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سام ماهنامه علمی،فرهنگی،تعلیمی،هنری سال یازدهم ۲۰۱۶-۱۳۹۵

سرگذشت وکارکردهای تعلیمی،فرهنگی،وهنری بنیادسام!
استاداحمدندیم غوری مسول بنیادفرهنگی هنری سام وماهنامه سام،کتابخانه موزیم،مرکزتعلیمی وحرفوی
برای اطفال وخانمها،مولف کتابهای زمین عشق،جنگ وتریاک درافغانستان ده هااثری علمی
وادبی،ژورنالست میباشدازسال ۱۳۸۰زمین خشک رابازحمت زیادبه پارک سرسبزتفریحی بنانهاده است
ده هااثری هنری وتاریخی درکتابخانه وموزیم گردآوری گردید.دفترماهنامه سام وفعالیت هادربخش
تیاترواتحادیه ه نرمندان محلی غوردرپارک ندیم آبادتاسیس گردید.جوانان واطفال باعالقمندی به آموزش
هنر،نقاشی،تیاتر،ترانه هاشروع به آموختن ،نوشتن وخواندن نمودند،افرادمتعصب وماجراجوی باایجادموانع
وتهدیدشروع بکارخرابکاری نمودند.
ترا سازمت زنده دارت منم
وطن عاشقی کوهسارت منم
به هرشهروکوه مانده ای یادگار
به فرهنگ ونامت جهان افتخار
زبخدی وبلخ تابه کیدا ر ی ها
زیماوجم تابه کوشانی ها
به هررنگ روی نامی افغان تست
به هرنام وقوم عزت وشان تست
نشایدکه گردی فرا مو ش مان
تومهدی هنرهای اندرجهان
زغزنی وهوتک ز ابدا لی ها
پیام آوراست شهرت غوریها
تو
خجل گشته ظالم زتدویر
شکست خورده دشمن زشمشیرتو
به بازسازیت این شعاراست وطن
به ازاده گی افتخار است وطن
به آینده گان داده ای این سبق
درودبرروان شهیدان حق
به فرزانگی نام وشانت د هیم
به نسل وطن این پیامت ندیم
درسال ۱۳۸۶بانشرمطلب(اگرخیرات هم باشدبایدبه مستحقین آن بیوه زنان ویتیمان داده شودنه به جنگ
ساالران ویازورمندان،عده ای ازمالصاحبان این گپ راقبول ندارندمیگویندکه خیرات حق مال است)....مرا
روانه زندان نمودندودوسیه رابنام توهین به علمابه من ساختندماهنامه سام تامدت یکسال بسته وحق فعالیت
رانداشت پارک موزیم وکتابخانه موردتهدیدوتخریب قرارگرفت،منارسام بامجسمه سلطان غیاث الدین
غوری به ارتفاع ده مترساخته شده بودتوسط افرادمتعصب وبنیادگرا به حمایت جنگ افروزان وسارنوالی،
جنایی وقضای غورویران گردید.قسمت ازپارک حریق وآثارنقاشی هنری سرقت گردید،عرایض رابه اداره
محلی،لوی سارنوالی واداره ارگان های مستقل محلی فرستادم هئیت سه نفری ازلوی سارنوالی
به ٰغورآمدندازمحل واقعه بازدیدنکردندباگرفتن تحفه،قروت،چپن،نقد ووج بکابل برگشتنددشمنی وضدیت
بافرهنگ وهنرازهمان لحظه توسط سارنوالی استناف غورومحاکم قضای شروع گردید.درسال ۱۳۹۰به
تعداد۶مجسمه فرهنگی هنری درپارک ندیم آبادبه حمایت افرادمتعصب به تحریک سارنوال تخریب
گردیدعاملین آن محمدولد سلطان وعثمان ولدمال.....بودنداسنادشواهد ارایه نمودم هئیت سارنوالی ازمحل
تخریب بازدیدنمودنداما دوسیه توسط گل احمدحیدری سارنوال بدون اجراات بادوسیه ماهنامه سام قیدشدوبه
من جواب ندادندومراباتهدیدازسارنوالی بنام عصاب خراب  ،بت تراش وغیره متهم ساختند ده ها اثری
هنری منارصلح مجسمه حول ولوازم اسناددفترماهنامه سام سرقت وویران گردید.
به صدهاطفل زن ومردبه شوق درس کتابخوانی
بنای پارک وموزیم به فیروزکوه چه میدانی
د و ر ا نی
شدم تهدیدوتوهین هازسارنوال
کزین افراطیان عفریت حریق شدپارک موزیم
سکندروگل احمدمفاسد شدم چندبا ر زند ا نی
فروریخت سام ومنار اش شکست ده هااثرازظلم
به صدهاطفل وزن محروم شدازتفریح سرودخوانی
به صدهانهال ودرخت گل وسنبل شدند نا بود
مقررمیکنی فاسد به هر مقام تو می را نی
فسادازدامن حکومت چکدباران خون هرجا
به زنجیرستم بستند جنایت کار به مهما نی
گناه علم وفرهنگ چیست دری زندان برویم باز
فریبکاران همه حاکم وفاسدان همه جا نی
کجاشرم حیاماندست زفاسدان طرف د ا ر ی
عدالت وقانون خاموش جنایت کار پنها نی
بودنفرین به فاسدان وظالمان فیروز کو ه
فراموش کی شوددیروز بیا موز راه انسا نی
خیانت برمال گرددزمان گواه بودندیم
درسالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۹ده هااثری هنری وفرهنگی وکارکردهای صنعتی وحرفوی سرقت وتخریب
گردیددوسیه های مربوطه همواره به ضررموزیم وکتابخانه تمام گردیدویامخفی شدبنابه روابط
وفساددرمحکمه وسارنوالی غورموردتهدید قرارداشتم توزیع کتاب زمین عشق وماهنامه سام ازعوامل
خشونت وتهدیدبوده است وافرادمختلف برای خرابکاری گماشته می شدند ودرهرموردازطریق جنایی
,سارنوالی ومحکمه زندانی میشدم فعالیت های هنری تعلیمی راکفرآمیزومردم راعلیه موزیم پارک وکتابخانه

تحریک میکردنددرسال ۱۳۹۲دخترم رااختطاف کردندوتاهنوزدراختیاراختطاف چیان وجنگ ساالران
قراردارد.
فسادوجنگ دشمن ام به زنجیرمی کشد
مراآرزوی علم به تدویرمی کشد
هرآن دشمن هنر مرا اسیر می کشد
ستمگران فاسدان بوددشمن وطن
تروریست مافیا مگر جهانگیر می کشد
اگرپارک موزیم محیط زیست گناه است
به عرض بی گناهی ام سارنوال قاضی کی کند روابط و واسطه همه اجیر می کشد
عجب حکومت بی کفا مرا دستگیرمیکشد
کتابخانه شدحریق وموزیم گشت خراب
که حامی فساد و جنگ به تذویرمیکشد
فغان وعرض حال من بگوش کورهبری
طرفدارغارت وشرارتی دامنگیرمیکشد
توحکومتی خیانی توحامی جنایتی
فسادواعتیادزتست جوان وپیر میکشد
مهیب جنگ وخون هرطرف بفکرقدرتی
طلسم مافیا بشکند به تد و یر می کشد
دراروزی صلح ندیم که خصم ازمیانرود
قاضی سیف الرحمن تراهی،قاضی عین الدین یوسفی وقاضی سکندرمظهری باعده زیادی ازسارنواالن
استناف غورمرادرزندان انداختنداختطاف چیان که دست شان تاامروز بخون مردم بیگناه الوده است جنگ
وغارت کشتارمردم بیگناه رادرمنطقه هللا یارغوردامن میزنند،نفاق وناآرامی رادرجاده غوروهرات بین
اقوام همجوارغوربراه می اندازنداداره محلی نمیتواندازتاثیرجنگ ساالران بیرون شودومطابق قانون عمل
نماید.مافیای جنگ وقدرت درغوردرسطوح حکومت محلی،نیروهای امنیتی،پارلمان،عدلیه ومحاکم قضای
باقوت تمام دست به فساد،قاچاق موادمخدر،اختطاف،خشونت،تجاوز،چور،غارت ودوام جنگ هارادربین
حکومت ومردم به عهده داردوازنفاق جنگ وقاچاق سودمی برد.
دراین دوران فاسدان شدم محکوم وزندانی
نکردم جرم وگناهی خداوندا!تومیدانی
فسادازارگ برخیزدجنایت جنگ وویرانی
سروکارم بودتعلیم به فرهنگ وهنرعاشق
به هرمقام که فاسدخواست برآن آماده گردانی
کدام فاسدجنگ افروزبجرم گردید مجازات
چنین قانون واجراات که غاصبان به سلطانی
روابط وفسادحاکم معاف ساالرو مافیا
طالب وداعش دیگربه هریک خوب میخوانی
سارنوالی وقاضی ازتست فسادمافیاحاکم
بخونی بی نوامینوشن برقص مرده هاسرخوش زانتحاروجنگ سرمست بخارج گوش بفرمانی
بترس ازعاقبت امروزترا شاید مسلما نی
شرابی قدرت وچوکی که با کشتارمی رانی
قاضی گردید چنان قارون سارنوال ست بن الدن چوهتلرخودپرست خودخواه کندویران جهانی
دراین کشورفسادوجنگ تروریزم است پاکستانی
ندیم ازدشمن فرهنگ عدالت راچه میخواهی
درسال ۱۳۹۳یک تعدادخرابکاران وابسته به سارنوال جان محمد،محمدآصفی وغیره کتابخانه موزیم
راغارت کردنددیواراحاطه پارک راتخریب نمودندکتیبه هامجسمه های داخل پارک رانابودکردنددرختان
ونهال راسرقت نمودندتنهامالگل خان ولدعیدگل توسط پولیس دستگیرشد،اسنادشاهدازمحل واقعه بدست
داشتم مکتوب ازاداره زراعت درموردتخریب اشجارمثمروغیرمثمرونظریه هیت ازریاست اطالعات
وفرهنگ ریاست سکتوری وزراعت ازضایعات وتخریب خرابکاران به سارنوالی ارایه گردیدسارنوال
باگرفتن نواقص ورشوت خودهیت رابعدازگذشتن یکماه به محل پارک فرستادخرابکاری هاراناشی
ازحوادث طبیعی اینکه دوباره ساخته شده است ویاآثارتخریبات وشکستن مجسمه هارابه سیالب زده گی
وغیره وانمودساخت که هربیننده رامتحیرومتعجب میسازداسنادهاازخرابکاران وتروریست هابه سارنوالی
ومحکمه ارایه نموده بودم بسیاری ازآن سرقت گردیده است وبسیاری ازاسنادهادوباره به محاکم باوکیل که
داشتم ازطریق اداره زراعت تقدیم نمودم که توسط سیف الرحمن تراهی ریس دیوان مدنی وحقوقی مخفی
وسرقت گردیدخواهان اسنادشدم امااسنادرابمن ندادندومرابمدت یکسال ویکماه به اطالع کذب محکوم به
مجازات نمودند.ماده ۳۷۷قانون جزاواطالع کذب که منجربه جنایت گناه شوددربدل۱۵۰۰۰افغانی جریمه
نقدی ویابه حبس محکوم میشودامااطالع کذب ازجانب من صورت نگرفته است بلکه ادعای حقوق فرهنگی
هنری وتعلیمی بوده است که علیه خرابکاران عریضه های جداگانه درطی چندسال باالی تروریستان
وخرابکاران ضدفرهنگ ومعارف نموده بودم ودرچندین دوسیه که بااسنادشاهدبدست داشتم اجراات صورت
نگرفته ونمی گیردخواستم تابه اطالع تمام رسانه هاونهادهای حقوقی داخلی وخارجی رسانیده شودوخودم
ازسال ۱۳۹۵-۱۳۸۶وشش مرتبه زندانی شدم که فعالدرزندان به سرمیبرم ازتمام حقوق مادی ومعنوی

خویش محروم گردیدم مدت سه سال است که درحبس
داشته
تمام
قراردارم
وتنفذی
تعلقی
هاعلمی،معنوی،تاریخی هنری که درموزیم وکتابخانه
وپارک ساخته بودم تخریب گردیده است وازبین برده
میشودخسارات مالی زیادی رامتقبل شده ام چندین
بارمراتهدیدبمرگ کرده اندودرخطر،تهدیدخرابکاران
متعصب ضدفرهنگ ومعارف قراردارم ازجوامع فرهنگی
هنری وازتمام رسانه های داخلی،خارجی،ژورنالستان
وخبرنگاران فیروزکوه،افغانستان وجهان امیدوارم که
صدای بی گناهی ام را بگوش جهانیان وجامعه حقوقی دفاع وحمایت ازخبرنگاران ورسانه هارسانیده
شودهمکاری وهمیاری تمام خبرنگاران ورسانه هارابرای حمات ازحقوق خبرنگاران وژورنالستان بی دفاع
افغانستان وفیروزکوه راخواهانم.
بماندنامی نیک وبدگذردرنج وغم دردها
همین دوران نمیماند به تروریزم مافیا
روندتاریخ وجهان،جهان بین معیاراست به فردای وطن خواندسرودومدحی شاه شجاع
صلیبی هاست درین دنیابگویید وای وا ویال
غالمان بروهای روم وترواراچه میدانی
جهان کراست ووجدان کورکجابیند کشتار ها
زخون ملت افغان بحروبرگشته رنگین
زاسبدادقرون ریخت طرح جنگ قدرت را
نمادقدرت وفسادنهادظلم تجا و ز

مبارزه با فساد اداری
-۱ریاست مبارزه بافساداداری

نتوانست درطی چندسال جای مناسبی برای مقامات فاسد دولت
باشدبناءباتاسیس ریاست عدلی وقضایی مبارزه بافسادذخیره باشدبرای مقامات فاسدحکومت وتعین معاش
وسرنوشت برای آن عده که ازوظیفه ومقام خویش سبکدوش میگردند،وکاندیدای به مقام باالتردرارگانهای
دولتی میباشد.
-۲فرمان عفوبرای محبوسین درتطبیق هرفرمان الی منظوری آن ازمقام ریاست جمهوری از۶-۳ماه
قرارداده می شودویابه تعویق انداخته میشودحتی گفته میشودکه دربعضی مراجع بدون تحفه سالم مراجعین
توسط مسولین علیک گفته نمیشودوزمینه مساعدبرای فسادورشوت میباشد.

تیرباران ۳۶نفرازمردم بی دفاع غورتوسط جنگساالران وداعش!
کشتاربی رحمانه وقتل ۳۶نفرازاهالی قریه های کاسی،کاسی علیاضعف اداره محلی ونیروهای امنیتی
رادرشهرفیروزکوه نشان میدهدمردم
والیت غورخواهان تغیرات درسطوح
اداره محلی ونیروهای امنیتی دراین
والیت میباشندوازدولت مرکزی
نیروهای
میخواهندباتجهیزرهبری
امنیتی غوروامنیت شاهراهای این
والیت توجه جدی مبذول بدارندوعاملین
قتل های که درسال ۱۳۹۵درولسوالی
پیوست
بوقوع
پسابندفیروزکوه
دستگیروبه کیفراعمال شوم شان
برساند.
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