ماه نامه اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی و سیاسی
سال اول /شماره چهارم 15 /حوت سال  1393هجری خورشیدی

باشگاه فارغان

میوند " امرخیل "
میوند امرخیل مشاور باشگاه فارغان" نی "و محصل

پوهنځی

ژورنالیزم و خبرنگار آزاد.

میوند " امرخیل " فرزند انجنیر محمد اکبر " امرخیل " در سال (  )1375در یک
خانواده روشن فکر چشم به جهان گشود.
وی آموزش ابتدایی را از مکتب رخشانه و دوره متوسطه و لیسه را در مکتب لیسه
عالی حبیبیه در سال  1392به پایان رسانیده است .و همچنان در سال  1389زبان
انگلسی را در یکی از کورس های آموزشی خصوصی به اتمام رسانید و در سال 1390
تکنالوژی معلوماتی را فراگرفت .وی عالقه زیادی به رشته ژورنالیزم داشت و از
دوران مکتب درس های این رشته را تعقیب می نمود که در سال  1387در یکی از
موسسه های خصوصی در بخش گوینده گی تحت آموزش قرار گرفت  .بعد از ختم
آموزش وسپری نمودن امتحان ,نظر به لیاقت که داشت درسال  1390به دفتر" نی"
( حمایت کننده سانه های آزاد در افغانستان ) راه یافت و صنف های کوتاه مدت
( اساسات خبرنگاری  ,رادیو ژورنالیزم  ,رادیو پکیج  ,ویدیو ژورنالیزم  ,اخالق ژورنالیزم
خبرنگاری شهروندی  ,گزارش تحقیقی ) را آموزش دیده و بعد از ختم کورس های
کوتاه مدت عضویت باشگاه فارغان " نی " را بدست آورد .
وضمن اینکه عضویت باشگاه فارغان نی را داشت
در را دیو " نی " نیز منحیث پرودیسر گوینده و
تخنیکر به مدت  3سال فعالیت داشت  .چون
رادیو " نی " یک رادیو آموزشی است به تعداد
از آموزگاران در بخش های چون تخنیک رادیو
 ,خبر ساختن  ,آموزش پروگرام کول ادیت و
اعالن سازی را آموزش داده است .میوند امرخیل
یکتن از فعالین جامعه مدنی میباشد .که عالقه
زیاد دارد که فعالیت های مدنی داشته باشد هم
اکنون وی مصروف درس های خود می باشد .
در سال  1393به حیث مشاور باشگاه فارغان "
نی " مقرر گردید که در برگذار نمودن صنف های
آموزشی و برگذار نمودن محافل باشگاه پیش
قدم بوده و بزرگترین محافل را برگذار می نماید .
وی عالقه زیاد به ورزش دارد و در ضمن خودش ورزشکار رشته جمناستک می باشد.
که به مدت چهار سال ورزش جمناستک تمرین نموده است و از نداشتن وقت به تمرین
جمناستک این رشته را ترک نمود .و همچنان در دوران مکتب عضو تیم فوتبال صنف
اش بود  .از تیم های فوتبال که دوست دارد تیم ملی کشور عزیز ما افغانستان است
و در تیم های خارج ازکشور تیم بارسولونا تیم مورد عالقه اش است و بازی کن را که
دوست دارد لیونل مسی است .

گزارش های انتخاباتی

جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی:

رهبران دولت وحدت ملی به اختالفا ت شان پایان دهند
هارون مجیدی

شماری از فعالین مدنی از وجود
اختالف دیدگاه میان رهبران دولت
وحدت ملی در پیوند به معرفی کابینه
و نیروهای مخالف مسلح ابراز نگرانی
کرده میگویند ،هر چند با ایجاد دولت
وحدت ملی چشمان انتظار مردم به
سمت ثبات دوخته شده بود ،اما اختالف
نظرها میان رهبران دولت سبب تأخیر
معرفی کابینه شده است.
آنان با برگزاری نشستی در کابل،
میگویند ،مسوولین سرپرست با
استفاده از اختالف دیدگاه میان رهبران
دولت وحدت ملی ،کمتر احساس
مسوولیت نموده که به همین دلیل
انتحار و انفجار در کشور شدت گرفته
است.
احمد ذکی عضو جنبش مدنی تأمین
عدالت اجتماعی میگوید :نبود تعریف
مشخص از دوست و دشمن میان
رهبران دولت ،مردم را نگران ساخته و
آنان نمیدانند که کیها دوست و کیها
دشمن شان است.
آقای ذکیافزود :رییس جمهور طالبان
را مخالفین سیاسی گفته است که اگر
این گونه برخورد صورت گیرد از نظر
قانون نیروهای امنیتی اجازه جنگ با
مخالفین سیاسی را ندارند که این سبب
تشدید بیثباتی خواهد شد.

او میگوید :دولت مردان باید تعریف
مشخصی از دوست و دشمن ارایه کنند
و با اتخاذ راهکار درستی در صدد آوردن
صلح برای مردم باشند.
غالم محمد محمدی از اعضای جنبش
مدنی تأمین عدالت اجتماعی گفت :در
روزهای گذشته گزارشهایی پخش
شد که نشان میدهد شماری از والیان
سرپرست در نا امنیها دست دارند.
آقای محمدی افزود« :در افغانستان کار
در محور اشخاص میچرخد و زمانی
که جایگاه اشخاص متزلزل گردید،
کارها نیز متزلزل میگردد؛ مردم نگران
اند که سرپرستی سبب ُکندی کار در
ادارات شده است».
احمدشاه ستانکزی از اعضای این
جنبش گفت :بعد از آن میان رهبران
دولت وحدت ملی موافقتنامه تشکیل

دولت امضا شد تا امروز اختالفات
شدیدی میان هر دو طرف وجود دارد.
او میگوید :اگر این اختالفات از میان
برود سبب بهتر شدن وضعیت امنیت و
رفاه مردم خواهد شد.
سید نصیر امیری عضو دیگر این جنبش
میگوید :رهبران دولت باید برای جوانان
زمینه کاریابی را مساعد سازند.
آقای امیری تأکید کرد :مردم سخت
نگران افزایش حمالت انتحاری اند که
سبب کاهش امیدواری به آیندۀ سیاسی
شده است.
در اخیر این نشست ،جنبش مدنی
تأمین عدالت اجتماعی اعالمیهیی
هشت مادهیی را پخش کرده از رهبران
دولت وحدت ملی میخواهند اختالفات
خود را کنار گذاشته برای تأمین صلح و
ثبات در کشور تالش کنند.

در هرماه برای نویسنده ی یکی از بهرتین مقاله ها تقدیر نامه اهدا شده
ودر نرشیه ی ماهواره باشگاه فارغان نی به نرش می رسد
موضوع این ماه  :زنگ مکتب سال تعلیمی 1394

باشگاه فارغان نی

