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 يـوزشـــوآم ريـــــــــي،هنــماعـــــتـــمي،اجـيـــــلـي،تعـگــــــنـرهـــي،فـمــعل  ماهنامه
           ـــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــ

                                                     1129 – 2931 وزايـــوم،جــــس مارهــــــــش تمــــشــه الــــــس     
بامسئوليت وبدون مسئوليت:سالهاستت ايتن فترر برافرادواشتگات  وتته وشتنيدد ميشودبستياري ازمستئولين دولتتي بتراي اين ته   

 وي،مستتئوليت وفيوتت ينتتد ميگتتو گتتودرا ريتتري مستتو  نشتتان دادد بتته افرادواشتتگات زتتائين رتبتته وزيتتري دستتت  لمتته مستتئوليت را
وزيروي ازقتتانون تنهتتا وفيوتته افرادزتتايين رتبتته وزيردستتت نيستتت بل تته همتته اتبتتاو  شتتوردرمواب  قتتانون وفا ميتتت مستتئوليت تنهتتا

درواليت روراين معمتو  بتا متر افستاس مستئوليت  تردن موامتات ومستئولين بمشتاهدد ميرسد.افستاس مستئوليت درهرموتا  دارند.
اس مستئوليت يتا اصت  ويتا وجيبته ملتي بتراي هرفردازمستئولين وموامتات دولتتي ومنصب  ه قرارداشته باشي  رعايتت  تردد افست

قتتانون وتتتامين فوتتوا ديگتتران ورعايتتت اصتتو  وموتتررات ادارد ميباشتتد.بادرنفر رفتن مستتئوليت وگتتدمت  تتماري بتته متترد ،و ن ،
افرادجامعته بتدون درنفرداشتت  دروفيوه  ه داري  ميباشد.تف ي  فا ميت قانون ورعايت نف ،زابندي به وفيوه ،مفتر  شمردن همه

شوندافستاس مستئوليت دربرابترو ن ،قتانون يومربتو  م دونژاد ه دارن ،زباني،عويدتي،رنگ سمتي  روهي، تعلوات قومي،ممهبي،
ادري،برابتري متفدانته  اروفعاليتت نمتايي  رب دوستتي وملت ميباشدتاازگود مري وفدا اري درراد گدمت بمرد  و تن وتتامين صتل ،

،زيشترفت فرهنتگ ومعتارر وستعادت ملتت با اروزي تار صتادقانه وعادالنته در مشترا ملتي ومردمتي بتراي فوتف آزاديوبراي يا ه
تتتتنم نمتتتايي  تتتتاو ن ماآبتتتادومرد  مابامستتتئوليت افستتتاس نف ،آرامتتتم وامنيتتتت نمتتتودد ازجنگ،برادر شتتتي ،فستتتاداداري،جه  

 ،بيسوادي،فورومفروميت نجات يابند.

 آنكه بافرهنگ خود بشناخته است                 ستنراساخته ااجسم وج ودانشعلم 

 وزخواص خويشتن آهنگ ساخت                 از  اصــــول آد مي فر هنگ سا خت

 ا ز حيا   تش نظـم وقا نون را بقا                  ـت اجتـــــما ع  كز صفا تش   آد ميـــ

 فطر ت از انسانيـــــت  دارد قبول                   ازاصو  ل  نش    ميزد بدا روح درآ      

 اين ضرورت از عمل آ گاه شو يم       بر نيا ز ي  خو يش عمل دانا  شويم            

 روبه حق آور كه صلحــست دو ستي                جنگ وجنايت به ا نسا ن   پستي

 ت  وخيا نــــــت رو كنـــدبا جنا ي            و   كنـــــــد   آنكه با جنگ  و تجاوز رخ

 ددوطن گردشمني فرهنگ وصلح ن است با علم وفن               جنگ وترياك دشم

 نامي زشتتي و بدي آورد به چنگ          ــــگ        زجنــقا تل و فا سد بسو زا ند  

 چشم دوختلم وباطل به زشتي ظا                  ظلم وفساد اين وطن باجنگ بسوخت 

       ميشويم  كيست مسئول غيريمسئول                     «نديم»رت خون ي قدقلب ها از جنگ    

 ارسالی احمد شاه )کریمی(ازقریه سنگی مربوط ولسوالی دولینه

 رنگ ضایت صدتشکر آنبر             معارف باصدایت صدتشکر                  

 حسن ولقایت صد تشکر آنبر                      بکردی پروریش گل ها بهررنگ   

 همه این نونوایت صد تشکر                      زجهل تندوخوی توکشیدی         

 بکنج آن سرایت صد تشکر                           روند اطفال امروز دسته دسته  

 دتشکرزسانس کیمیایت ص                           که بحث غنچه ها امروزباشد  

 میگویند دعایت صد تشکر                          گریبانت گرفته جمع اطفال    

 دمیده الله هایت صدتشکر                       بهرشهروبهرروستا وکوچه        

 بلرزند ازصدایت صدتشکر                                  تمامآ دشمنان کشورما

 همین بحروصدایت صدتشکر                          زنان این )کریمی( نگنجد بر

 اخبار وواقعات غوردرماه که گذشت
 تلفات جاني  گرفت دراين عملياتعمليات مشترك اردوملي،پوليس ملي وپي آرتي چغچران درمنطقه مرغاب چغچران صورت

 وخسارات به طرف مخالف،مخالفين حكومت محلي وطالبان محل واقع گرديد.
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 -  وتيم اردوي مليPRT چغچران )تيم ماين پاكي(PRTجوزا الي 9غوروضع امنيت را بهبودمي بخشد.ازتاريخ  مواد

عمليات مشترك رادرولسواليهاي  PRTجوزانيروهاي امنيتي افغان )اردوي ملي، پوليس ملي،امنيت ملي وتيم بازسازي واليتي 31

 شد.دولينه وشهرك راه اندازي نموده بودندوتواناي نيروهاي ملي ميبا

 - مشورتي روي مسئوليت هاي شهرداري دايرشد. وركشاپ يكروزه ازجانب رمپ اپ براي بورد 

 درسالون شهرداري دايرگرديد.3192درنيمه سال  جلسه مشترك بررسي عوايد شارولي چغچران 

 هديد مينمايد قدرت،جنگ ساالران محلي ودولتي درواليت غور وضع امنيتي رات ناآرامي وجنگ هاي تعين قدرت توسط مافياي

 وكشتارمردم بيگناه وناتوان درمركزوواحدهاي اداري غورادامه دارد.

 ،راتهديدوناامن مسازدوادامه دارد. جنگ،كشت ترياك همچنان غوررافساداداري 

 . یکپایه پل موتررودرولسوالی چهارسده تکمیل  ومورد بهره برداری قرارگرفت

تکمیل ومورد ولسوالی چهارسده ازطریق ریاست احیاوانکشاف دهات  مرکز این پل باالی دریای مرغاب درقریه کمرک

درطی محفل  به اشتراک  حاجی اسماعیل  نماینده مقام والیت  , انجینرمعصوم نماینده  ریاست  استفاده مردم قرارگرفت

اطق ــی ان منیرازاهالـافی وجمع کثـوالی چهارسده  , رئیس های شوراهای انکشـئولین ولســاحیاوانکشاف دهات؛ مس

 وبه بهره برداری سپرده شد.حاضربودند باقطع نوا ر 

ولسوالی چهارسده  تدویریافته بود سخنرانان هرکدام بالنوبه ازتطبیق پروژه های عام  درمرکزمحفل که بدین مناسبت 

نستان وهمچنان غاــت ارتقای سطع زنده گی مردم یادآوری نموده ازبرنامه های دولت جمهوری اسالمی افــالمنفعه جه

 .رسندی نموده اند  حیاوانکشاف دهات قدردانی واظهارخازکارکرد ریاست ا

ق شان تطبیق پروژه های  بیشتری درمناط وهمچنان حمایت خویش راازدولت جمهوری اسالمی افغانستان اعالن وخواهان

 . شدند

بااعماراین پل برعالوه اینکه سهولت  : گفت ه پل ق پروژگان محل ضمن ابرازقدردانی ازتطب یک تن ازباشندهمحمد نسیم 

دررفت آمد ماصورت گرفته بلکه باعث رفع مشکالت مردم وشگوفای قراءماشده است  مامیتوانیم که بازارمارکیت راه یابیم 

 اند ی نموده ـریاست احیاوانکشاف دهات  اظهارخوشت ـوفعالیی خودرا بموقع عرضه نمایم  وازکارـمحصوالت زاراعت

 ( متر درمرکز13ریاست احیاوانکشاف دهات گفت :این پل موتررو بطول )های نامه برآمررمحمد شفیق ) وکیل ( انجین

اهالی مذکور جهت سهولت رفت وآمد   ولسوالی

تحت  شمال وجنوب دریامرغاب پالن شده بودکه

نظارت انجینران فنی ریاست احیاوانکشاف دهات  

توسط شرکت ساختما نی )هاشم غنی( 

ختمانی آن تکمیل مورد استفا ده مردم کارسا

  قرارگرفت:

ه  ـتذکره بــزود پروژه مــآقای وکیل  اف

پروگرام  یکای ازبودجهامر(دالر139611)هزینه

ساحوی انسجام برنامه انکشا ف  والیات فقیرنشین

هن احیاوانکشاف دهات کشوربوده بطورآ وزارت

 نمودهمرفوع رات وآمد اهالی شمال وجنوب مردم ولسوالی چهارسده کانکریتی اعمارگردیده که اعماراین پل مشکال ت رف

طورمستقیم روزانه صدها نفراستفاده مینمایند درعین حال  والیت فاریاب راازطریق ولسوالی چهارسده به والیت غور  بهو

 .مایندتوجه الزم ن مال همه مردم استکه وصل مینماید. وتاکید نمود درحفظ ومراقبت پرژه های تطبیق شده 

 "سیرت "زکریا 

   اخبارخجالتی غور     
  طرف دریای هریروددوبه اثرکثافات وتشنابهای صحرای در 3192سالقرارگزارش منابع بی خبر درنیمه اول 

 .ن اضاف گردیدهای انتقال امراض درشهرچغچرااومگسفاضالب های شهر،کوچه هاوکنارجاده هادوتن مگس وگ                 
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 چران.هرات وبندبرق گرماب شهرچغچران توسط مقامات الف وپتاف بازسازی بفراموشی گرائید.جاده کابل.چغ 

  شورای صلح دروالیت عوام فریبی وفریبکاریحکومتی غورجنگ،کشتاروناامنی توسط تفنگداران بدون مسولیت 

 واضح وآشکارساخت.زده غوروم وجنگبرای مردم صلح دوست،فسادزده،ستمدیده،محرامنیتی را مسئولغورومقامات                   

 درغورچاالن گردید. 3191وعاشقان چوکی برای انتخابات ین چل.دروغ بافی.توسط قدرت دزدان کمپا 

  اجرااتمعارف.خدمتگذاری بمردمغورهمه چیز وپالنهای انکشافی.امنیتی.بازسازی.مسئولین حکومتی واجرائیوی، 

 .ینمایندم               بی عمل تطبیق به روی کاغذووعده هایمسئول                داران غیری تفنگ  باراتطبیق قانو.ن وحاکمیت            

 خیانت کارشرمافظه ندارد.حگوی گوینددروغمی  

 ندارد.فاسدورشوتخورایمان ندارد.متجاوزوجنایتکاروجدانوحیا

 ؟!میکند          مادمردم بزورحکومت تالی اعااست که بووطن کسی         ندارد.فریبکاروجنگ طلب غیرت ندارد.دشمن مردم           

 درمزارع  3192بیشترین رقم کشت تریاک درسال 

 وامن والیت غورتریاک توسط مافیا... خشخاش درمناطق ناامن 

  عجل تخریب مزارع لمحلی ونیروهای امنیتی ضرب ا       وجنگ افروزان جمع آوری وقاچاق میگرددحکومت          

  .چپ وخپ   خپ وچپ چپ  قاچاق ازیادشان رفته استکشت تریاک و          عاملین باالی جنگ افروزن،قانون وتطبیق کوکنار        

 گوش قانون وعدالت گشته کر..دردسرحکومت محلی ونیروهای امنیتی دروالیت غورنظاره گرزور.زوراست کمزور 

 حکومتی بیشتردست دارند.مسئولین درغورقانون تطبیق  دمعری،کشت تریاک،زورگوی،درجنگ،ناآرامی،فسادادا 
 بنیا دفرهنگی هنری سا مصاحب امتیاز:                   

 0669330881 --- 0696327337شماره های تماس :        

   nadim88ahmad@gmail.comایمل :        

                  www.sam2wklyblakfa.com   

 2000تیراژ:             

 يا ست امورزنا ن  بل ر ن مقا آدرس:  شهرچغچرا        

http://www.sam2wklyblakfa.com/

