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 اداره محلی ، چالش ها و دیدگاۀ ما!
 ندخود به مردم این والیت وعده سپرد های آغاز کار روز دروالیت غور  سال اخیر ، والیان 14در 

د، در باب حکومتداری خوب و تأمین امنیت نعلیۀ فساد مبارزه می کندر دورۀ مأموریت خود؛ که 

تا به  جستجو می کنندراه حل های عملی  اهل فکر؛د،  در مشوره با ندار عملیبرنامه های 

نقطۀ پایان داخلی بزرگان این والیت که سال ها از مردم تهی دست قربانی گرفته است؛ ت منازعا

تا زمینۀ ساخت و ساز های ذیربط صحبت می کنند گذاشته شود، با رهبران و مسؤلین وزارت خانه 

سرک مرکزی که از لحاظ اقتصادی حیثیت دهلیز طالیی را برای افغانستان دارد و مردم والیت غور 

ز محاصرۀ فقر و محرومیت نجات می دهد؛ روی دست گرفته شود، در باب ارتقای کیفیت را ا

مناطق نا أمن کار می کنند، کار را به اهل کار می مکاتب دخترانه در  کردنبویژه باز ؛ معارف

در قسمت بهبود وضعیت  سپارند، زمینۀ کار را برای تمام جوانان تحصیلکرده فراهم می سازند،

از تمام مردم ظاهراً و قابل تطبیق دارند برنامه های  ؛اطفالو  اهش خشونت علیه زنانک ،حقوق بشر

در  موارهدرست همان اهداف و راه کار های که ه خواسته اند. همکاری در هر برنامه؛ والیت غور 

و نماینده های مردم غور  ، خبرنگاران، علما، بزرگاناز سوی فعاالن مدنی ؛چهارده سالهمین 

 دیری نگذشته است که هر یکی از این والیان ، در رویا رویی با فعاالن مدنی وده است. اما مطرح ش

متنفذینِ که بقای حاکمیت دولت در والیت غور را مدیون همکاری خود با ادارۀ محلی عنوان می 

، ناتوانی در حکومتداری خوب، به ناتوانی در مدیریت اوضاع این والیتمواجه شده اند و کنند؛ 

شده اند. با اینکه فعاالن مدنی و متهم  اتوانی در جلب حمایت مردم از دولت و حتی بعضاً به فسادن

متنفذین از سوی والیان به امتیاز طلبی و خواست های غیر قانونی متهم شده اند اما سر انجامِ، هر 

سال  14کشمکش و موضع گیری؛ منجر به تغییر در رهبری این والیت شده است . چنانچه در 

 . پیسین، والیت غور از میان تمام والیات ، در تغییر و تبدیل والیان؛ در جایگاۀ نخست قرار دارد

برنامه های دولت را به انحراف صَرف نظر از بحث روی موضوع و آغازگر کشمکش ها؛ هر دو گانگی، 

یش سَمت و که احساسات اکثریت خاموش را به میل خو داد به افراد استفاده گر فرصت  ،دیکشان

سو دهند تا وضعیت دگرگون شود و از تمام امکانات و منابع دولتی به قدر کافی سوء استفاده 

این تنش ها عالوه «. آب را گِل کُن و ماهی بگیر» همان اصطالح مِصداق  .نمایند که قطعاً چنین شد

اری در دحکومت از دست دادن مدیریت واحد ایجاد شگاف و خلق ناهماهنگی در رهبری و بر

زمینه را برای هراس افگنی بازتر ساخته و به مخالفین نظام فرصت   ؛بیشتر بخش های ادارۀ محلی

بیشتر افراطگرایی کنند ، جغرافیای حاکمیت را بر حکومت تنگتر نمایند، به گروگان گیری، داد که 

 کشتار، آزار و اذیت مأمورین دولت بپردازند و از مردم باج بگیرند. 

ا؛ در عوضِ این صَفّ کشیدن ها و افزودنِ چالشی بر چالش ها؛ بهتر است که بزرگان، به باور م

متنفذین، علما و فعاالن مدنی والیت غور در کنار هم بنشینند، طرح همه جانبۀ را که متضمین 

حکومتداری خوب، جلب حمایت و توجۀ دولت مرکزی مبنی بر حکومتداری خوب، توسعۀ زیر 

نیت بهتر، بهبود وضعیت تعلیم و تربیه در روستا های دور دست و ولسوالی ساخت ها ، تأمین أم

ها، ایجاد شُغل برای جوانان تحصیلکرده، بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش خشونت ها، حل 

حکومت وحدت ملی پیشکش کنند و  انمنازعات و جنگ های قومی  باشد به ادارۀ محلی و رهبر

از اجراآت قانون دولت؛ حمایت بات با حکومت همکاری کنند، در آبادی زیر ساخت ها و تحکیم ث

استند و از زیر بیرق کشور؛ به دیگران کار  کنند و عناصر قانون گریز را که سنگ بنای چالش ها

که دولت به خواست های مردم  را موارد می کنند؛ شناسایی و مورد پیگرد قانون قرار دهند و

حِسّ آبادی  تا موقف مردم صحبت شودبی و با مسؤلین مربوطه از د؛ با تعقّل علّت یانزمی پُشت پا 

، جغرافیای أمن تمدن، معارف با کیفیت و پیشرفتهو آزادی در جامعه نهادینه شود و جامعۀ آباد و م

  شود. و با ثبات ، فرهنگ یکدیگر پذیری و به دور از تعصّب به نسل های بعدی به میراث گذاشته
  
 

 
 
 

 گرامی داشت شد ،        ر والیت غور؛د سواد جهانی        از روز

  

 
در این همایش مدیران سواد آموزی  واد در والیت غور ، روز جهانی سواد را طی همایش با شکُوۀ تجلیل کرد .کمیتۀ والیتی س

ولسوالی ها ، رؤسای کلستر شورای های انکشافی ولسوالی ها ، خانم های فعالّ که عضویت شورای های انکشافی ولسوالی ها 
 .شرکت کرده بودندرا دارند، علما، متنفذین ، فعاالن مدنی و رسانه ها 

 
هدف اساسی این همایش ؛ جلب حمایت علما ، متنفذین و شورای های انکشافی به حمایت از برنامۀ سواد آموزی در روستا های 
دور دست و  بسیج ملی به منظور امحای بیسوادی بود که از طرف اشتراک کننده ها به گرمی استقبال شد و متعهد شدند که 

 موزی را در سطح ولسوالی ها بیشتر از پیش حمایت کنند .برنامه های سواد آ
در این همایش در مورد نقش سواد در تحکیم ثبات ، رابطۀ بیسوادی و اعتیاد به مواد مخدر ، رابطۀ بیسوادی با خشونت های 

 حبت شد .خانواده گی علیه زنان ، رابطۀ بیسوادی و مرگ و میر مادران و اطفال و راه کار های امحای بیسوادی ص
در پایان این همایش ؛ از کار و فعالیت معلمان و سواد آموزان فعاّل و افراد که در روند امحای بیسوادی با آمریت سواد آموزی 

 دانی شد. تحایف قدر ریاست معارف غور هماهنگ کار و فعالیت کرده اند ؛ با توزیع تقدیرنامه ها و
  

 

 سرک وامنیت ؛ دو گم شدۀ مردم غور

والیت غور در میان کوه های صعب العبور قراردارد؛ این جغرافیا، سال  
ت ؛با وجود درخواست های هاست که از دید حاکمان به دور مانده اس

مکرر مردم از دولت مبنی بر توجه بیشتر به این والیت ، متاسفانه 
چنانچه باید ، توجه نشده و مشکال اقتصادی  ، ترانسپورتی و... 
همچنان به قوتش باقی است ؛ در این والیت سرک های پخته وجود 

و غور –سرک کابل  ندارد ، این یک چالش بزرگ به شمار می آید .
هرات خامه اند  و به همین دلیل مسافران به مدت یک و گاهی دو -غور

شبانه روز با تحمل مشقت های فراوان به هرات و کابل می رسند 
نداشتن راه مواصالتی ، مشکلی بزرگی است برای بیمارانی که در 
شفاخانه غور معالجه نمی شوند؛ عدم امکانات و داکتران متخصص در 

، مردم را مجبورمی کند که برای تداوی مریضان  شفاخانه این والیت
 شان راه والیت همجوار هرات ویا کابل را در پیش گیرند .

انتقال بیماران به دیگر والیات ، هزاران مشکل را به همراه دارد . 
اکثرمریضان در مسیرراه  جان خود را از دست می دهند در طی سیزده 

اندک تاسیسات دولتی ،  سال حکومت آقای کرزی ، به جزچند مورد
 .دیگر روی ایجاد سهولت مردم سرمایه گذاری نشد

ازجدی ترین مشکالت به حساب می آید؛ اما تمام مشکالت این والیت به مشکل راه خالصه  نبود راه مواصالتی در والیت غور ،   
نمی شود؛ نبود امنیت ، دیگرمشکلی است که به طورمداوم  زندگی در غور را تهدید می کند . حضور افراد مسلح غیرمسئوول 

کیلومتری شهر، مردم  02امن گیرمردم کرده است؛  وضعیت به حدی جدی است که در در این والیت ، مشکل بزرگ ناامنی را د
محل از طرف طالبان و دیگر گروه های مسلح غیرمسئوول کشته می شوند ؛هر چند نیروهای امنیتی در غور حضور دارند ، اما 

یت ، چندان موثر عمل نمی کند و این بر اثرکم کاری و نداشتن پالن مشخص ، یا به دلیل ضعف در رهبری آن ها  در سطح وال
امر زندگی را در کام شهروندان غور تلخ کرده است . در دیگر والیات پایگاه طالبان و دیگر گروه های شورشی مشخص نیست ، 
اما درغورمناطقی به نام های مرغاب ، غلمین ، چهار سده  مشخصا در اختیارو انحصار طالبان قرار دارند؛ دولت به خصوص 

سئووالن امنیتی والیت غور ، نمی توانند آنها را ازین مناطق برانند؛ هرازگاهی مردم این والیت در مناطق مختلف ازطالبان م
مسلح مورد تهدید قرار می گیرند ؛در برخی از موارد ، مردم مجبورمی شوند که به طالبان باج دهند ؛ با این حال ، باج ها 

اگر   یرند؛ این کشتار ها باعث ایجاد تنش میان اقوام ، قبایل و گروه های قومی  می شود .همیشه نمی توانند جلوکشتار را بگ
حکومت وحد ت ملی این دو چالش جدی را نادیده بگیرد ، برسطح مشکالت مردم والیت غور افزوده خواهد شد و در آن صورت 

 رشته از دست دولت در خواهد رفت.
  

 

 است؟فزایشچرا میزان خشونت در غور رو به ا
 نویسنده: عصمت هللا راغب

سیاسی غور توأم با انزوای جغرافیایی آن، بدون هرنوع پاالیشی فکری، سیاسی  –شرایط اجتماعی 
الرغم اینکه دیگران است که  در طول این مدت علی و ایدیولوژیک طوری بحال خودش باقی مانده 

ی که بود مطالبه کردند اما غوریان عزتمند  شان را از هر روزنههای اولیه و بنیادین خواست 
داران تمدن چند صد سالۀ سالله غوریان کبیر، همیشه در یک سطح نگهداشته شده و  ومیراث
آیند و همین در افتادن از  شان فایق هرگز نتوانستند به دریافت حقوق قانونی ومسلمطور همین

د تا ملت غور در شرایط موجودهم در تمام یی ش کاروان ترقی و مدنیت از حکومت  گذشته وسیله
 ی نبوده باشند. آوردی قابل مالحظه نوع تغییرات و دست ها شاهد هیج عرصه

ی هیج نوع  تغییراتی را  های گذشته بنابه هر ملحوظات که بوده اجازهاما جبر حاکمیت 
ندی هرگز مردم غور سال وا است، علت اینکه در این مدت چهارده یی جا نداده عرصهدرهیج

سطح با والیات نسبتاً درجه اول ودرجه دوم   گی خود را با شرایط امروزی و هم نتوانستند زنده
توجه الزمه حکومت مرکزی برخالف ماده  سازگار ببخشند دالیل زیادی را در خود دارد منجمله عدم

، حکومت مرکزی آگاهانه ی از قانون اساسی که تاکید بر انکشاف متوازن درسطح والیات دارد
ها ازسوی حکومت وغیره حقوق مسلم برخالف اینکه عمران وآبادی، فراهم سازی سایرسهولت 

 0... بقیه صفحه  مردم غور بود آنها را به حاشیه کشاند

 داوود احمدی 
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اوضاع کنونی آن! و غور   

  

 

به جرئت تذکر می دهم که یک تعداد جوانان ، بعد از اینکه فارالتحصیل شدند ؛ زمینۀ کار برای شان مساعد نشد و به 
برنامه های نادرستی است که و یابرخواسته از  .ین دولت قرار گرفته اند مخالفطالبان و  خاطر تأمین معیشت در صفّ 

فراد استوار است ، تعداد انگشت شمار زورمندان ، مهره های را در ادارۀ محلی جابجا کرده و از بر مبنای منافع ا
طریق آنها ؛ از بخش بزرگ منابع دولت به نفع خود استفاده می کنند . هستند افراد که مسؤلیت های بزرگ دولتی را 

، هستند افراد و اشخاص از علما کنند. به دوش دارند و اما از زیر بیرق ملی به منافع نادرست افراد کار می 
مگر اندک اّما .  خواهند چنین وضعیتی در غور ادامه داشته باشد احساس که نمی با پاک نفس و و جوانانروحانیون 

اند. واین نشان دهنده حقانیت شان است، زیراکه پیروان حق همیشه از بدو ظهور کم میباشند. وسرانجام با استقامت 
 اری ، موفقیت و پیروزی نایل می آیند.وصبر ، برده ب

به عنوانی کسی  که، درک کم از اوضاع غور دارم و از این ناحیه رنج میبرم  میگویم حق چیزیست که بعد از  من
شود. پس بیایید  کند، اما سرانجام نابود می گردد و باطل اگرچه به دیده ها خوب و زیبا جلوه می مدت ها پیروز می

دست  و به نیت حمایت از حاکمیت قانون ؛  غوربه هدف خدمت به مردم مظلوم  خداوند)ج( و هدف کسب رضایبه 
که حاکمیت قانون را زیر سؤال برده ، فساد که اقوام با هم برادر غوری را در فساد موجود  برابردر  ؛بدست هم داده 

مبارزه  معه را به تباهی کشانیده است ؛ بهبرابر یکدیگر قرار داده ، فساد که دشمنان نظام کمک می کند ، فساد که جا
 . از مظلومیت و اسارت نجات دهیم خود ، مردم ، دولت و قانون رابرخیزیم تا 

 

ت که خود و کس نیس یمهمه مسلمان؛  مردم غور، ما الحمد هللا 
 ، دیگری در مسلمان بودنش در نظر نداشته باشد زرا واالتر ا

و اوضاع  . در حالیکهمسلمان واقعی منم  ؛ گوید شخص می هر
ۀ واقعا جامع جّو حاکم در غور ، در بعضا با خواست های

 اسالمی ؛ بعضاً همخوانی ندارد . 
 مسایلموضوع معلوم است که درغورهمه  ؛ نکنیماگر کج روی 

با تحمل همه رنج و  ، اگر جوانی .مطرح است قومیت لباس  اب
کند و با قلب  تحصیل می؛ درس می خواند و  دشواری ها

سرشار از محبت به وطن و خدمت به خلق هللا فراغت حاصل 
می خواهد به وظایف دولتی گماشته ، سرانجام وقتیکه  کند می

را  عجیب و غریبیمشکالت  شود و مصدر خدمت قرار گیرد ؛
،  ، قوم زور، زر؛  تجربه می کند . زیرا در پروسۀ استخدام

معیار قرار داده شده است ، اهلیت و شایستگی  سمت و سو
کرهآ و ناخواسته قطعاٌ کارساز نیست . از این ُرو بیشتر جوانان 

به حلقات قومی و مافیایی می شود و به فساد َتن می دهد تا 
در وظیفه گماشته شود و باز غارت کند و به مافیا باج دهد تا 
ُرو می به قاچاق مواد مخدر  باج دهد تا به وظیفه بماند و یا

این وضعیت متوصل می شوند .  فرار از کشور آورد و یا به
 خیلی دوراز وضعیت است که اسالم گفته است. پیامبر )ص(می

اختالف  و اتفاق و همبستگی، فرماید :  )) مسلمانان در وحدت 
 م یک دست واحد را دارند((. نداشتن ، حک

 

 ... چرا میزان خشونت در غور رو به افزایش

رفت تا از دست که انتظار می هم عدم توجه نهادهای دموکراتیک و احزاب سیاسی در غور به آنچهو  از سوی
 از ده طور غوریان بومیری ومدرن، آنها را آگاهی دهند و همینگی عصُ  آوردهای جهان بشریت با مطابقت به زنده

 دیدند واقفانه به انزوا کشانیده شدند. ها وصدها امتیازی دیگری که باید خود را شریک آن می
تنها غور بلکه میزان نا امنی در سراسری  اما در بعد مسایل امنیتی اعتراف باید کرد که در چنین وضعیتی نه

تا اکنون جنایات بزرگ و نابخشودنی از گیری حکومت وحدت ملی  است و پس از شکلافغانستان رو به افزایش 
داد توانیم از جنایات هولناک که جهان را تکان است، قسماً میگی مردم را به مخاطره انداخته  های مختلف زندهآدرس

ی المناک شاه شهید که  های افراطی در زیر االشه غنی وعبدهللا و از حادثهاز قتل وحشیانه فرخنده توسط رادیکال
بخشی  دیگر فجایع خرد یی تکوینپیامد آن از دل تاریخ و ملت افغانستان پاک ناشدنیست نام ببریم و در ادامه  قطعاً 

های تاریخ، یکی دیگری از جنایات بزرگ بود که پس از سیزده  وبزرگ، سقوط والیت قندوزبدست منفورترین چهره
ت گرفت، پیامد این فاجعه المناک یک باردیگر تاریخ سال در آستانه حکومت وحدت ملی به قیادت غنی وعبدهللا صور

ی غیرمترقبه  اش معکوس ساخت. در برایند این حادثهآوردهای نسبی  ساله حکومت کرزی را با همان دستسیزده 
آوردهای مردم اعم از مسایل مادی و معنوی به خاک یکسان شد، در کنار دیگر ناگواری ها سقوط قندوز تمام دست 
سنگینی را بر روی ملت بیچاره قندوز توأم با طوفان غم به جا گذاشت که شعله این الم تا سالهای زیادی در ضربات 

 دلهای همه ی مان مشتعل باقی خواهد ماند.
یی توانیم که جغرافیای یک دولت خاصیت یک پیکر واحد بهم را دارد وقتی یک محدوده رویهمرفته گفته می

پذیر هایش آسیب کند و قسمت از قسمتهایش هستی دولت را در خود تعریف میصهجغرافیایی که با همان مشخ
سازد دقیقاً که والیت غورهم به های دیگر را نیز با دردش شریک می ماند که قسمتشک باقی نمیشود، جایمی

نستان نا امن باشد عنوان جزی از اجزای متشکله این پیکرعظیم از این امر مستثنی نیست، وقتی دیگر والیات افغا
 گذارد. های از این آتش بر جان شهروندان غور نیز اثر می ودر آتش خشم دشمن بسوزد خواسته یا ناخواسته پاره

ها افزایش روز  ها بخصوص خشونت علیه خانم اما ازینکه در شرایط کنونی والیت غور در عرصه افزایش  خشونت
اما برداشت وتحلیل من به عنوان کسیکه با این جغرافیا و مردم آن آشنایی است. افزون دارد در این قسمت جای تأمل

گیری حکومت وحدت ملی که ها را در غور  پس از شکل  نزدیک دارم، بنابه فهم خویش میزان افزایش خشونت
برتمام  سانهای همگانی که یکمن  بدنبال دیگر علتسازد به عقیدهاخیراً سرخط خبرهای داخلی و خارجی را می

ی که در میزان خشونت در این والیت نسبت به والیات دیگر افغانستان است، یک دلیل عمدهنقاط کشور سایه افگنده
است، بدون هرنوع تبعیض جنسیتی، قومی، گروهی و نژادی موجودیت حاکمیت زن در این  رو به افزایش

برند و شان را پیش میگی  وکراتیک دارند زندهاست. مردم غور هنوز با همان رویاهای کالسیک و غیر دموالیت
 است، وهمان غرور مرد بودن توان گفت که جامعه غور یک جامعه مردساالر محضیاهم در یک تعریف دیگر می

پیش ببرند، تاثیرگزاری این روحیه مردساالری تنها در  دهد تا کارهایشان را زیرفرمان یک زن بهشان هرگز تن نمی
پیمانان طالبان نیست بلکه؛ این به عنوان یک سنت المتغییر بر روحیه همه جو مثل طالبان وهم استفادههای  گروه

یی بانو جوینده تا یک تعداد افراطیون، که در اش باقیست، از کارمندان مستقیم زیر اداره  گان با همان قوت و صالبت
 شهر، واکنش این آقایان را دیدیم وشنیدیم که حتی در رسانهآغازین مرحله از ماموریت با نو جوینده بحیث حاکم این 

بازتاب جهانی یافت و یک بار دیگر به   انسان های افراطیهمین یک تعداد  فرمانعدم جواز نماز جمعه به  ها
حاکمیت زن شان نسبت به  طور عام مردم نوع نگاهجمودیت فکری غوریان خواسته یا ناخواسته تاکید کرد و همین

ی مردگرایی ویاهم مردساالری که در  ستیزانه ودغدغه است، و قطعاً همان روحیه زندر این آستان، سوال بر انگیز
است، به مشکل فرماست، و ازطرف دیگر ازینکه در فرهنگ افغانیت ما همیشه زن،  زن تعریف شدهها حکم خانواده 

است وحق حقوق مثل مردها دارد تثبیت کرد. بازهم  گی ک کارهای زنده توان جایگاه زن را به عنوان کسیکه شریمی
به باور مردها  زن یعنی موجود نیازمند به مرد که هرچه مرد خواست بر آن تحمیل کند زیرا به رای همان مقوله 

د. اینجا ذکر مشهور "هرآنکس که نان دهد فرمان دهد" نه اینکه آنرا حاکم خود تعین بدارد وگوش به فرمان آن باش
است ذکر آنرا علی رضا شریفی پژوهشگر و نویسنده را که در مورد جایگاه زن در فرهنگ حاکم بر افغانستانسخن 

 :گویددر این نوشته عاری از مفاد نمی بینم که می
غیرت، زن در فرهنگ افغانی میزانی است که تمامی آن چه را که باید یک مرد داشته باشد، از قبیل شجاعت،  ...."

دین، تعصب، دلیری، ناموس، ننگ و ... با آن سنجیده می شود. شاید بتوان شباهت هائی میان مردان سنتی و 
"شیرهای نر" یافت. سلطان بودن یک شیر در جنگل و فرمان روائی بدون قید و شرط او بر گله ها، به این بستگی 

ه ی ماده ها دور کند. به همان میزانی که شیر نر در دور دارد که تا چه حد بتواند شیر های نر رقیب را از اطراف گل
کردن رقبا از خود شجاعت نشان دهد، به همان پیمانه در میان ماده ها از احترام برخوردار است. مردان افغانستان 
ا نسبت به زنان، چنین حالتی دارند. اگر بخواهد دینداری کسی را محک زنند، با معیار زن است؛ اگر شهامت او ر

بسنجد با معیار زن است؛ اگر تعصب و دلیری او را بیازمایند با میزان زن است؛ اگر عقل و درایت او را بسنجند با 
تفسیر وتعبیر آقای شریفی  "معیار زن است. اگر بخواهند او را به خاک سیاه بنشانند، باز هم بوسیلۀ زن است

هاست که هنوز عام مردم مان نسبت به خانما بانوع زاویه دیدگی اجتماعی میی واقعیتی عینی از زنده انعکاس دهنده
نوازند تا زن ستیزان که با موجودیت آنها مخالفت دارند و هم های که طبل آزادی زنان را می ما اعم از فمینست

 دهند همه ی ما در یک کشتی سواریم.ها و زن ستیزان قرار می اعتدالگرایان که خود را درمیان فمینست
تر از این ی سخت شود در آنجا این معادله نتیجهتر مثل غور وقتی وضعیت زنان سنجیده مییی تنگ ا در یک دایرهام

گی یکی را انسان خوب  ساده  هکه ب ،  افراطی هایهاست افراطی دارد، زیرا در غور هنوز جوی عمومی بدست 
، اکنون بنابه فیای تحت حاکمیت طالب باشد یا غیر طالبجغرادر  هاکند که این ؛ فرق نمی گویندمی بدودیگری را 

عده افراد بنام این و آن ها تا کشتارهای وحشیانه از سوی یک افزایش میزان خشونتتوانیم که همین اصل، گفته می
های  گردد به عدم اتخاذ تدابیر الزم و به موقع و راهدر حالیکه هنوز در شناخت وفهم خلقت خود مشکل دارند بر می

در زمینه جلوگیری از این اعمال غیر انسانی از سوی حاکمیت محلی، که افراطیون از این فضای بوجود  پیشگیرانه
خویش را در هر دشت ودیاری باز نگاه صحرایی شوند و دروازه محاکمات آمده مفتیان عصر خویش واقع می

ایم و سیاسی نبوده-یی یک بستر اجتماعیر غور آمدهاست که ما هنوز برای حاکمیت زن ددارند. جای نگرانی  اینمی
بود، حد اقل برای حاکمیت نیستیم، اوالً برای ما خیلی الزام آور این بود که ما پیش از اینکه حاکم مان یک خانم می

ساختیم که در آن بستر موجودیت زن را به عنوان جزی از پیکر اجتماع و سهیم در تمام قدرتهای آن یک بسترمی
توانستیم جایگاه زن را بعنوان یک انسان کامل ثابت کردیم، ویا حد اقل مییاسی، اجتماعی وفرهنگی... تبلیغ میس
ساختیم) درحالیکه چند روز پیش حرف ناقص العقل بودن زن از سوی همین یک تعداد افراطگرایان، جهانی شد(، می

شان نسبت به این موجود تغییر یا هم  اقالً نوع نگاهشد و های این طیف از جامعه)افراطگرایان( باز میتا گوش
کرد. که متاسفانه در این عرصه ما پیش از وقت سبقت جستیم، و این خود عامل برای قربانی دادن ما شد، قطعاً می

م، کنیبار آن را حس میهمه ما معتقد بر این هستیم که قتل خانم "رخشانه" قتل اول و آخر نیست که ما پیامد مرارت
ی دیگری نیز در شهر فیروزکوه مرکز والیت  پیش از سنگسار بانو رخشانه از سوی طالبان ما شاهد قضایای مشابه

شان از سوی حکومت محلی های غور بودیم که بازتاب جهانی یافت ولی هیج نوع اقدام عملی بخاطر پیگیری پرونده
بنام زن تا زمانی که پر نشود و حاکم والیتی  ما هم صورت نگرفت. بدون شک این خالء عقیدتی نسبت به موجودی 

اراده گی، قطعاً ما شاهد یک اداره سالم که بتواند عاملین این عمل وحشیانه را به زنجیر عدالت  زن باشد با این بی
 به بندد  نخواهیم بود.

یی دلخراش ادثه کند که محل حبدون هرنوع دخالت؛ وقتی نماینده رییس جمهور به زبان خود اعتراف می 
قتل"رخشانه" در چهل کیلو متری شهر فیروزکوه قرار دارد و این محل از اداره محلی غور خارج و تحت مدیریت 

است و از سوی دیگر اشاره به ضعف حاکمیت جناب باشد، این اعتراف از یک سو بیانگر یک حقیقت مسلمطالبان می
هایش در  کند. دقیقاً "اودک غلمین" جای که رخشانه با تمام لطافتخودشان دارد که به زبان خود بر آن اشاره می

ترین مخلوقات خدا، جان را به جان آفرین تحویل ی القلب صارش  سنگهای چند کیلویی از سوی قگودال ظلمت با ب
می بیش داد، مربوط شهر فیروزکوه یعنی مرکز این والیت است. به عبارت دیگر این مکان حادثه، جایست که چند قد

گیرد از کرسی مقام والیت فاصله ندارد بازهم این عمل وحشیانه بدون هرنوع مداخله نیروهای امنیتی صورت می
است تا است که خانم جوینده قادر به تامین امنیت سرتاسری در غور نیست، بلکه ایشان تنها قادر بر اینمعنایش این

ی حکومت  را امنیت تامین کند، درحالیکه مقتضای مردم از نماینده بتواند اطراف اورنگ بلورین و تعمیر مقام والیت
 مرکزی چیزهای بسا بلندی در سطوح مختلف است!

یی دلخراش که عزت ملت با غرور وسلحشور غور را یک بار دیگر به زمین زد، شود که  اتفاق این حادثه گفته می
بلند پایه حکومتی را از مرکز به والیت غور اعزام  به همین بهانه آقای رییس جمهور هییتی ترکیب از مقامات

نموده، تا این قضیه را از نزدیک بررسی کنند، در چنین شرایطی که مشکالت والیت غور به شمول چگونگی اتفاق 
این حادثه همه بدون هر نوع ابهام آفتابیست وحکومت محلی هم قادر به هیج نوع اقدامات عملی در عرصه مجازات 

املین قضایا نیست؛ پس رفتن چند شخص از مرکز بنام این آن جز اینکه یک هزینه هنگفت را زیر نام ومکافات ع
 ها ذخیره کنند دیگر چی پیامد قابل قبول را برای مردم غور به ارمغان خواهد داشت؟کرایه سفری در جیب

های هییت کمیسیون حقیقت یاب افتهای این هییت اعزامی به غور مشابه به یتوانیم که یافتنگاه گفته میدر یک 
 قندوز، جز خاک زدن به چشمان مردم دیگر هیج نوع پیام واضح وروشن را برای ملت مژده نخواهد داد.

های ما در خشونت سرخط خبرها بیایید عالج واقعه را قبل از وقوع بسنجیم این هنوز اول کار است، بجای اینکه نام
های معقول تر دیگری را که حد اقل کارساز مشکالت ما بوده باشد یریم وراهنباشد تدابیر عملی را روی دست بگ

اعزامی به غور جهت بررسی قضیه و مجازات عاملین قتل رخشانه  های هییتجستجو بکنیم. اعتقاد به یافته
یک راه داریم یی بیش نیست ودرد هیج غوری را دوا نخواهد کرد، ما برای رهایی از این همه تحجرگرایی تنها افسانه

های ننگین بنام آستان است در غیر آن بیشتر از این لکهکه آن هم داشتن یک حکومت محلی ثابت قدم و با صالبت
 غور در سرخط خبرها و در دل تاریخ به ثبت خواهد رسید.

 

 صیاد سید یحی

ستان یورنالژب اهلل امینی معاون  شورای ینق

 شد.
 

 

تلویزیون  خبرنگار دولتی رادیو نقیب اهلل امینی

 ، ورنالیستانحیث معاون شورای ژه ، ب ملی غور

سوی شورای  ، از والیتی غور دفتردر 

 بعد از      .  ژورنالیستان افغانستان تعیین شد

تشکیل و شکل گیری شورای ژورنالیستان 

، و نماینده گی های دومی آن در  افغانستان

، به ریاست سید  والیتی غور والیات دفتر

نقیب  به کار آغاز کرد. ، تاسیس و یاسین متین

والیت غور  را به اهلل امینی خبرنگاران موفق 

شد .  والیتی غور تعیینحیث معاون دفتر 

 نقیب اهلل امینی عضو فعال خانوادۀ مطبوعات 
در والیت غور نیز کار کرده و از طریق اتحادیه خبرنگاران  این به حیث منشی در والیت غور است و قبل از

 ، ماهنامۀ شنسب ، ماهنامۀ دریچه ، رادیوصدای عدالت دیوتلویزیون ملی غور، را رادیوتلویزیون ملی افغانستان

انجام  لیت های وظیفوی اش را به خوبی و با ایمان کاملؤمس؛  و در پٌست های دولتی  اطالع رسانی ؛ کار کرده  

حیث معاون  به را  ؛ اوشورای ژورنالیستان افغانستان تعهد ، ایمانداری و ثبات در کار امینی باعث شد  داده است . 

  تعیین کند. والیتی غور دفتر در شورای ژورنالیستان

دوشا دوش مردم بوده و  ؛ اطالع رسانی دقیق  امینی انتظار دارد تا در ، از رهبری شورای ژورنالیستان افغانستان

ود را همیشه حمایت همکار خخبرنگاران حین انجام وظیفه ؛ و  همچنان با تعهد عمل کند  در انعکاس واقعیت ها

 ن، جوانان و فعاال شورای والیتی غور نماینده های مردم والیت غور ،، رهبری مقام  و از مردم نجیب غور کند

 با امینی دارند. را مدنی تقاضای همکاری

  
 شد.سنگسار ؛ فیروزکوه مربوط  غلمینِ منطقۀ در رخشانه 
 

اما علمای دین ، از آدرس  با مرد نا محرم ؛ سنگسار کردند. ه را ظاهراً به دلیل فرار از منزلطالبان مسلح، رخشان

در نشست های رسمی و تجمعات  در شورای ملی افغانستان های رسمی دولت، فعاالن مدنی و نماینده های مردم

واستند که عامالن این قضیه این عمل را وحشانه و مغایر احکام شریعت مقدس اسالم خواندند و از دولت خ مدنی

 را هرچه زودتر شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارد .

جنرال محمد حنیف نورستانی گفته است که طالبان همزمان با دستگیری رخشانه ؛ نزد پدرش رفتند و از او 

گر پولی را پنجاه لک افغانی در برابر رهایی رخشانه شدند و او را تهدید کردند که ا 022222خواستار پرداخت 

که طلب کرده اند ، پرداخت نکند ؛ دخترش را به قتل می رسانند، پدر رخشانه توانایی پرداخت پنجاه لک افغانی 

  را به بی رحمانه سنگسار کردند. ا نداشته که در نتیجه دخترشر

ز حاکمیت دولت والی والیت غور گفته است که رخشانه در ساحۀ تحت تسلط طالبان و به دور ابانو سیما جوینده 

قرار است نیرو  سایی کرده اند ،شنا این قضیه را سنگسار شده است ، اما ارگان های ذیربط ادارۀ محلی عامالن

را دستگیر و به پنجۀ  قاتالن رخشانههای امنیتی کشور به زودی عملیات تصفیوی را در آن ساحه انجام دهند و 

به راستی دستگیر می  ؟ و آیا قاتالن رخشانهقت صورت میگرد عملیات چه واین قانون می سپاریم . اما اینکه 

 ؟ مرور زمان پاسخ خواهد داد. شوند

 گزارش: صفدر آریا

گزارش : نقیب اهلل 
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 اداری ادـــفس

  
  

  
 

تقسیم بندی می  منفور جهانی است که از دیدگاه های متفاوت به انواع مختلف   ۀعام  و یک پدید ۀفساد کلممقدمه: 

ی توسعه یافته باشد یا فساد اداری است که تمام کشور های جهان چه کشورها ؛ شود. یکی از عمده ترین انواع فساد
طور کم یا زیاد وجود داشته و جرم انگاری شده ه در حال توسعه باشد و یا کشورهای جهان سوم بدون استثناء ب

ممکن است عوامل آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد اما این دولت ها هستند که با اتخاذ تدابیر  ،است 
را برداشته اند و آنان که در خواب  مثبت و عملیمحو یا کاهش آن گام های جدی عوامل آن را شناسای نموده برای 

غفلت مانده اند  جز بدبختی چیزی دیگری برای ملت خویش هدیه نه فرموده اند. علی ای حال در این نوشته ما در پی 
را در رابطه به حرمت  و قوانین نافذه کشور مقدس اسالم موقف شریعت؛ آنیم که برعالوه مفهوم و انواع فساد اداری 

و مجازات جرایم فساد اداری به بررسی گرفته عوامل فساداداری ، پیامد های آن و شیوه های کاهش و محو آن  را 
 نیز در حد توان بازگو کنیم.

در فساد اداری یک تعریف جامع و مانع مورد اتفاق ارایه نشده است ؛ هرکس از دیدگاه خود تعریف فساد اداری: 

 موده است؛ ممکن است هرکدام خوبی ها و نواقص خود را داشته باشد.تعریف ن
در قوانین نافذه کشور هم از فساد اداری کدام تعریف مشخص و معین ارایه نشده یا قانونگذار اگر یکی از انواع فساد 

خود یک نقطه  اداری را نموده آنهم  بصورت ناقص و یا فقد به ذکر انواع فساد اداری بسنده نموده است  که این
 ضعف در قوانین کشور پنداشته می شود.

( به معنی شکستن چیزی نقض کردن آمده corrupts( از فعل التین )corruptionفساد از ریشه )فساد در لغت: 

به لحاظ لغوی یک کلمه عربی « ف»به فتح « فساد»(  در زبان دری corruption(. اما معادل کلمه )4:4است )
فسودا به معنی خرابی ، خروج از حالت طبعی و صحیح آن و ضد صالح ،  -فسادا -یفسد فسد-سداست که از ریشه ف

( و به معانی زیر نیز بکار رفته است :تباه شدن، تباهی، گزند و زیان ،فسق و فجور، 8:6درستی و راستی بکار رفته)
 به ستم گرفتن مال کسی را، نابودی ، کینه ، دشمنی و...

 در اصطالح: 
عمل خالف قانون که توسط موظفین خدمات عامه و کارکنان دولتی به قصد حصول منفعت شخصی یا اداری: فساد 

 (8:166گروهی به وجود میاید. )
  

 (.4:4پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. ) بستر: فرهنگ و

 ط موظفین خدمات عامه به منظور منافع شخصی یا حزبی""یک عمل غیر قانونی توس یا به عباره دیگر :

  سوء استفاده از منصب عمومی و یا دارائی های عامه برای منفعت های شخصی.یا : 
 world«سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی » بانک جهانی تعریفی که از فساد ارایه کرده: 

bank 8006))(.4:4) 

 (.4:4نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. ) پاداش فرهنگ وبستر:

 "یک عمل غیر قانونی توسط موظفین خدمات عامه به منظور منافع شخصی یا حزبی" یا به عباره دیگر :

 سوء استفاده از منصب عمومی و یا دارائی های عامه برای منفعت های شخصی.یا : 

 انواع فساد اداری:
ه.ش. یگانه قانون الحق و خاص است  1861قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، منتشرۀ 

که باالی مرتکبین جرایم فساد اداری قابل تطبیق می باشد و در ماده سوم ، انواع فساد اداری را مشخص  و معین 
 دا در آن پرداخته خواهد شد.نموده با آنهم این قانون خالء ها و نواقص  زیاد دارد که بع

به اساس صراحت قانون مذکور ارتکاب اعمال ذیل توسط موظفین ادارات دولتی یا منسوبین سایر مراجع مندرج 
 ماده هفتم این قانون فساد اداری شمرده می شود:

  رشوت.
 اختالس.

 سرقت اسناد.
 اتالف غیرمجاز اوراق و اسناد رسمی.

 .تجاوز از حدود صالحیت قانونی
 سوء استفاده از موقف وظیفوی.

 ممانعت یا اخالل روند تطبیق عدالت.
  استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی.

 امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذرقانونی.
 کتمان حقیقت.

 افزایش غیرقانونی دارایی.
 تزویر اسناد.

 ع اموری که شخص به آن موظف نباشد(.انتحال وظیفه)وانمود ساختن صالحیت اجرا یا امتنا
 اخذهرنوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوط.

 تعلل در اجرایی وظیفه محوله.
 عدم رعایت قواعد سلوک اداره مربوط.

 دخیل ساختن مالحظات قومی ، منطقوی ، مذهبی ، جنسیتی و شخصی در امور محوله.
 درج ستراتیژی مبارزه علی فساد اداری.اجرا یا امتناع سایر اعمال من

چنانچه در فوق مالحظه می گردد، در قانون  نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، هفده فقره 
 ارتکاب اعمال فوق منحیث جرم شناخته شده است. 

ین جرایم ، باید به قانون اما در این قانون مجازات مشخص و تعیین نشده است ؛ برای تعیین  مجازات مرتکبین چن
 جزا مراجعه کرد .

قانون جزا ،اما این قانون چالش ها و مشکالت زیاد را نصیب ما خواهد کرد ، در این دو قانون ضعف ها ، نواقض و  
 تداخل وجود دارد که ذیال بصورت مختصر  بر شمرده می شود:

 نشده است. در هردو قانون  فوق تعریف میعن و مشخص از فساد اداری ارایه
( و 886(، اختالس )884بعضی از جرایم فساد اداری که در قانون جزا  تعریف شده مانند : رشوت گیرنده )ماده 

 ق.ج. اشخاص ذیل هستند:  18بکار رفته است طبق ماده « موظف خدمات عامه».... کلمه 

 به مقصد این قانون، اشخاص آتی موظفین خدمات عامه محسوب می گردند:
 ن و اجیران دولت و تصدیهای دولتیمأموری

 .مأمورین و اجیران مؤسسات عامه
 یتی و محلی.اعضای ارکان دولت و جرگه های وال

 شناخته شود. وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود، و سایر اشخاصیکه تصادیق شان معتبر
ماده  در  و منسوبین«  ادارات دولتیموظفین »اما در قانون نظارت  بر استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، کلمه   
 این قانون بکار رفته است که قرار ذیل هستند :  (1)

 .ادارات دولتی و عهده های انتخابی
 .کمیسیون های مستقل

 .بانک های طرف معامله با دولت
( مؤسسات بین المللی و تشبثات خصوصی طرف معامله مالی با دولت در چارچوب NGOمؤسسات غیر دولتی )

 ثاق ملل متحد علیه فساد اداری و سایر معاهدات بین المللی. می
« موظفین ادارات دولتی»حال دیده می شود که قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، کلمه 

قرار را ، باهم تفاوت داشته در بعض موارد با هم در تضاد « موظفین خدمات عامه»را بکاربرده و قانون جزا کلمه 
 می گیرند .

موظفین ادارات دولتی را بکار برده » ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری کلمه  
را بکار برده که از لحاظف مفهوم  این « موظف خدمات عامه » ( ماده سیزدهم قانون مذکور کلمه 1اما در فقره )

 دو ماده با هم در تضاد می باشند.
فصل چهارم قانون جزا تحت عنوان اختالس و غدر تسجیل یافته اما در ماده سوم  قانون نظارت بر تطبیق      

هیج یاد آوری نشده است. که این « غدر»استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، تنها  اختالس ذکر شده ؛ از 
 داردنیزیکنوع ضعف و خالء پنداشته می شود....ادامه 

  

  
 
  

 دمیرآقا سای 

ی بر وضعیت رسانه در افغانستان این ویژه گی را با وضاحت  بر می تابد.  شماری از رسانه ها که اینک با درنگ
کنند و در هر برنامه    استفاده از آزادی  مطبوعات  سر بر آورده اند  اهداف شخصی و منافع  خصوصی را دنبال می

. ات چنین رسانه هایی ؛ هیچ فایدۀ در جامعۀ ندارد نشر . و سود آوری را  مد نظر دارند  یجوی مطالب خویش  سود
 چنین شرایطی ؛اما رسانه های رسالتمند  در ؛ شوند  هرچند مالکان  این رسانه ها صاحب ثروت  و اندوخته ها می

منفعتی  هیچ نظر دارند و در هیچ شرایطی آنرا با  های اجتماعی ، فرهنگی و انسانی را مد منافع ملی  و ارزش
 کنند. نمی معامله

رسانه یی کشور با این  ویژه گی  ۀبلی ! رادیو تلویزیون ملی  افغانستان  و نهاد های دومی آن در والیات ، در جامع 
زنان ، مردان  و اقشار  جوانان ، اطفال ، دانند  تا خانواده ، نمایند. این رسانه ها رسالت  خود می نشرات می

موسیقی  مبتذل ،  .عمل کنند  انسانی و اسالمی  باورمند باشند و شهای ملی ،درک و حفظ  ارز با ؛مختلف جامعه 
رادیو تلویزیون ملی  نشرات در ؛  کنند سلایر های گمرا کننده که با احساسات جوانان و خانواده ها بازی میها و فلم 

نواده  به تماشا نشست  و از آن آن جا ندارد . این رسانه را می توان  صمیمانه با خا دومی  افغانستان ونهاد های
استفاده نمود. رادیو تلویزیون ملی یگانه رسانه کشور است  که  سرگرمی سالم ، آموزش ، تربیت و آگاهی  را در 

رسانه  های که با  تماشا  و شنیدن آن می شود  .نماید  عرصه های مختلف  به گونه سالم ، به جامعه تقدیم می
 فت و فرد سالم و سازنده و بارور جامعه شد.آموخت ، تربیت  شایسته گر

جمع  ماهنامه وزین شنسب را در چاپ جدیددر اخیر به نمایندگی از پرسونل آمریت رادیو تلویزیون ملی غور، 
کاران  دست اندر این ماهنامه را به مردم شریف غور ودو بارۀ خانواده رسانه ی غور به فال نیک گرفته  ، فعالیت 

یده و خواسته های  اقلم بدستان ما بتوانند از این روزنه  گویم. امید وارم تا  مردم غور و یک میاین  نشریه تبر
 به گوش مسولین برسانند. مشروع  شان را مطرح و

 

رسانه های رسالتمند

 

دانسته  در دولترسانه ها و مطبوعات را قوه چهارم  
تکنالوجی در   ۀرشد و توسع؛ اند. اما روزگار معاصر

که  را به گونۀ کمک کرده است ، رسانه هااین زمینه
. از می زنندرا  گپ اولبدون شک در زمان معاصر  

؛ رسانه ژورنالیزم ۀاین رو برخی  پژوهشگران  عرص
ها را  قدرت نخست  در اثر گذاری و تحوالت اجتماعی 

  نمایند. معرفی می
کدام   میان  انواع رسانه ها رادیو و تلویزیون ،  هر در

جامعه  را در اثری خود  ودارند  خود راویژه گی های 
. اما رادیو با موانع شکنی  و رسیدن  به جا می گذارد 

به دور ترین نقاط  و بر فراز و فرود  محیط طبیعی 
یک کشور ، امتیاز را در اختیار دارد که هنوز هیچ 

نتوانسته است به آن دست یابد . نیاز نیست تا  ۀرسان
محیط شهری باشد ، برق وجود داشته باشد ، رادیو  

 ه ، در ده  و روستا  در کنار مردم است.در هر خان
همچنان تلویزیون  که با تصویر پردازی و به کار 

ثریت بیشتری ؤاز حواس انسانی م سّ اندازی  چند ح  
ایجاد نموده است . هرچند که با محدودیت های  از 
لحاظ  امواج تصویر و نیاز برق همرا است. نکته 

ها روی  دیگری محتوای  نشراتی است که این رسانه
 نمایند.  کدام اهداف انعکاس گری و نشرات می

  

 ملی غوریون آمر رادیو تلویز یعالوالدین محمد

 

و  بحران حالت به گی هرسید میتۀک ایجاد کار

 .شد زآغا والیت غور در مصؤنیت خبرنگاران
 

والیت غور  و مصئونیت خبرنگاران دررسیده گی به حالت بحران ایجاد کمیته ی  رتی بخاطرمشو نخستین جلسه ی

 دفتر آمریت در  صوتی و  رسانی تصویری چاپی مسولین نهاد های خبرفعاالن مدنی ،  ، به اشتراک خبرنگاران

 گردید. رادیوتلویزیون ملی غور برگزار

اد هماهنگی بیشتر جبرگزاری این جلسه را ای هدفِشنسب ،  مدیر مسؤل جریدۀنخست استادغالم ربانی هدفمند 

رسیده گی به حالت بحران به هدف ، ایجاد کمیته ی  رویداد ها و به موقعی منظور نشر دقیقه بین خبرنگاران ب

 کمک به خبرنگاران در شرایط بحرانی عنوان کرد.

از طریق  (نی)ل دفتر ؤمسحامد مؤمن برنگاران و خ شمارِ گفتنی است که قبل از این تعداد خبرنگاران والیت غور با

، تدویر ورکشاپ های آموزشی برای خبرنگاران والیت غور و  خبرنگارانفرا راۀ مشکالت ؛ روی کنفرانس  ویدیو

 والیت غور صحبت کردند و از  چگونگی ایجاد کمیتۀ رسیده گی به حالت بحران و مصؤنیت خبرنگاران در

از و  ی و حوادث والیت غور همکاری همه جانبه نمایندها رویدادخواستند که در نشر ؛ هرات والیت خبرنگاران 

 خبرنگاران والیت غور در برابر تهدیدات موجود ؛ حمایت کنند . 

صحبت ۀ رسیده گی به حالت بحران و مصؤنیت خبرنگاران به ترتیب  روی اهمیت ایجاد کمیت اعضای این جلسه ؛

 ند.به نفع اطالع رسانی دقیق و حمایت از خبرنگاران دانست فعلی ؛ا در شرایط یجاد این کمیته رو انموده 

رسیده گی  کمیتۀبه تصویب رسید که  آراءخ با اکثریت  ؛ ی گیری و ارایه نظریاتأبر اساس راین جلسه ، در پایان 

 کند.   به کار خود آغاز اًرسمو  ایجاد  به حالت بحران ؛
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              Abdul Khiar.Moradi @Hhtmil.com: 4773342344مرادی  عبدالخیر از:ــــصاحب امتی
         2343044722hadafmand.25@gmail.comغالم ربانی هدفمند /   ل:ـــــــــــؤمدیر مس

         2341404477خادمی   محمود    معاون مدیرمسئول:
 نقیب هللا امینی. ر:  ــــــــــــــــــسردبی
 عبدالجبار صالحی و خدایار شفیقی.   :  انارـــــــــــویراست
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 هاشمی ،نادر شوکت ،نیازمحمد نیازی، و رمضان ایوبی.
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 شهید قهرمان ملی کشور چهاردهمین سالروز شهادت از

 غور بزرگداشت شد.در والیت  و هفتۀ شهید احمد شاه مسعود
  

 

 
جهوری باتالوت قرآن عظیم الشان و پخش سرود ملی دولت  این همایش که در تاالر کنفرانس مقام والیت

 : درختصحبت نموده و گفت  محمدامین توخی معاون والی غور شد . سپساسالمی افغانستان آغاز 

 خاک این  دشمن را برتسلط هرگز ستانملت افغان ، گردد آزادی همیشته ازخون شهداء آبیاری می

 توخی بر آقای نگذاشتند که درخت آزادی برگ ریزان شود. ؛ اهدای خون و تحمل قربانیبا اند و نپذیرفته 

مانند  افغانستان راۀ دفاع از آزادی و استقالل ، دفاع از منافع ملی و ارزش های دینیروان شهدای 

شهید استاد  استاد برهان الدین ربانی،، شهید پروفیسور  قهرمان ملی کشور شهید احمد شاۀ مسعود

یاد  و  فرستاد رودد ءسایر شهدا و شهید احمد ولی کرزی ، ، داوود داوود جنرال شهید عبدالعلی مزاری ،

میثاق به  بستن بمعنی  را ته شهیدهف روز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاۀ مسعود و بود از

 هدف تدوام راۀ شهداء دانست .

در شهید احمد شاه مسعود در والیت غور  قهرمان ملی کشور مسئول بنیاد؛  استاد غالم ربانی هدفمند

ه صحبت نمود مسعودقهرمان ملی کشور شهید احمد شاه  ، برنامه ها و فدا کاری های مورد شخصیت 

قهرمان مردمی بودن  درشهید مسعود  و برنامه های جهاد و مقاومت ؛  و کامیابی ، ثبات توانمندی گفت:

 بود.ملی کشور شهید احمد شاۀ مسعود نهفته 

 
  

 

 

 

ری کمیسیون حقیقت یاب قندوز که به ریاست مشترک هیئت پنج نف
امرهللا صالح رییس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پشین 

میزان کارشان را  به دستور اشرف  11معارف تشکیل یافته بود در 
غنی رییس جمهور افغانستان آغاز کردند؛ اما این کمیسیون که نتیجه 

فتم عقرب سال جاری به صفحه یی در ه 022کارش را طی گزارش 
شخص رییس جمهور تقدیم کرده بود؛ سرانجام پس از هفته ها 

عقرب  72انتظار اعضای این کمیسیون نتایج یافته های خود را در 
 همین سال با رسانه ها شریک ساختند.

آقای امرهللا صالح یکی از روسای این کمیسیون که در حضور رسانه 
طرفی یافته های گزارش کمیسیون ها سخن می زد، در ابتدا بر بی 

حقیقت یاب قندوز تاکید کرده و سپس قسمت از متن یافته هایش را 
که تاکید بر عوامل چگونه گی سقوط قندوز داشت با حضور رسانه 
ها به خوانش گرفت. و آقای صالح میکانیزم مدیریت، گردش 
اطالعات، روش تصمیم گیری، و استراتیژی اقدام شورای امنیت ملی 
را یکی از عوامل کلیدی و محوری در کندکاری، سهل انگاری، عدم 
وضاحت قومانده در کندوز و نتیجتاً برهم خوردن فضای همسویی و 
هماهنگی در سطوح مختلف اداره و قوا عنوان کرد. و از سوی هم 
آقای صالح که بر صداقت، بی طرفی و مداقه جدی در روند کار 

وید که؛ چگونگی ابعاد سقوط قندوز کمیسیون را تاکید می کند می گ
را با دقت تمام مطالعه کرده اند؛ با استنتاج از تحقیقات این 
کمیسیون، ضعف در رهبری و پیچیده گی در ساختارها را عامل 
دیگری سقوط قندوز می داند  و به باد انتقاد می گوید؛ ساختار 
شورای امنیت ریاست جمهوری  که در راس آن شخص رییس 

غنی قرار دارد نتوانسته برای جلوگیری از حادثه سقوط  جمهور 
قندوز به موقع تصمیم اتخاذ کند و همچنان تاکید می کند که شورای 
امنیت با این ساختار نمی تواند تامین کننده امنیت افغانستان باشد . 
بدین اساس اعضای این کمیسیون پس از غور وبررسی عوامل 

را بمنظور تغییر واصالح در سقوط قندوز، بسته ی پیشنهادی 
ساختار شورای امنیت نیز تقدیم رییس جمهور نمودند؛ این 
درحالیست که مقام ریاست جمهوری می گوید که بررسی چگونگی 
ساختار شورای امنیت ملی در چارچوب کار کمیسیون حقیقت یاب 

 رویداد کندوز گنجانیده نشده بود.

 سر انجام کمیسیون حقیقت یاب قندوز یافته های خود را با رسانه ها شریک ساخت!

یاب قندوز آقای مظفهر هاشمی معاون سخن گوی رییس جمهوربه در پیوند به خواست اعضای کمیسیون حقیقت  
نماینده گی از رییس جمهور در رسانه ها ظاهر شده وعده سپرد که شخص رییس جمهور متعهد است تا به یافته 
های این کمیسیون وقعی گذاشته و به وعده های خود عمل نماید. همچنان آقای هاشمی اضافه کرد که رسیده گی 

های این کمیسیون در دو بخش خالصه می شود که یک قسمت آن بطور آنی روی آن اقدام صورت خواهد به یافته 
گرفت وقسمت دیگری آن نیازمند یک سلسله مشاورتها و مصلحت ها است که زمانی طوالنی تری را در پی خواهد 

 داشت.
که تنها بطور تلویحی از بعضی  در همین حال یکی از وکالی قندوز در شورای ملی یافته های این کمیسیون را

گروه های دخیل در سقوط قندوز نام گرفته است، کار این کمیسیون را خیلی واقعبینانه وبی طرفانه نمی داند و 
خواهان آفتابی کردن اسامی کسانی بود که از آنها در این گزارش بنام شبکه خاکستری، افراد مسلح غیر قانونی و 

 غاصبین زمین یاد شده است.
عده یی از آگاهان نیز در واکنش به گفته های آقای صالح که اصطالح "ستون پنجم" و شریک بودن حکومت 
مرکزی را در پیوند به سقوط قندوز انکار می کند، می گویند که آقای صالح با این خوشبینی هایش از حکومت 

پرونده های فساد اداری و مکاتب وحدت ملی، خواب وزارت را می بیند و فاروق وردک همچنان می خواهد تا از 
 خیالی اش از سوی حکومت چشم پوشی صورت بگیرد.

قابل یاد آوری می دانم که "شبکه خاکستری" یکی دیگری از اصطالحات جدید است که توسط این کمیسیون وارد 
رسانه ها  ادبیات فارسی شد، این اصطالح ممکن تا مدتی زیادی را همسان اصطالح"ستون پنجم" بازاری گرم در

 خواهد داشت.
اعضای این کمیسیون معنای این اصطالح " شبکه خاکستری" را برای کسانی وضع کرده اند که آنها خود را در 
بین سیاه وسفید نگهمیدارند، نه طرفدار سقوط اند و نه هم طرفدار حکومت مقتدر، آرزویشان یا آگاهانه یا نا 

 نستان است.آگاهانه داشتن یک حکومت متزلزله در افغا

 

 نیاز محمد نیازی
0/4/44 

 
از طرف دیگر اعضای این کمیسیون تنها بر عوامل فوق که مربوط 
ارگانهای حکومتی می شود اکتفا نکرده؛ در قسمت دیگر این گزارش 
اش از شبکه خاکستری، افراد مسلح غیرقانونی و غاصبین زمین نیز نام 
می برد که در حادثه سقوط قندوز نقش داشته اند، اما اعضای این 

ون از ذکر نام افراد مشخص  در حضور رسانه ها خود داری کمیسی
نموده می گویند که هنوز فرصت کافی برای افشاء سازی های بیشتر در 

 اختیار داریم. 
رفیقی عضوی دیگر از این کمیسیون می گوید ما از افراد دخیل درحادثه 

صفحه یی خود نام گرفته ایم، اما بنابه  022سقوط قندوز به گزارش 
ضی ملحوظات یاد آوری از اسامی آنها را در اعالم مقدماتی نتایج کار بع

 کمیسیون الزم نمی بینیم.
از طرف دیگر آقای صالح که به طلوع نیوز سخن می زد از آنانیکه زیر 
نام آگاهان و تحلیل گران در رسانه ها از ستون پنجم و نقش آنها در 

سانه ها داشتند کنایتاً انتقال جنگ از جنوب به شمال  بازار گرم در ر
انتقاد کرده آنها را"قشر نو ظهور" خواند و تاکید می کند که چنین 
دسیسه های که گویا ستون پنجم از درون حکومت مرکزی در سقوط 

 قندوز نقش داشته باشد قطعاً وجود نداشته است.
در ادامه آقای صالح ادعای آنانیکه می گویند امریکایی ها نیز برای نا 

ازی قندوز نقش داشته اند را تکذیب می کند؛ بر اساس یافته های امن س
تحقیقی شان پس از حادثه سقوط قندوز می گوید؛ سخنانی آنانیکه می 
گفتند در حادثه ی سقوط قندوز امریکا نیز نقش داشته تا زمینه وارد 
کردن فشار بر روسیه و آسیاه میانه را از طریق نا امن سازی والیات 

خصوص والیت قندوز مهیا کند قطعاً حقیقت ندارد؛ زیرا شمال شرق ب
تحقیقات این کمیسیون نشان می دهد  در آخرین لحظات که تمام شهر 
قندوز به دست طالبان سقوط کرده بود بجز میدان هوایی و مقر اردوی 
ملی که آنها نیز درپرتگاه قرار داشت، نیروهای امریکایی از سقوط کامل 

 مسلح جلوگیری کردند نه نیروهای افغانستان.شهر به دست طالبان 
همچنان یکی دیگری از  اعضای این کمیسیون از شخص رییس جمهور 
خواست تا به یافته های این کمیسیون احترام گذاشته مطابق به اهداف 
ایجاد این کمیسیون و خواست مردم که همانا حقیقت یابی پس از حادثه، 

 بوده عمل نمایند.

 

شهید مسعود بوده که امروز تجربه می شود یکی از آروزهای  مبتنی به ارادۀ مردم ؛ایجاد یک حکومت 

و مشکالت موجود در حکومت وحدت ملی را در مداخلۀ دشمنان آزادی و استقالل ، مخالفین جهاد و 

بازمانده گان دولت وحدت ملی به  ۀوج، از عدم ت آقای هدفمندمقاومت مردم افغانستان دانست .  

شهداء ابراز نگرانی کرد و از مسؤلین خواست تا در قسمت تعلیم و تربیۀ اطفال که پدران شانرا در راۀ 

 دفاع از تمامیت ارضی ، آزادی و استقالل کشور از دست داده اند ؛ توجه نمایند. 

 صلح درس شورای یری ال الدین مودودیالحاج فضل الحق احسان، رئیس شورای والیتی غور، الحاج کم

 مولوی عصمت اهلل ندیمالحاج نیروهای امنیتی غور،  ۀوالیت غور، جنرال غالم مصطفی محسنی فرماند

 شهداء و معلولین ، اموراجتماعی،  س کارریی غور، داکترگل احمد عثمانی  والیت یس شورای علماریی

احمد شاه  شهیدشخصیت قهرمان ملی کشور  در دین مقدس اسالم وپیرامون جایگاه شهید  غور

 خواندند. در تاریخ افغانستان شدنینا مسعود صحبت نموده مسعود بزرگ را یک شخصیت تکرار

وصف قهرمان ملی کشور به خوانش  درشاگردان ترانه های و سروده های را  و استادانی همچنان شمار

ن  به هدف ختم جنگ ، تأمین امنیت سر تا سری . در پایان این همایش ، تمام اشتراک کننده گا گرفتند

 در کشور ، تحکیم ثبات و آرامی دعا کردند
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