ، متنفذين ، بزرگان ، دانشمندان ، محاسن سفيدان ، ونمايندگان مردم 

بود كه بايد در شهر فيروزكوه ) به شمول  مقام هاي محلي و نهادهاي مدني ( از مركز و ولسوالي هاي غور 
قرار بود  در اين جلسه ، دولت برنامه هاي خويش را در عرصه .  به مدت دو تا سه روز ترتيب داده مي شد

هاي مختلف به مردم ارايه كند وهمچنان از آنها بخواهد كه در تأمين امنيت وحاكميت قانون با دولت 
حاسن سفيداني كه از ولسوالي از جانب ديگر نمايندگان مردم و بزرگان و م. همكاري همه جانبه داشته باشند

ها و روستاها تشريف مي آورند ، پشنهادها و مشكالت خويش را مطرح مي كردند و مشوره هاي نيك شان 
در آن زمان اين پيشنهاد  نهاد هاي مدني از طرف حكومت به . را به مقام هاي دولتي تقديم مي داشتند

.  فرصت اين همايش بزرگ را برگزار خواهد كردگرمي پذيرفته شد و دولت وعده  داد كه به زودترين
درحالي كه  به اوضاع امنيتي و فاصله ميان ملت و دولت كمترين بهبودي حاصل نشده ، هنوز هم مقام هاي 
حكومتي برگزاري اين نشست را به تعويق مي اندازند كه معلوم نيست دليل شان در اين مورد چه مي باشد؟  

يرد ، بدون شك در امر نزديك ساختن مردم به حكومت وآگاهي حكومت اين جلسة بزرگ اگر صورت بگ
از اوضاع مناطق دور دست واليت  وهمچنين در مورد تأمين امنيت ، خير و بركت هاي بيساري درپي 

شوراي واليتي غور بايد بيشتر از هرنهاد ديگري دراين باره توجه نمايد و از اين ايده حمايت . خواهد داشت
اما اينكه شوراي واليتي هم در اين باره عالقه  . ر برگزاري همايش بزرگ غوريان تالش نمايدكند وبه خاط

اي از خود نشان نمي دهد شايد  به اين علت باشد كه باتوجه به وعده هاي كه آنها به مردم داده اند و با 
ه مي كنند در حقيقت براي توجه به انتظاراتي كه مردم از آنها دارند ؛ حاال زماني كه به كارنامة خود نگا

مردم حرفي به گفتن ندارند و ترجيح مي دهند كه بهتر است با مردم وموكلين خويش چشم به چشم نشوند 
اما  واقعيت اين است كه !  و از خير اينگونه مسايل بگذرند كه تا انتخابات بعدي خدا هزار درگاه دارد

ي واليتي وهم براي ديگر نهاد ها  بسيار مهم مي برگزاري همچو مجالس هم براي حكومت وهم براي شورا
باشد وآنها در اين همايش اين فرصت را پيدامي كنند كه بامردم از نزديك تبادل نظر نمايند وپايه هاي 

متأسفانه اما ؛ در كشور ما هميشه فرصت ها  از دست مي . مردمي واجتماعي خويش را محكم ترنمايند  
  روند 

امات صالحيت دار ، به مسايل بسيار جزيي  وكم اهميت خود شان را مصروف مي ومشوره دهندگان به مق
  .كنند و از مفكوره ها و راهكارهاي حياتي ومهم غفلت مي ورزند

  

 

 ٤◄ادا�� 

                                                   2011      مارچ  مطابق                1389  حمل                                                                                                                               وم          شماره س                                سال اول                           

  
  
  

  آقاي ابراهيمي رييس پارلمان با بورد رهبري ارگان ملي و اجتماعي جوانان 1389 حوت  19به تاريخ 
ين جلسه ابراهيمي  گفت  افتخار مي كنم كه يكي از اعضاي ادر. افغانستان در مقر پارلمان  مالقات داشت

وي   به تيم .  ن هستم وبه حمايت  جوانان به پارلمان راه يافته ام ارگان ملي واجتماعي جوانان افغانستا
رهبري ارگان وعده سپرد كه در تمام عرصه هاي متخلف،  ارگان ملي واجتماعي جوانان افغانستان را 

بو رد رهبري ارگان  كه بعد از مجمع عمومي ، عالي ترين مرجع تصميم گيرنده در . حمايت خواهد  كرد
 34گان مي باشد  نيز وعده سپرد  تا در قمست انتقال مشكالت مردم به اين مرجع تقنيني از امور كاري ار

گفتني است كه . واليت  پارلمان را ياري برسانند و يك پل ارتباطي ميان ملت وپارلمان افغانستان باشند
انان افغانستان در عبدالروف ابراهيمي  يكي از شخصيت هاي افغانستان مي باشد كه  از آدرس ارگان ملي جو

 در واليت كندوز اشتراك نموده و با حمايت تيم رهبري ارگان  ومردم واليت 1389انتخابات پارلماني سال 
  .قندوز به شوراي ملي كشور راه يافته است
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  ...عمده ترين عوامل ناامني
  : گروه هاي مسلح غيرقانوني-3

اين نام شايد بشتر درباره مخالفين دولت اتالق شود؛ اما با توجه به عدم توانايي دولت درسراسر 
منيت ، عده اي از افراد مسلح هنوز هم درساحات مختلف وجود دارند كه با كشور غرض حفظ ا

استفاده از خال ء هاي امنيتي وعدم حضور گسترده وتوانمند نيروهاي دولتي به بي امنيتي دسن 
مي زنند ودر اين كار شان هدفي جزچپاول ، عقده هاي شخصي باالي افراد مشخص، سرقت 

ل، منظورسياسي اي ندارند، اما بازهم موجوديت شان سد بزرگي هاي مسلحانه به خاطر كمايي پو
  .در مسير امنيت مي تواند باشد

  : مافياي مواد مخدر-4
افغانستان درميان تمام دول دنيا به توليد مواد مخدر سر آمد بود و همچنان سرآمد باقي مانده 

ن پالن هاي چون كشت با توجه به اينكه وزارت مبارزه با مواد مخدر با روي دست گرفت. است
بديل معيشت وغيره و گاهي هم با تكيه بر نيروي پليس در اكثر نقاط كشور كه كشت مواد 
مخدر چشم گير بود كارهاي را انجام داده است ؛ اما هنوزهم در كشور رد پاي قاچاق بران مواد 

 ها كيلو مخدر وباند مافيا به وضاحت مشاهده واعالم هرروزه وزارت داخله مبني برضبط ده
مواد و ده ها ميل اسلحه از نزد قاچاق بران دليل خوبي بر حضور زنده مافياي مواد مخدر 

چنانچه درخود پايتخت كشورمناطقي چون پل سوخته، پل آرتل، . وكشت آن در افغانستان است
پل خشكوغيره به پادگان  جوانان آلوده به موادمخدر تبديل شده است ودولت توجهي به آنها 

  .دندار
  : فساد اداري-5

تأسف بارترين مرضي كه امروز دامنگير دولت وملت افغانستان است فساد اداري درادارات 
البته نمي توان ادعا كرد كه دولت اقدامي در اين زمينه نكرده است ؛ اما بايد . دولتي است

دست ازمركز به ويژه درواليات دور (گفت بعد از ُنه سال هنوز هم اين بيماري گريبانگير مردم 
در واقع اين لكة ننگ دامن خيلي ازافراد را سياه كرده وبراي خودش مرز . بوده است) كشور

وحد باقي نگذشته وذبح قانون در پاي پول واقتصاد را درقالب حاكميت روابط بر ضوابط يا 
  .رشوت برقانون سالها است به نمايش مي گذارد

  : مخالفت هاي دولت ومنتقدانش-6
سياسي ودموكراتيك بين دولت وتيم هاي كه در قالب اپوزيسيون دولت براي رقابت هاي 

تثبيت حاكميت مردمي تالش مي كنند يك اصل درتمام نظام ها است، اما در افغانستان اين 
چنانچه رقابت هاي . رقابت تا هنوز نه تنها كار سازنبوده ؛ بلكه مشكل آفرين نيزبوده است

تخابات رييس مجلس نمايندگان ديديم كه منجر به اختالفات اخيردولت ومنتقدانش را در ان
موضع گيري هاي تند وداغ منتقدان دولت وعدم . شديد وكال  تا سرحد برخوردهاي فزيكي شد

توجة دولت به خواسته ها ونظريات آنها ويك جانبه عمل كردن شان درتصميم گيري هاي 
  .استدولتي تقريباً سبب دل سردي مردم ازآينده شان شده 

 سال هنوز 9علي القاعده مي توان گفت اينها نمونه هاي چندي از ده ها عواملي است كه بعد از 
 به 1390در افغانستان شاهد ثبات و پشرفت در زمينه هاي مختلف نباشيم و در آغازسال جديد 

اين پرسش مي رسيم كه آيا بازهم اين سال يكي ازسالهاي خواهد بود كه گذشت؟  يا حداقل 
سال تغييري درزندگي مردم به وجود خواهد آمد؟ آيا درمعارف، صحت، زراعت و باسازي ام

تغييراتي رونما خواهد شد؟  يا باز سكوت، غفلت، وعدم توجه؟ آيا بازهم شاهد قتل، كشتار و 
وحشت خواهيم ماند؟  يا شاهد روشني ، امنيت وصلح خواهيم بود؟ آيا به واليت هاي دور 

وجه دولت ها درساليان افتاده است ، همچنان فقر وبيچارگي بيداد خواهد دست كه از محراق ت
؟  يا تغييري دردسترخوان مردم خواهد آمد ؟ آيا دولتمردان، وزرا و وكال همچنان دنبال 
قدرت، اقتصاد وسفرهاي خارجي خواهد بود؟  يا بر تعهد شان دربرابر مردم وفا خواهند نمود؟ 

  :خدا كند در جريان سال نگوييم.   به آن پاسخ خواهد داد90ت سالاين ها سواالتي اند كه گذش
 .هرچند كه سال نوآيد دريغ ازپارسال

 

 

  معرفي ولسوالي تيوره
  سودابه سديد

  
تيوره يكي از ولسوالي هاي تاريخي وكهنسال واليت غور مي باشد كه  در جنوب غرب 

تيوره .    كيلو متر  از مركز واليت فاصله دارد220واقع بوده  و  ) فيروزكوه(چغچران 
 آب و هواي معتدل وگوارا  است  و بسياري مناطق آن سرسبز و شاداب و پوشيده از داراي

ولسوالي تيوره ساحات تاريخي و آثار باستاني بسياري . درختان وگياهان گوناگون مي باشد
يكي از ساحات تاريخي و نامدار » سور « به طور نمونه قرية .  را در خود جاي داده است

» قلة چهل ابداالن « ز بلندترين قله هاي كهسار غور كه عبارت از يكي ا. كشورما مي باشد
اين ُقله را . مي باشد كه  به شكل مخروط گالبي،  مانند آسمان خراشي در هوا بلند ر فته است

 سال پيش از 145كه در يك منطقه باستاني واقع شده جنرال فراتز در عالقه سوري در حدود 
اين قله طوري كه . يعني چهل ابداالن ثبت كرده است» الن چلپدا« امروز ديده و به نام 

چشمة .  متر  ارتفاع دارد4000 فوت يعني حدود 12700هولدج در كتاب خود نوشته است 
مردم منطقه،  از اين چشمه . خواجه غار  نيز يكي  از جاهاي تاريخي غور كهنسال مي باشد

همچنان در . ر شنيدني ودلپذير هستندقديمي  ، داستانهاي جالبي روايت مي كنند كه بسيا
 افتاده ،  »رته« حصة شمالي درة يخن باال ، تيغه كوهي كه ميان درة يخن باال و ودادي 

ياد » چهل ملنگ « واقع است و يكي از قله هاي آن به نام  »كوه مزار« كهساري موسوم به 
« قلعة سنگي . مي شود و يكي از زيارت هاي تاريخي تيوره در آنجا موقعيت دارد

كه در  وركش چاردر  واقع شده يكي از قالع مستحكم و تاريخي مي باشد كه از  »وركُش
مقر حكومت سابق غور درتيوره . سنگ كار شده  و از  زمانه هاي بسيارقديم باقي مانده است

تپه هاي  . قلعة بسيار بزرگ ومستطيل شكلي است كه عمر آن  از دوصد سال هم مي گذرد
لعه روي آن اعمار شده از نقطه نظر وسعت و موقعيت،  از بهترين مناطق تيوره مي كه اين ق

نظر به گفتة اهالي  ، پيش از تعمير قلعة بزرگ ، بقاياي آبادي هاي بسياري . باشد
آثار  »پنج شاخ« درآنجاوجود داشته و هنوز هم در قسمت جنوبي قلعة بزرگ به طرف كوه 

همچنان در جناح شرقي اين تپه ها  .  ه معلوم مي شودبعضي عمارات قديمي به شكل پخت
بقاياي ديوارهاي نيمه پختة برج هاي قديمي به چشم مي خورد كه در نگاه نخست،  بيننده 
فكر مي كند از خشت پخته ساخته شده اند؛  اما وقتي از نزديك ديده شود معلوم مي شود 

شده بودند  كه در برابر باد وبرف كه از سنگ هاي دامان كوه   ويك نوع گل محكمي آباد 
نيز يكي از  زيارت »  ِچلنگ شاه مردان«. وباران از مقاومت بسياري برخوردار بوده است

تيوره  . هاي قديمي تيوره مي باشد كه گفته مي شود از دوران حضرت علي باقي مانده است
، ملنگ ها، زي نوروز، قريه هاي  باغ نو ، خم زرد:  داراي قريه هاي بسياري مي باشد ، مثال

مسگرا، ورس، زرد بيد، زرني، اسپور، نيلي ، ُكلدم ، يامان ، سرخ ديوار، پشوره ، وركُش، 
چاردر، خواجه غار، يخن باال وپايين، لرسرخ، سرپَنك، ُغچي، سرسبد، ده تاي، چشمة ميران، 

  .الرغه ، لور، سنگ ميان آب، سرجنگل، عاشقان وغيره
پيشة  اكثريت . فرهنگ عالي و غني بوده مهمان نواز وصميمي هستندمردم تيوره داراي 

پيداوار مهم زراعتي آنها عبارت از گندم، جو، جواري، . مردم را زراعت تشكيل مي دهد
بيد . مشنگ، هندوانه ، خربوزه، كچالو و يك تعداد سبزيجات وحبوبات ديگر مي باشد

ور سيب ، چارمغز وغيره ازجملة درختان بار دار وسپيدار وهمچنان آلو، زرد آلو، شفتالو، انگ
گفته مي شود در منطقة چاردر معدن سيماب نيز . وبي بار اين ولسوالي به حساب مي آيند

وجود دارد كه تا حال استخراج نگرديده است و ممكن است معادن ديگري نيز در اين 
  .شف نشده باقي مانده اندولسوالي وجود داشته باشند كه مانند ساير مناطق كشور ما هنوز ك
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  :قيصر امين پور 
  

   شيرين من براي غزل شور و حال كو؟             چه بگويم؟ مجال كو؟! گفتي غزل بگو
   گيرم هواي پر زدنم هست، بال كو ؟                      پر مي زند دلم به هواي غزل ولي

  م و دلي براي تماشا و فال كو ؟چش                           گيرم به فال نيك بگيرم بهار را
   آن برگ هاي سبز سر آغاز سال كو ؟                        تقويم چار فصل دلم را ورق زدم

  حال سوال و حوصله قيل و قال كو ؟                  رفتيم و پرسش دل ما بي جواب ماند
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
درواليت غوربا اخذ 1389فرهنگي واجتماعي بوده كه دربهارسال انجمن اصالح ومعرفت يك نهاد علمي ،

  .رياست محترم اطالعات وفرهنگ  آغاز به فعاليت نموده است  جواز از
 به بادرك مردم غوربوده كه اعضاي انجمن وهمكاران آن دراين واليت متشكل ازفرزندان مخلص ،آگاه و

 به كارهاي فكري ،  كه دارند طبق برنامه واصول اين نهاديارزشهاي اسالمي وتجارب اساس فرهنگ و
  .د داد نرشد خواه نموده وتدريجا اين مسير را انكشاف و اقدام وتربيتي

اسالمي بادرنظرداشت / ازتمام ارزشها ي ملي   وانجمن اصالح ومعرفت وابسته به هيچ گروه سياسي نيست
 مساعي با تمام افراد اين جامعه مي خواهان رشد ، انكشاف وتشريك رآن وسنت  حمايت نموده ودستورق

  .باشد 
ص شايسته با بان ،جنس وثروت نبوده بلكه هر شخمعرفت سمت ،ز معيارپذيرش اعضاء درانجمن اصالح و

  .اخالق نيك وپسنديده اسالمي مي توانند به اين نهاد سهم بگيرند 
  :اصالح ومعرفت اهداف كلي انجمن 

  .اجتماعي ،فرهنگي ،تعليمي وتربيتي فعاليت هاي سهم گيري دربازسازي افغانستان ازطريق  -1
  .مبارزه عليه فقر مرض بيكاري جهل وبي سوادي   درجهت ارتقاء سطح زندگي مردم و-2
ي ،قومي ايجاد فضاي برادري واخوت درجامعه ومبارزه عليه تعصبات سمت  تالش درجهت تحكيم صلح و-3

  ...،زباني نتژادي و
  .ضاي آزاد وصميمي با رعايت ادب واحترام متقابل ازي براي تبادل افكار ونظريات درفنه سي زم-4
  .م وطن دوستي ،خدمت به مردم ودفاع ازمنافع ملي كشور ي غرس مفاه-5
  .ارزشهاي انساني درجامعه  دفاع ازحقوع بشر و-6
لمي فني وتخصصي درساحات مختلف افغانستان بخاطربازسا ي سهم گيري درامرتربيت كادرها ي ع -7

  .كشور
  .ارزشها ي اصيل ملي درجامعه  نشرفرهنگ اسالمي و -8
  .ارزشهاي ارزنده عالي درجامعه ومبارزه عليه مفاسد اخالقي   ترويج اخالق و-9

  .ارتقاي سطح علمي ،اجتماعي واقتصادي زنان   كوشش درجهت بهبود وضع زنان كشور و-10
  . اطفال وجوانان كشور يشگوفاي استعدادها  زمينه سازي براي رشد و-11
  . تالش درجهت خدمت به افراد  ضعيف وفقير جامعه -12

اگردقيقا به اهداف انجمن اصالح ومعرفت توجه نماييم درمي يابيم كه اهداف مذكورصداي دل 
شعارما .بايد همه درمورد كوشا با شيم وفرداي افغانستان بوده كه  دلسوزامروز وضميرهرهموطن مسلمان و

  . ،اصالح خوانواده واصالح جامعه اصالح فرد :
  ابومسلم جامع تهيه وترتيت توسط مسؤل انجمن اصالح ومعرفت درغور

 

  

  افتتاح شدغوري دريمركز فني و حرفه 

  .افتتاح گرديد چغچراندر شهر زن ومرد تن 1100 براي آموزش كشور جاپاني به كمك يحرفه / مركز فني 
وتجهيز شده ساخته جاپان كمك بالعوض آمريكايي دالر هزار  218كه به هزينةبيش از (در مراسم افتتاح اين مركز 

  . شركت داشتندسفير جاپانو غور شماري از مسوولين محلي آمنه افضلي وزير كار آمور اجتماعي، شهدا ومعلولين ،  .)است
، ايجاد اين مركز فني و حرفه جاپانبا قدرداني از كمك هاي   مراسم افتتاحية اين مركز، دروالي غور عبدااهللا هيوادداكتر 

  .خواندغورمين نيازمندي ها و انكشاف أبراي تي ي را گام مؤثري
ي، نقطة ياست راه اندازي اين مركز فني و حرفه  اميدوار كه ، گفتآمنه افضلي وزير كار وامور اجتماعي ، شهدا ومعلولين 

  . باشدغورراي توسعه و پيشرفت در  بيآغاز
ي ي، به آژانس خبري پژواك گفت كه مركز جديد فني و حرفه غور كار و امور اجتماعي داكتر گل احمد عثماني ريس

سالون آموزشى مجهز به دستگاهها و سامان آالت مختلف است كه در زميني به   اتاق ، دو 10 دو تعمير،، داراي غور
  .ه است ساخته شد جريب4مساحت 

  
قبيل گلدوزي ،كمپوتر، اينگليسي و فنون مختلف از ها تن زن و مرد براي فراگيري حرفه  320وي در شروع،  به گفتة

  .جذب شده اند،ترميم كمپوتر ،آشپزي ،برق كشي ،رنگمالي ،زراعت وآب رساني 
 ماه ديگر ازاين 9آموزشي تا  تن مرد و زن درسه دوره 1100 قرار است گويد كه  ميغوريس كار و امور اجتماعي ير

 هزار دالري اداره انكشافي امريكا صورت گرفته 99وي گفت برنامه آموزشي اين مركز  به كمك مالي . مركز فارغ شوند
اميدواريم افتتاح .  نيز دراين محفل  گفت ما به كمك هاي خود براي مردم غورادامه ميدهيم تا كاهاشي سفير جاپان.است

وي اطمينان داد كه درسال اينده . درامر آموزش وزمينه كاريابي براي جوانان واليت غور كمك نمايداين مركز بتواند 
اين درحالي است كه چندي قبل مركز آموزشي پوليس . پروژه هاي بيشتري از طرف كشور جاپان درغور عملي گردد

  .واستديوم ورزشي غور به كمك كشور جاپان قرار دادش امضا گرديده بود
  

  برگزاري دونر كنفرانس در غور
 دراين كنفرانس. كنفرانسي به نام مجمع انكشافي غور در شهر فيروزكوه برگزار شد: 21 ماهنامه چغچران

، نمايندگان وزارتهاي ماليه، اقتصاد، انكشاف USAIDليتوانيا، نماينده  معاون سازمان ملل درافغانستان، سفراي كشورهاي جاپان و
  .، نماينده ارگانهاي محل و مقامات دولتي واليت غور اشتراك كرده بودند وآب انرژيدهات، 

سال اخير چند در طول و كنفرانس گفت كه اين واليت يكي ازعقب مانده ترين واليات كشور بوده  عبداهللا هيواد والي غور در
  .نشده استاجرا ء هيچ پروژه مهم بازسازي در آن 

  .و زمينه هاي اشتغال نيز فراهم نمي باشدمي كنند صد مردم غور زير خط فقر زندگي في70والي غور افزود كه  حدود 
  .به گفته وي، مردم غور برق ندارند و خدمات صحي نيز در سطح پاييني قرار دارد

 ارائه ميليون دالر امريكايي  به اشتراك كنندگان186روژه بازسازي به ارزش  پ52 در اين كنفرانس اظهار داشت كه والي غور  
  .ده استش

هاي جامعه جهاني از  درعين حال، مايكل مور معاون نماينده ويژه ملل متحد براي افغانستان درجريان اين كنفرانس گفت كه كمك
  .شود هاي افغانستان انجام ميخانه طريق وزرات

 آنها اقدام اجراي ته و در جهت  آنها تالش خواهند كرد تا مشكالت و پروژه هاي واليت غور را با دونرها در ميان گذاشاما 
  .نمايند

وعده اين  و مي گويند كه هستندبي باور تاحدودي از سوي ديگر، مردم و فرهنگيان واليت غور نسبت به وعده هاي اين كنفرانس 
  .ها عملي نخواهد شد

يم اما خدا كند كار خوبي صورت مي گويد هرچند ما چندان به اين وعده ها اميد ندارتن از باشندگان شهر چغچران  محمد رفيع يك
  . حال عملي نگرديده استاما تا موصوف افزود كه بارها از اينگونه وعده ها داده شده .بگيرد
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  غزلي از ملنگ صمد
  

   به دلم الم الم زد،كه زنار عشق دلبر
  جگرم قلم قلم زد،زدو ابرو مثل خنجر                                         

  ناوك دوچشمان بربودي عقلم آسان كه ز
  زخدنگ هردو مژگان به دلم دلم دلم زد                                          

  زسفيدي جمالش زسياهي غزالش
   رقم رقم زد،ش توببينهاي خال زكبودي                                          

  مهي من مكن كناره بنما بما نظاره
   به تنم تنم تنم زد،شرري غمت دوباره                                            

د رفيقان كه غم است مثل بارانچه عجب بو  
  ببين كه غم به غم زد به سرم هميشه ازآن تو                                       

  ن جهان به يكسوغم خانمان به يك سوغم اي
  غم اين وآن به يكسوغم يار دم به دم زد                                         

  توبيا ملنگ غمكش بنماي شكر ذاتش
 ازل همان قلمكش به غمت قلم قلم زد ز                                           

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شد آغاز سرك هاي داخل شهركار قيرريزى 
 مركز واليت غور به )فيروزكوه( كيلو متر سرك داخل شهر چغچران11ريزى حدود  ر قيركا

  . جاپان آغاز شد هاي كشور هزار دالر امريكايي، از كمكچهارصدهزينة هفت ميليون و 
داكتر عبداهللا هيواد، والي غور درافتتاح اين سرك گفت شهر چغچران در حال حاضر، داراي 

بنا بر نبود ( در اثر سيالب غالباًكه همه آنها هموار كاري نشده و  كيلومتر سرك بوده 14،3
  . خراب شده است) آبروهاي موثر

 اين شهر باشندگان هزار 35ها سبب مشكالت تنفسي  سرك در فصل خشكي، شرايط خاك آلود
  .به خصوص قشر جوان آن شده مي تواند

ل مشكالت مردم غور، كمك ترقي و ح ،واند در پيشرفت  تافتتاح اين سرك مي : وي گفت
  .وي از كمك هاي جاپان در غور قدرداني نمود و خواستار ادامه اين كمك ها شد. نمايد

حكومت جاپان در حال حاضر، پروژه كه گفت نيزريچيرو تاكاهاشي سفير جاپان در افغانستان 
س به منظور افزايش تحركات مردم واجنا  كيلومتر سرك به طور پخته را11ساخت تقريبا

  . مي نمايدتمويل درشهر
  .اواسط سال تكميل شود قرار است در فعاليت ساختماني در ماه مارچ سال جارى ميالدى آغاز و

مت بيشتر اين و متر ديوار حفاظتي به منظور مقا200 آبگذار و 15اين كار شامل ساخت و توسعه 
  .باشد  ناشي از سيالب درآينده ميه هايسرك در مقابل خسار

در صورت امكان همچنان پياده رو ها، (ساخت سطح مقاوم جديد سرك، اين پروژه عالوه بر 
  .سازد را ميآنها  چراغ ها وسرك هاي عامه 

محمد گل باشنده شهر چغچران، از افتتاح اين سرك اظهار خوشحالي نموده گفت با تكميل اين 
  .كند شويم وشهر ما ترقي مي سرك، ما از خاك وگل خالص مي

 مانند دوكيلومتر سرك سال گذشته نباشد كه نيمه كاره اين پروژهخواست تا وي از دولت 
  .وباكفيت پايين ساخته شود

. جرمن در چغچران قير شد/دو سال قبل، دو كيلو متر سرك در يك اليه ،از سوى شركت افغان 
  .اما به گفتة مردم كار الية دوم اين سرك، ناتمام ماند و به زودى خراب شد

هريان چغچران در اعتراض به اينكار، مظاهره كردند و اصناف شهر دست به سال گذشته ش
  .زدندسه روزه اعتصاب كارى 

   
 
 

 

  آفت ِ سياست زدگي
 نبي ساقي

»  چـه كـسي بايـد حكومـت كنـد؟        «تاشـهريارِ ماكيـاول پيوسـته سـخن برسـرِ ايـن بـود كـه                 ) وپيشترازآن( ازجمهوري افالطون    
را  و جنجالي جاي خـود    در قرن نزدهم اما ؛ اين سوال سختجان  خدا قايم باشد؟ ةدامين ساي وشمشيربرّان قدرت در دستان آهنين ك     

پيرامون سيستم ها وشيوه  گوناگون و فراواني     و نظريات و ايده هاي       تغييرداد   » چه گونه بايد حكومت كرد؟      « : به پرسشي كه    
جامعه از طرف نظريه پـردازان و انديـشمندان علـوم سياسـي     اوضاع   مديريت و ساماندهي ةو روش هاي حكومت كردن و نحو  ها  

دركشورما اما؛ كه هنوزهم . اصالح شده آمد تا ايامنا هذا واجتماعي طرح گرديد و به ياري تجربه ومشاهده ، اين شيوه ها و ايده ها 
» چه كسي بايد حكومـت كنـد؟   « مناسبات و ساختارهاي قبيله اي و ماقبل مدرن حاكم است ، همچنان همان ترجيع بند قديمي كه       

تكرارمي شود و متأسفانه نسبت به پرسشهاي اساسي و بنيادي ترغفلت صورت مي گيرد و الريب فيه كه ما بـا ايـن طـي طريـق هـا                        
 ازهزار ويـك مـشكل    ما هرچندةامروزه جامع .  خويش بگشاييم  ةدهي ببريم و يا گرهي از كار فروبست        راهي به    هرگز نمي توانيم     

 و حق تلفي هاي حكومـت   » ستم  «ظلم و  .  زدگي آن مي باشد آن سياستةبيشتردارد ؛ اما يكي از آفت هاي بسيار عمده وُگند         هم  
 حقـوق  ةاعـاد   بـراي   گذشته ، جنگ ها و كشمكش هاي سي ساله ، نبود يك مرجع مقتدر وصـادق              ةو خود كام   گرا   هاي عشيره   

 سياست كشاند و در اين ظلمـات مخـوف     مردم ما را در سراب سياهدن خواسته ونخواسته  صرف ِ زنده مان    ةشهروندان و الاقل دغدغ   
 اين طوفان وايـن طغيـان شـايد بركـت هـاي هـم د اشـت ؛ ولـي روي همرفتـه مـضارش            .همه را در طلبِ آب بقا سرگردان ساخت   

دندان پزشك خيال كـرد و بـه اصـطالح پـاالن     به دست گرفت ، خود را  و درنتيجه هركس امبرپالسي  برمنافعش قابل مقايسه نبود  
در صف خياط ها قرار گرفت و درود گري به مسلك بوزينه تبديل شد و متأسفانه آدم كشي ، وفريب وجنايت وتوطيه و               دوز هم   

وي و روش ها و سيستم هـاي نيكـ   سياست به مفهوم شيوه ها . تقلب و تزوير ودروغ و مال مردم خوري نام ِ سياست به خود گرفت             
  وآزادي هاي مردمان آن، امرِ بسيار پسنديده وقابل قدري اسـت كـه اگربـه صـورت علمـي ودرسـت و                   جامعه و تامين حقوق    ةادار

توسط نهادها و سازمان ها و مجراهاي مدرن، در جامعه پياده شود، بدون شك بركت ها و حركت هاي رضايت بخشي در پي خواهد 
بد بختانه همچنان شيپور از سرِ گشاد ش پف مي    داشت و به رفاه وآسايش وترقي جامعه كمك شاياني خواهدكرد ؛ اما دركشورما              

 بارها و بارها تكرار مي گردد وطبيعتاً در چنين فـضا وهـواي كـه        » كسي بايد حكومت كند ؟       چه «  :شود وهمان سوال قديمي كه      
ولي به آن پرسش اساسي » من بايد حكومت كنم « همه دانسته وندانسته در صحنه پرتاب شده اند ، هركس در جواب مي گويد كه 

 سياست زدگي ، آفت    ةطرف ديگر سك  ! يي ونه هم ناتويي   نه من توجهي نشان مي دهم ، نه تو        » چه گونه بايد حكومت كرد؟      « كه  
 خويش را در سياست جـستجو مـي   ة در اين صفحه كليد تمام قفل هاي بست     بدين معنا كه ما،   . بزرگتري را در خود پنهان كرده است      

واهد يافت، درحالي كه به  درمان خواهد شد و تمام زخم هاي ما مرهم خ دردهاي ما   كنيم كه با اين نوشدارو تمام        كنيم وخيال مي  
 روبناهاي جامعه مي باشد و مسايل بنيادي تر درجاهـاي ديگـري موقعيـت          سياست فقط يكي از   » سرمايه  «  كتاب   ةتشخيص نويسند 

وزير فتح خان وبرادرانش تا كودتاي سفيد آخـرين          تاريخ معاصركشورما از چشم كشيدن هاي آل تيمور و جست خيزهاي             . دارند
 خلـق !  فال به نام حـزب دموكراتيـك   ةزماني كه قرع   » . كي بايد حكومت كند؟   « : ايي، همه تكرار يك سوال بود     سردار محمد ز  

حزب خلـق  . دوخته گشت افغانستان زده شد ، بازهم همان سوال تكرار شد و به غلط تمام ديده ها به پرهاي رنگين طاووس سياست       
وي چشم بسته و بي پروا عبـور كـرد و     ل مي كرد ، ازتمام گفته ها وايده هاي          رهروِِ راستين انديشه هاي ماركس خيا      را   كه خود   

 دنيا به گل وگلـزار مبـدل        ةهم) همان بحث قديمي    ( ما كه به قدرت دست يافتيم      : فقط خود را محكم به سياست چسپاند وفكركرد       
ماست ، مشكالت كشور همچنان به حال  به حكومت رسيد ، متوجه شد ، با وجود آنكه قدرت در دست               وقتي كه حزب  . خواهد شد 

را نمي دانست كه از كجاست، هرچه   و درد  تشخيص نداده بود اينجا بود كه حزب گيج شد و چون مشكل را  . خودش باقي است
 مـردم قريـه را چپـه كـرد و مـشكالت را هـزار ويـك مرتبـه                   »ديـك خيـرات     « از بيكاري    فكركرد كار ديگري نيافت و الجرم       

 ة ، بدبختانه مجاهدين وطالبان نيز بـي محابـا در همـان جـاد             حزب دموكراتيك خلق اشتباه بود     ةباوجود اينكه راه ِ رفت    . تبيشترساخ
هنگامي كه نظام . سلف شان از آن گزيده شده بود  سرِِ خود را به همان سوراخي داخل كردند كه قبالً قديمي گام نهادند و سرانجام
»  جـوانم وجويـاي نـام آمـدم          «و فرياد زد كه از غرب آمده ام و           مون دموكراسي پاي درميدان نهاد      كنوني با ادعاي بلند باال ومي     

راه ِ جديدي درپيش گيرد و به كمك چشمان آبي و تيزبين دوستانش مشكالت اصلي » دموكراسي چپن « گمان مي رفت كه شايد    
. از اين نمد هم هيچ كالهـي سـاخته نيـست   » الع حاصل كردند كه با تأسف فراوان اط« را تشخيص دهد ؛ اما بعد ازهفت سال مردم        

علي اي حال با توجه به اين همه تجارب تلخ و شيرينِ فراوان ، حاال بايد همه فهميده باشـيم كـه مـشكالت و معـضالت مـا اصـالً در                        
سـفرهاي بـي مقـصد و ايـن     جاهاي ديگري نهفته است و تا آبِ ما از سرچشمه گل آلود باشد ، اين جهـش هـاي بـي جهـت و ايـن                           

درجامعـه بحـث   . جامعه كه تنها در سياست خالصه نمـي شـود      . نخواهد كرد  را هرگز درمان     ما   تجويزهاي بي تشخيص درد هاي      
اقتصاد مطرح است ، بحث مناسبات وشيوه هاي توليد و تقاضا مطرح است ، بحث طبقات اجتماعي وتضاد ها و تفاوت هـاي آن هـا             

دارد ، جامعه فرهنگ دارد ، جامعه ارزش هـا وضـد        عه خصوصيات ومناسبات ساختاري اجتماعي خاص خود را         در ميان است، جام   
و دانش مي خواهد ، تكنيك مي خواهد ، صنعت مي خواهد ، جامعه تخصص مي خواهد و جامعه    جامعه علمةارزش هاي دارد ادار

 درتمام عرصه  ةو پيشرفت هاي شايست      ديگر توجه اساسي صورت نگيرد      اين ها ومسايل بسيارِ    ةتازماني كه به هم    . تعهد مي خواهد  
 به دست نخواهد آورد وهـيچ رژيـم وهـيچ          ةوجود نيايد هيچ سياست وهيچ سياست مداري جز شكست و بدنامي حاصل ونتيج              ها به 

 . وكامياب از آب در نخواهد آمدحكومتي موفق
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بيكاري عامل اعتياد و پيوستن جوانان به گروپهاي مسلح 
 كه تحت تداوى و مراقبت در مركز تداوى معتادين  واليت هساله باشندة ولسوالي چهارسد28محمدعالم  

گويد كه بيكاري ومشكالت اقتصادى، او را معتاد كرده و به پيوستن با مخالفان مسلح دولت  قراردارد، مي

    .ه استنمودمجبور 

 ازاينكه معتاد به وطن بر گشته بود وپول نداشت،از  ان رفت وبه گفتة وي، نسبت مشكالت اقتصادي، به اير

  .توانست؛ مجبورشد به يكي ازگروپهاي مسلح مخالف دولت بپيوندد شرم به خانه رفته نمي

را كه از ) دالر150معادل ( افغاني 7000كردم و ماه  سالح گرفتم، درجنگ ها شركت مي": گويد او مي

  ".كردم خريدم و استفاده مي ك مياين گروپ به دست مي آوردم، تريا

كه اعتيادش پيشرفته شد و ديگر نمي توانست در جنگ ها  كرد؛ زماني وي مي افزايد كه نزديك به شش ماه با آن گروپ كار مي

مايد،آنها وي را از گروپ خويش بيرون كردند؛ پس از برگشت به خانه، توسط فاميلش به مركز تداوي معتادين انتقال داده شركت ن

كند، نگران است كه در صورت عدم اشتغال چه  محمدعالم كه اكنون به حيث يك شخص سالم اما بيكار در اجتماع زندگي مي .شد

  . به مخالفين بپيونددخواهد خواهد كرد؛ ولي با آنهم ديگر نمي

، دليل پيوستن جوانان بيكار به صف مخالفين راعدم توجه دولت و جامعة جهاني در برابر اسبق واليتفضل الحق نجات رئيس اجرائيه 

با آنكه . اگر دولت بخواهد ميتواند در كاريابي و اقتصاد و رشد زراعت كمك نمايد": گويد نيازمنديهاي مردم آن واليت دانسته مي

  از فيصدي بيكاران در واليت غور، ارقام دقيق و مطابق با سروي در دست نيست،اما رياست كار، امور اجتماعي، شهداء و 

 ٧◄ادا��  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   درغور نمايشگاه صنايع دستي زنان

 .در واليت غور گشايش يافت  زجهاني زن نمايشگاه صنايع دستي زنان پيشواز  هشتم مارچ رو به

 ، صنايع مختلف دستي به شمول قالين، خامك داير گرديده بودزنان  دراين نمايشگاه كه درسالون رياست امور
  .بودره دوزي به نمايش گذاشته شده هدوزي ،گلدوزي،خياطي و م

  زنانه و مردانه ، بخش ديگر اين نمايشگاه را تشكيل مينمد، دستكش، جراب،پرده هاى متنوع و لباس هاى
  .داد

 يس امور زنان غور با استقبال از نمايش صنايع دستي زنان گفت كه زنان در توسعه ويمعصومه انوري ر
  .پيشرفت جامعه وخانواده نقش موثر دارند

  .ريابي عنوان نمودبازا  تالش براي معرفي صنايع دستي زنان و را وى، هدف از برگزاري نمايشگاه
و گليم را به نمايش گذاشته بود،  تخته قالين سه كه حدود فيروزكوه تن از زنان شهر   ساله يك30 ثريا

، حالى خوشم ههاى ما خوب به فروش نمى رسه وده نزد ما ميمانت، دست بافتدر منطقة ما بازار نيس: (( گفت
  .)) خوده بفروشمتانيم كه دست باف هاى نمايشگاه جور شده ومياين كه 

از اين نمايشگاه، ده ها تن از مسووالن دولتى و اتباع خارجى ديدن كرده و اشياى مورد عالقة خود را 
  .نمودند خريدارى مي

شود كه به گفته شماري  درحالي صنايع دستي زنان به مناسبت روزجهاني زن درغور به نمايش گذاشته مي
ادي وسنت هاي خانواد گي دربروز خشونت عليه زنان وتضعيف ازكارشناسان هنوز هم فقر اقتصادي،بي سو

  .نقش آنها درفعاليت هاي اجتماعي به قوت خود باقي است
  . نيز در غور گشايش يافته بود سال گذشته، نمايشگاه صنايع دستى و محصوالت زراعتى زنان

  
به تأسي  .با  در نظرداشت احكام دين مقدس اسالم از اهداف عمدة  دولت افغانستان به حساب آمد

 وچند تلويزيون و  راديو به فعاليت آغاز كردند همگاني بيشتر از سه صد نشريه چاپيازقانون رسانه هاي 
ت ؛  اما با درنظرداشت اينكه ، كه عمر شماري ازنشريه ها به نسبت مشكالت مالي بسياركوتاه بوده اس

افغانستان تازه  از جنگ وخشونت وارد فضاي صلح وثبات نسبي گرديده و رسوبات تفكرات جنگ در 
اذهان مردم موجود  وتحمل پذيري براي شماري ازدولت مردان ونهادهاي سياسي ، ناگوار پنداشته مي 

تي همراه بوده وگراف  مشكالت در شود ، فعاليت رسانه ها وخبرنگاران گاهي با چالش ها ومشكال
درچند سال گذشته شماري . واليات ونقاط دور ازمركز، سير صعودي را به خوداختياركرده است 

ازخبرنگاران،  نه تنها كه مورد ضرب  و شتم  قرارگرفتند وتهديد به مرگ شدند كه ازجانب شماري 
پس با . دلي نيز قرارگرفته اند شخصيت هاي حقيقي وحكمي به ناحق مورد  بازخواست وتعقيب ع

درنظرداشت مالحظات ذكرشده  و با كسب تجربه ازگذشته ها بايد كاري كرد كه فعاليت سالم رسانه 
براي . دركشور توسعه بيشتر يابد و آزادي بيان و رسانه ها ازجانب دولت تضمين بيشتر ومطمين تر شود 

 ها و نهادهاي دولتي همديگر فهمي بيشتر صورت رسيدن  به اين مامول ايجاب مي كند تا ميان رسانه
گيرد ؛ وعواميلي كه فاصله و درز  را  بين رسانه ها و دولت ، عميق تر مي سازد شناساي و زدوده  شوند  

شيوه هاي .  وسرانجام ميان نهادهاي دولتي و رسانه  ها تفاهم ، ودرپارة  ازمسايل هماهنگي ايجاد شود 
  :ها  و دولت را مي توانيم چنين دسته بندي نمائيمهمدگر فهمي ميان رسانه 

  : آگاهي و فهم خبرنگاران ازقوانين
. …درصورتي كه خبرنگاران از قوانين نافذي چون قانون اساسي ، قانون رسانه هاي همگاني وغيره 

  . اطالع كافي داشته باشند كمتر درفعاليت هاي مسلكي خود به مشكالت مواجه خواهند شد 
كنوني همه اتفاق دارند كه نهادهاي دولتي ورسانه ها بايد درراه تامين صلح دركشور و بي در وضعيت 

اثرساختن توطيه ها ي خارجي ها متحدانه وهم آهنگ عمل نمايند،  دربرابر عواملي كه  خشونت وجنگ 
  . را دركشور تشديد وگسترش مي دهند ايستادگي نمايند 

نقش رسانه ها  به عنوان وسيله . ت ورسانه ها را بيشتر سازد اين هماهنگي مي تواند صميمت ميان دول
آگاهي دهنده افكارعامه ، توسعه دموكراسي و وسيله  ارتباطي ميان مردم وحكومت بركسي پوشيده 

اين . برهمين اساس است كه امروزه  از رسانه ها  به عنوان ركن چهارم دموكراسي ياد مي شود . نيست 
  .رسانه ها درآگاهي دهي  و روشنــگري جوامع بشري است ارجحيت به لحاظ اهميت 

  : اطالع رساني 
يكي ازرسالت ها اساسي رسانه ها تهيه ، تنظيم و ارايه خبرها وگزارش ها درباره وقايع مهم ، كشور 

وسايل ارتباط جمعي  پخش خبر رابه عهده دارند ، رسالت آنان درانتقال سريع ، بي طرفانه . وجهان است 
از همين جهت است كه جهان بزرگ را به يك دهكده . ي پخش اخبار و وقايع دنياي ماست وآگاه

همچنان رسانه ها مي توانند موضوعاتي مهم روز را نيز با حضور موافقان و . كوچك تبديل نموده است 
هدف . مخالفان به بحث گيرند تا بحث و نارسايي هاي عصر، مورد تحليل و ارزيابي قرارگيرد 

نگاري يا ژورناليزم هم بسيارروشن است وآن چيزي نيست مگر رسانيدن اطالعات ومعلومات دقيق ازخبر
وحقيقي با مخاطبين رسانه ها ؛ اما اگر اين هدف با استفاده از شيوه هاي نادرست غيرمعياري و بيرون 

وادث و واقعيت ها ازچوكات هاي موجود دنبال شود يقيناً ، نه تنها  به روشن ساختن اذهان عامه درقبال ح
هرگاه . نخواهد انجاميد كه سبب سوء برداشت وسردرگمي ها درميان افراد يك جامعه نيزخواهد شد 

رسانه اي خواسته باشد ازآزادي بيان و روزنامه نگاري قدم فراتر گزارد به يقين اهميت ذكرشده را 
 آزادي انساني است  نه آزادي  ازدست مي دهد و منظور ازآزادي بيان آزادي اخالقي ، آزادي منطقي ،

  .تمسخر ، توهين واهانت
 

                                                      2011     مارچ  مطابق                1389 مل ح                                                                                                                                         شماره سوم                                 سال اول                                  

 رابطة رسانه ها ودولت
 تيمورشاه احمدي

پس ازشكست حاكميت طالبان و ايجاد اداره موقت ، آزادي 
بيان وفعاليت ها ي رسانه اي  درافغانستا ن تاحدودي تأمين 

ترويج وحمايت ازحق آزادي فكر وبيان ، . ون مند شدوقان
دفاع ازحقوق خبرنگاران ، تأمين شرايط فعاليت وآزادي آنها و 
 ترويج و توسعه رسانه هاي همگاني آزاد، مستقل و كثرت گرا

  افتتاح شدآمريت برق غورتعمير 

  .افتتاح شد)  حوت29(، امروز بت انرژي و آوزرا با بودجة آمريت برق غورتعمير 

اميد مي رود كه با ايجاد غور گفت  داكتر عبدهللا هيواد والي برگزار شد، برق  آمريت درمحفلي كه به همين مناسبت در 

گفت  21، به ر برق غوراينجينر ياسين صفوي زاده آمدرعين حال، . تعمير جديد، مشكالت مردم و مراجعين آن حل گردد

 در "ظهفرخالد "وسط شركت ساختماني عوايد برق واليت هرات تهزار افغاني از  600  ميليون ودهكه اين تعمير با هزينة 

طبقه به شكل پخته سه مترمربع، در 256 به گفتة وي، اين تعمير در زميني به مساحت .ساخته شده استماه  7ظرف يك 

  . مي باشدو شش تشناب وحمام تاق كاري    ا8ساخته شده كه داراي 

ه وخراب كه كنجايش دو دو اتاق كهنگفت كه پيش ازاين، در  برق  مريتآاعمار ساختمان ضمن خرسندي از  وي 

هنوز ادارات زيادي   گفتني است كه . و با ساخت اين تعمير، مشكل تعمير حل مي گرددمدريت را نداشت  كار مي نموديم 

تعمير برق غور در حالي افتتاح مي . كنند، به نسبت نبود تعميرهاي دولتي، در خانه هاي كرايي فعاليت مى غوردولتي در 

  . افغاني مي باشد ومردم هميشه از نبود وبلند بودن برق شكايت دارند50گردد كه يك كيلو وات برق درغور 

  

  ...بيكاري عامل اعتياد 

خواند، كه نظر به آمار آمريت جوانان   درصد مي80را به طور تخميني واليت، رقم جوانان بيكارشهدا ومعلولين آن 

  . سال قراردارند40 تا 17 هزار نفر مرداند، كه تحت سنين 450رياست اطالعات وفرهنگ واليت ، تعداد

گويد با آنكه زمينة مهياسازي كار، وظيفةپوليس نيست؛ اما از بيكاري    ميمنيهق اسمونوال عبدالرشيد بشير آمرامنيت 

جوانان و فقر مردم غور، به ارگا نهاي مربوطه گزارش داده و از پيوستن جوانان به مخالفين دولت و ازدياد گروههاي 

   -   بيكارتوان جذب تمام جوانان  گويد كه پوليس، وي مي .مخالف مسلح، اظهار نگراني كرده اند

 

اشتغال رابه جوانان مساعد سازد تا جوانان باعث اخالل خواهيم زمينة  لت ميبه صفوف خود ندارد؛ ما از دو در غور را 

 اين درحالي است كه مقامات امنيتي غور، در كنار موجوديت گروپهاي مخالف مسلح دولت، از ".امنيت نشوند

  .دهند گروههاي مسلح غيرمسوول، دزدان و غارتگران نيزخبر مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 ومنتظرين ،مردم متدين واليت غورگرامينهايت هموطنان 
 سبز وپر  قدوم. برشما سالم هجري شمسي1390 بهار نو

وروز نورا براي همه هموطنان درد مند ن  وطراوت سال نو
. مييت آشناي سر زمين خويش خير مقدم عرض مينماومصيب

م در ساليكه پيش روست بوي عطر دالويز برادري، ياميد وار
 ،كينه كدورت عدالت جاي و صميميت ، ،محبتيبرابر

وتما م فرزندان اين سر زمين  تبعيض وخود پسندي را بگيرد 
يقينا عدة تا هنوز به  ، به آغوش پر مهر مام ميهن آرام گيرند

لي   باور نداشته با قساوت وسنگد خويش ر وعطوفت ميهنمه
سنگ نا مهرباني پر تاب  شتيآبر بال آزادة كبوتر صلح و

سال نو را با  و كرده وخر من هستي ميهن را به آتش ميكشند
                                          .أعمال زشت كهنه پيوند ميدهند 

 زندگي نو وپر فيض در سر آغاز شيدي خورو اميد وارم سال ن
 ملت زجر كشيده وماتم ديدة ما قرباني   تا ديگر زمين ما باشد

                  .بخت وسيه أختر نشوند أعمال زشت عناصر نگون 

 تعهد نو وكردار نو از ما مي ، انديشه نو، فكر نو،سال نو !بلي 
باشد اهميت  كردار وپنداريكه بنيادش نيك وپر ، طلبد

 متعالاز خداوند   در اخير .ان را نيز خوشبخت بسازدوديگر
 ما از هر قوم ونژاد وزبانيكه وطنان ه هممسئلت داريم تا هم

بدون تعصبات قومي ومنطقوي ر نگي ويكدلي  هستند با يك
 كه بد بختي  وبه زندگي خويش ادامه دهند واز نفاق وشقاق 

 دوريجز بد تاسف وافسوس چيزي ديگري در قبال ندارد 
                                              . يارب العالمينجويند آمين

  محمد حسن حكيمي 
 ريس ارگان ملي  جوانان واليت غور 

 

   :21ولسوال تولك درگفت وگو با 

  
  .ي ولسوالي تولك كمي معلومات دهيدجناب آقاي فرهنگ ولسوال صاحب تولك،  ابتدا اميدواريم در مورد موقعيت جغرافياي : 21ماهنامة 

 كيلومتر مي 200 هزار نفوس مي باشد  كه فاصلة آن از مركز واليت 65 قريه  و215 كيلو متر مربع مساحت و 175ولسوالي تولك داراي . تشكر:  ولسوال تولك
بخش صنايع دستي ، بهترين صادر كنندة  قالين در سطح كشورمي باشد و در. شغل اكثريت شان  را زراعت تشكيل مي دهد. مردم آن به  زبان فارسي تكلم مي كنند. باشد

  .اقوام ساكن آن  را ده مرده ، پهلوان ، گذر ، زي افغان وديگران تشكيل مي دهند
  اوضاع امنيتي  در ولسوالي تولك چه رقم مي باشد؟ :  21ماهنامة 

تباع كشور سه ده  را  درجنگ سپري كرده اند و نهايتا از جنگ وخشونت خسته شده اند و بي صبرانه مردم واليت غور به ويژه مردم تولك مانند ديگر ا: ولسوال تولك
تولك با چهار ولسوالي نا امن هرات هم سرحد بوده با آنهم مردم آن با . به همين دليل وضعيت امنيتي تولك آرام و رضايت بخش است. منتظر صلح و آرامش مي باشند

تولك نيز صورت » داي« چنانچه اين قضيه در منطقه .  بسا موارد عليه اغتشاش گران قيام نموده و آنها را از قريه هاي خويش بيرون مي راننددولت همكار هستند و در
  .گرفته است

  شما كه مدت ها به حيث ولسوال كار نموده ايد تشديد نا امني ها را چه گونه ارزيابي مي نماييد؟:  21ماهنامة 
عدم تطبيق قانون ، ترجيح روابط بر ضوابط ، ضعف مديريت حاكمان محلي، سوء استفادة مسوولين ، ناهماهنگي . ديد نا امني ها عوامل مختلف داردتش: ولسوال تولك

نده ما شاهد يك بحران بين واليت و ولسواالن و پوليس وانكشاف نا متوازن از جملة شاخص هاي اند كه اگر توجه جدي به رفع آنها صورت نگيرد امكان دارد كه در آي
  .گسترده وفراگيرباشيم

  اوضاع بازسازي درتولك چه گونه است؟:  21ماهنامة 
گرچه مجموع واليت غور در مقايسه با ديگر واليات كشور چندان مورد توجه قرار نداشته و بازسازي نشده است ؛ اما در ولسوالي تولك به جز پروژه :  ولسوال تولك

  .ديگر هيچ نوع بازسازي كه قابل لمس باشد ديده نمي شود و مردم تولك همه ساله منتظر شگوفايي درسال بعدي هستندهاي كوچك همبستگي ملي 
  وضعيت معارف در تولك چه قسم مي باشد؟ : 21ماهنامة 

وضعيت معارف نه .  متباقي بدون تعمير مي باشندو)  كه دوباب آن تحت كار است (  باب مكتب وجود  دارد كه سه باب آن داراي تعمير 145در اين ولسوالي به تعداد 
هرچند در كميت  معارف كمي توجه صورت گرفته ؛ اما متأسفانه در كيفيت هيچگونه توجهي نشده . تنها در تولك بلكه در همه مناطق واليت غور نابسامان مي باشد

اد معارف  آن طور فرو رفتند كه گويا ارتقاي كيفيت وسيستم نظارت از كف شان فكر مي كنم مسوولين معارف واليت غور باحسن نظر ومعارف پروري در ايج. است
  . در اكثر جاي ها ، حتا از سواد ابتدايي هم محروم هستند12فارغان صنف .  رها شده است

  آيا ادارت دولتي در تولك تعمير دارند؟ : 21ماهنامة 
اگرهم تعميري از سابق بوده كامال فرسوده وبهم ريخته است و ادارات ما،  در . دولتي در تولك تعمير ندارندبه استثناي قومانداني امنيه،  ديگر ادارات : ولسوال تولك

  .خانه هاي كرايي به سرمي برند
  مشكل عمده و اساسي تولك به نظر شما چه است؟: 21ماهنامة 

راه  مردم قرار دارد؛ ولي اساسي ترين مشكل نبود سرك مواصالتي ، عدم تعمير تولك هم مانند ساير مناطق غور داراي انبوه مشكالتي است كه فرا : ولسوال تولك 
  .براي مكاتب، خرابي كانال هاي آب براي زراعت وغيره مي باشد كه مردم همواره آرزو دارند اين مشكالت شان در پرتو صلح و آرامش مرفوع گردد

  .د افراد مسلح غير مسوول و ياطالبان دست به نا امني مي زنند،  نظر شما را دراين مورد مي خوهيم بدانيمبه اساس گفته مردم ، در ولسوالي تولك يك تعدا : 21ماهنامة 
اگر اطالع داشته باشيد . هم سرحد تولك مي باشند) فارسي، پشتون زرغون ، اوبه  و چشت ( طوري كه قبال اشاره نمودم  چهار ولسوالي نا آرام هرات : ولسوال تولك

ي اين ولسوالي ها گروپ هاي مسلح غيرمسوول وحتا طالبان اصلي وجود دارد كه يك سلسله تحركات از طرف آنها صورت گرفته بود ومي خواستند در در نوار مرز
لي كه حدوداً ده يك گروپ كوچك مح. مرزهاي تولك براي خود النه بسازند كه خوشبختانه مردم با آنها همكاري نكردند و تا فعال گروپي به نام طالب وجود ندارد

از راه هاي  .   اختطاف نمود ندCHAالي پانزده نفر مي شوند به سركردگي عبدالهادي در شمال ولسوالي وجود دارد كه يك نفر را چند وقت پيش از مربوطين دفتر 
رامش داده شده ؛  اما تاحال عملي نشده واميدواريم به مختلف وطرق گوناگون با اين گروپ تماس گرفته شده كه وعده هاي از جانب آنها مبني بر پيوستن به صلح و آ

  .زودي عملي گردد
  .اگردر اخير كدام پيامي داشته باشيد بفرماييد: 21ماهنامة 

هبودي مردم تقاضاي من از مسوولين واليت غور اين است كه انتقاد پذير بوده وگوشة از تفكرات خويش را با ديد فراتر از ساحة قوميت به طرف ب:  ولسوال تولك 
پيام من به مردم شرافتمند غور اين است كه . اميدوارم ضمن متوجه شدن به مسووليت هاي وظيفوي ، تماشاچي عملكرد زورمندان نباشند . واليت  غور معطوف نمايند

  .است و سرانجام برآورده مي شودچه بسا آروز ها در همركابي دولت نهفته . متحرك و پويا بوده و با خطاي عمل يك مسوول از دولت فاصله نگيرند
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مسوولين واليت بايد انتقاد پذير باشند وبا 

ز ساحة قوميت حركت كنند ديد فراتر ا

  .دــوتماشاچي عملكرد زورمندان نباشن
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