
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5109جنوری  مطابق                                           3931  دلو                                                                                                                                  مدهچهار ۀشمار                                                                                   سال دوم  

 نشستِ جوانان! موضوعات فشردۀ

 
، مسئولین نهاد های تن از جوانان با احساس و رنجدیدۀ غور 08همایی که امروز حدودِ در گرد حوت: 2شنبه، 

 نظر صورت گرفت! حضور به هم رسانیده بودند روی موارد ذیل تبادلِ مدنی

احساس و متنفذ یک کشور محسوب می شوند  . وحدت جوانان: همانطوریکه میدانیم، جوانان یکی از اقشار بارز، با1

این نسل می باشد و  کارکرد ها و نظر خواستن ازمتکی به  رات و دستاورد های حاصلۀ یک مرجعکه کلیه ابتکا

ارزش  ذار برای آبادی و انکشاف محیط های زیستیر گزمانی قوۀ جوان و تازه بکار شده با علمیت های واال و تاثی

همه پرسی  به مقام های محلی،حفظِ ارزش ها، بیان راهکار ها و ارائه پیشنهادات جوانان بخاطر د که اتحادِ بین ندار

 گرد همایی ها انجام یابد.از حاصلۀ تصمیم  جوانان و اتخاذِهای کلی در نشست 

کلیه جوانان غور  وجود دارد که در اوایل با حمایتِ استفاده جو: بدون شک جوانانِ . جلوگیری از کارکردِ جوانان2ِ

، تا زمانیکه آنها آشیانۀ برای خود پیدا نکرده بودند همیشه نظر به هدایت و منصب های رسیده اندبه مقام و 

پیشنهادات جوانان راهکار های خویش را هماهنگ می کردند اما به مجردِ که در سطح والیت دارندۀ شهرت رسانه 

برای جوانان قابل تحمل نبود و همان بود که جوانان خود را از  یی شدند، دست به استفاده جویی های زدند که

که منافع کلی مردم غور را صدمه وارد کند  از هر نوع فعالیتِ د تاو عهد سپردن ایشان کامالً جدا نمودهصفوف 

 د.شوآن سنجیده حل  از ایشان جلوگری و راه )ولو هر کس که اقدام کند(، با تدویر نشست ها و انجام مذاکرات

ام و حس انسانیت به شخصیت ها: بدون شک هر شخص عالوه بر تقوای اسالمی اش دارندۀ کرامت انسانی احتر. 3

بدون قید و شرط ایستادگی می کند و نمی گذارد که نیز میباشد و هر شخص در قبال حفظ کرامت انسانی اش 

حکومتِ وحدتِ ملی دیگران موجب آبرو ریزی وی گردند، همانطوریکه معلوم است، یکی از اولویت های عمدۀ 

بعد از تعیینات کلی وزیران و اخذ رای اعتماد شان از طرف شورای ملی، تغییر و تبدیل والیان، معاونین والیات و 

. تا هنوز هیچ اصراری برای ابقای معاون و والی والیت غور از می باشد پوست های کلیدی والیات ندی دیگر ازچ

و گفتنی است که اصالحات آمدنی است، پس با حفظِ  ودشان به سمت های متذکره صورت نگرفته استطرف خ

د از طرف عدۀ از آبروی عالی جنابان رحمتی و توخی صاحب موافق هستیم و نمی گذاریم توهین های بی بنیا

تحمیل دو دولت مرد  از طرفِ معترضان باالی اینبدون داشتن کدام سند و مدرکِ معتبر اشخاصِ استفاده جو 

 گردد.

قبل از این با در نظر گرفتن نسب های فامیلی و  ،بودند که جوانان نِترجیح منافع ملی بر منافع فردی: کسا. 4

هر مبتنی بر این بوده است که در پسِ ها کردند اما این حمایت  خویشاوندی از حرکات مدنی شان حمایت می

سوه استفاده اینکه از تجمعِ جوانان  ه استحرکت خیر و خدمت به مردم غور نهفته باشد اما به مجردِ که دیده شد

کنار بکشند  افرادِ استفاده جورا از گرفته است و همان موضوع باعث شده تا جوانان صفوف خود  های صورت می

 تا منافع فردی. ردم استاحترام و اولویت دهی به منافع مشترک و ملی مع را ایجاد کنند که هدف اصلی تجماین و 

. حفظ اعتبار و آبروی غوریان در رسانه ها: مهم ترین شبکۀ اطالع رسانی انترنتی در جهان امروزی که بیشترین 5

 و بدون شک هر شخصِ را می باشد همانا شبکۀ جهانی گوگل استاده کننده را در جهان امروزی داآمارِ استف

هر نوع رسانه )چاپی، . و طریق پیدا، ذخیره و از آن استفاده می کنند را از این ت معلوماتۀ انترناستفاده کنند

ای خبری( داشته های شان را به منبع معلوماتِ انترنتی )گوگل( می سپارند! وقتی بخواهیم سایت ه تصویری و

تۀ غور در آدرس متذکره داشته باشیم بدون شک به این منبع نیاز داریم که معلوم می شود تحقیقِ بر نام والیان گذش

های شان برکنار شده  و نهاد های مدنی از سمت در والیت غور به زور مردموالیان به استثنای یک والی  اینکه کلیۀ

گردند و نباید از این بدنام  بیشتر ر در بین رسانه های افغانستاناز این به بعد نمی خواهیم که مردم غواند، فلهذا! 

حرکت های کلی باشد تا فرعی و نباید گذاشته شود اینکه به نمایندگی از  تعبیر خواننده گان مطالب و اخبار ها

 غوری، سه و یا چهار تن از افرادِ این وال نمایندگی کنند. 088888

استفاده جو: تا هنوز عدۀ از جوانان با انحصارِ یک اداره کوشیده اند تا  اشخاصِ مذاکره و پیدایش راه حل ها با. 6

 که ایشان را در رسیدن به همان چوکی ها کمک کردند، نادیده می گیرند جوانانِ ع کلی را زیر پا کنند و حتیمناف

مزاحم خطاب می کنند و نمی خواهند بدون رئیس ها کسی را  خود، جوانانِ علیه شان را موجوداتو در بیانیه های 

جلوِ عمل کرد های فردی شان گرفته شود تصمیم اتخاذ شد تا به هر نحوی که شده مخاطب گفتارِ شان قرار دهند. 

د به هر نحوی که بتوانند بایو استفاده جویان،  و در صورتِ اطالعِ کدام سؤه استفاده با ایشان مذاکره صورت گیرد

 قناعتِ این جوانان را حاصل نمایند ورنه دست به اقدام خواهند زد!

 با احترام

   م،چــه بودیــ

 چه شدیم؟
طلبی قلمرو سلطنت غوریان در سراسر قارۀ آسیا بارز میگردید و روز به روز ریشه های افزون 

( ۰۴۴به رسمیت شناخته میشد و همان بود که حاکمیت سلطنتی شان تا مدت زمان طوالنی )

سال ادامه داشت. در طول این حاکمیت عدۀ از سالطین دارندۀ ضعف های تاریخی بوده اند که 

الدین وکند و در مقابل کرده های شان بد بین است مثل سلطان عال تاریخ آنها را به بدی یاد می

که به جهان سوز شهرت ) غوری که بخاطر به آتش کشیدن هفت شبانه روزی والیت غزنی

جهانی دارد( و زندانی سازی خانگی بچه کاکاهایش هر یک سلطان غیاث الدین غوری و 

معرفت شان در نزِد مردم و ظلم و ستم  سلطان شهاب الدین غوری بخاطر از بین بردن شناخت و

 جفا به عهد و گفته هایش...وغیره! ،اش بر سری مدون هایش

حکومت شاهی آن پسر سلطان عالوالدین غوری  –اما با روی کار آمدن حاکمیت شهزاده شاه محمد غوری 

استفاده کند و  ست از نیروی تجربی و فکری کاکاهایشوقتِ او به بهبودی کشید و سلطان محمد غوری توان

 به حکومت شاهی اش سرو سامان بدهد.

زمام امور را بدست گرفت و پایه های سالطین غوری سلطان غیاث الدین غوری  ،بعد از سلطان محمد غوری

ها را بر فراز ملک های چون روسیه و هند گسترش داد و توانست دست به ابتکارات اعمارِ ساخته های خشتی 

ت و کشور هندوستان بزند که بعد از مرگش گواهی ابتکارش را در گسترش ایجاد هرا ،به والیت های غور

روابط و بزرگ اندیشی نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان را میدهند و فعالْ هم یگانه سند از 

 حاکمیت غوری های بشمار میرود.

البته فعالْ هم  ،سخن زده و نام برده می شوداز غور منحیث پس مانده ترین والیت در سطح افغانستان اما فعالْ 

هیچ کس توان کتمان حقیقت مسلم امپراطوری چهار صد سالۀ غوری ها را کرده نمی تواند اما به مردم عوام 

حاکمیت غوری به پس ماندگی غور راجع شده و مشابهت داده می شود و انتقاد وار می گویند  ،بیرون از غور

آن آبدات  ،که اگر سلطان های غوری سلطان های سمبولیک نمی بودند و در واقعیت شهنشاه می بودند

 تاریخی را که نشانۀ ترقیِ دورۀ سلطنت است به والیت خودشان )غور( می ساختند.

شاید ندانند که ایدۀ سالطین غوری صرف نظر از مسائل بین  ،ندۀ افکارِ نا مطلوب فوق اندآنهایی که دار

الکشوری بوده است و یا میتوان گفت که آنها حتی فرا قاره یی فکر می کردند اما آنها هرچه بودند دورۀ 

 وار یاد گردیده است. و از دورۀ حاکمیت شان در تاریخ زرینخود را به افتخار واال در جهان فانی گذشتاندند 

حاال به موضوعی میرسیم که چرا اینقدر از قافله پس مانده ایم؟! آن حاکمیت و برتر طلبی های قبلی و این 

یعنی چه؟ چه برداشت میتوانیم داشته باشیم؟؟؟! آیا در واقعیت آنها  ،پس ماندگی و رو به فراموشی فعلی

 سمبولیک بوده اند؟؟؟!

و هر روز بجر از  می باشند شان مفتخر بودن به گذشتۀ تاریخی غوریانِ فعلی همانابنظرم یگانه مشکل کلیه 

شهره سازی نامِ فراموش شدۀ کاری دیگر ندارند و همیشه به فکر  ،گوشزد سازی فعالیت های کاری سالطین

حال باید انرژی ابتکاری و برتر طلبی سالطین غوری ها  اند. د(ن)که هیچ گاه فراموش نمی شو غوری سالطین

تمرکز بر برآورده سازی خواست ها و آرزو های نا بر آوردۀ سالطین را سر مشق زندگی خود قرار داده و 

تامین  ،تحصیالت عالی ،شویم و خود را در همه موارد مورد نیاز و اساسات کشور عزیز مان که همانا اتحاد

دادن رای بر اساس گرفتن تعهد از اراکین  ،تفکر در برآورده ساختن پروژه های عام المنفعه ،همگرایی ،امنیت

مسئول بدانیم تا باشد که از غور بحیث یک والیت  ،بلند رتبۀ مرکزی و از بین بردن نفاق و تجزیه طلبی است

مدن افغان های مترقی بیشتر تدرجه اول و از مردم اش بحیث افراد متمدن یاد گردد و از این به بعد از کاروان 

 دست به دعا هستیم! ،از این باز نمانند و به امید ان زمان دست به دست هم
  فرازگل رحمان 

 

ـــــــیـــــــــــی، اجتماعـــــــــــــــگی، سیاســـــفرهنــــــ  14
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 کشمکش های سیاسی و خواب های طالئی!
بعد از شکل گیری حکومت تحت نام وحدت ملی یا همان دو کد خدا به یک خانه هنوز که بیشتر از صد 

کاری شان گذشته اما این ملت غریب تا حال در بالتکلیفی بسر میبرند و یک سال گذشته خبرِ معرفی روز 

کابینه را می شنویم. در این زمان کسانی هستند که خواب های طالئی می بینند یا به اصطالح عامیانه چیزی 

ریاست  یآمر امنیت، رؤسا و شکر اش را بجای آوردن! که گویا به صفت والی، قوماندان امنیه، دنررا نخو

ها ...وغیره! تعین بست شدند و بین مردم آوازه شده است. جای پرسش اینجاست که تا کابینه از خانۀ ملت 

بکلی رای اعتماد حاصل ننماید تمام رؤسا به فرمان آقای غنی سرپرست بوده و هیچ فردی اجازۀ استخدام و 

 ه دیده اند چیست؟؟؟انفکاک را ندارد، پس این رویا های شرینی را ک

از یک سو نا معلوم بودن گرفتن رای اعتماد نامزد وزیران به شورای ملی و از سوی دیگر فرمان آقای غنی 

در اجازه نداشتن تقرر و انفکاک و از همه جالب تر اینکه بعضی ها شاید جشِن تقرری شانرا بزودی تجلیل 

حات و همگرائی( که تبلیغات شان دیریست بر در و بگیرند. من حیرانم به چنین )تحول و تداوم( و )اصال

 دیوار محیط ماحول ما سایه افگنده است!

 عبدالغفور طاهری 

 اینجا حرفی باید زد....!     
 غور ابز مه در اکبینه حکومت وحدت میل فراموش شده است؟که  آ ای میدانید-

 ؟مادر انتخاابت افغانس تان مجل زاییدآ ای میدانستید که  -

 ؟قرار گرفته استقوماندان امنیه غور مه آ ماج کینه توزی ها آ ای میدانستید که  -

 ؟در انتخاابت ات پول نباشد رای نیستید که آ ای میدانست  -

 س یاست پروای خواهر و مادر ندارد؟د که آ ای میدانی -

 ؟ از درم ورم حکومت، گروه داعش نزی اس تفاده کرده است آ ای میدانستید که -

 ؟سالیکه نیکوست از هبارش پیداست میدانستید کهآ ای  -

 ؟سته ازمس تان هرچه خست بگرید رویی خودش س یا آ ای میدانستید که -

 ؟حقوق برش بعیض قواننی رشعی را زیر پا کرده است آ ای میدانستید که -

 ؟مردم غور پش امین رای دادن به ع و غ اند ید کهآ ای میدان  -

 ؟ها را اب وعده های چرِب خود ابزی دادندع و غ غوری  کهآ ای میدانستید  -

 اس تقبال گردید؟ اعالن اکبینه اب ریزش برف آ ای میدانستید که -

  ید آ نکه به وعده و معل اش اختالف است، مال است؟آ ای میدان  -

 ، مور سلامین شود؟مهت اگر جنبان شود ید کهآ ای میدان  -

 ؟ها دیده شده استبلند ترین آ مار فساد در گمرک  آ ای میدانستید که -
 ؟از دوست هرچه آ ید نیکوست ید کهآ ای میدان  -
 ؟برگ سزب حتفه درویش استآ ای میدانستید که  -
 ؟وزیران والکی غور را ترشیفایت خواندند آ ای میدانستید که -
 ؟یک س ناتور موفق = به لکیه والکی ولیس جرگه است آ ای میدانستید که -
 ؟ابجویل ِغش میکندچبه از یب  آ ای میدانستید که -

 آ ای میدانستید که رصف نظر از کرامت انساین، خییل انسان ها سگ صفتند؟ -

 ؟پیش هنادات اتن در این مقاهل پذیرفته میشود آ ای میدانستید که -

 عبدالعظیم رئوفی                                                           

 انسدادِ راه های مواصالتیبرف و 

 
ها و  برف باری های اخیر باعث مسدود شدن راه های مواصالتی قریجات به مرکز ولسوالی: 1333حوت  5سه شنبه 

از چند روز به این طرف برف باری های شدید بسیاری از راه های مواصالتی ولسوالی  مرکز فیروزکوه گردیده است.

                                                                                 ها و قریجات را مسدود کرده است.

ها دیگر  اوضاع فعلی این ولسوالی گفت که بجز مسدود شدن راهعبدالظاهر تمیم ولسوال تیوره طی تماس تلفونی از 

غالم سخی جاوید یکتن از وکالی شورای والیتی غور میگوید برف باری های اخیر تنها  مشکل بوجود نیآمده است.

ر کل خلیل اهلل نور ریس فواید عامه غور: د نی و مالی را بوجود نیاورده است.باعث بندش راها شده است که تلفات جا

اوضاع فعلی شهر و ولسوالی های این والیت را خوب توصیف نموده و میگوید که این برف باری ها تا کنون کدام 

  انی و مالی را در پی نداشته است.تلفات ج

آقای نور میگوید این ریاست با امکانات دست داشته خود در حین بروز برف کوچ و بندش راها، راه ها را بروی 

                                               عبداهلل جهادوال                                                                                              د کرد.مردم باز خواهن

 

 افتتاح تعمیر لیلیه دارالعلوم ابو حنیفه

 
متر مربع و در دو منزل با همه ملحقات آن از بودجه  388زیر بنای  یالعلوم عالی ابوحنیفه والیت غور تعمیر لیلیه دارا

 ی بصیر نثار عقد قرارشرکت ساختمان افغانی سال گذشته با 22135124تقدیر از اجراآت خوب به هزینه مجموعی 

قوماندان ک معاون والیت، اشترا باانور رحمتی سرپرست والیت غور توسط محترم سید  از تکمیلگردیده بود، بعد 

، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی و..... شورای علما، کمیته صلح، معارف یسم عامه ، رآهنگی، قوماندان نظهم

 رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

 رمضان وافی
 

 ارج گذاری و تقدیر از نیروهای امنیتی غور!

 
امنیتی به اشتراک جاللتمآب سید انور رحمتی ملی اری و تقدیر از نیروهای ذدر محفل که به مناسبت ارج گ

احمد سالنگی قوماندان امنیه  حنیف نورستانی ریس امنیت ملی ، سمونوال سید جنرال محمد والی غور، برید

الحق احسان ریس شورای والیتی، الحاج کمال الدین مودودی ریس شورای صلح، شماری از غور، الحاج فضل 

گردیده بود  دیانت والیت غور دایر با رسانه ها و مردم شریف و اعضای جامعه مدنی و سای ادارات دولتی،ؤر

نیروهای امنیتی پشتیبانی همه جانبه شان را از  گل حمایت و همه اقشار جامعه غور به تقدیم تقدیر نامه و

                                                                             مستقر در والیت غور اعالم نمودند. 

                                                                       هموطنان عزیز!

پشتیبانی همه اقشار جامعه  ور افتخار میکنند که حمایت وامنیتی افغان به ویژه نظامیان مقیم غملی نیروهای 

 اعجازالحق نوری                                    غور را با خود دارند! شما بازوی توانمند نیروهای امنیتی هستید!
 

خواستة مردم غور از حکومتِ وحدتِ ملی 

 
ات به خواس ته های قانوین آ انن رس یده گی منایند، این صد ها تن از ابش نده گان غور از حکومت وحدت میل میخواهن 

شهروندان بعد از ادای مناز مجعه در چوک مرکزی شهر فریوزکوه گرد آ مدند و طی یک قطعنامه از حکومت خواهان مشارکت 

               س یایس غوراین در حکومت، اعامر بند برق پوزلیچ و وصل شدن رسک مرکزی شدند.

گلوی پر از بغض و سالها انتظار صدا بلند می کنند و میگویند که ریس مجهور و ریس اجراییة حکومت این شهروندان اب 

وحدت میل ابید در اس تخدام و سهم دهی غوراین در چویک های تصممی ساز حکومت اقدام منایند. خواس ته های همم این 

 ساخت رسک مرکزی می ابشد. شهروندان سهم دهی غوراین در پست های لکیدی حکومت، اعامر بند برق و

محمد امحدی یک تن دیگر از مظاهره کننده گان میگوید که مردم غور اب متام چالش ها در پای صندوق های رای رفتند و به هر 

دو انمزد رای دادند ویل بعد از برنده شدن هیچ اکری نکردند و اگر به خواس ته های ما رس یده گی نکنند ما دیگر نه وایل و نه 

 میر احمد ابراهیمی                                                                .ندان میخواهمی که به غور حامکیت کنندقوما

 

 دهکده ام
 در دهکده ام واژۀ تزویر زاید است

 تکرمی به انساِن نفس گری زاید است

 در خاطره ام حادثه یی انهل و افغان

 از هر نظری بغِض گلو گری زاید است

 این خانه یی ویرانه و این مزی شکس ته

 دانشکده ام مجهل یی حتقری زاید است

 کفاِش رسی کوچۀ ما مرد بزرگ است

 که کفش دل ما چری زاید است هی ها!

 خانۀ شهرمصوت و خسن، آ هنگی طرب 

 فرایِد مغ انگزیی زِن پری زاید است

 در معبِد آ ن صویف و پیشگام رشعیت

 خون می شده از هیبِت تکبری زاید است

 س یاهی شب جخلیت دارد به نگاهش

 از بس که س یاه یی شب قری زاید است

 در بیشۀ که قطع شده مجهل چنارش

 رواب بریون جس ته که هایی! شری زاید است

 ه زابن حریف نگفتمیاز انِم عدالت ب

 از ترس که مفیت ها به تکفری زاید است

 عزت به قمل رخِت سفر بس ته ازین شهر

 کوهنی خسنه بس! که در گری زاید است

 نثار احمد کوهین
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5109 جنوری مطابق                                         3931 دلو                                                                                                                                                      مدهچهار ۀشمار                                                                سال دوم سوم ةصفح   

 عرص نوین، منتظر مطالب علمی و فرهنگی قمل به دس تان میباشد.اندیشۀ  ۀماهنام 

 ویرایش مطالب ارسایل دست ابز دارد.عرص نوین، در اندیشۀ  ۀماهنام 

  گرفته شده ابز پس منیگردد.مطالب 

 عرص نوین در قبال کدام مس ئولیت ندارد.اندیشۀ  ۀخود نویس ندگان آ هنا میباشد و ماهنام ۀرس مقاهل، مطالب گرفته شده نظری جبز از 

 دانشگاه و دانشجو!
جسم میسازم که باید بر همۀ درست همان حال و هوای خاصی را مدر ذهنم ، وقتی فضای دانشگاه میگویم

دانشجویان با ، استادان به رهبری، درسی شروع تا روابط استادان با استاداناز برنامه ، امور دانشگاه حاکم باشد

منظورم از روابط اعتبار مندی بر رفتار ویژه و کامالْ متفاوت از تمام اقشار ، دانشجویان با دانشجویان، استادان

 !جامعه است که بایست در این فضا حاکمیت داشته باشد

دانشگاه و در  ،دانشمند ،دانشجو ،دانش، عناوین استاد نوع رفتار که شایستۀژه در واقع منظورم از رفتار وی 

، تحقیق ،کتاب و مطالعه، این فضا در واقع با چیزی که همواره آشنا است ،نهایت کتاب خوان و باسواد باشد

با  احترام و رفتار شایسته توام ،حرمت ،ضعتوا، آداب ،منطقی و کردار شایسته ،گفتار علمی، ق نگریعم

 تمکین و آرامش است پس فضای دانشگاه این است.، وقار

اما در باب بحث پیرامون دانشجویان امروزی که نویسنده این سطور نیز خود یکی از دانشجویان می باشم و 

زیرا  ،اولین انتقاد را در باب دانشجویان متوجه خودم میسازم زیرا که خود هم در جمع دانشجویان هستم

 ،دین، جامعه ،اعضای خانواده ،پدر ،ا دنیای از رسالت بزرگ چون مدیون بودن از مادردانشجویان که ب

وطن و زادگاهش جهت ارتقای سطح دانش و افزودن بر ظرفیت و توانایی خود به دانشگاه آمده ، فرهنگ

آمده است  ،اهل فن و دانش تقدیم جامعه کند، مندخود را به عنوان یک انسان رسالت بلی آمده است تا ،است

ترقی ، تا خود را بسازد و با استفاده از این دست توانا و کانون ارتقا )دانشگاه( جامعه اش را بر سکوی تمدن

 و تکامل نشاند.

متاسفانه بعضی از دانشجویان نه تنها در این انگیزه و اندیشه پا نمی نهند بلکه اعمالی از خود نشان میدهند که  

آنرا شما در وضعیت امروزی نمونۀ ، نشجویی خود را زیر سوال قرار میدهندرسالت دانشجویی و حیثیت دا

ل چون ود را رها کرده و در گرداب مسائدانشجویان عمالْ مشاهده میکنید که دانشجویان رسالت واقعی خ

 ،سمت گرایی ها ،خاموشی فکری ،حرف کنندهنو م سرگرمی های مزخرف ،ضیاع وقت ،خوش گذرانی

و دها نا هنجاری دیگر گیر  ،ی های بی مورد و عدم توجه به فعالیت ها روشنگری شانجهت گرای ،تعصبات

 مانده اند.

 ،روشن فکر یا روشنگر ،ل کند و خود را یک انسان متفکرده است تا خود را متحودر حالیکه دانشجو آم

عمل وظیفه انسانی و و برای نجات جامعه جهت انجام و  با برنامه و هدفمند بسازد ،مسؤل ،خود آگاه ،بیدار

 .الهی اش گام بر دارد

دانشجویی خود  ی توانند راهکار های واقعی دورۀاما متاسفانه کمتر دانشجویان توجه به این مسائل دارند و نم 

 .را بشناسند

بجز الف تهی نه در دهنش و نه در اندیشه  ،اما روزی که میخواهد به عنوان فارغ التحصیل به خانه بر گردد 

 کوچک و لجام گسیختۀ، بلکه همان جوان حقیر ،و نه در شخصیت اش هیچگونه تغییر و تحولی نیامده است

 .که دیروز آمده بود با همان مواصفات دوباره به خانه بر میگردد

اشند که برای چه آمده اند؟ و اگر از این دانشجویان کسی به شکل دل سوزانه پرسشی از خودشان داشته ب 

 آیا مطابق هدف و رسالت که آمده اند حرکت میکنند؟ 

]این ره که تو میروی به فریاد تلخی خواهد بود که از درون هر کدام بر خواهد جست. زیرا  ،به یقین پاسخ

ترکستان است[ در حالیکه بعضی از دانشجویان نیز مانند بعضی از آموزگاران و جویندگان سرگردان تا حدی 

 .م و تقلیدی عمل می کنندگراه 

یا به مانند مسافری که ظلمت شبان راه را گم کرده باشد در حرکت اند و نمیدانند که مسیر واقعی شان به  

 .اشد و به کدام مسیر حرکت کنندکدام طرف میب

بناْ دانشجویان باید شناخت از هویت دانشجویی خود داشته و رسالت روشنگری خود را که همانا آگاهی  

 بخشیدن به توده ها میباشد با حرکت روشنگری انجام بدهند.

  ذبیح اهلل انوری

عصر نوین اندیشة  
محبوب اکبری         صاحب امتیاز:              
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0771435957/0715379635                        موبایل:  

 GulRahman_Faraz@hotmail.com             آدرس انترنتی:

اعجازالحق نوری                       سر دبیر:  

1089890711/0771108989                        موبایل:  

 ejazulhaq_noori@yahoo.com            آدرس انترنتی:
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 وقت طالست!!!
 

وقت یک اصلِ مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر شخص است، این اصل یک گوهر و یک ارزش است که هر انسان میتواند 

از این اصل به طریقه های مختلف هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی استفاده نماید. خوشبخت آن انسان های هستند که 

ست که وضعیت انسان ها را در ابعاد مختلف زندگی متفاوت است از این نعت الهی در جهت مثبت اش استفاده میکنند آنجا

که دیده می شود عدۀ از مردم نه تنها برای خود زندگی میکنند بلکه برای بیداری مردم و ملت خود قدم و قلم می زنند و آن 

ه در خواب غفلت فرو رفته رسالت ایمانی و اسالمی که اسالم بدوشش قرار داده ادا می نمایند و گروۀ دیگر انسان های اند ک

آنها را مرده های متحرک خطاب کرد. در زندگی انسان خیلی اند و مصروف عیاشی و خوش گذارانی می باشند که می توان 

موضوعاتِ است که اگر از دست برود میتوان آنرا جبران کرد و دوباره به دست آورد اما، این گوهر با ارزش و یا طالی 

 ا زمان است نمیتوان به هرگونه قیمت بدست آورد قسمیکه شاعر می گوید که؛زندگی که همانا وقت ی

 به هیچ گهر نتوان خرید     گر وقت رود ز دست انسان      در سایۀ وقت میتوان یافت  گر گهر ز کفت بیرون تافت      

لعصر(، )والیل(... وغیره! و همچنان روی این علت است که خداوند )ج( در جا های متعدد به زمان سوگند یاد میکند مانند )وا

پیامبر )ص( میفرماید که در روز قیامت هیچ شخص نمی تواند پای خود را از جایش تکان بدهد که تا از جمله چند سوال که 

یک سوال اش در باره وقت است اینکه عمر خود را به چه کار های گذرانده است. پس در اسالم تاکیدات زیاد روی ارزش 

 است.وقت شده 

در آخر از خداوند )ج( تمنا دارم که تا برای هر یک از مومنین توفیق نصیب فرماید که از وقت در عمل نیک و کار های 

 حسن استفاده نمایند.

 "عظیمی"عظیمگل 

 

 

 ک
ن

ید
 د

ک
ال

وب
ن 

 ای
از

ر 
شت

 بی
ت

عا
ال

اط
ذ 

اخ
ی 

را
ب

د؛
نی

 

A
s
r

e
n

a
w

e
e

n
@

b
lo

g
fa

.c
o

m
 

علم و دانش چه میگویند؟ بزرگانِ  
 حضرت محمد{آزار نمی دهندزن هایشان را ، مرد های نیکو{ . 

 (افالطون. )دنیا به من مدیون است و من به مادرم 

 کنفوسیوس{دین ندارد ،کسیکه عقل ندارد ،دین مرد خرد اوست{ . 

 امرسون{ پیروزی از آن کاسنی است که بیشتر از دیگران پشت کار دارند{  

  و عدم رشد همان ملت  بدبختی جامعهکسانیکه بدون شایستگی به مقام بلند رسیده اند بزرگترین عامل 

 {امام علی} است.

 }دنیا پر است از آدم های که همدیگر را گم کرده اند. }عباس معروفی 

 }پرنده گانی که در قفس به دنیا آمده اند فکر میکنند که پرواز بیماری است }نیچه 

 دست میدهم. }ایستود{ هیچوقت نخواستم دشمنانم را بشناسم، چون میدانستم خیلی از دوستانم را از 

 }دروغ مصلحت آمیز بهتر از راستِ فتنه انگیز است. }افالطون 

 محمد بالل یوسفی
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 حق است! سالم دینِا

در رواایت اسالمی آ مده است که کفار مکه از پیغمرب اسالم تقاضا کردند که برای صدق دعوی، ماه را به دو نمی بشگافد و 

دادند که اگر چننی مناید به دین اسالم مرشف می شوند. آ ن شب آ سامن صاف و ماه به صورت اکمل بدر بود، به او قول 

پیامرب از خداوند خواست ات آ چنه را که کفار مکه از پیغمرب خواستند به آ هنا نشان بدهد ات آ هنا امیان بیاورند. سپس خداوند 

فت، نمی آ ن در کوۀ صفا و نمی دیگرش در کوۀ قیقعان در مقابل آ ن قرار دعای پیغمربش را قبول کرد، ماه را به دو نمی شاک

گرفت، کفار مکه در حال مشاهده این واقعه بودند و میگفتند که پیغمرب ما را حسر کرده است سپس گفتند که اگر ما را 

نی پرسان کنمی که انشقاق ماه را حسر کرده ابشد منیتواند متام مردم را حسر کند. ابو هجل گفت صرب کنید ات از یک ابدیه نش

دیده است ای نه؟ اگر اتیید کرد، امیان می آ ورمی وگرنه معلوم است که محمد چشامن ما را حسر کرده است. بالخره یکی از 

اهایل ابدیه آ مد و آ ن خرب را اتیید کرد و آ نگاه ابو هجل و مرشاکن گفتند که این حسر مس متر است و آ ن گاه یک آ یت مبارکه 

 زل شد، ابری این موضوع پااین ایفت و مرشاکن امیان نیاوردند.ان

در یکی از نشست های دوکتور زغلول اخلیار در یکی از دانشگاه های انگلس تان، وی در خصوص معجزه شق القمر در 

در این صدر اسالم به دست پیغمرب به عنوان یکی از معجزات پیامرب که توسط انسا به اثبات رس یده است حصبت میکرد. 

میان یکی از حارضان که به اسالم خییل توجه داشت به انم )داود مویس بیکوک( بود که در حال حارض رئیس حزب 

اسالمی بریتانیا است، ماجرای مسلامن شدن خود را این گونه بیان کرد؛ هنگامیکه میخواس مت در مورد اسالم حتقیق کمن، 

انگلییس به من هدیه کرد و من نزی به طور اتفایق آ ن را ابز کردم و اتفاقا سورۀ یکی از دوس تامن ترمجۀ قرآ ن کرمی را به زابن 

مقر آ مد سپس رشوع به خواندن کردم و ماه شاکفته شد... وقت به این مجهل رس یدم از خود پرس یدم آ ای واقعًا ماه شاکفته 

سالم مه منرصف شدم و دیگر رساغ شده است؟؟! سپس اب انابوری کتاب ره بس ته و کنار گذاش مت و از حتقیق درابرۀ ا

 آ ن کتاب ها نرفمت.

روزی در کناِر تلویزیون نشس ته بودم و طبق معمول برانمۀ یب یب یس را مشاهده میکردم، برانمۀ بود که در آ ن جمری اب 

الر سه نفر از دانشمندان متخصص در علوم فضایی مصاحبه داشت، موضوعِ برانمه جنِگ س تاره گان و رصِف ملیارد ها د

در این راه و اعرتاض به این موضوع بود و جمری اب بیان اینکه صد ها ملیون نفر در رسارِس هجان از گرس نگی رجن می برند. 

دانشمندان را مورد انتقاد قرار داده بود و آ هنا را مه به بیان مفید بودن این حتقیقات در جمالت کشاورزی و صفت از این 

 طرح ها دفاع میکردند...

سپس سوال دیگِر را طرح میکند به این مضمون که شام یکی از سفر های خود را که ماه حوایل صد ملیون دالر جمری 

هزینه کردید و تهنا خواستید که پرمچ خود را بر روی ماه نصب کنید آ ای این عاقالنه است؟؟! در جواب این گوینده 

مطالعه ترکیب داخیل ماه است که بدانمی اینکه چه  دانشمند مزبور لب به خسن گشود و گفت که در آ ن سفر هدف ماه

تشبهیات به زمنی دارد. در این زمینه به موضوع جعییب برخورد کردمی که عبارت از س نگ ها و خسره های تغیری شلک که 

دمی سطح کره ماه را به طرف معق و سطح دیگری آ ن پوشانیده بود و هنگامیکه این اطالعات را به زمنی ش ناسان منتقل کر 

به شگفت آ انن متام شد و گفتند چننی چزیی اماکن ندارد مگر اینکه ماه در مرحلۀ حیات به دو نمی تقس می شده و سپس 

 دوابره مجع شده و به مه بپیوندند.

سال به  0011داود مویس سپس می گوید: اب شنیدن این مطلب از جای خود برخاس مت و گفمت این معجزۀ است که در 

لب حصرا به وقوع پیوس ته و از جعایب روزگار این است که غریب ها ابید ملیارد ها دالر خرج منایند ات دست پیغمرب در ق

آ وردن خشِص مذکور به دین  برای ما به اثبات برسانند! یب شک که این دین دین حق است ... به این ترتیب بود قضیۀ رو

   ابراهیمیشهید اهلل                                                                                                           اسالم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
بدون شک انتخاب و تعنی زعمی )رئیس مجهور( کشور بدون اشرتاک ورزی گسرتدۀ افراد ملت و اقشار خمتلِف جامعه در پروسۀ 

رسی، آ زاد و عادالنه انتخاابت ان ممکن است و ای به عبارۀ دیگر میتوان گفت که مردم عوام اند که انمزدان را افتخار می خبش ند و 

 هوری می منایند. ایشان را کریس نشنی رایست مج 

مردِم افغانس تان بدون چون و چرا در این پروسه مفتخرانه سهم گرفتند و بر هر دو انمزِد رایست مجهوری در دوِر دوم رای دادند و 

بنی دوتمی و اتخری  01 – 01ات یک مدیت از زمان اجیاِد حکومت وحدت میل خباطر اتخری اندازی جور آ مد دو طرفه بر تقس می قدرت 

زی اعالم اکبینه افرسده و ان امید بودند اما اعالن جمدد اکبینه و معریف شان به ولیس جرگه چشم کوِر امید اقشار ملت را بینا کرده اندا

مردم غور نزی بطور گسرتده در پروسه رای دهی به پای صندوق های رای رفتند و بطور مساواینه )اب در نظر گرفنت مسائل  است.

ی بلند تر داشت که این حس در لکیه ساحات افغانس تان وجود دارد( اشرتاک ورزیدند و یگانه خواس تۀ قومی ع نسبت به غ آ را

معقوِل شان از حکومت وحدت میل هامان اس تخدام افراِد اکر فهم غوری در مست یکی از وزارت ها بود که اب وجوِد وعده های دورۀ 

غوری ها را از اعالن اکبینۀ حکومت وحدِت میل ات هنوز رسمای  ت ات وفا.مبارزات انتخاابیت دیده می شود که جفا به عهد شده اس

حدت میل آ زار میداد که ان گهان مورِد آ ماج حکومت و  و رسدرگمی مرشوعیتِ  ، راهای صعب العبور، دور افتادگیزمس تان، فقر

 فرامویش حکومت وحدِت میل نزی قرار گرفت.

 در انتخاابت بوده است  غوراین خباطر اشرتاک گسرتدۀداشتمی که آ ن خواس ته حق مسملما غوراین از حکومت وحدِت میل خواس تۀ 

اگرچه نیاز اشِد مان به داشنت رسِک معیاری و بنِد برق بود اما برای برآ وردن کردن خواس ته ها و نیاز های فوق به بدوجه پردازی 

ا از رسک و برق به گزینش و اس تخدام افراد اکر فهم و های چشم گری نیاز است از آ ن خاطر خواستمی خواس ته ها و نیاز ها ر 

، اکدری غوری در یکی از مست وزارت ها بود که متاسفانه در این خواس ته معقول که نیاز اش فقط انم نوییس بود نزی فراموش شدمی

صیل ایفته و اکدری پیدا کرده منیدامن ع و غ برای مردم غور در این رابطه چگونه هبانه بسازند؟! شاید بگویند که افراد غوری حت 

و ای مه شاید به این فکر ابش ند که بدون کدام رسمایه پردازی  نتوانیستمی که آ ن مه دروغ حمض است و منطقًا مرشوعیت ندارد

توانستند رای مردم غور را به یک خوش آ مد گویی شان توانستند والکی و متنفذین غور را به دادن همامین، جیب خرچی، لطف 

امروزه کسانیکه حامکیت و اقتداِر حکومت حمیل را در دست دارند و ای مه به حنوی   .تعارفات و توصیف شان از آ ن خود کنندنیک، 

ای مه بنی مردم عوام غور و افراد شامره یک  به منایندگی از مردم غور نقش پِل ارتباطی را بنی حکومِت حمیل و حکومت مرکزی و

مهیشه کوش یده اند ات روی خواس ته های انفرادی خود ممترکز شوند ات روی خواس ته های مردم و  کنندمرکزی نقِش لکیدی را ایفا می 

م است که به ایشان معرفت خبش یده اند و ای مه اگر درک . آ هنا ات هنوز این را درک نکرده اند که مردم عواخواس ته های عام املنفعه

میگویند که مثل افراد شامره یک دولت میتوانند دوابره لطف نیک آ هنا را دوابره رام کرده اند شاید این اصل را اندیده میگریند و خبود 

 منایند و اب وعده های گرم و نرم دوابره دِل آ ن اشخاص را بدست آ ورند.

فرامویش روی این ملحوظ؛ از لکیه غوراین قمل بدست و متنفذ خواهامن ات در این رابطه متحدانه حرکت منایند و نگذارند که دورۀ 

 حکومت کرزی در رابطه به غور دوابره تکرار گردد.

پ ن: فراموش شدِن مردم غور در اکبینۀ حکومِت وحدِت میل مرِگ تدرجیی غور به حساب میآ ید و تهنا احتاد و مه نظری بزرگان، 

                                           . رسش ناسان و صاحب نظران غوری میتواند غور و غوراین را از فرامویش بسوی تریق و انکشاف سوق دهد
 محبوب اکبری
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 فراموش شدن؟! 
 


