
 

 

 

 

 

 

 انتخابات پارلمانی وکمپاین از سوی کاندیدان دروالیت غور
 

 خط ومش وهدف خود، پوسترهای تبلیغاتی، ها چسپاندن عکس کاندیدان با

خویش اعالم داشته درانتخابات پارلمانی  مندانبه رای دهنده گان وعالق را

 زنان تن از دوازدهنفر ازوالیت غور که ( 44)به تعداد  9831سال 

نفر ازلست کاندیدان حذف ( 2)شت کاندید نمودند واز آن جمله راهمراه دا
به اً برای گرفتن رای ازمردم اخیر مرد زن و از (42)ومتباقی به تعداد 

سایت رای دهی ازقبل ( 283)کمپاین پرداخته اند دروالیت غور به تعداد 

 صداقت و ی انتخابی خویش توقع خدمت ،مردم غور ازوکال .وجود دارد

منفعت  بخاطر اي وطن دوستی رامی طلبند هرچند ازوکالی قبلی عده

قوم انتخاب  را فراموش کرده ودر سدد شخصی وقومی خویش مردم غور

شته تفنگ ساالری قدرت ادارت دولتی بودند وگذ و نزدیکان خود به دفاتر

ویت کارخویش پرستی را اول

عقب  وقرار داده ومردم متدین 

بحال شان  افتاده غور را

 با فراموش کردند واین بار باز
می  وكرتي چپنچیه پوشیدن 

خواهند رای مردم را بدست 

آورده ودرکرسی پارلمان بنام 

مردم آن هرچه که دارند و غور 

.ومیتوانندبتازند

 

    پارلمانی در غوربه کاندیدان  هشدار                                     

ان کنیمــــــربـــــل مهـوکی انتخاب ورای خود        م    ـــــــــــــان کنیـــــــانثارراه پارلم ماسالم گرم              

مـران کنیـــــــه چغچـــفکر آبادی وباسازی ب         ر   ـــــــــــد درنظــــــغوریان وسوریان تاریخ آری              

         مـان کنیـــردمـــیک نظربرشهروجاده حال م      کار     ـد و چــــــــان دیروزکه چه کردنازدروغ باف            

یمــــــورستان کنــی غوکیل وشورای دنگاو            ازی وکارــــــــجنگ نه سال بازسسال  مدت سی             

مـــیــوان کنـــــومدیر ازخود دفترو دیرئیس      ی        ــــــم خدمتــــردیــــــرای مردم راخریدیم ونک             
  دربانک یادوکان کنیم و قصروبلدنگ مارکت          وان ـــــنات و عیفــــه فقیر وضــــــفکراین ملت ک           

  مــکنی انفکرخود سازی ودست برخون مردم       ره آب     ـقطو ه نان ــــک لقمــردم تشنه یــــوای م           

مـــــــــمحو تفنگ دار وقاچاقبر زپارلمان کنی            رکشیدیم رنج وجو انزسالها ازدست جنگ افرو             

مـــــــــازبرای قدرت ودالر خوده چاالن کنی        س      ـیئدان ورـــــــــــــــوکیل یاقومن زیرو والی و             

مـــــکه ویران ملت افغان کنی د کاندیدگشته ای         ن جنگ    اـــــــــــه حامیــور بــــهشدار ازملت غی            

مــــــــــــانتحار واختطاف بر مردم ناالن کنی        وز     ــــــــــــــــمافیای جنگ ومخدر به پارلمان هن            

   خبر:
 كمه ابتدائي بمدت سه سال توسط محدستگیر و یس رئیس معارف غور محمد نعیم فروغ به اتهام جرم توسط پول

 .حبس محكوم گردید
  در ریاست معارف غور روي فساد اداري را سیاه ساختپیامت سه نفر معاون و دو نفر سرپرست معاون  . 

 ریاست اطالعات و فرهنگ برگزار گردیدره در صالون عبغل كنده غور بقسم مشا شعراءداري امحفل عز . 

 در ولسوالي پسابند بین قوماندان نماها و طالب نماها از سر گرفته شدراي بار دوم جنگ و كشتار ب . 

2292اگست                                9489شعبان المعظم                   9831شماره پنجم ،  سال پنجم  تاریخ            اسد   

 ارگان نشرايت 
بنياد فرهنگي         

و هنري سام               

نتقادات نظريات ، پيشنهادات و ا
سامل مشا جهت هببود اين نشريه 

 .پذيرفته ميشود

 فرهنگي ، هنري و سياسي

گر نشریه سامگزارش  
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 دولت ليتوانيا کمک های مالی رابرای شفاخانه واليتی غور تهيه ميکند
 

نامه یک  ه لیتوانیا موافقتماموریت ویژ 26/8/9831در
شفاخانه والیتی  9831ه انکشافی مجله ساالنه ژپرو

اء رسانید وهمچنان فند مربوط نیز برایش غوررا به امض

اختصاص داد وقرارداد مذکورفی مابین نماینده ملکی پی 

قای جمعه گل والیتی غور آآر تی ورئیس شفاخانه 
یعقوبی درکمپ تیم بازسازی والیتی پی آر تی به امضاء 

                                                                              .رسید

مجله ساالنه که توسط شفاخانه والیتی غور تهیه شده بود به 
  دمات هدف همه جانبه ای معرفی باشنده گان والیت غوروخ

والیتی  سته ای شفاخانهصحی که توسط پرسونل شائ

 تعداد برایشان تهیه شده بود که اداره  شفاخانه والیتی به

ت صحت کاپی ازمجله مذکور را به کمک مالی وزار 222
عامه که به نشررسانید که کمک های پی آر تی تعداد این 

 .افزایش خواهد دادکاپی  622کاپی به  222از مجله را

مجله ساالنه شفاخانه والیتی غوریک روش جدید نشریوی 
است که معلومات همه جانبه فعالیت های شفاخانه والیتی 

را به معرض نمایش قرار میدهد  9833غور طی سال 

ارقام مریضان داخل بستر ، مریضان خارج ازبستری مانند 

که مدوا شده اند ارقام عملیات های جراحی که انجام شده 
است تعداد پرسونل ودست آورد های اخیر وپیشرفت های 

شفاخانه ای والیتی غور وهمچنان مجله مذکور حاوی 

گزارشات وضعیت سکتورصحی در والیت وضروریات 
           .ی به آن مواجه استوالیتومشکالت که شفاخانه 

دوکتوران تیم پی آر تی قریه ای را در  27/8/9831در

اطراف شهر چغچران دیدن کردند وخدمات صحی را برای 

نفر از قریه  422تقریبا درحدود .مردم محل ارایه نمودند
های والیت تداوی وادویه دریافت نمودند درصورتیکه الزم 

ی این همه تیم صحی پی آر بود درطی دو ماه گذشته درپهلو

نفر از مردم محل راروزانه تداوی می 92-5تی تقریبا 
ه یعساکر آیساف تیم بازسازی والیتی برای ته.نمایند

همکاری های صحی یکجا بانرس ها وداکتر ها محلی توجه 

خویش را متمرکز مینمایند منحیث بخشی ازهمکاری ها 

سالمی به حکومت جمهوری اوهمایت های جامعه جهانی 
افغانستان که بسیار حیاتی ومهم است به مردم والیتی 

ف ده ای چون غور جامعه جهانی تریننگ های مختلدورافتا

رضه میکنند وهمچنان رابه داکتران ونرسان افغانی ع
با داکتران شفاخانه والیتی  درمورد همکاری با مریضان

پی آر تی به رهبری  .میدهند خوبيچغچران مشوره های 

ت بتوانیا ازصحت امنیت  وزندگی مردم موافظکشورلی

 میکند
  .پی آر تی چغچران

 

 افغانستان وجهان درماه که گذشت ، واقعات وحوادث درغور اخبار،،  ادهارويد
مله ازسوی مخالفین دولت ح 98/4/9831بتاریخ  -

وطالبان درولسوالی چهارسده صورت گرفت که درنتیجه 

( 6)زخمی وبه تعداد ( 5)طالب کشته ( 2)آن به تعداد
)   ( ومردم محل(  )  لفات پولیس ت نددنفردست گیر گردی

سردسته حمله کننده گان بنام میباشد  ()   خسارات دارد 

  درحواليقبالً  میباشدمالاحمدشاه از ولسوالی چهارسده 
اسی علیا نیز دست به حمالت شهر چغچران واقع قطس وک

نشریه سام در رابط  ربوده است گزارش گ وراه گیري زده

به حمالت اخیر وتحریکات ازسوی طالبان محل ومخالفین 

دولت درولسوالی های نه گانه غور ازآقای خطیبی سخن 
گوی والی غور بخاطر تائید موضع مصاحبه راانجام داده 

آرامی وآسایش مردم افغانستان تحت نام  دشمنان ضد .است

یبات وناامنی طالب درگوشه وکنار کشور گاه گاهی به تخر
ها دست می زنند تاچراغ سبز داشته باشند برای باداران 

ده لب ها مسلح مخالف درولسوالی چهارسخویش اخیراً طا

یک سلسله حمالت را براه انداخته غافل از اینکه نیروهای 

بیدار پولیس مجال برای اجرای اعمال تخریبی نمی دهند 
طالب ( 2)دراثر پایمردی وشهامت پولیس درآن ولسوالی 

نفر اسیر گردید یک تعداد سالح شامل ( 92)مسلح بقتل و

میل  دو (RPG 7)ل ماشیندارپیکا دومیل راکتدومی
کالشینکوف بدست نیرهای امنیتی افتیدهکذا طالبان مسلح 

بدستور عده از سرمداران وابسته به دولت وغیر دولتی 

درولسوالیهای جنوب غرب غورمی خواهندمناطق آرام 

                                                                              .تااز انتخابات آینده جلوگیری بعمل آرند رانا آرم
فساد یکی ازقضات محکمه غور بنام علمزی بجرم  -

ارنوالی سپرده شد څواداری بل فعل دستگیر گردیده وبه 

اکم هیات که ازاستره محکمه جهت تفتیشی ونظارت از مح
وامورقضای به غورتشریف آورده اند صورت گرفت این 

 

 

 

درغور  برای اولین بار است که یکی از قضات بجرم فساد

 .    میشود هدستگیر ومحاکم

 



 غور در آینه تاریخ
 

هرچند ازغور قدیم آثار 

منار جام  بجزچشمگیری 

چیزی  برج وپاره دیگر وچند

بجا نمانده است اما مطالعه 

نویسنده گان قدیم خراسان  آثار

وهشگران امروز ژومحققین وپ
هرمطالع کننده رابه اندیشه 

وتفکر درمورد گذشته این سر 

 زمین باستانی وتاریخی وا

غوري كه ما از آن  .دمیدار

سخن بزبان می آوریم ومی 

آالم ورنج های  خواهیم درد و

عقب نگهداشته شده وازنظر 

و برخ حکام وقت  آنراافتاده 

ست ز بکشیم منطقه ایامرو

کوهستانی صعب العبور 

 ودشوار گذر که بعد از قرن

هجری به این سر زمین ( 92)
ومردم غیور آن جفا گردیده 

است غور وسور درکوه پایه 

های شرق خراسان اخذ 

 آنراموقعیت نموده است پنهای 

میتوان به اساس روایات 

، میان کابل  هتاریخی گذشت

د بلخ وغزنی ذکر نمو، هرات 

 اما غور امروز با محدوده

،  فراه جغرافیای بین هرات ،

 ، دایکندی ، ارزگان ، هلمند

 فاریاب و ، ، سرپل بامیان
بادغیس واقع گردیده است 

مطالع نمود سلسله کوهای 

مشهور نقاط مرکزی که از 

شرق به غرب امتداد یافته 

است ازیک طرف مراتع 

وچراگاه های خوب برای 

ه مواشی وحیوانات بود

وازسوی دیگرقله های بلند 

جاریشدن وبرف گیر آن باعث 
ی مشهور افغانستان هادریا

 ، میگردد دریای هیریرود

خاشرود و  مرغاب ، فراهرود

از  وقسمت ازدریای هلمند

 سرچشمه میگیردجبال غور

و اراضی یک پارچه  غور

 ، هموار ندارد عموماً ازتپه ها

 ، ، دره ها ، وادی ها کوه ها

کیل گردیده است تش هاصحرا

واز نظر لغوی غور بمعنی 

است  و مرتفعسر زمین بلند 

ودر برخی حصص 
کوهستانات غور درختان 

ارچه  ، کوهی از قبیل بادام

آلنج وغیره جنگالت  ،گ زلر

وحیوانات  کوهی میروید 

وحشی در این کوهستانات 

                                                                                             .بگونه فراوان یافت میشوند

تاریخ غور بیش از هزاران 

ی آثار مغاروی در تسال وح

مغاره های آن دیده میشود 

میرسد وتاسیس دولت درغور 

از همان وقت شروع گردیده 
است سر زمین باستانی 

وکوهستانی قبال بنام های 

 مختلف ذکر گردیده است گره

چ ، سور،  غرچو ، گرو ،

گارو وغیره بوده است بعداز 

پادشاه  شیدموج جمعدوره 

آریای درغور وبامیان آمدن 

 ،  ضحاک تا آنوقت بنام گره

گرو بوده است وپیش و گارو 
از ظهور دین مقدس اسالم 

دراین سرزمین پادشاه هان بنام 

های مختلف پادشاهی کردنده 

اند بعد ازظهور دین مقدس 

اسالم روابط تجارتی 

و ، رهنگی میان دولت گاروف

سورو عربستان ،  گرو گره ،

( 72)بوده است ودر سال 

 ،هجری قسمت های از گره 

دین ه دول آن بو  سور ، گرو

ه ژدرآمدن و وامقدس اسالم 

سرو بر آن گفته شد و غور 
گ بن خرن سبيامیرشن.تازمان

بن  وامیر پوالد بن شنسبي

پنجی نهاران نام غور وسور 

گذاشته شد دراین سر زمین 

هجری امیر 962-922ودر

غوری سوری موسس سلسله 

داشت به همین غوریان نام 

بر این سر  سور و غوراساس 

ام گذاشته شد وتمنام زمین 

وزگار این ر کشورها ودول آن

رابنام تاریخی وباستانی  قهمنط
در  و میت شناختندسغور بر

معرفی ورس و جهان بنام غور

                 .                     گردید

                     

 

 

 

«دهقان»سيد حيي   



 طنزستان
 

غورستان به دررابط 

ستان وشهرچتلستان چغچران
درشهرعقبستان وحکومت 

خوابسان مسولین سرمستان 

وبیخوارستان مردهها بیشتراز 

 گورستاننده هادرخانه ز

مثل اینکه بجرم  درعذاب بودند

حاکمان زنده خویش به  و فساد

ن درغیابستان عوض شا

 ازجرم و میشوند ویا همحاکم

کثیفستان بودن  گناه چتلستان و

جاده های بین شهرستان وآب 

دستان دو و آلودوهوای غبار
مردها وزنده های آن بین فرق 

نیست محکومیت این مردم 

عفب افتاده درنزد قدرت 

 پرستان حاکم ستان وغیر

 بیسوادی و مسولستان 

ن کماحافقرستان است ازاینکه 

ستان همه به واجب الچوکی

 نوش پر ستان عیش وفکر

کردن جیب های جوال مانند 

خیالستان خود  تان ودرخویشس

خواهیستان وقدرت پرستی 

بازسازی وخدمت  الً صهستند ا
بوطن ومردمسنان درنزد شان 

مفهوم ندارد ولحظه ازفساد 

                     دنوخیالستان فارغ نمیشو

ه وای بد نا هرچه باشه مرده

زندهای زیرخاکباد  حال

درتاریکستان وچتلستان وجاده 

های کند وکپر وپرپیچ خم 

ستان حکومت مردهای دود

 قبلی وزنده های فعلی بزیر

 هركه تستان ، فاضال خاکباد

تر وخراب دروز ازگذشته  ب
ترمیشود مردهای دیروزستان 

 وزندهای امروز ستان که

چغچرانستان بدون  دربین شهر
ستان نماز وغسل طهارتستان

نا خوانده  شان اگرخوانده ویا

ند ویا تستان میشومجازا اند

لین فعلی ووئمانند مس

غورستان بعوض اطاعتستان 

 وسرکشی ازقانونستان بفکر

خود سازی غرق خیال 

،فسادستان دالرشان  ان ،پلوست

 ستان و، چوکی رشوتستان ،

ستان عبادت مینمایند رموت

هرچند مردمستان دعامیکنند 
ان کند دعای ه خدا گم شک

ستان مردم محرومستان مریض

ی ستان بی برقستان وبهگرسن

سرک جادهستان وبی آب 

ونانستان شهرشنیده وقبول 

نمیشود خداوند بزرگستان 

 دنیارا برای امتحانستان بنده

گان خود بشکل مخروبه 

وه ل غورستان کباحوادث مث

ستان درها دشت ها دریاه

ده وکوتلستان وجنگلستان آفری

 است ویامثل چغچرانستان
دورازترقی معارف و 

واز بازسازی فرهنگستان 

عقب مانده است ومردم آن 

آزادیستان  محروم از

تاریکی  ستان ودرحقوق

وظلمتستان مطلق قراردارند 

ولین اموررا ئومس( ج)اونددخ

که باحوادث  مقررفرموده

وزشتی ها مبارزه نموده 

روی  وبرای رفاه مردم در

 مکاتبستان ، ، ستانزمین سرك
 ،آب  و برقستان  ستان ،کلینیک

،  خط آهن جادهای اسفالت ،

درخشکه  و، طیاره  کشتی
به وفضا تحقیقات علمی نموده 

اما  پیشرفت نایل آیند

 ولستان وحاکمستان غورومس

ترقی ، باستانستان دشمن مردم 

در آزادی وبیانستان ،

چغچرانستان هستند وچوکی ها 

ان کرده اند بزور اشغالست را

و اما چه برایتان اززمین شهر 

ولین ئوحاکمان آن بگم که مس

ان بجای تپوفس ان وتالفس

 خدمت وحاکمیت قانون هر
وزیاد تر  پیشازروز بیشتر 

بمردم  (آینده گذشته و) ازپس 

وعده دروغ میدهند خیال 

پلوستان چرب وچاق باانجوها 

وموسسات دربین هم می بافند 

،  وکیودرفکر دوام بقای چ

خشنودی و  هط، واس قدرت

قامات عالیرتبه درجنگلستان م

  ستان هستند کهتجاوز

زور  دولتستان وقانونستان کم

است و تبدیل شان کرده 

دوب تمیکی  و ند وبا دبنمیتوا
ی قدرت درخرابستان هرچه ها

 م میدهند ازادلشان خواست انج

زور گوی به مردم 

ورنالستان ژروشنفکران 

اهی کنج اخطار میدهند وگ

 ره وشالق ومحبس وزندان د  

کشتن رانشان میدهند  وسالح 

عروسکان قدرت باالی مردم 

ضعیف وناتوان نازو کرشمه 

وبا دارای مینمایند واز مردم 

فقیر سیالب زده وجنگ زده 
  خاک آلودستان بدی شان می



آید هر روز با تفنگ ساالران 

 اران دیروزكآدم کشان وجنایت

ن مواد امروز قاچاق برا و

ن مخدرستان آدم ربایان عاملی

نقض حقوق زنان دختران 

انیه وعلنی جلسه یفواطفال مخ
کولستان دوام دارند وپرتو

امضا  جنگ بی هدفستان را

را ومخالفین قانون وصلح 

ازمردم   نمایندمیتمویل 

ضعیف وناتوانستان مانند 

تازه جل وبل روی  كانعروس

ناز کو که خریدار )میپوشانند 

موتر های لوکس  با  (دارای

وتیز رفتار باگاردهای مسلح 

درهنگام گشت گذار در شهر 

دولخت بادستان فضای شهررا 

 بادستان وبا بوغ وبا خاک
کرده جاده ها پرستان هارنگ

ن یعابرو بروی ترافیک 

از  و مسدود میگرددساعت ها 

 مالقات بامراجعین و

اع می ورزند متنمعروضین ا

بین  زده های وای بحال خاکباد

اند ونه  مردهنه  كهشهر

که از خدا زده های !! ؟زنده

سالح داران دست حاکمان و 

امراض  با ل ویاووئغیر مس

هیچ  .مصاب شده اند پیچكپیچ 
موش نمیگیرد  ه برای خداگرب

برای مگرحاکمان این شهر 

خیانت وخاکباد ، خدا شیطانی 

دزد از کشتن وبستن  !مینمایند؟

مگر ! ازخدا نمی ترسد؟ و

حاکمان این شهر از کرده ها 

! وناکرده های خود میترسند ؟

سوال وجواب  بدونیچ مرده ه

ند اما اباقی نمی م گور در

کمان چتلستان از سالها غیر اح

 باقی هول وبدون محاکمئومس
ویا بوظایف بلند تر  دماندن

گماشته شده اند؟ میگویند 

، سالح  ، فساد کاریکه رشوت

اند یتمنغول هم  انه ،زور میت و

درست است قانون موش ! ؟

قانون  وگربه دراین شهر است

افسوس بحال یتیمان ! جنگل ؟؟

بیوه زنان ومردم که در فقر  ،

تنگدستی ودر بی امنیتی جاده 

ندارند تفنگ  ها راه گریختن را

داران وحاکمان قصه شهر 

، مرگ ، زور نابرابری 
عدالت وقانون را مانند بلتون 

کی قدرت زمزمه مینمایند وچو

را به پشت چسپانده واز کاکه 

گی خود حتی چرت وپرت 

حال مردم نمی زنند ومانند ب

چوتین ! مرغ کوچکچوتین 

هر شب هردو پای خود را 

بطرف آسمان بلند مینماید وبا 

خود میگوید که اگر آسمان 

بیافتد آنرا توسط پاهای کوچک 

تا جهان بمیل خود نگاه میدارد 
کمان اما حا! آن باقی بماند؟

غورستان میگویند که آسمان 

ت بواسطه دوام جنگ ، قدر

اختالف وزور شان نگاه 

از  میدارند کی میتانه قدرت را

 1طوریکه درطی ! آن بگیرد؟

سال بودجه بازسازی انسان 

سازی وغیره را به جیب زده 

وحیف ومیل گردیده واکنون 

بد تر  اوضاع روز بروز

وخراب تر شده میرود واز 
 واسطه سالح و دریچه زور و

قدرت ویا رشوت وفساد 

ای خاکی خانه ه وبسوی جاده

بودن آب وبرق های ویران ن

کرده به  مکاتب شفاخانه نگاه

  های خود يعوض دستها پا

 کوچ ها و زیر میز ها را در 

داده پشتکاه  شکم سیر قرار

بند تا آسمان اولنگ باال می خو

 قدرت را بجایش نگاه دارند و

ان نیافتند چوکی ومقام شاز 

نیستند  ستاندرفکرملت محروم
وای بحال مرده گان بی گور 

کفن؟ وای بحال زنده ها ومردم 

بی  فساد زده ، جنگ زده ،

ل مردن درحا حقوق و

غورستان که در زیر 

ستان خاکبادستان بدون برق

ستان در خانه ستان ونانوآب

ویرانه  وشهر ستانتاریکهاي 

تظار عدالت ستان انچغچران

ستان ان صلح وامنیتقانونست

وانتظار سازی نشته اند وباز
واز نفس تنگی !! ند ؟میکش

میگویند بستان با خود همه 

                                                     .تاننستان وبس
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 دغوروالیت تاریخی ځایونه اوتاریخی آثارونه
 

ه منطقغورباستان دافغانستان یو تاریخی اوباستانی 

ی چه ده پخواینو زمانی دیری لرغونی ږنل کیګ

ی غور ږی لیدل کیښایونو پکځآثاراوتاریخی 

وختونو او  دیروپلوه د لهارخ دتاریخی 

دورانونونکی جهانی شهرت درلودله دغور 

ی ښامیرانو پکو وپاچاهانو سال طیننو ملکواړنومو

لحاظ له پاچاهای تر سره کیدل دغور شهرت دتاریخ 

ی یو ږل کیشی ویښبخش یادوه دوره کپه دووه 
قبل )ظهورترمخه دبرخه ئی داسالم مبارک دین 

تر  اودوهمه برخه ئی داسالم مقدس دین (ازاسالم

تاریخی  وی په دغه دوږکی لښوروسته وی

ایونه ځی دیر تاریخی آثار اودیری تاریخی ښدوروک

                    .موجود اورا پاتی شوی دی

: مدن داسالم مقدس دین ترمخهاوت دغورتاریخ .9

ی ږیدغور اوسور شتمن تاریخ ترهغه وختونه رس

یاد سند  ی اوښلودل اوپه دروک وند درژچه مغاروی 

رغونی وند کاوه دیری لی ژښه کړنو پر غاود

اوچت غرونه په  آثارترهغه وخت دغور دلوی او

ی اویا موندل شوی دی چه ږی لیدل کیښمغاروک

دهغو  مربوط دی او دقدیم زمانی اوانسانانو
کاره دول دمغارو ښر گندونه کوی اویاپه څزمانو

نی ځکندل شوی دی اویا وکيدننه دبردپه دیوالون

انونه پیدا ښناونښو ،  ومو اوخطونیسمونه عالر

ی حکایت کوی ښروک دو ویړانسان دلوم ی چه دږکی

 د د وروستیو ی بیاښایونه اوآثارو کځبله تاریخی 

نه خالص  وندژدمغاروی  ی چه انسانښورا نونوک

ارونه کلی ښی ړوند ئی پیل وکژشوی دی اومدنی 

زراعتی زمانه  صنعتی او كړي ړانی جوګاوکال 

ارونه کال ښدیر آثار لکه ته راغی دغور والیت  ځمن

منارونه برجونه دبرو سکاره اونور وسایل ئی چه 

ی دی په واضع دول ړک ړدهغه زمانه انسانانو جو
ی چه ږکیدا سند ونوپه غاره پیدغرونو پرسر اوپه 

پخوا نیوز مانو ته د تاریخ اوزمانه ئی معلوم نه دی 

ی دهغه زمانو ملکان او پاچاهانو لکه ملک ږرس

،  انتر ، جمشید ، جام ، ضحاک ،  ملک ایمور ،

، ره ګوب ، سوران ګ،  خرنک ، پنجی نهاران

      ی حکومت کاوه ښغور ک چی اونور چه دغر

  :دغور تاریخ اوتمدنور وروسته ظه داسالم د. 2

دغور با ستان دوهمه دوره تمدن او دمدنیت ئی 

وروسته شروع شوی  ورسید داسالم مقدس دین د

دول مملکتونه ، سور اکثریت مناطق  او دی دغور

او ی ړتربیرق الندی ایمان راو اوخلک ئی داسالم 

هغه  دي ی داسالم دین ته مشرف شویښپه نامه ک

سور  وای پاچاهانو دغور وخت غوری اوسور

تر دوی  زمین داور بست سیستان بلخ اوبامیان د
هغه وخت دغور نوم  وی الندی ښپاچاهی اواداره ک

ی په رسیدوکاعراب  د ووگور ، گرو  ره ،ګئی 

په غور بدل شو اوغور ورته ویل شو  هگر او روګ

موجود نوی له دی له امله  ګبه ژپه عربی اصالً 

مروج شو ډول وپه رسمی دغور نوم استعمال ا

کال غور داعرابو دفرمان تر الندی وه ( 822)

اولین  ووبه رسمی ژدعربی اصطالحات او 

 اسالم د د چه وو بن خرنك شنسب نو امیرهاپاچا

ی اسالم ئی ومنل امیر شنسب ښرسیدو اوپه نامه ک

-82     یښک سنه پهچه و  شنسب، یاشنسبی انس 

ارونه په نامه ښ غورد هجری کال اکثریت بالد  42

حضرت عمر بن خطاب او یا حضرت علی چه د 
 ومنلی تاریخی مساجد یي اسالم غورته راغلی و

تر اوسه  ياه او نوری آثاریګزیارتونه قدم 

د دی وی موجږپه نامه یادی( رض)دحضرت علی 

 شاه مردان ، سنگ مزار ، پای مزار ، ګلکه چلن

قدم  پیران ،لوکه مزار ، بند امیر ، شاه اولیا ، کوه 

اه حضرت علی اونور تاریخی زیارتونه اوآثارونه ګ

 كي موجود دی دغور باستان 

امیر غوری په  هجری کال د62د نوم  دغور سور

سته ئی امیر محمود وور واوښودل ښی وښوخت ک

انی ګکال ارونه ښسوری دآهنگران اوجام غرچستان 

ول ړی چوښاومنارونه دپیروزی په وخت ک
حمد اوامیر ابو علی دامیر م باس سوریبولعا

( غور)تیوره  او دسوری دفیروز کوه مندیش سفیرو

ی دی قطب الدین ړکړایونه جوځانی اوتاریخی ګکال

 اوجام حسن بن امیرعزالدین سام فیروزکوه کال

اوتهداب ئی وو ه دری دغور وسور مرکز وگرځ

هجری کال جام  452هجری تر  822ودل شو دښو



لطان غیاث الدین محمد سام مرکز اوبیا وروسته دس

سام زوی بن عزالدین حسن سام دغور  دبهاب الدین

 ی دیروښآسیا په قاره ک ي دسور امپراتوری ک وا

ایونه منارونه دهغه په دوران کنی ځتاریخی 

جورشو اودهغی په فرمان منار جام دغوروالیت 

شوچه تراوسه وی تهداب گذاری ښدجام په دره ک
ی ږجهان کی گنل کی پهكي و آثار ومشهور ورید

امپراتوری په دوره  واسوریان حکومت  واغوریان 

ی دهرات جامع جومات جورشو اودیری نوری ښک

، پاکستان ، ی دهند ه یونه مناروناتآثار لکه جوم

دیر چه موجود دی  كيآسیای میانه ایران او ز ، قفقا

وری دسلطان طی دغور امپراړلتاریخی شهرت 

روسته په دوه وڅخه  وفات د شهاب الدین غور

 ، هراتغور ، د  یي برخه ل شو یوښوی برخه و

 بل برخه ئی په  او بامیانبلخ ، بلوچستان  ، سیستان

 وره الندی وااد قطب الدین ایبک ترد ی ښپه هند ك
 الدین قطبد دهلی منار  ی دښک وردو وود دهغه په

اوسه  شوی دی چه تر ړجو هونجوماتدیری  او ایبك

   .دیر شهرت لری او وجودمی ښک هند په

 
 

 فعاليت هاي جوانان در عرصه هاي مختلف
جوانان كه فردا كشور در دست توانائي آنها ميباشد تا كنون چنين كارهاي را      

.  همه عرصه هاي مختلف انجام داده اند در        
  در بخش هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و هنرتياتر يك سلسله تالش

 . الزم را بخرچ داده اند قرار ذيل استهاي 
 : اجتماعي بخش    

  نهادهاي اجتماعي را تاسيس كردن از طريق رسانه هاي تصويري و
صوتي براي روشن ساختن اطالعات و آگاهي از كاركردهاي حكومت و 

 .  يا افراد غير مسئول را مورد انتقاد قرار دادند
 :فرهنگي بخش    

 ارگانهاي حكومتي جهت تقويه فرهنگ ملي  دوشادوش: فرهنگي در بخش
 .كشور همكاري هاي قابل مالحظه داشتند و مينمايند

 :بخش سياسي    
  در بخش سياسي روي عملكردهاي ضعيف احزاب و دولت در غور

انتقادات داشتند از پروسه انتخابات حمايت همه جانبه ميكنند و دارند 
يك سلسله روشني ها و  جهت انتخاب افراد دلسوز و كارآمد در جامعه

 . اطالعات را براي مردم رهنمائي مينمايند
 :بخش هنر و تياتر   

                              افسانه هاي . هنرتياتر از قديم در بين مردم عالقه مندان خودرا داشته است  
  تاريخي مانند سرود هاي حماسي ، رزمي ، توصيفي ، داستان هاي پهلوانان و 

ي سنتي و بومي اين مردم با دن با حيوانات وحشي رسم و رواج هاجنگي
جوانان را بر آن ميدارد كه تا استعدادهاي نهفته جوانان بروي پرده  فرهنگ

تياتر و سينما قرار داده شود كه جوانان غور بسيار عالقمند هنر تياتر و سينما 
اخته هاي جوانان ميباشندو تا حال به تعداد چند نمايش نامه و فلم هنري از س

غور به صفحه تلويزيون ها و يا به لوژهاي تياتر درآمده و مورد عالقه و 
 . تشويق جوانان و تمشاچيان قرار گرفته است

 عالقه مندي جوانان
جوانان عالقه مندي زياد به تاسيس 
كتابخانه هاي عام المنفع و تقويه 
رسانه ها دارند ، اعمار ميدان هاي 

ل ، واليبال ، ورزشي مانند فوتبا
باسكتبال ، اتلتيك خفيفه و ثقيله كه 
واقعاً براي صحت و سالمتي جوانان 
مفيد واقع ميشود عالقه فراوان 

در اين عرصه ها كدام توجه . دارند
درست صورت نگرفته عالقه مندي 

 . زياد دارند
حالت جوانان را كه در غور ميبينيم 
واقعاً قابل تاسف است و باوجوداينكه 

چيزي در همه عرصه ها براي هيچ 
فعاليت جوانان وجود ندارد باز هم 
ميبينيم كه به همين حالت به ورزش 
.  و مطالعات دلچسبي خاص دارند

وهميشه و همه مردم از اطفال و 
جوانان طبقه اناث عالقمند فوتبال ، 

حاالت . واليبال و باسكتبال ميباشند
را كه  ميبينيم در بين خاك ها و 

خراب مصروف بازي يدان هاي م
.دهستن

«نادم»عبدالصبور    


