
  ابرازنا اميدی از والی واليت سمنگان
  

   غضنفر معاشر

  
  

در سايت وزين ومردمی خاوران به قلم نويسنده محترم  1387حوزا  31
ابراز قدر دانی از (طلب را تحت اعنوان سايت آقای دکتور نورالحق نسيمی م

مطالعه نموده در )کارکردهای محترم قاضی عنايت اهللا والی آستان سمنگان
  .رابطه به فعاليت ها ان روشنی بيشتر انداختنی شدم

  
عزيز خواننده قبل از ابراز نظر ، يک قصه کهنه ومردمی سمنگان را که از مفهم فلسفی برخوردار 

  . نام دارد)همان کفن کش سابق را خدا بيامورزد(وسم که اواست، برای شما مين
  

ميگويند در قديم زمانها در يکی از دهکده های سمنگان کفن کشی بود که بعد از دفن شدن مرده ازقبر 
باز نموده کفن را از تن مرده می کشيد که نهايت سبب ازرده گی مرده اهالی شده بودولی مردم 

بعد از گذشت سالها همان کفن . ودندوباز هم خدای خود را شکر می گفتند ناگذير به ان عادت نموده ب
کش به حق ميپيوندد وجای انرا پسر ان می گيرد وپسر ان ازينکه توهين ها به ادرس پدرش کفن کش 

شنيده بود در کسب پدر خود يک عمل بيشتر اضافه ميکند وقتيکه کفن را از جان مرده ميکشيد يک 
ل مينمود وقتيکه مردم متوجه اين عمل شدند به حق کفن کش سابق دعای رحمت چوب به جان ان داخ

  .نام گذاشتند) خدا کفن کش سابق را بياموزد(نمودند بدان سبب اين قصه را 
  

در واليت سمنگان بعد از نابودی دوره سياه طالبان به کمک نيروهای بين المللی والی تعين شد که 
را در امر عمرانی سمنگان در بخش های مختلف نداشت ولی با  استعداد اجرايی فيصله های دولت

استفاده ار امکانات نسبی فکری خود روابط خود را با مردم محل نزديک ساخته در خير وشهر مردم 
خود را شريک ساخته وتوانست اقال راه سرک دريا خان وقوشاساب را قير اندازی کند ويگان 

اقای مسعود  1386در ما حمل . الن روزمره خود داشتبيشرفت های که به کندی پيشرفت در پ
معاون ريس جمهور جهت ارزيابی از کار وفعاليت در سمنگان از نا توانی مقام واليت در امر تطبيق 
ماستر پالنهای دولتی ياد اور شده برگشت دوباره تخصيص های داده شده را از سهالنگاری مقامات 

تبدل به واليت فارياب شد ووالی امروزه در واليت سمنگان تشريف  تا اينکه ان والی. متذکره دانستند 
در ابتدا اغاز کار والی جديد يک تفاوت خاص ديده شد والی جديد يکتعداد کادر های رهبری . اورد 

در سطح واليت سمنگان باخود اورد ومردم سمنگان بی صبرانه منظر اغاز کاری والی صاحب شدند 
ابل تشريف بردند و در وقت برگشت خبر نگار تلويزون سمنگان جهت تا اينکه والی صاحب در ک

شما (معلومات از خبر خوش در پالنهای کاری والی سمنگان مصاحبه انجام دادند والی صاحب گفت
اما ). ميدانيد گرفتن ويزه امريکا مشکل است من بخاطر گرفتن ويزه در سفارت امريکا رفته بودم

سازمان اجتماعی افغانستان و آسيا ضمن ابراز قدر دانی از خدمات (تنوسنده محترم چنين نوشته اس
انسانی و بشر دوستانه آقای عنايت اهللا عنايت والی سمنگان حمايت و پشتيبانی همه جانبه را اعالم 

به يقين خدمات ، توجه و رساندن مشکالت مردم منطقه به گوش و هوش جهانيان مردمی که . ميدارد
توان و بی زبان در سخت ترين شرايط زندگی مينمايند اراده و نيت پاک جناب  گرسنه ، مريض و نا

  .)محترم والی سمنگان را نشان ميدهد



  
مردم خوشباور سمنگان منتظر اغاز کار والی جديد بودند محترم والی صاحب ديدن فاميل خود در 

اليت را نمی توان خود شهر کالفورنيا امريکا رفتند و حق هم داشت پول هنگفت دستر خوان پولی و
سازمان اجتماعی افغانستان و آسيا ا ز دا نـش، صدا قـت و (صرف نمود ولی اقای نوسنده گفته است
شخصيـت بلند مرتبهء عنايت اهللا عنايت ا زنظر ادبی و . اهـليت عنايت اهللا عنايت قدردانی مينمايد

چندی قبل به )مــــقا يـسه نيـستبيان واقيعت با هيچ يک ا ز همکا را ن هـــم عـصـرش قـا بل 
و از ان همه اشتراک شاردان يک کورس امزشی در سمنگان کدام مسابق ذهنی گونه تشکيل ميشود 

شاگردان واشتراک کننوه گان استقال می نمايو و فردای ان روز از واليت با ان کورس اختارنامه می 
در حاليکه . ايد تا به برگذاری چنين مسابقات خاتمه دهد در غير ان به محکمه معرفی خواهند شد

قـع شخصی ا سـت آــه  والی سمنگان د ر وا(نوسنده محترم اقای دکتور نورالحق نسيمی فرموده است
د ر روزگار آ شـفـته وآ شـوبـزده . شـرا يـط و ا وضاع زما ن خـود را به طـور مشــــرح بـيان ميكـند

روزگا ر دوزخي ا ست، مـی پـند ا رم کـه ويـژگی های زيادی " کـنوني کـه هـزار با ر تيـره تـر ا ز 
ی يک والی مردمی و مـتـفکـر و ا نسا ن متـبا رز  د ر کا ر کـرد والی سمنگان ما نـند کا ر کـرد هـا

  .)برازند گی دا رد
  

امروز سمنگان از جمله واليت درجه سوم در فقر زندگی دارند ومصيبت های که در تاريخ سمنگان 
نبود که انسان از گرسنگی بيميرد و اوالد های خود را بفروشد وامروز در سمنگان در حضور والی 

والی سمنگان شخص دانشمند ، مردم دوست ، با (حاليکه نوسنده می فرمايدصاحب وجود دارد در 
ايمان ، شايسته و وطن دوست عليه همه نا برابری ها و تعصبات اقتصادی و قومی مقاومت کرده و 

مردم . کوشش نموده تا از منابع واليت سمنگان برای رفاه و کاهش فقر و گرسنگی مردم استفاده نمايد
از طرف قدرت های داخلی، قوت های قومی، قبيلوی، گروهی و مافيای اقتصادی  و کشور عزيز ما

محترم عنايت اهللا عنايت ا زسرد مدا را ن فـرهنگ سرزمين ما ن و ا ز . داخلی اشغال شده است
  .)پيشگا ما ن واليان درسدهء پسين ا ست

فغانستان در ساحه اينگ، واليت سمگان منطقه زراعتی بوده و از جمله صادر کننده گان درجه اول ا
ساله همه بند  30پشم، پوست ،روده ،انار، انگور، بادام ،پسته و چارمغر است ولی جنگهای متواتر 

های اب را پراند وحرکت اب نا منظم شد وسمنگان به نيمه جزيره تبدل شد در رابطه از اب های 
ن به خاطر دوباره بهره برداری از جاری فروان بی حد واندازه روی دو ای نام برد که هيچ گونه پال 

محترم عنايت اهللا عنايت ا ز پيشگا ما ن واليان (. و اقای نوسنده می فرمايد.اب طبعی سمنگان نشد
  )درسدهء پسين ا ست

فيصد مواشی وزراعت از بين رفت وريس زراعت  90در واليت سمنگان از بی توجه بودن والی 
نصب نموده روزی در صحبت خود از از فقر اقتصادی که والی سمنگان با خود اورده به منصب 

سمنگان يگان تجار ندارد که بتواند در امر اجرای قرار داد با کشور های ( وتجارتی سخن گفته است 
). خاری بخاطر وارد نمودن خوراک مواشی ويا وسايط ضرورت زراعتی با ما همکار باشد ندارد 

وتقريبآ انحصار کننده نفت وگار افغانستان ريس نفتی  در حاليکه اقای عزيز اهللا روزی کالنترين
افغانستان به اساس امکانات وارداتی خود اجرای وظيفه دارد واز اعتبار خوب بين المللی بانکی 

تن مواد ضرورت اوليه در افغانستان  1500شرکت خورشيد سمنگان ساالنه .برخوردار است
هيچ  ه نرخ گندوم وارد را در افغانستان شکستاند وامسال اولين شرکت تجارتی بود ک واردات دارد

مهم انست مسوول نخواسته است از اجتماع . شرکت شخصی افغانستان با او رقابت نمی تنواند 
همين حاال هزار ها گوسفند در منطثه کوکجر سمنگان در حال مردن از وهمه . سمنگان اگاهی يابد 



اقای نوسنده . بی فکرانه اتهام را به ديگران می بنددد افای ريس احساس ننموده ندر حال ان ميگيري
سازمان اجتماعی افغانستان و آسيا با ابراز قدردانی از کارکرد های انسانی محترم عنايت اهللا (ميگويد

  .عنايت والی سمنگان ابراز سپاس نموده و موفقيت های مزيد شان را در آينده تمنا دارد
امروزه به هزار ها قصه ننگ اور دارد در صورت  با عرض پوزش از عزيز خواننده والی

  ./ضرورت ميتوان مصاحبه از اهالی جبر ديده سمنگان خواهم داشت 
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