
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 گیله مردم از ظلم وبی عدالتی  در غور
له دارد ـــــــــــاز والی ورئیس  وتفنگدار  گی    یله  دارد            ــــــــــــــچه  شده مردم افگار گل امسا  

له دارد ـــاز طالب  واز  قاضی  مفت خوار گی   ندان وسارنوال                اــــــــــاز مدیر ومنشی  وقوم  

یله دارد ــگشت  صاحب  قدرت  قانون  دار گ      ب کشت مردم  دانا             ـــسی سال  بسوخت  مکت  

له داردــــــــــــاز مدیر  کوچگ پیکول دار گی     زیچه  فساد               ارف  شده باــــــــــــــتعلیم  ومع   

یله دارد ــــــــگ  پی آرآر  ای  وای  ازین  بست   ی                لـــــهـند جسگرفت   مسلک  و بنصهر م  

  یله دارد ــــــــــــــــمعلم   چهارده  پاس  نادار گ                    زور تب  دیوان کند  از ـــــهر کس بخود مک

یله دارد ـــــــکار گــــــگر  پیشاز وکیل  منظور  خیانت  دزدی                   ساد  ـــــــــلعنت  برشوت وف  

له دارد ــــــــــــــــلدار گیـــــــدلخواه  بدالروبه ک   جراات  حاکم                 ون  به اــــــــــــــعدالت  وقان   

له دارد ـــــــــــرار گیـــــــــــهر دفتر ودیوان ز ق                   قصــــندبر  واسط داران  پست  ها  بفروش   

له دارد ـــگی   بیخوارکومت ــــاز ظلم  همین  ح    حی  برق  ندارند                ـــــگر جاده  وراه  آب ص   

له  دارد ــــــفتار  گیــــــــــوبیوه زگ  ندوزاز مر      یوب و معلول همه  از جنگ            ــیتم وفقیر ، مع  

له دارد ــــــــــار  گیــــــــــاین جاده  فرسوده  نا ک          خراب  است        شهر دراین دولختباد    خاکباد   

یله دارد ـــسی سال  گذشت  نا خوان  وهوشیار  گ    ت  ایشان               ــــوفساد  خدم تریاک  وهیروین   

له  دارد ــــــــــگیغــــــــــــــدار گردید زـــل  نعم           یار       ـــــــــــــــبس بهمه وعده  ازکذب  وتقلب   

یله دارد ـــــار  گــــــر کـــــــــامروز زبد کاری  س   گ آمده  از ظلم               ـــنــهان  مردم  این شهر بت  

یله دارد  ـــر   واز بار گاــــــــقاچاق  وترور  از ک        ـده مردم           ـــــــش  غبار نفس تنگ   واز گرد   

یله دارد ــــــوچه  وبازار  گــــــــــبستند  دوکان  ک      ده  تشناب            ــهر پای  دوکان  تعمیر  ودریا ش  

یله دارد ــــــــودک  بیمار گــــــــــاز چور وفساد ک            ــدان      ـــبودجه هر مکتب  وپل خرچ   قومان   

یله دارد ـــگر از خاک  وغبار گـــــــــشش ماه  دی        اه  که راه  بسته  همه  دریخ  وسرما          شش م   

یله داردــــوب  چاق  گنهکار  گـــــــحاکم  شده  خ            ـــدیدیم       ـــبازسازی  وخدمت  دراین  شهر ن  

یله دارد ـــــجو زفرار گــــــــت  وانــــــــــهر شرک             ــــــــر     ین  شه از ها به نوبت رکردن جیب پ  

یله دارد ــــــــاندار گـــــــاده  دوکـــــــپخته نشد  ج         ــــــــــــان  سوی  تغذی          فقیر وگدا در غم  ن  

یله داردـــــست که خرکار  گچالو ــــــــــــپیاز وک         قمیت زیاد          روغن  وگوشت  ،میوه  وآردشد   

یله دارد ــــگ  اراز خود واز ی  همگینون  ـــــــــاک                  غمخوارسئول ـویرانه  همین  شهر  که  با م  

یله دارد ـــــد ار گـــاجر وآواره    خریــــــــــــمه             ـــــــهم       ــــــبی برق وغذا  خانه  ما تارو جن  

....ادامه  شماره بعدی                                                                                                       

 اخبار وحوادث ورویداهای غور وافغانستان  وجهان در ماه که گذشت 
 

   در والیت غور از سوی  کمیسیون  مستقل جلسه  مقدماتی  تعین  اعضای  کمیته  جلوگیری  از تلفات ملکی

ایجاد  کمیته  جلوگیری  از تلفات  ملکی حقوق بشر دفتر ساحوی  غور  در سالون  آن ریاست  برگزار گردید 

درغور  گا میست  بسوی  تامین  صلح  وامنیت  وجلوگیری  از جنگ  وتلفات  مردم بیگناه  میباشد  اعضای  

ملکی  وجامعه مدنی  غور جهت  ، وظایف  صالحیت  ها در ارگانهای نظامی  این  کمیته  بادر نظر داشت  

سهولت وآگاهی  مردم  از کار وفعالیت  این کمیته  نظریات  شانرا ابراز داشته  وراه  برای  تعین  جلسات بعدی  

 .وفعالیت   اعضای  کمیته  با مردم  وادارات  دولتی  در ساحات  مختلف  گردید
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   میزان  ساعت  ده بجه  قبل از ظهر  فردانتحارکننده  بدروازه  ورودی   01بتاریخPRT     غور  خودرا  انتحار

 .کرد که تلفات  جانی  در بر نداشته است 

  انفجار  ماین در نزدیک  میدان  هوای  چغچران  وماین  گذاری  در شاهراه ها  وجاده های  بین ولسوالی  تیوره

 .ا تهدید  مینماید امینت  وصلح  ر  پسابند

 مورد تهدید دهند  وواحداهای  اداری را  در یطالبانن   در ولسوالی پسابند وتیوره  به پیشروی  خود ادامه  م 

،   جان .  ها  طالب نما  ، زورگوی  قوماندان   نما ها، عدم  امنیت  وقرار  میدهند  مشکالت  برای مردم  محل  

 .ت مال ،  وناموس  مردم  در خطر اس

  قرارگزارش  منابع  مردمی  تا حال  در ولسوالی  تیوره وپسابند  توسط  طالبان  چند نفر  کشته  وسر بریده شده

 .اند 

  یشعارهای زنده باد صلح  ومرگ  بر جنگ  بروی دیوار ها  گروپ  سارندوی قطب الدین  ابیک  با نوشتن 

ز  کردند وبرای  تنظیف  وپاکی  پرورشگاه  اطراف  خویش  را آغا  همکاتب  فعالیت  های صلح  جویان طهمحو

 .د نآن  وپاکی  وصفای  شهر  به هموطنان  وهمشهریان خویش  آماده  خدمت  میباش

  چران  برای  غموسسه  پارسا  از مدت  چند سال  به اینطرف  در والیت غور  بخصوص  در پرورشگاه  چ

لباس  لوازم  درسی ،  ادویه ،  واکسین زردی سیاه   مواد غذای   وتربیه یتیم هااطفال  یتیم در بخش های تعلیم  

برای  اولین  بار  ایجاد  گروپ  سارندوی    1831، تداوی  ومعالجه  امراض  مساعدت نموده است  ودر سال  

 چران  را توسط  ترنیران ورزیدهغنفر  از شاگردان  مکاتب  پرورشگاه  چ(  88)قطب الدین ایبک  به تعداد  

مسلکی  زیر  آموزش  وتحت  پوشش  قرار داده  است  گروپ  سارندوی  قطب الدین ایبک   پرورشگاه  غور  

 آماده    نفری  3گروپ  ( 3)مات  ابتدائی  سارندوی  به تعداد  یبعد از فراگیری  کورس  یازده  روزه  وتعل

مایت  این  موسسه  قرار گرفته  است  سارندوی  تحت  آموزش  وح یونیفورم بس  به لمانجام  وظایف  شان  

ایجاد   به  هکورس  سارندوی  در رابط تیرنران همکار  تمیم واستاد  محمد «   مصطفی »استاد  گل احمد 

را   یگروپ  دیگری  سارندوی  در پرورشگاه  چغچران  که موسسه  پارسا   در نظر دارد  تا شاگردان  بیشتر

چران  غپرورشگاه  چ ونیاز مندی  ه جمن  سارندوی  افغانستان  قرار دادتحت  پوشش  تربیتی  وآموزش  ان

 .ومعارف  غور را فراهم  ساخته  باشد 

  حمالت  انتحاری  جان مردم بیگناه را به خطر  می اندازد وامنیت  وصلح را تهدید  مینماید  چنانچه  حمله

وعوامل  داخلی  آن  مردم  غور (  طالبان )  چران  وتبلغات  از سوی  مخالفین  دولتغانتحاری  اخیر  در چ

فع  دبه  نیتی  ، پولیس  ملی غور  در رابطهدولت ومسولین ام. چران  را تهدید  مینماید  غوهمشهریان  شهر چ

ماین  گذاری  وجلوگیری از هر گونه  عوامل  نا امنیتی  در غور  میتواند تبلیغ  ، حمالت  انتحاری  تردو

نیت  را خنثی  نماید  ودر اسرع  وقت  بکمک  همشهریان  برسند  تا در فضای صلح  وامن  مخالفین  صلح  وام

 .زندگی  نمایند 

 محیط زیست  
آب   وهوا  وحفظ  محیط    اعتدال حفظ محیط سالم  حیات  سالم است که انسان ، حیوان ،  پرنده گان  واجسام حیه  بدان  نیاز دارند  

د در شهر  چعچران  وتمام  واحدا های اداری  آن  نسبت فقر  اقتصادی  نبود آموزش  سالم  در حفظ   زیست  اقلیم  سالم  میگرد

طرق  استفاده  فنی  وتخنیکی  از آب  وهوای  آن  چه  در زراعت  ومالداری  ونظم وثبات صحی  واجتماعی  آن   ، زیست  محیط

ووحشی  انواع  پرنده گان  اهلی  ووحشی  وانواع   سبزیجات  به اثر  اهلی  حفظ  جنگالت  اشجار  سبزیجات  وانواع  حیوانات 

راض  گذاشته  است  اکثر نسل های حیوانی  ونباتی  به اثر شکار وقطع  بیرحمانه  مردم  قوبه انربی توجهی  مسولین دولت  ومردم 

زندگی ان وحیوانات   تبدیل  گردیده  است دشت ها وکوه های  خشک  بی آب  وعلف  وبدون  اشجار  وپرنده گوبه از بین  رفته 

که  امراض  ناشی از کثافات  وبی .میحطی  وشهری به  سبب  جنگ  وعدم  بازسازی  مشکالت  زیادی  را بوجود  آورده است 

 توجه بودن مردم در این  امر حیاتی  در روستاها  وشهر محیط  زیستی  وفزیکی  را  صدمه  زده است آب  دریاها  بخصوص 

جریان دارد دوطرف  دریا  به تشناب های صحرای  تبدیل  گردیده  است کوچه  وپس  دریای  هیریرود  که از بین  شهر چعچران 

نمیگردد مواد  خوارکه  وانواع  میوه  رعایت در آن  محیط  زیست  وپاکی  ونظافت   کوچه  ها  وحتی  جاده های  خاکباد  شهر  که

روب های  که از بی توجهی  تولید وتکثر  منمیایند  عالو از آب  دریا  محیط  ککباد  آلوده  وملوث  به موسبزیجات  به اثر  خاجات  

زئیست  را آلوده ساخته  است  وبه صحت وسالمتی خانواده  ها  اطفال  ، مکاتب ، شفاخانه ،  ادارات  دولتی  ومردم  شهر را  به 

 («عزیزی»صالح الدین   )                                                         .خطر  مواجه  ساخته است 
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 میراث  جنگ 
بد بختی ، دربدری ، فقر، ویرانی ، کشتار ،  معلول ومعیوب شدن  دور از تعلیم وتحصل ماندن است جنگ  زشتی نقاق ، 

تجاوز وخیانت  را قوت  می بخشد جنگ   تفرقه  واختالف را ببار  می آورد  جنگ  بیماری رنج  ، ظلم ، ستم ، جنایت ،

ظلمت  ، گمراهی ،  حق تلفی وجهالت  را تقویت  میکند  جنگ  فساد  ادارای  فساد اخالقی  فساد اجتماعی  ، فساد 

عقیدتی وتمام  مزخرفات  وانحرافات  باطل  را سازنده است  جنگ  عقب افتاد ه گی  عقب  ماندگی عقب روی  عقب 

ملت ،جنگ  دشمن صلح دشمن  عزت  ، شرافت ، دشمن  هر قوم ،  ملیت وناامنی  را بوجود  می آورد نگری  بی ثباتی 

جنگ  نا بود  کننده  ناسازگار ونا شنوده است که  فریاد مردم  بیگناه  در بند  مظلوم  یتیم  ، بیوه . کشور وو طن است  

کننده  تمام  زنده جانها است  خطر   مسموم نده  زهری زنان  اطفال ، وپسران  را نمی شنود جنگ  آتش  سوزانده  کش

 .جنگ  بیشتر از هر حوادث  طبعی  است  که جهان  جامعه  را بسوی  نابودی  می کشاند 

 .بر هر انسان  با هوش  صادق  عدالت  خواه  وآزادی  خواه  الزم  است  تا از صلح  وامنیت  پیروی  نماید 

 م  الشان معجزات ریاضیکی در قرآن  عظی
 (لیسه سلطان عالوالدین غور ی 10زمان الدین معتلم صنف :تهیه کننده )                                                                                         

ده  قلب  ها  افکار  برای  اشرف  بحیث  جوهر ی نایاب  وکلید روشن کنن(   ص)قرآن  که از منجی عالم  بشریت  حضرت محمد 

واندیشه  ها  گذاشته است یقینآ  کتاب  معجزه  آسا  وروح  بخش  برای نیک  بختان  میباشد  این کتاب  به معارفی  عقلی  ، 

اجتماعی ،  علوم غیبی ، معانی شگفت انگیز  ، شیوائی  وروانی  کالم  محدود  نمیشود بلکه  هر روز ابعاد تاز ه  وشگفت انگیزی 

 .علمای  عصر  حاضر کشف  می شود  که یک  هزار وچهارصد سال  قبل به سر دار  دوعالم  نازل  شده است  توسط

 کلمات ودفعات تکرار در جمع  آیات  قرآن 
 مرتبه ( 111)نام برای زنده گی بعداز مرگ )آخرت  مرتبه (  111)دنیا یکی از نام های زنده گی   .1

 مرتبه (  33)شیاطین                                        مرتبه (   33)    مالئکه                           .0

 مرتبه ( 12)زیان                                            مرتبه (    12 )سود                                  .8

 مرتبه (  12)                             پیامبران           مرتبه (    12)ملت یا مردم                        .3

 مرتبه (11)پناه جوی از شیطان                          مرتبه (  11)ابلیس پادشا شیطان                .1

 مرتبه (  11)شکر                                             (11)مصبت                               .7

  مرتبه (  60)                      صدقه           .6

 مرتبه (  16)مرده گان                                        مرتبه ( 16)گمراه شده گان                       .3

 مرتبه (  31)جهاد                                              مرتبه (  31)مسلمین                                .1

 مرتبه (  3)زندگی  راحت                                   مرتبه (  3)طال                                     .12

 مرتبه ( 72)فتنه                                                مرتبه (    72)جادو                                    .11

 مرتبه (   80)برکت                                              مرتبه ( 80)           زکات                        .10

 مرتبه (    31)نور                                                   .18

 مرتبه ( 01)                        موعظه گفتار  اندرز    مرتبه (  01)زبان                                     .13

 مرتبه ( 3)ترس                                                مرتبه (  3)آرزو                                     .11

 مرتبه ( 13)تبلیغ کردن                                         مرتبه (   13)آشکار گفتن                             .17

 مرتبه ( 113)صبر                                                 مرتبه ( 113)سختی                                    .16
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 نز تقلب گرائی وتقلب  در آئی ط
سر وکیل وسر قوماندان  صاحب  طبق  معمول  از گذشته 

وتا آمروز  با سر کابینه  سر ارباب  صاحب  روابط  تنگا 

تنگ  قدرت  گرای  وتصاحب  چوکی  های  دولت  

ر بدست  دارند  آنها به لحاظ  وپارلمان را از راه   زور وچو

قانون  خود  شان  نسبت  بمردم  عادی  از میراث  پدر وطن  

حق  می برند  یعنی  حق  وحقوق  شان از طریق    3بر  8

زور  ، چور  ، فساد   اداری ، قاچاق  مواد مخدر  وتصاحب  

است  که این    چند   3تا چند 8مردم  بروز  از  ،مال  دولت 

 بروز   دیگران  از تقلب  گرای  وجنگ  از حقوق میراث  را

 حقوق  ضتفنگ  ، تجاوز ، کشتار ، مردم ویرانی وطن  نق

راه  ترور  بشر  ، قاچاق  سالح  ومواد مخدر  ویا از 

ه  اند  ودوام  جنگ  در افغانستان  بدست  آوردوانتحار

م  غدیگران  پیش جناب شان  مانند  خوردن  شل غصب حقوق 

یچ  مشکل  از کشتن  وبستن  ندارند از جنگ است  وه

 صلح وکشتار  سود می برند واز  قانون  سر کشی  واز

اگر  کسی  با ایشان  دعوای . وامنیت  بدی  شان می آید  

حقوقی خود کند  سری آنرا  تهی دست  آن  می گذارند  واگر  

 چیز بری شان  گفته  شود میگویند  کی  کوتاه  کرده  میتواند  

 



بخاطر  یکه  دولت  وقانون  کم  زور  است  ودر پیش  شان  

وهر  مخالف خودرا  گردن زوده  !  بیش نیست ؟؟یچه  زبا

د  ویا توسط  ماین  وآتش  نویا فرطی  کده  زنده بگور میکن

نگ  دویا جبر کش  با کارد ، تبر ، کلنگ ، کرند وبیل  ویابا 

آنها   دلب  در نزتق وتفنگ  آنرا  به برس اخرت  می فرستند 

 !!!تقلب  چور    -0تقلب زور       -1دو معنی دارد  

تقلب  زور  آنیست که در روز انتخابات  با زور    -1

چشمهای  ناظر ین ومشاهدین  را باز  ودست های شانرا  

خالص  وزور شانرا  در کمر شان  با کمیسیون مستقل 

را  با   انتخابات  وشکایات  گفته صندوق  های رای  دهی

 (  ک وپر د)ف  گردن  بنام  خود خب  تا ذاوراق  جهلی  وکا

 !!.وکی  میانه  !!  حال کی خالی ؟؟.  !!کرده  اند  ؟

آنست که کاندید ووکیل  صاحب  بعد از تقلب  چور   -0

انتخابات  خویش  تمام حقوق  ،حق  وحتی  مال  وناموس  

دست  آن  مردم  را بخود  اختصاص میدهد  وگاهی  اگر  

بدیگر  تخصیصات  معاشات  مامورین  امتیاز  ، بودجه  

بازسازی  وغیره  برسد  تا  که جای  دارد به جیب خود کرده  

دیده بخانه  خود می  دزری  آنرا  او ( نر)چور مینماید ویا 

نمیدهد ، هر کس پرسان  کند  ویا از وی   چیزی   سیبک برد 

خود  جواب  میدهد  (  ن  غ ی)طلب  کمک  نماید آنرا  از  

وشر کای  جرمی  همکاران  وحتی  به آنهای که به  آن  رای 

که این  موضوع  در سال های !  داده  بودند  هم نمی دهد  ؟؟

قبل  بین  بعضی  های  شان با عث  بروز جنگجال  ودعوا 

بعدی  گردیده  است  که  ما بیشتر    اختالفات کردیده  وسبب  

 م  بشما  مردم شریف  وبا دیانت غور  یتوانینم به پیش  رفته 

 

ویا یگدیگر    !لنگ سنگ بپای !!   بهتر معلوم  است  ؟؟

خود را  به فساد  ، دروغ ، رشوت  خوردن  وغیره  متهم  

ویا  میگویند  که چور  کردی  ؟  بمه ندادی ؟  !!  می سازند  

ا وقوم  با بچه ماما ، کاک ، ویا تخصیات  وبودجه را گرفتی 

ویا فالن !  خویش  خود  حیف  ومیل کردی  بمه ندادی  ؟؟ و

قوم  خود ار با دادن  رشوت  مقررکردی  بمه ندادی  که همه 

وهمه  این  ها نوع وانواع  از خیانت   جنایت  ، فساد  اداری 

و  یا تقلب  گرای  است  ویا میراث  تقلب  گرائی  وتقلب در 

آنهای  باقی  مانده  وتا حال  ائی است  که از گذشته  به 

برسر نوشت  این ملت  محروم  وعقب  افتاده  می تازند وبر 

خود  می بالند  که در چغچران  خاکباد  است  ،آب وبرق  

وجاد ه  پخته  وراه  مواصلتی نیست  ومردم  در فقر  ، 

ظلمت ، بیماری ودر جنگ  وتجاوز زورگیان ، غاصب 

د  زن ها اسیر وفاقد  حقوق  قرون وسطی  قرار گرفته  ان

فروش میرسند  آزادی  وبیان  ویا بانسانی  مانند  کاال  تبادله  

در زیر ساتور وسانوری شان  از حرکت بازمانده وبه  صفر 

رسیده  است  معارف  به سقوط وزوال قرار دارد مکاتب  

ویران ، سوخته  ومعلمین  سر بریده  ویا اسیر ونابود  

نگ  ترور ، انتحار ، قاچاق وفساد اداری میگردند  آتش  ج

را بمردم غور پشکش  وارایه مینمانید  ومیگویند  هر کس از 

ویا کی !!  امر آنهای  سر باز زند به دوزخ  فرستاده میشود 

بخوردن خون ملت  مست  وملنگ را که آنها   میتواند 

  آنها  میگویند  زنده با د فساد !! اند جلوگیری نماید  گردیده 

نگ ، داداری ، جنگ ، کشتار ، تقلب گرائی ، تقلب در آئی ، 

 !!!نگ  با دوام جنگ دنگ ود

           شعر 
 سختی از جنگ  وشکایت از فالن                            م از ظلم نا توان   ــــــگ آئیــخودبه تن         

 ه بر پا شویم ــــــــضد گربه ها هم                         مه یکجا شویم      ــــــفتند هـــــموشها گ         

 تا نگردیم  بیش ازین بی روح  وتن                              ات خویشتن  ــــــم  بر نجــــراه  یا بی         

 ن خون  نوش ــــــای تابیابیم چاره بر               راه هوش                 م ازـــگفت یکی کاری کنی         

 گ  آن   شویم ـــبا خبر از چال وجن                          ویم      ــــگ  آشـــــــمانع  شکار  وچن         

 ردنش رسوا کنیم ـــمی نمهی  بر گ                                یم ـــــــندا میکــگفتند  یک زنگ پی          

 ار  خویشتن ــــــن  به کیگفتند  تحس          سخن                       دااز اینـرور شد نجملگی مغ         

 ان ــــکی  توان  در گردن گربه  چن                              زان  یکی  بشنید وگفت  اندر  میان           
 

 تعلیمی  وتربیتی ، ورکشاب های  آموزشی 

از   ورلدوژن نفر از ترینران ریاست  معارف غور به مساعدت  مالی  موسسه ( 80)ادبیات  زبان  دری برای  روزه  مضمون 18ورکشاب 
هر سال  برای  بلند   1830که از سال     CICورزیده  متحرب والیق  موسسه تدویر یافت  استادان     18/1/1831   1/1831//1تاریخ  

 .زحمت زیاد  کشیده  اند  قرار ذیل هریک   یوظرفیت  ساز  معلمین بردن سطح  آگاهی  
 « صدیقی »   محمد اکبر  استاد    -1
 «ممد» محمد سلیم   استاد   -0
 « فکری »  اسدهللا استاد    -8
 «قریشی  –خالو » محمد حسن  استاد   -3

 «روکی »  محمد ظاهر استاد    -1
 « صمیم »  عبدارازق استاد   -7
 «سلمان حیل  » محمد  ایاز استاد   -6
ترتیب   1831س  میتود جدید تعلیمی را برای ترنیر ان  ومعلمین مکاتب  به عهده داشتند  موفقانه به پیش برده  اند  ودر سال تعلیمی یتدر 

 استفاده از آب ، بیماری روانی ، ، شکسته بند ی   اسهاالت وتنظیم  سیمنار صحت برای مکاتب  وآگاهی از امراض  ساری  
3 



 
    CICسالم  تعلیم وتربیت اطفال ،  امراض جلدی  روابط صحی  واجتماعی ، واصول خانوادگی  به راهنمای  استادان ی ی   صحی  ، غذا ها

به منظور ظرفیت  سازی  مدیران  سر معلمین  ومامورین ریاست (  همدیریت وادار) تدویر یافت  ورکشاب منجمنت  برای معلیمن مکاتب 
 .دمعارف دایر گردی

 .نفر   که بعدآ برگذار میشود   822نفر   معلیمن مکاتب    80ترینران    -سیمنار زبان وادبیات    -1
 .نفر سیمنار دیده اند   113معلیمن   12سیمنار صحت              ترینران   -0
 .نفر  سیمنار دیده اند   112نفر معلیمن  10ترینران    هسیمنار مدیریت وادار  -8
 .      تهیه وچاپ  گردده است به  شاملین  کورس  رایگان  توزیع   میگردد     CICهر دوره  کتب راهنمای معلم  از سوی  استادان    در ختم 

 استاد احمد ندیم غوری »                                                                      

  خبر

 ریمنت  در ولسوالی  تیوره  دونفر  از پولیس وامنیت  ملی  بنام  های  سلطان  احمد  در اثر  انفجار ماین  کنار جاده توسط

وعبدهللا  به شهادت   رسیدند   یک  منبع  پولیس  ملی غور  در ر ابط  به  ماین  گذاری  های  اخیر  در جاده  های  

متوجه  مردم  محل  مسافرین   را     یمالو  نی خطر جا:   مواصالتی  آن گفت ها ی  ارتباطی  بین  ولسوالیها  وراه 

ویا عوامل  آن   قوماندانان   (  طالبان )ونیروهای  امنیتی  ساخته  است  این  ماین  گذاری  های از سوی  مخالفین  دولت  

خطر  وافراد مسلح   غیر مسول  میباشد  که صلح  وامنیت  را  در محالت  واحداهای  اداری  وراه  های مواصالتی  به 

 .مینماید  وتا حال  به اثر ماین  گذاری  چندین  نفر کشته  وزخمی  گردیده  اند مواجه  ساخته  ومردم  را تهدید 

  نان  راه  گیر  مخالفت های  قومی  وقوماندا   به اثر ( شاه  تیغ )قرار گزارش  منابع  مردمی  دونفر  در مربوطات غلمین

 .شفاخانه  انتقال  یافت که یکی  از آن  زخمی  گردیده  به 

    از طریق  کمیسیون مستقل انتخابات  نشان میدهد  که  کاندیدان  ذیل    1831نتایج  ابتداائی  کاندیدان  پارلمان انتخابات

 .با بدست  آوردن  آرای  مردم  در پارلمان  راه  یافته اند 

 ملکزاده  داکتر  محمد ابراهیم        -1

 کوهستانی                حاجی  قربان    -0

 زضازاده       الحاج  کرام الدین     -8

 بحر                   نادر شاه     -3

 نایل                         راقیه   -1

 .     جوینده                        سیما  -7

         سایت  ها    و حالت هر چند  آرای  تقلب  وتخطی از اصول  انتخابات   منجر  به بسته شدن  آرای  زیادی  از  م       

انتخابات       برای  بعضی  از کاندیدان  در غور  گردیده  است  که با  اعالن  نتایج  نهای  از کمیسیون  مستقل     نتخاباتی  ا

 .روشن  خواهد  شد 

    هوشدار 

فاق  ، جنگ  حقوق  وکرامت  است  که نمردم  متدین صلح دوست  وبا دیانت  افغانستان  وبخصوص  غور باستان  طی  سی  سال  

انسانی  شمارا  نابود  وجامعه  را به  فالکت  ، فقر  علمی  واقتصادی  کشانید ه  است  فرهنگ  ومعارف  را بزیر صفر  برده  

اسالمی  را بوجود  می آورد  فحشا ،   فرهنگو  ، اصول  مخالف است  جهالت  ویسوادی  را رشد  داده است  تجاوز  وکشتار 

بتذل  دوام  جنگ  مواد مخدر  ترور  وانتحار  را  میت ، گمراهی  ، فساد  اداری  را باالی شما  حاکم  ساخته  است   فرهنگ   جنا

وجان  ملیونها  انسان  این    یران مار ا  و یبشریت است  که کشورافزوده است جنگ   وتر یاک  میراث  دشمنان  صلح  وآزادی 

 ونفاق  را حاکم  بر سر  نوشت  این ملت  بتیاست  مص گرفته وطن را 

 .ساخته است 
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