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 ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــچوکی عزیز ، مقام و کبابم چیکنــــــــ
 

 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــراحت ، تنازی ، خواب ، حجابم چیکنــــــ

 م ـــــــــــــــــــــــــــــقاچاق و باند رفت ز دستم وای بیتابم چیکنــ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــفساد من شیخ شبابم چیکنــــــ از تجاوز و
 مــــــــــــــــــــــــــــــــبخت و اقبال زین خطابم چیکنـــ لشد عفو

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــظلم و جفا این وطن کردم خرابم چیکنــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تریاک وپودر خود جنابم چیکنهاذ
 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضد فرهنگ و معارف و کتابم چیکن

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم چیکنآسوس م رقص شلنگی کنم جا

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدت سی سال به جنگها بود شتابم چیکن
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز من آخر این حسابم چیکنوای نگرید 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیکنخرابم وای از دستم گرفتند وای 

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای چوکی وای قدرت که بی آبم چیکن
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــمدت شش ماه چی خواهد از فسادم چیکن

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای جنایتکارو شرمنده بیخوابم چیکن

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز حساب دادن بقانون در عذابم چیکن
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر فرود آورده ام از انتخابم چیکن

 

 ـم ــــــــــــــــــــــــــــــــــدستم قدرت و جام شرابم چی کنـــــــــرفت ز 
 
 

 
 ـرمـــــــــــــــــــــــــــزود بگذاشت عیش و عشرت باده نوشی از بــــــ

 ـاد ــــــــــــــــــــــــــــــ، بلدنگ و موتر سرمایه ساختم از فســـــــــ زن

 ـــرم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم به جـــــــــحال از چوکی فتادم متهم گشت
 ت ـــــــــــــــــــــــــروزی من از ظلمت و جبر دست و پایم را شکســــ

 ـران ـــــــــــــــــــــــــــــــــیادم آن روزی که من سر دسته قاچاقبــــــــــ

  رــــــــــــــــــــــــــــسر گروپ و سر قوماندان گاهی رئیس و وزیـــــــ
 رد وزن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه گرفتم سربریدم چور کردم م

 پیش القاعده ، بارک اوباما و دیگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفج کردم انتحار ، کشتار با تجاوز 
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالی و قاضی و ساالر رهبر و صدر و آق

 ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامروز ای بختم چرا تو تا جوانی میکن

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخر ای دوستان دیرینه چرا آزرده ای
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای دالر وای موتر وای سرمایه و بخ

 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفلونزای فساد آخر مرا از پافکن

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپای تان بوسم نگرید چوکی و مقام م
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس افسوس تکیه گاه و پایگاه بر دوز رفت

 

 نمایشگاه نقاشي و رسامي در غور
حمايش بزرگي آثاار  نرار  رشا اي طياايي ن ميرااتنر  يز ران  ارنرنيااد نررمراايد  ااگريد مباارر باا يبتهاار برااا ارنرناي راا  ن  5/11/1811بتاريخ 

ر رالند ريارت ييالعات نارنرگ غنر يي محغل علمي  اراير  تاانير يااات ارياد حماايش اناا يثار رشا اي ن يريحاي رااطتا ناا  نرار يرجمد تنريا ملي ا

ر ارياد آاريراد غنر با مات يك نفتا بري  عالقا مرايد عرصا نرر نارنرگ باا رماايش گشي اتا  اا جمباي هثيار يز ارنرنيااد ن نررانراتاد  ااگرايد مباار
رمناه بنارا با يظهار تاًرر باياا گفات هاا ارياد حماايش بازر  علماي ن نرار  هاا باري  ينلايد باار ار غانر باراتاد باا رماايش قارير اياه  اا  حمايش ي تريك

يرجننااا منررااات انلتااي ن غياار انلتااي مشااي  ن يات غاانر طااالي باانا ار حاليهااا ييااالر ن اعاانت رامااا نااا بااا يايريت ( انلتمااايريد غاانر)جاا  مرااينليد ياير  

رن  تابنلهاا  رشا اي ار غانر بنيا قبالً ررارياه  ااه بانا ال  ر ن فانر ارنرناي رانيز  باا لفااظي ناا  هاشباراا ارنراگ طانيريد ن عا اشاد ارااا ياير  مر
تشاااا  اااه ري زرا ال رااياه ال راارو ن هباانا راااطتا باانا ن يثاار يز جراااا ن جاللتمااالا صاااحباد قااارت هااا  ر صااايقت ن تنصاايا ارنرااگ ن مبااارر ري بارنااا ير

ند ن ريايان ميرمنارا با چ ا  رميطانرا ن حتاي يطباار يياد رماي اناه هاا بماات ياك نفتاا بارن  عالقمراايد بااز گشي اتا  ااه بانا يز يرياي رراارها ن ياا تلنيزيا
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 ار بر  نای   ميد  ماره می طنيريا 
 اخبار ، واقعات و رویدادهای والیت غور. 
 نستانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغا . 
 وضعیت معارف غور در سال که گذشت. 
 فعالیت های تیم بازسازی والیتی. 
 تیم بازسازی والیتی مردم محل را کمک مینمایند 
 دوبیتی های خیالی. 
 بی پرده . 
 طنز. 

 

- 
با رظريات ن في رهاايت طنا ما ري جهت  

.  بهتر  اد را  نمکاری رمايرا  
 ماره يز آراری کا ما ري ار ييد  ربا ت ک -

يز يريي اررتااد ميالا  اد ياری رمناه 
. يرا  
. را  ار نيرييش ميالا ارت باز ايرا -  
ميالا يررال  اه انباره مرترا رمی  -

. گراا  

 

نشريه سام         هنري فرهنگي    علمي   
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ر الا  ناا  هاارتند غنر ن يا مرهز با ر ار رررايا هاا ميتانيد يااريد گفات باا ارنراگ رانيز  ن نرار فارنر  هاارگرايد ناا  الا  ناا  تلنيزياند ن بچاا الا  ا
 !! تلنيزيند غنر ؟؟

چهالات ال ينريها مالحظا مينراا ارنرگ ن مبارر غنرياد با يثر جرگ ال ارااا ال قاچااي ن تجاانز ارنرناي ار حاالي راابنا  باا باا صافر قارير ايرا تبصاا ال 
انز ارااا ياير  بار يرهياا قاارت هاشباراا باا مااياا  ي با گنررتاد ارنرگ نرر تبايل راطتا يرت ارنرگ جرگ تجار زنرگن  ال بي يمرتي ن چنهي فررتي غنر

نراار يصاالي غاانر ري بااا رااشني منيجااا راااطتا يراات ن رااا   ااهرت ييااد طيااا بارااتاري ري يز ررااارا نااا ن رااايل يرتباااي جمبااي ييالعاااتي ن ارنرااگ ن مبااارر 

ن ناارنز عااا  مااي ن ارنرناي همررااگ راااطتا يرات عالقااا مراا  ماارا  ري رراابت باا انلاات ن اراات آنراناا  علميبنعااتي ه اانر باا اريمن ااي راافراه يرات 
يمريات ييعتماا مرا  رربت با مرينليد ن هاريابي  اد ار عرصا نا  علماي يقتصااا  ارنرناي ن بازرااز  ار غانر بي اتر م اهالت ن اشار راا ري  ترقاي ن 

هاا مراينليت ار رازا قاارند ن حاهميات ري ار غانر صلح مينراا هاا عامال نماا باابطتي ناا راباا راامياد ناا جراگ ال تچاانز ن باي رظماي ناا باانش هراريرات 

 ..بارتاد ايررا ن يا چنهي نا  انلت ري بيد طنا با يراس زنر مريشا قن  تشري  ن يرثي قرير اياه يرا را بر يراس لياقت ن  ايرتني
 

 

 اخبار ، واقعات و رويدادهای واليت غور
 ان تیوره ، دولینه و شهرک جیب های مسافرین تالشی گردیده و به یغما برده شدی در جاده های غور و هرات چغچرتبازهم به نسبت بی امنی . 

  عامل جنگ ، تجاوز ، نقص حقوق زنان و اطفال در والیت غور هر روز با مقامات عالی جلسه دارند و یا تجدید قرار داد مینمایند عاقبت
 !!بخیر؟؟؟

 و تعدادی زخمی گردیدند به اثر جنگ بین مخالفین در ولسوالی تولک دو نفر کشته . 

 یکنفر در شهر چغچران نسبت مشکالت فقر و محرومیت های زندگی دست به خود کشی زد و مرگ را بر زندگی فقر و تهی دستی ترجیع داد . 
 راک نمایندگان از مافیای ازدواج زنان و اطفال به اشت جلسه مشورتی بمنظور جلوگیری از ازدواج های اجباری و آگاهی دادن برای بیرون رفت

رسانه های مطبوعاتی در دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر طی محفل به اشتراک دست اندرکاران شخصیت های  دولت مسولین جامعه مدنی

 . مردمی ، ژورنالستان و رسانه های غیر دولتی تجلیل بعمل آمد
  له دوسیه دو نفر در یان والیات که متهم به فساد اداری میباشند و از آن جمنفر از وزراء و وال( 08)قرار اظهار معاون لوی څارنوالی به تعداد

 . رم شناخته شده و به دادگاه کشانیده خواهد شد شاروال کابل به جرم فساد اداری به چهار سال حبس محکوم گردیدمراحل نهای مج

 ت از حبس رها گردید مردم میگویند که اگر تطبیق قانون و محکمه به چهار سال زندان محکوم گردید بعد از یک ساع حکماز بعد شارول کابل
ری عدالت در مورد عاملین فساد اداری که اعضای بلند رتبه دولت ، کابینه و پارلمان میباشند چنین باشد از بین بردن فساد اداری کاری دشوا

 . کاسه هاباز همان کابینه و پارلمان در اختیار تفنگ ساالران و یا همان ماس و -خواهد بود

 وزیرستان جنوبی را به قصد افغانستان ترک گفته  یالقاعده و طالبان بعد از بمباردمان هوای طیارات بدون سر نشین امریکا و نیروهای پاکستان
 .وغیره ناتو ، کشور های غربی –فراری شدند و این باز کی از آنها حمایت مینمایند 

  فساد اداری تروریزم را در افغانستان محو میسازد و بعد از آن ، دولت آقای کرزی روهای مخالف ماه نی 81بارک اوباما مصمم است که به مدت

 . نیروهای امریکای افغانستان را ترک میگویند ولی این بار هم مانند گذشته این خواب است و خیال
 ادامه میدهد و هرگونه تحریم و حمله نظامی از جانب  های بین المللی به ساختن نیروگاه اتومی و فن آوری های اتومی خویشایران با همه فشار

 .امریکا و یا اسرائیل را به ضرر منطقه و عاملین آن میداند

  آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان درگیر وادار گروه های مخالفین القاعده طالبان و جنگ و انتحار در پاکستان در حالت نا مطمئن و
حکم محکمه در مورد استعفای زرداری از سوی دادگاه پاکستان که زرداری متهم به فساد و استفاده از قدرت  سردر گمی قرار گرفت و اخیرا  

 . میباشد صادر گردید

 جان مردم بیگناه را گرفت و صدها تن زخمی شدند ،ارزگان ، پکتیا ، ننگرهار و کنر راه،ف ،در کابل ، فراه ، قندهار ، خوست یحمالت انتحار. 
  نفر شان به  81نفر از آنها چهره های جدید میباشند از سوی آقای کرزی به پارلمان معرفی گردیدند و  1نفر از وزراء کابینه جدید که  (02)تعداد

 . عدم راه اعتماد مواجه گردیدند

  نفر زخمی شدند 0نفر کشته و  0در مربوطات چغچران در اثر جنگ قراء شویج. 
  عمر و دیگر افراد که عامل جنگ خشونت در افغانستان میباشند بر دارد؟ با تگو و مذاکره برای حذف نام مالخواهند تا گفمردم از دولت کرزی می

 . مجرمین مطابق قانون رفتار شود

  در کابینه جدید ابراز حمایت نمودند سید مخدوم رهینژورنالستان آزاد ، رسانه ها و نهاد های فرهنگی غور از معرفی آقای . 
 ساغر دو نفر کشته و یکنفر زخمی گردیده است اثر انفجار در قریه اخری ولسوالیه قرار گزارش ب. 
 81  تن از چهره های جدید که چهارتن از زنان شامل ان میباشد از سوی آقای کرزی به پارلمان معرفی شدند بعضی از کارشناسان امور به این

 .قرار دارد  ترباور اند که معرفی ایشان نسبت به افراد قبلی در سطح پائین
 جلسات و قرار دادهای والیت غور بدون اشتراک ژورنالستان در دادو ستدها ، واقعات و حوادث در پشت درهای بسته صورت میگرد. 
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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 دفتر واليتی غور

 حمايت انکشاف حقوق زنان
 . امل دارددر مورد اجازه گرفتن دختر در امر عروسی اش شریعت و ضاحت ک

 . شریعت اسالمی رضائیت طرفین را الزمی پنداشته و در صورت اجبار ، اکراه یا عدم کفو بودن برای ایشان حق فسخ را داده است

 .در مورد ازدواج بیوه ، شریعت اسالمی حق کامل را به بیوه داده تا در مورد آینده خویش تصمیم بیگیرد
 . ی در جامعه این حقوق را نقض میکندرواجهای ناپسند و مناقض اساسات اسالم

 

 . آنرا رد کرد( ص)مثالهای از ازدواجهای اجباری که پیغمبر 
بخاری شریف ، . این ازدواج رامردود اعالم کرد(ص)خنساء بنت خذام را پدرشان بدون  رضایت اوبه عقدکسی درآورده بودبعدازرسیدن موضوع به پیغمبر

 .باب عدم جواز ازدواج اجبار

 اجه کتاب نکاح ، باب تزویج دختر به اکراه ابن م
 

اختیار را به دختر دد که ( ص)آمد و از پدرش اورا به برادرزاده خود به نکاح میداد شکابت کرد ، آنحضرت ( ص)بریده می فرماید ، دختر نزد آنحضرت 

 .نها بدانند که در موضوع ازدواج برای اولیاء حقی نیستقبول میکند یا رد ، بعد دختر آنرا قبول کرد ، اما گفت بخاطری این کار را کردم که ز
 

 . شریعت اسالمی دختران را در مورد ازدواج ایشان نصحیت میکند تا با اولیاء خویش مشورت کند و نظر ایشانرا نیز مراعات نماید

 . شداما در صورت تنازع رغابت و نظرها ، به نظر و رای دختر ترجیح دده میشود که مخالف شریعت نبا
 .,,عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید ، عقد نکاح نافذ و الزم می باشد ههرگا ,,

 . 12قانون مدنی ، ماده 

 
 بعضی از عوامل اززدواج اجباری

  

 .عرف و رواجهای ناپسندیده ومخالف شریعت .8
 . یتیم بودن یکی از طرفین .0
 .ضعف قوه قضائیه -4و ا جرائیه . عدم آگاهی والدین یا دیگر اقارب از شریعت و قانون .8

 .ضعف اقتصادی .4
 .پاین بودن سطح تعلیم .2
 .استفاده برای حل منازعات فامیلی .1

 .عدم مراعت شریعت و قانون .1
 . نتایج ازدواجهای اجباری

 

 .ازدواج از نگاه اسالم و قانون
آینده اصول و مقرراتی را وضع کرده که بعضی از آن به قبل از ازدواج در اسالم یک عهد و پیمان بسیار مهم میباشد و برای محکم بودن و حفاظت اش در 

 .ازدواج و بعضی از آن به مرحله بعد از ازدواج مربوط میگردد

 . یکی از آن که به قبل از ازدواج بر میگرده ، رضایت طرفین میباشد
 . دین مبین اسالم بطور قاطع مخالف اجبار و اکراه در عقد ازدواج میباشد

 

 . یست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود می آوردازدواج عقد
 . 12قانون مدنی ، ماده 

 

 . اسالم برای ولی دختر حق نمی دهد که در ملکیت دختر مداخله کند ، او را بفروش برساند ، یا دختر را مجبور به فروختن سازد
یک عقد دایمی است و دو شخص را باهم یکجا میکند ف و زندگی ایشان باهم یکجا میشود به هیچ وجه حق نمی دهد که یکی از طرفین را  در امر ازدواج که

 .مجبور سازد
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 :در قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است

 انون،،عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود ق,,
 . قانون مدنی 491ماده 

 .شرط صحت عقد عبارت از رضایت عاقدین بدون اکراه و اجبار

 .قانون مدنی 222ماده 
خص علم داشته اراده ایکه خالف ما فی الضمیر شخص اظهار شده باشد ، باطل پنداشته نمیشود، مگر اینکه طرف مقابل به مخالفت اراده اظهار شده یا نیت ش

 . باشد

 قانون مدنی  288ماده 
 

 . اکراه عبارت  است از مجبور گردانیدن شخص بدون حق ، به اجرای عملیکه به آن رضایت ندارد ، خواه اکراه مادی یا معنوی باشد

 .قانون مدنی 228ماده 
 .هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد، عقد صحیح نمی باشد

 . قانون مدنی 211ماده 

 .قد رضای متعاقدین و نتیجه آنچه که به واسطه عقد باالی خود الزم ساخته اند ، میباشداصل در ع
 . قانون مدنی 122مده 

 

یح عقد شخص تهدید شده ، به صورت فاسد منعقد میگردد، هرگاه بعد از رفع تهدید ، شخص تهدید ، طور صریح یا ضمنی به ان اجازه دهد ، عقد صح
 .میگردد
 .نیقانون مد 212ماده 

 ...هرگاه اکراه در مورد عقدی از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد ، تهدید شده میتواند بعد از رفع آن ، عقد را فسخ نماید
 . قانون مدنی 229ماده 

 غور باستان
مورد استعمال آن زمان بوده  نامهای قدیم تاریخی غور به اساس روایات ، شواهد و ستون تاریخی در عصار و دوره های تاریخی! نامهای تاریجی غور 

استعمال شده است ( گمر)است واز ترجمه زبانهای نسگریت مفاهم بدست آمده است و یا در زبانهای آریای های قدیم در آریانا مروج بوده است و یا بنام 
 . گور ، کور ، وغیره که شامل مناطق غور ، هرات ، بامیان و زمین داور بوده است( گمر)

دوسی در یکی دو مورد به همین نام یاد آوری شده است طوریکه بعضی از مورخین گفته اند که پیش از حمله سکندر مقدونی از یونان زال زر در شهنامه فر
هرات جنرال  فته اندجهان پهلوان سیستان این نام را به این سرزمین کوهستانی یاد آوری نموده است که بعدها بنام غور و سورقبایل آریای به این نام شهرت یا

واز ( کندهار)را اسوزی ( ننگرهار)هیریوا ، هریو ، بخدیار ، بلخ ، کندهار : بطلیموس یونانی در آثار خود شماری از شهرهای آریانا را نام برده است مانند

 . غور بنام پارا پامیزوس ذکر نموده است
و یا کوه بوده باشد و یاخیر اما به مرور زمان بنام غور تغیر شکل نموده و یا بعضی از  و عده زیادی معتقد اند که واژه گمر بزبان آریائی به معنی کوهستانی

میباشند که ابتدا در  زبان شناسان به این باور اند که کلیمه گمر ، کور و غر  غرچ همه به مفهوم کوه استعمال شده باشد و یا اینکه نام های قبایل قدیمی غور

شته اند ، قبل از اسالم در مجموع ایاالت غور ، غرجستان ، گفته اند مقدسی یکی از جغرافیه نویسان عرب در اثر مشهور سرزمین غور اساس زندگی را گذا
ا نوشته های خود نوشته است که غرجستان ایالت است میان کابل ، هرات ، بلخ و غزنین که اهل خراسان آنرا غور گویند و از همه روایات و نوشته ها و ن

اهی چنین بر می آید که نام قدیم غور غرجستان بوده است و باگذشت زمان غرجستان بدو حصه شمالی و جنوبی تقسیم گردیدو همزمان با ظهور کتابی و شف

و  وده استدین مقدس اسالم بنام غور و غرجستان یادگردیده است که حدود اربعه آن از سمت شمال به گرزیوان و فاریاب و از جنوب به فیروزکوه متصل ب
ان  نیمه جنوبی غور گفته اند غرجستان مجموعا  از سصدوی دره تشکیل گردیده در این مناطق بقول حافظ اپر دانشمند معروف خراسان ، عموم مردم

 :روستائی ، ده نشین و ساده دل اند که در این باره ناصر خسرو بلخی فرموده است 

 بفریبد دلت به هرسخنی   روستائیان غرچه را مانی 

 

 

 وضعیت معارف غور در سال که گذشت
 : 8811گزارش از مکاتب شهر چغچران و قراء مربوط ان طی سال تعلیمی 

شان اینده این سرزمین است که از قرنها  های وان و بیش از حد مردم با دیانت و با فرهنگ غور باستان به معارف ، هنر ، تعلیم و تربیت نسلعالقمندی فرا

 هنگی و معارف پروری این قوم میباشد ، غوریها از زمانهای قدیم با داشتن فرهنگ مستقل و شهرت و افتخارات علمی بوده اند پیش نشان دهنده هویت فر
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است مبین این واقعیت میباشد که راد مردان این خطه تاریخ جهل و ظلمت را در قاره اسیا و جهان از میان برداشته  یهنر و معارف این قوم نام اور فرهنگ ،

الدین غور و زنان مانند سلطان  اند سالطین نامدار چون سلطان غیاثارج و اهمیت را قایل بوده ( دخترو پسر)های خویش  ستانی در تعلیم و تربیت نسلبا

مادی فرهنگ و ر است بدبختانه که از سالیان متان به معارف از هر وقت گذشت زیادتامروز در غور توجه اولیا شاگرد. رضیه غوری را پرورش داده اند 

ظلمت این قوم را محکوم قرار داده است جهل ومعارف این قوم به اثر نفاق زورگویان جنگهای بی فایده دست خوش دشمنان علم و فرهنگ گردیده است 

بری از علم و فرهنگ و تعصبات مافیای علم و فرهنگ تاریک مانده است که تا امروز خ( تجاوز)بسیاری از گوشه های غور به اثر تهاجمات فرهنگ غیر 

 .نیست

مرکز و کاتب امال فروخته شده متعصب داخلی و خارجی مخالف تعلیم و تربیه زنان و دختران میباشند و یا مکاتب را ویران و حریق مینمایند طوریکه از م

 .خانگی وضع تدریس کیفیت و کمیت معارف غور گزارش تهیه گردیده است قرار ذیل میباشد مکاتب، واد آموزیولسوالی ها غور کورس های س

نفر ( 8938)نفر شاگرد ذکور و اناث در این مکاتب توسط ( 988312)فعال گردیده است به تعداد  8811باب مکتب در والیت غور در سال ( 881)به تعداد 

 .معلم ذکور و اناث تدریس میشوند

ی مربوط درس می خوانند کورس های سواد آموز( بین خاک)سردی بدشت ه متباقی در زیر خیمه و یا در گرمی و باب مکتب دارائی تعمیر بود( 89)به تعداد 

 .باب مکتب تعمیر شان زیر کار قرار دارد ( 21)نفر شامل آموختن سواد میباشند و ( 3818)واد آموزی به تعداد کورس س( 988)ریاست معارف 

 . نفر مصروف آموزش قرار دارند( 8918)باب شامل ( 81)نفر و مربوط موسسه یونسف ( 8288)باب شامل ( CRS( )81)نگی مربوط مکاتب خا

تدریس مضامین ساینس ، ریاضی ،  دادی ازعهده  کمبود معلمین مسلکی است که اکثریت معلمین قرار درسی ، البراتوار ، میدان ورزشی ،کمبود کتب ، لوازم 

ه قدرت زبان ، اجتماعیات و غیره مضامین بر آمده نمیتوانند ، تقرر معلمین قرار دادی به اساس لیاقت و شایستگی نیست بلکه به اساس زور و وسیلقزیک ، 

ن بوجود آورده منفی را باالی تعلیم و تربیه شاگردان معارف و سواد آموزا ف های درگیر صورت میگیرد که اثراتمندان محل ، معارف ، ادارات دولتی و طر

پاس با اسناد جعلی ( 89)است که بجای درس و حاضری بمکتب ، جنگ و دوا بخاطر گرفتن امتیاز در مکاتب و محالت واقع گردیده است ، اکثریت از معلمین 

وایح تعلیمی معارف هستند نا بدرس مکتب و لاکثر شان بی اعت و یا باز مانده از امتحان کانکور معلم مقرر میشوند که از عهده تدریس نمیباشند این قبیل معلمان

 . ر و نفوذ خود داشته و استفاده خالف قانون مینمایندیغیر مسئول معارف را زیری تاث و قدرت طلبی بعضی اقوام قوماندانانموجودیت زور گوی 

و معلمین کورس های سواد آموزی مکاتب خانگی  فساد اداری در معارف و ادارات مربوط عدم رعایت مقررات تعلیمی استفاده شخصی از حقوق شاگردان

د که این عمل موجب عقب ماندگی معارف در غور ، موسسات و انجوها زیری نام امتیاز گرفتن و سوء استفاده ازین مدرک متهم به فساد و رشوه ستانی میباشن

هده گردیده است این وضع اگر از سری راه معارف و مکاتب سواد سردی سواد آموزان و مردم غور گردیده است طوریکه امسال و سالهای قبل مشا موجب دل

 . آموزی و خانگی برداشته نشود مشکالت زیادتر خواهد گردید

 
 فعالیت های تیم بازسازی واليتی

افغان ، نماینده هاس رسمی بیشتر از یک ماه میشود که تیم بازسازی والیتی جدیدًا در شهر چغچران تقرر یافته است در جریان مراسم تحویلدهی ، مقامات 

. سیجوسکا سپرده شدکشور لیتوانیا و آیساف حاضر بودند سمبول ملی لیتوانیا در جریان تحویلدهی به قوماندانی جدید تیم بازسازی والیتی دیگروال گدیمیناس م

 . بعد از آن تیم بازسازی والیتی جدید به کار خویش آغاز نمود

یتی جدید مقامات محلی نشان دادند که آنها به تیم بازسازی والیتی باور و اعتماد کامل دارند طوریکه تیم بازسازی والیتی به از آغاز ماموریت تیم بازسازی وال

این مهم است که مردم غور بدانند که آینده والیت شان در دست خودشان است و تیم بازسازی . همکاری در ساحات مختلف در جریان است . آنها باور دارد

دیدار قوماندانی ناتو و آیساف جنرال مکریستال نشان داد که جامعه بین المللی به . تی تنها آنها را برای رسیدن به یک آینده بهتر و سعادتمند کمک میکند والی

 . غور و مردم آن توجه دارد

که آموزش پولیس ملی توسط افسران پی آر تی . ی نخواهند بودپولیس ملی افغانستان رابطه بسیار خوب با تیم های بازسازی والیت گذشته داشته واین یک استثنا

پی آر تی توجه بخصوص خود را جهت حمایت از پولیس ملی افغانستان و فراهم کردن . ادامه دارد و همرای خواهند نمود برای فضائی مصون در والیت 

سرور اند که توانای رسیدن به بعضی از واقعات مهم شهر را دارند مانند زمینه آموزش و تجهیزات در امور کاری شان را دارد افسران پی آر تی نهایت م

نمودن زمینه آموزش ساختار و بازسازی که معتقد به آن هستیم لیتوانیا و اتحادیه اروپا بودجه اعمار و بازسازی محکمه استیناف و ساختمان سنگی آن و فراهم 

ین کمک خواهد کرد برای بدست آوردن یک نتیجه بهتر در سکتور عدلیه و کمک خواهد کرد جهت و ا. برای کارمندان این سکتور را مساعد ساخته است

 .افزایش تالش ها برای مبارزه علیه فساد و مطمئن ساختن مساوات برای همه

پی آر تی فراهم میسازد موادی را  پی آر تی ارج میگذارد به مذهب رسوم و عنعنات محلی بدین لحاظ است که روابط گرمی را با سکتور دینی حفظ نموده است

 . جهت بهبود وضعیت مساجد محلی از جمله فرش و بلندگو و نیز همین اکنون بازسازی هفت مسجد در غور تحت تطبیق است

و تبادله معلومات در این مالقات ها . پی آر تی توجه قابل مالحظه به سکتور معارف دارد. یقیناً معارف یکی از پایه های اصلی ساختار یک آینده درخشان است

برای مکاتب غور فراهم گردیده . خیمه که یکی از ضروریات است. ساحه از زمانیکه پی آر تی فعالیت های خود را درین والیت آغاز نموده است ادامه دارد

و اطفال یتیم خانه بوده و کمک های خودرا پی آر تی همچنان مبصر وضعیت زندگی اجتماع و مساعدت های بشر دوستانه برای مردم مستحق زندانیان . است

 . منظما توزیع نموده تا اینکه حمایتی باشد برای قشر فقیر بیست و پنج پروژه در جریان یک تیم ماه در والیت غور تطبیق گردیده است
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ی آر تی نهایت خوشحال است از مردم که از فعالیت پی آر تی افتخار میکند که از نزدیک با مقامات محلی برای انکشاف کابل تحمل در والیت غور کار میکند پ

 .آن حمایت میکنند باهم میتوانیم یک فضای زیبای را برای خود و اطفال خود بسازیم در افغانستان و والیت غور

 

 تي  بازرازی ن يتی مرا  محل ري کمک ميرمايرا تا يز طير مايد انر با را
 . ل ماین را برای مردم افغانستان حل نمایدتیم بازسازی والیتی چغچران میکوشد تا مشک

آموزش ها در جریان ماموریت خود عساکر تیم بازسازی والیتی غور به مردم قریه جات و به شاگردان مکاتب ، راجع به ماین آموزش های داشتند که این 

 . حیاتی میباشد

 میباشد که چطور بتوانیم آنها را بشناسند و اگر ماین را دیدید چه باید کرد؟ وظیفه مقدماتی ما آشنا ساختن مردم محل و مخصوصاً اطفال بخاطر ماین ها

 . عساکر تیم بازسازی میگویند که این یگانه راه خواهد بود که بتوانیم جان سالم به سر ببریم

رشات را از طریق ارگانهای امنیتی و اهالی غور متخصصان ماین تیم پی آر تی کمک های برای مردم محل در نظر گرفته اند آنها ماین ها تخریب مینمایند گزا

 .دریافت میکنند

کیلو گرام مواد منفجر ناشده را از قریه های همجوار والیت غور پیدا نموده و از بین بردند وگر نه  8833در دو ماه گذشته تیم بازسازی والیتی اضافه تر از 

 . دمه آمیز باشداین مواد خطر ناک به مردم و خصوصاً به اطفال میتوانست ص

ی آر تی خبر بدهند تا تیم بازسازی والیتی از مردم دوستانه تقاضا می کند که اگر همچو مواد که دشمن انسان ها میباشد دریافتید به ارگان های امنیتی یا به پ

 .بتوانند از آن جلوگیری نماییم

 . ین موضوع مهم ادامه خواهد دادتیم بازسازی والیتی کمک هایش را به ارگانهای امنیتی محلی راجع به ا

 
 

  دوبیتی های خیالی
 ردمـــــــــروز ها از سری صبح تادم شام میگ

 ردــــــــــبانک و کابل بانک یا کوچه گدام میگ

 مـــــسری کوچه سوی زنها زود چشمک میزن

 خیزک و تازک میزنــــــمروی و پشت سر پیش

 ی ــــــــــچاپلوس بهر قدرت دست به سینه میزن

 ی ـــــــــــــــاز خیانت و فساد عذر و بهانه میزن

 د ــــــهر اداره را برشوت چور و خیال کرده ان

 د ــــــــــــال کرده انفمردم افغانستان با جنگ اغ

 دـــــــــــگردو خاکباد و دولخت باد بسرم می آی

 دـــــــــــــــمثل قوماندان همیش در نظرم می آی

 زدــــــــــــــــــــــــــستیوردکا دولختباد تا پوزه 

 زدــــــــــــــــــــــــکو خانه فقیر و گدا آرد به بی

 دویــــــــــــــبیتلی با موی دراز روی سکر می

 زدی ــــــــــاوکه دشنام داد ترا برعکس لبک می

 رض ـرفت دلبر جان و قوماندان پیش ارباب بع

 رضـــــیش انجوها بقطی و سرما پقحمردم از 

 دـــــــجیب ها پر شد یکی شاروال غمخوار نش

 دــــــــــــــــــبهر رفع رنجها یکی پرستاری نش

 رویـــــــــــاز برنج و گندم روغن به دزدی می

 روی ـــــــاز معاش و امتیاز هر روز به کمی می

 م ــــــــــــــیکبار فریب خوردامی باز آن نخواه

 م ـــــــــــــــــو ستم گوشه زندان نخواهیبین فقر 

 شــکیک رنگ ریزد به زلف نازک خندان خوی

 شـــخیز ای شاروال نمرده ای بیاری جان به پی

 

 ردم ـــــــــــــــــعاشق یاری خیالی سری بام میگ                           

 رـــــــــــوتبعضی جوانان غور عاشق چوکی وم                           

 من جوان كاكه در جاده بروتك میــــــــــــــــزنم                            

 دست ــــمثل عاشقان چوکی روز وشب دستمال ب                           

 ی ــــــــــــــای جوان خیال پلو چرب و تازه میزن                           

 ه ـــــــــــپیش والی و قوماندان میکنی صد واسط                           

 دـــــــــبیسوادان چوکی ها با زور اشغال کرده ان                           

 بـــبا چلند کذب و فساد غرب و شرق دادند فری                           

 دـــــــــــــــــــاز سکل و با سکل موتر بدم می آی                           

 راب ــــــــــــوقت ترافیک را بینم در این شهر خ                           

 زدــــــــــــــــــــــــخته خانه خاک میخیاز کوتل ا                           

 !رـــــــــــــــاین شهر که بازسازی و آباد نشد خی                           

 دویـــــــــزیری خاکباد پشت دخترها جوانک می                          

 ری ــــــــــــدیدم آنروزی دوسیلی کفت بروید دخت                          

ـکه جوانان را برق PRTساز و سرنای                             ص ـــــــــ

 اک ـــــــــــن شد فراموش دایتوپ و تفنگ قوماندا                          

 مدت هشت سال درین جاده و شهر کاری نشــــد                           

 ره ــــــــــــــشد سرک ویرانه و بازی به پل مسخ                           

 روی ـــــــای معارف صفر خوب بسوی منفی می                           

 ه ـــــــــــــــــــیره ذالکغو تحصیلزیری نام رتب                           

 م ــــــــــــــــــــــنان خواهیم وکیل پارلمان نخواهی                          

 اک ـــــــــــتحلیف نمودند که خدمت نمائیم برین خ                          

 ش ـــــــــــــوش در کاکل جانان به نیمیکند اتن شپ                          

 ـــــــــــــــرشهر ما ویرانه تر گردید کثافات تا کم                          
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بی پرده
 .م میگذاریمکه بخت بر گشتگان غور به عقب گا          جهان در راه پیشرفت و ترقی گام در پیش است                                 

 اعضای بلند رتبه دولت رار باشد که عاملین فساد اداری و اگر ق

که متهم به فساد اداری میباشند مانند بعضی از وزراء، والی ها 

ها و غیره از مردم ناتوان مانند مامورین ، اجیران ارنوالیڅ، 

فساد اداری را ارزیابی نمایند بجای ریشه کن ساختن درخت 

 . فساد به چنگلستان تبدیل خواهد شد

  میگویند سیاست پدر و مادر ندارد و قدرت زور و شکست ؟؟

 در غور همین طور است؟؟

  دادن تحفه چپن ، چپک ، قالین ، جای نماز ، سر سفری و

مهمانی بر قدرت مندان فساد محسوب نمیشود بخاطری روز 

 وغیره به آنها روانیست؟؟ بادا است فقیر ، یتیم ، بیوه زن م

 قاچاقبران ساخته استبه فساد متهم  جهان دولت آقای کرزی را ،

ض حقوق بشر در و عاملین ترور ، تجاوز ، جنگ و نق

 افغانستان پیروزی خودرا جشن میگیرند؟؟

 قدرت مند  جانیم که میتانه زنگ خطر فساد را بگردن عاملین

 ؟ بیاندازد ؟ خوب فکر کنید

  مردم فقیر و درمانده غور بعد از اعالن کابینه جدید بتاریکی

 ؟؟؟      یدندخز

 ری ، چرگاه و تهی بازار طی چند سال است که یزمینهای ز

ه ها و بی نمخفیانه بقدرت مندان توزیع میگردد دست بی خا

 ه؟؟؟ چی میتانند دولت زنگ گوش دار.........دوکانها خالص

  با رفتن آقای افضلی و احمدی از غور چاپلوسان در بار و

تمساح میریزند اگر خدا  همدستان فساد اداری تا امروز اشک

بخواهد و زمانی آقای منیب از غور تبدیل شود سکته قلبی 

 خواهند نمودند؟؟

  چوکی های دولت میراثی نیست باید از دولت عمل کرد و

 خدمات خود ممنون باشید؟؟

  قرار اطالع یک تعداد از روسای دولتی چسپ چوکی پیدا کردند

میگویند هفت ! برند؟؟که در زمان تبدیل شدن چوکی را با خود ب

فت خوار در چغچران وجود یکار و مکل عیار ، هفت کوسه ب

 دارد؟؟

  تجاوز ، معاملین فساد اداری خواهان کمک از نیروهای

 د گردیدند؟؟ستروریست و مف

  عمر ظلم و جنایت کوتاه و عمر فساد اداری و خیانت

 ؟؟ چی خبر داریم تا شش ماه؟؟.............

ها ، ناباسامانی  یوت غم عامل جنگ ، بی امنیتخداوند بزرگ ای ک

ها ، عقب ماندگی ها و همه بدبختی های غور را از سری مایان 

 ..آمین... بردارد

   طی نشست با نماینده ها افغانستان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر

دفتر ساحوی کمیسیون  در و مسئولین رسانه های چاپی غور

ا حمایت و آزادی بیان بشر وضع موجود رسانه هحقوق مستقل 

 . تامین حقوق بشر و دیموکراسی صحبت نمود
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  طنز 
!دعای در مانده گان و مریضان غور 

ــــــــگوه گران لب دریا را به اسهال ساز حی  ض ــــ

 پـــــه قصاب و شاروال را فراخ گردان چو پیرود 

  پــــــــــــــتا شکم ها زنگ زند امعا پشان خواند تی

 کـــــــــــــــــــالی گلیم و چپک خزیده اند مانند کی

 دزـــــــــــگرفتار ساز به ای اچ آی وی مرض خوکی  

 فــــــــــــدسته های قاتل و مفت خوار بمیرانی زسی

 بـــــــــــــــیر زتو هدایت کن بسوی صلح آنها را 

 ب ـــــــــــو شهر چغچران از همه عی پاک گردان آب

 گـــــــــــــــکم دولت مداران را بزرگ کن مثل بیش

 روی سباه گردان دروغ گویان قدرت را چودیـــــک

 گر نشد ایران و پاکستان رویم مانند قیـــــــــــــــــــس 

 این شکار چیان بی رحم را به امعا ساز طـــــــــیف  

 دشمن خود گشته ایم افسوس می باید و حیـــــــــــــف

ارنوال خیانت را زکیــــــــــــــفڅنو ای قاضی و بش  

 جیب جانان از فساد هر روز می ماند به صیــــــــــف          

 ریگ زدن خصیه در کفها چه دارد نقد و فیـــــــــض 

طاقت سکوت ندارم عشق میخواند ز غیــــــــــــــــب        

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بند بایان را سوراخ گردان ز فیــــــضاي خدا ای                                                                

 ج را ــــــــــــــــــــسیبل های جری کندیوال و زیر گن                     

                                 ان ـــــــــــــــــــمیب و مالریا انگل به مسئولین نوشآ                     

 ر ـــــــــــــــیخ و سرمای زمستان جان اطفال در خط                     

 تمــــــــــــــــــــــــــعاملین جنگ ، تجاوز، فساد و س                    

 کارــــــــــــــــــــــــمردم افتاده ، درمانده ، بیمار و بی                    

 تـــــــــــسرکشان و جابران از خون مردم گشته مس                    

 تـــــــــــــــــــدرد مندان وضعیفان را شفاه از رحمت                    

 تـــــــــــــــــــــاین پیام شهروندان ، یتیمان بیوه هاس                    

 ورـــــــــــــــــــمسئولین راه و بازسازی و آبادی به غ                    

 تـــــــــــاین دعای صبح و شام از مردم در مانده اس                    

 تـــــــــــــــــــبرق و انفجار محیط آبزیان درهم شکس                   

 تــــــــــــــــــــآب ، هوا و محیط زیست رحمت خداس                   

لمـــــــــــــــــــــــــبنیش و ق اهلاین ندای مطبوعات از                      

گــــــــــــــــــچو خه و چپن مگر شپش دلدارست ملن                     

     تر از آنـــــــــــــــــــــــحرف حقیقت به ستمگر بود به                   

ـــــــدیمـان نـــــــــــــــواقعیت گفتن آخر گوشه زنداز                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن فرهنگی و هنری سام  :                         حب امتیاز              صا  

  2191801841شماره             غوری     استاد احمد ندیم                  :       ر مسئول          مدی

     2194481104شماره           «      آرمان»محمد نادر         :                             معاون مدیر مسئول  

                    

     "           حبیبی"نور احمد :                        سردبیر                       

  2191121484شماره        « عزیزی »صالح الدین   :                                    معاون سردبیر      

     2191801022شماره            «         نادم»عبدالصبور :                                   تایپ و دیزاین     

:                 و حمیدهللا                           "  امینی"و  نقیب هللا    :                               هیئت تحریر       
و فاطمه" ندیم"عاطفه :                       گزارش گران                 
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