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 شماره دوم  9002-مارچ                             مطابق                                                                                                                                                    8311 – حمل

  8صـفـحه 

 اتحـــــاد

 مشتمل غورکه والیت مقام کاري هیتطوریكه درجریان قرار دارید 

 جهادي هاي شخصییت علما، والیتی درشوراي مردم ازنمایندگان

 والی منیب سیداقبال ستریا تحت روشنفكري و اجتماعی فرهنگی

 غوروکشانیدن والیت به ها کمك ب وجذ جلب غرض غور والیت

 سفري کابل به غورباستان بازسازي به وغیردولتی دولتی نهادهاي

 ،وزراى جمهورى ریاست معاونین جمهور، رئیس با که داشتند کارى

 داشتند هاى مالقات دوست کشورهاى  سفراى از ،عده کابینه

 غوررابه وانكشافى ،امنیتى ،اقتصادى ىجغرافیا وضعیت

 .گشتند بر غور به حیاتى آوردهاى وبادست.تصویرکشیدند

 سفر این والیت مقام مدیرمطبوعاتى خطیبى عبدالحى

-8 نمود بندى دردوبعدتقسیم سفررا ونتیجه خوانده رامفیدوارزنده

 :داشتند بیان چنین را سفر یىونتائج بعدوعده-9 اجرایى بعد

 چغچران شهر داخل سرکهاىkm9،9دالر ملیون دونیم ارزش به-8

 سال دربهار آن کارعملى فوائدعامه وزارت ازطرف

 محل هاى ارگان مستقل اداره ازطرف km 5آغازمیگرددو8311

 نقده شاروالى تقویه دالرنیزجهت پنجصدهزار مبلغ.  است شده وعده

 .میگیرد قرار شاروالى بدسترس

 تیم توسط آن جدید خط چغچران شهر هوائى میدان-9

PRTاطراف آبرسانى وشبكه. ها فامیلی پارك ساختن وهمچنان 

 ملیون ونیم هشت هزینه به ترانسپورت وزارت ازطریق هوایى میدان

 .میگردد آغاز8311 ل سا دراوایل آن عملى کار دالر

 هزینه به شهرى انكشاف وزارت توسط چغچران شهر آبرسانى شبكه-3

 .میرسد اکمال پایه به که شده هوعد افغانی ملیون دونیم

 شكل وبه ارتقا صدبستر ازهفتادبستربه والیتى شفاخانه-4

 .میگردد استندرداعمار

 هزینه به اعمارمكتب بروزه7،5وkm85 بطول دریا شمال کانال-5

 روز درهمین آن عملى کار امریكایى دالر هزار صد وسه ملیون یك

 .آغازمیگردد ها

 انرژي وزارت ازطریق میگاواته یك دیزلى جنراتور پایه یك-6

 آمریت به چغچران شهر گان باشنده تنویر مشكل رفع براى وبرق

 .است دیزاین آماده پوزلچ وبندبرق شد داده تسلیم برق

 امنیه  ندانى قوما به اطفائیه موتر عراده یك قراردادن بدسترس-7

 .داخله وزارت توسط بیشتر امنیت تأمین ووعده غور

 سیستم به ادارى واحدهایى تمام راردادنق پوشش تحت-1

 .MTN مخابراتى

 چند  اعمار ووعده غور به وقزاقستان جاپانى متخصصین کشانیدن-2

 . مكتب باب

 .غور مرکز به8311 سال نیمه در نرسنگ ایجادمكتب-80

 .هریرود و مرغاب دریایى درباالیى پل پایه پنج اعمار

 اصالح مدیریت کمالوا درچغچران مرکزى محبس تعمیر اعمار_88

  .نقلیه باوسایط اطفال تربیت

بی سابقه این یك واقعیت است که در چند سال اخیر این سفر را 

است که گام هاي موثر تري در عرصه  دانست و براي نخستین بار

خدمت گذاري به مردم غور برداشته می شود اینكه سفر  این هیت 

است که در آینده می تا چه حد می تواند موفقیت آمیز باشد سوال 

 شود به جواب آن پرداخت 

اواز غریبانه مردم غور را به  توانسته استازینكه این هیت  تاچه حد 

گوش هاي ناشنواي مسئولین بلند رتبه دولت برساند وبراي شان این 

را گوشت زد نمایند که تا کنون شما براي مردم غور هیچ کار 

ریان را فراموش ننماید نیك ارزنده نكردید از این به بعد غور وغو

مگر جبران چه گناهی را مردم غور باید پرداخت     
نمایند بنظرمن بزرگترین گناه این ملت اینست که 

امنیت واقعی  تاکنون کوشش بخرچ داده اند تا
بصورت که شایسته وسزاوار است دراین خطه باستانی 
تامین باشد  اما غافل از اینكه داشتن امنیت درشرایط 
فعلی در نزد دولت مردان امتیاز نه بلكه جرم بحساب 
میاید زیرا در ان جاي که تروریست دهشت افگنان 

 .تجمع دارند ان والیاتیكه مرکز
زهر لحاظ ترقی وتعالی تجمع مخالفان دولت هستند ا

بازسازي ونوسازي را می توان مشاهده کرد خود 
این عمل بیان میدارد که دولت به شكل رفتار می 
کند که گویا با تروریستان معامله داشته باشد این 
موضوع را باید بیاد داشته باشیم  که در شرایط 

درغیر این .کنونی باید حق خویش را بزور بگریم 
برا ي دولت مردان مان وجود  صورت این احساس

ندارد که انكشاف متوازن را در صدر اهداف خویش 
قرار دهند شما ببنید با وجود امنیت سراسري در غور 
که انهم بدون همكاري عام تام عامه مردم ممكن 
نیست وقتیكه به سیماي این والیت بخصوص مرکز ان 
شهر چغچران دیده شود افسانه هاي دوره صیقل 

انسان می اید وتصور می شود که نسبت به   سنگ بیاد
ان زمان هم حاال خراب تر شده با شد ایا این انصاف 
است که تمام ولسوالی ها ي دیگر والیات سرك قیر 
داشته باشند اما شهر چغچران مرکز غور حد اقل یك 
سر ك خامه اساسی هم نداشته باشد امید است این 

یت هاي انجام هیت در این زمینه ها یك اندازه فعال
 .                                      داده باشند

و اگر بازهم به اوازه هاي مردم غور وفریادهاي   
شان توجه صورت نگیرد وبار دیگر از نظر ها بی افتند 
ووعده هاي شان مثال خط اندازي هاي داخل شهر 

در فصل بهار باشد این همه مصارف گزاف وخساره ها  
فت وامد هم یك تكلیف دیگري خواهد ومشكالت ر

بود که این ملت بردوش خواهد گرفت زیرا پیش 
جانانه من نخود وپندانه یكیست ولی به ان هم این 
هیت توانسته است با معاون رئیس جمهور وبرخی از 
وزارت ها دیدار هاي داشته باشند با اینكه این هیت 
معلوم نیست که موفق بوده است یا خیر ولی یك 

فقیت عمده که داشته است این است که تعداد مو
تا کنون مفقود  8314سنبله  97شش تن که ا ر تاریخ 

هستند ومردم از ان اگاهی کامل هم ندارند ان ها را 
به پرده هاي تلویزیون ظاهر که باعث  تشویق 
وقدردانی از طرف مردم غور قرار گرفته وتمامی 

ی از ان ها شان را قابل تقدیر دانستن وهم چنان بعض
را با برخی از وزارت ها نیز معرفی داشتند که دیگر 
بار ان عالی جنابان اگر بخاطر کارها ي شخصی خود 
به همان وزارت ها بروند شناخته می شوند که 

بلی .      وکالي غور در پارلمان افغانستان هستند 

دست آوردها وسفرهيت رهبري واليت وهمراهانش به كابل خواست ها  

بعد از بوجود امدن دولت  :با امر وزش غور مصاحبه

موقت ، انتقالی وانتخابی جمهوري اسالمی افغانستان ورزش 

نسبتا رشد بیشتر نموده اما این رشد در همه نمایندگی ها 

المپیك ملی افغانستان یكسان نبوده است غورهم از جمله  

والیات است که در ان ورزش کم رنگ بحساب می اید 

گزارشگر ماهنامه اتحاد با امر ورزش   روي این ملحوظ

انجام داده است که توجه شما را به محمد امیر مصاحبه را 

 .ن جلب میداریم آ

درقدم نخست راجع به دست اورد هاي امریت : ماهنامه 

 ورزشی  یك اندازه معلومات داده روشنی بیندازید؟         

ب مانده بادر نظر داشت اینكه غور از هر نگاه عق: امرورزش 

است واز لحاظ ورزش هم مگر بازهم امریت ورزش 

 1به تعداد  15غوروورزشكاران ما توانسته است در سال 

 85مدال طال ونقره برنده ودومرحله مقام دوم وسوم و

 .                          تقدیر نامه را به مردم غور تحفه بیاورند 

ات افغانستان ان طوریكه که ورز ش در دیگر والی: ماهنامه 

روبه پیشرفت است در غور دیده نمی شود علت ان چیست 

 ؟                                                      

امریت ورزش غور را با دیگر والیات مقایسه : امرورزش 

نكنید والیات دیگر افغانستان مجهز با استدیوم هاي ورزشی 

زشی می باشند وجمنازیوم هاي سرپوشیده سالون هاي ور

ودر هربخش داراي اساتید مسلكی مربی ها ترینر هابوده با 

خست سخن ن  

وسوء تغذي هشدار داده واز سازمان ها ي امداد داخلی وخارجی خواست تا در راستاي فقر زدایی  کمیته حالت اضطرار افغانستان هماهنگ باسازمان ملل متحد بار دیگر مانند سالهاي گذشته از مواجه صدها هزار انسان فقیر کشور با گرسنگی

ج ودادن ان به مردم گرسنه د اقدام بكمك نموده وجلو فاجعه انسانی را بگیرند  کمیته حالت اضطراري کشور وسازمان غذایی جهان هر سال گدایی هزاران تن گندم از خارننكه تضرر بیشتر ببینآ وکمك رسانی به نیازمندان ومستمندان پیش از

دولت افغانستان ووزارت زراعت باید طرحهاي بلند عمرانی را روي . به حساب نمی اید بلكه در کنار این گدایی وخیرخواهی  یاه حل اصلدرحالیكه این کار به گسترش روند گداگري درکشور کمك می کند ور:وقحطی زده را فریاد می کند

واگذاري زمین هاي بایر زراعتی در اختیار زحمتكشان  و اختن بندهاي اب گرداناهاي اب وسدست بگیرند وحداقل نصف پولی را که در راه مبارزه با تریاك وتروریزم ومواد مخدر هدر میدهند ساالنه در راستاي احیاي کشت گندم وحفر چ

م بیندیشند بر خودخواهی ها در حوزه فعالیت ومسئولیت شان باید روي خدا را ببینند وبراي مرد.…بی زمین کشور بگذارند ومشكل فقر زدایی را از ریشه حل کنند وخالصه اینكه مقامات دولت از رئیس جمهور گرفته تا معاون ووزیر ووکیل و

عدیل نمایند از برگزار ي ورکشاب ها وسیمینار هاي مجلل ومصرفی بی خویش پا بگذارند فساد اداري واختالس هاي مالی را از میان بردارند خرچ هاي اضافی وتشریفاتی وتیمكی شان را از خانه گرفته تا اداره ت. وبرخورد هاي مهار گسیخته 

هم زمینه فساد واختالس از بین برود وهم پول هاي خیرات خارجی ها به جاي  خود داري فرمایند از تجمالت وتشریفا ت قارونی وفرعونی  دفترهاي شان بكاهند وساده وبی پیرایه برابر باتوده مردم خویش زندگی کنند تاخاصیت در هوتل ها 

 .                                       وبازسازي به خود بگیرد وفقر وفالکت از کشور رخت بربنندد رنگ کاخ ها پایسنگ کلبه ها شود وملت ومملكت  رنگ فراخی از بهبودي

ال ها بدینطرف درقسمت رشد ورزش وتشویق جوانان به ورزش هیچ توجه از طرف مقامات ذیربط صورت نگرفته وباچالش هایكه این درحالیست که ازس

 2 سدراه شان است به جاي خود ننشسته وباامكانات کمی که دردسترس شان هست ورزش را در غور زنده نگاه داشته که بآلخره درمسابقات که دربین

که کپ اخالق مربی را استاد محترم .ود چهارتن ازورزشكاران به سرمربی استاد عبدالرحمن ذاکري اشتراك ورزیدندوالیت برگزار گردیده ب

غوري را  عبدالرحمن ذاکري کسب نموده ویكتن از جوانان عضویت تیم ملی افغانستان را نیز حاصل نمود که این خود نمایانگراستعداد وتوانایی جوانان

                                          .میسازدگردر راستاي ورزش نمایان

ماه دیگر  6مناسب ورزشی از تمرین محروم اند ودر  

شرایط نامساعد اقلیمی از قبیل باد وگرد خاك هاي 

ه ورزش خویش ادامه میدهند از اتابستانی وغیره باز هم ر

مردم میخواهم تاعادالنه قضاوت کنند ارزومی برم وتقاضا 

از مقام محترم والیت ادارات دولتی موسسات میدارم 

داخلی وخارجی ومردم غور تا که جوانان ورزش کار 

 .              خویش را همراهی کنند

علت را چی میدانید که چرا در غور محالت : ماهنامه   

 واماکن ورزشی نیست وساخته نشده است ؟                 

هاي براي ورزش  بلی در سایر والیات مكان: امرورزش 

وجودارد وندرتا بعضی والیات هم امكان دارد که جاهاي 

مناسب ورزشی نداشته باشند بعد ازینكه امریت ورزش پس 

نقشه  8319از دولت انتقالی بكار خود اغاز کرد در سال 

 44استدیوم ورزشی را از وزارت شهر سازي گرفته است و

ه است ولی از هزار متر مربع زمین را از شاروالی غور گرفت

طرف حكومت مرکزي هیچ نوع بازسازي در عرصه ورزش 

صورت نگرفته است زمان امكان میرود که مردم وجوانان 

غور دربین خویش وحدت وهمكاري داشته باشند وامریت 

 .                                        ورزش را درزمینه همكاري نمایند 

ی بخصوص مقام والیت ایا ارگا ن ها ي دولت: ماهنامه 

د سال نورا براي تمام هموطنانبنياد فرهنگی توسعه ملی وارگان نشراتی ماهنامه اتحا  

 عزيز تبريک و تهنيت  گفته  واميدواريم كه سال نو را با آروزو ها و اميد هاي نو آغاز كنيد

!هر روز تان نوروز و نوروز تان پيروز باد  



 
 

نیاد فرهنگی توسعه ملیب  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  دوم 9002-مارچ                                        مطابق                                                                                                    8311 – حمل    

  9صـفـحه 

 شماره

 !خواست فرزندان غور 

                          ري که هــمت بــسته گرددبه هـرکا            

 خاري بود گل دســته گـــردد اگر            

یات کوهستانی ومرکزي کشور غور است که این یكی از وال

والیت در غرب کوه بابا قرار دارد که از سمت غرب  به 

دریاي هریرود از سمت جنوب به فراه رود و از سمت 

شمال به دریاي مرغاب که منبع آبی مهم کشور شمرده 

این والیت متاسفانه  با داشتن چنین .میشود موقعیت دارد

از نعمت برق محروم است ومردم دریا هاي بزرگ ومشهور 

این والیت همیشه چشم انتظار به وعده ها ونویدهاي 

مقامات ذیصالح دولت جمهوري اسالمی افغانستان در را 

ونیز این والیت از شاهراه مواصالتی . ستاي  برق میبا شد

محروم است اگرمردم غور به والیت هرات یا کابل سفر 

شناسند وحتی تا هنوز نكرده باشند اصال سرك قیر را نمی

مرکز والیت غور یعنی مرکز چغچران ومیدان هوائی  اش 

خامه است اگر چه در بهار سال خط اندازي در اطراف 

سرك هاي داخل شهرر از طرف مسئولین غور با هدایا ت 

مقامات دولت صورت میگیرد که متاسفانه تا هنوز موفق به 

م این والیت انجام این عمل نگردیده اند ونیز مردم مظلو

چشم به راه وعده ها ونویدهاي  مقامات زیربط در راستاي 

وضعیت معارف . سرك هاي داخل شهر میباشد سازيقیر

غور خوب نبوده ولی به آنهم فرزندان این سرزمین هنوز با 

افتخارات گذشته خود میباشند وسعی  دارند تادختران غور 

غیاث  بمانند سلطان راضیه وپسران غوري مانند سلطان

الدین و سلطان شهاب الدین در مدنیت علم دست بلندي 

که هنوزهم عدم موجودیت استادان مسلكی و .  داشته باشند

تحصیل یافته مواد درسی وسرپناه از عمده ترین مشكالت 

جوانان ونوجوانان والیت غور در امر آموزش درین مكاتب 

ر به میباشد فقر اقتصادي  به ادامه درس شاگردان والیت غو

یك چالش بزرگ تبدیل گردیده و نمی گذارد فرزندان 

غور در پوهنتون ها راه یابند واگر در پوهنتون هاهم راه 

میابند فقراقتصادي چنان دامنگیر شان میگردد که از وسط 

راه تحصیل دست شان را گرفته دوباره به منزل ابائی شان 

ا چنین که این مردم دور افتاد ه باز هم ب.روانه می شوند  

جوانان .وضعیت از کاروان پیشرفته و ترقی بدور میمانند 

ونوجوانان پسر ودختر غوري از تفریگاه محروم اند وهیج 

منبع تاکنون در سرسبزي ساحات اطراف دریاي هریرود 

که از وسط شهر چغچران می گذرد توجه نكرده اند که این 

در  وضعیت کم همتی مسئولین دیروز و امروز این والیت را

تشویق مردم در امر نهال شانی نشان میدهد تپه هاي خاکی 

و بادهاي تندي موسمی در ازدیاد امراض براي مردم این 

والیت کمك می کند که باغرس یك نهال هم می  شود از 

آرامش فكري و فضاي سبز در .ان جلوگبري بعمل اید 

تشویق مردم براي بهتر شدن زنده گی اقتصادي و اجتماعی 

شهر چغچران  و ولسوالی هاي این والیت مفید است مردم 

 .               که با کار هاي داوطلبانه آغاز میگردد

رات رودــــــه  

:     هرات رود آب وزمین و باغات بسیار دارد وازینقرار است

قریه . قریه ملصح (   .   قریه دوان)قصبه .قریه جوان . قصبه اوبه 

قریه فیروز .قریه حصارك . ري قریه د. قریه چشت. دره تخت

قریۀ فیروز کوه  تخت گاه سالطین غور بوده و تا اکنون : کوه

ده مزرعه دارد که حاال . اثر عمارت شان در آن موضع باقی است

. معمور است ودر ایام سالطین غور در غایت معموري بوده است

تیمور بهنگام عبور ازین حوالی آن حصاررا در محاصره گرفت و 

این وقایع پانزده روز قبل از رسیدن ما رخ . ویران ساخت آنرا

علت این امر آن بود که تاآنزمان پادگان این حصار . داده بود

بفرمان اسكندر شیخ یكی از سرداران تیمور بود که همواره مورد 

محبت و نظر وي بود و فرماندهی حصار فیروز کوه را هم تیمور 

جهات مورد خشم و غضب  یبعضبه او داده بود اما اخیرآ نظر به 

تیمور واقع گشته و تیمور فرمان داده بود که اورا بازداشت کنند 

وتحت نظر سرهنگی که وي مامور کرده بود به زندان سمرقند 

گسیل شود اما وقتیكه این سرهنگ به پاي حصار فیروز کوه 

حصار رسید، مردم حصار بیرون ریختند و اورا گرفتند و در 

آگاه شد، شخصآ بدروازۀ  هقعاوتیمور که از. زندانی ساختند

. حصار آمد و سی روز گرداگرد آن حصار را تنگ گرفته بود

پادگان حصا رچون دیدند که دیگر نمی توانند پایداري کنند، 

فیروز . شبانه گریختند و فرمانده خویش را بدست تیمور دادند

کوه چنان نیرومند بود که هیچكس نمی توانست آنرا در 

تیكه پادگان کافی دران موجود می بود، به حمله بگیرد صور

چون حصار برنوك کوهی است مشرف بردشتی که این کوه را 

درپاي حصار در کنار دشت . از کوه هاي دیگر بكلی مجزا میكند

دیواري است که گرداگرد آبادي فیروز کوه را گرفته است و 

 .ازآنجا دفاع میكنند

زکوه قرار گرفته و باالتر ازین درداخل این دیوار آبادي فیرو

دیوار، دیوار دیگري بموازات آن کشیده شده است وباالتر هم 

دیوار دیگري است بموازات دو دیوار اول که همانا دیوار دژ 

. درمیان دو دیوار اخیر، خانۀ مردم آبادي واقع است. اصلی است

ر برفراز اینها سنگرها و استحكامات دژ مرکزي قراردارد وبا دیوا

با آنكه فیروز کوه .  محكم و برجهاي استوار وبسیار به اینطریق 

داخل یك دژ است سه حصار دارد که یكی برفراز دیگري است 

و نیز در دژ مزبور چشمۀ زاللی است که کفایت اهالی آنجارا 

میكند وحال آنكه از پائین حصار هم رودخانه میگذرد که برروي 

راي دست یافتن به حصار، آن پل هاي متحرك وجود دارد که ب

 .اول باید ازآنها گذشت

نوشته هذا تنها نقل قولی است که در سفرنامۀ کالویخوچ : نوت 

این نوشته از کسی دیگري . تحریر میباشد 981و  971به صفحات 

نیست و ازینرو نقل گردید تا روشنی بیشتري به فیروز کوه 

              .                  پایتخت شاهان غوري داده شود

وسعه ملی یك نهاد مستقل ، آزاد و غیر وابسته بوده که به ابتكار نهاد فرهنگی ت

تعداد ازجوانان و نوجوانان از مدت به این طرف اغاز به فعالیت نموده  در این 

بر عالوه اینكه مورد استقبال  جوانان و شهروندان شهر چغچران  قرار . مدت 

ین نهاد  تقدیر بعمل گرفته  اکثر موسسات دولتی و غیر دولتی نیز از فعالیت ا

مقیم غور نیز USAID   آورده  که آخیرآ تیم بازسازي والیتی و نماینده خاص  

با اطالع  از فعالیت این نهاد  آگاه ، عالقه مند شده  که دیدار را با اعضایی این 

 .نهاد  داشته باشند
در کمپ پی آر تی تا اینكه روز سه شنبه از اعضاي نهاد فرهنگی توسعه ملی تقاضا نمودند که 

تشریف آورده تا روي بعضی مسائل و مشكالت جوانان غور صحبت بعمل آید و اعضاي نهاد 

بعد از ظهر دیدار را  9را قبول  و روز سه شنبه ساعت   USAIDتقاضا تیم پی آر تی و نماینده

ی آرتی در قوماندان تیم پ  نفر از اعضاي نهاد فرهنگی توسعه ملی 1در این دیدار . انجام دادند

و مشاور تخنكی  SMIC،  مشاورانكشافی تیم پی آر تی مقم غور مسوول  USAID   هغور ، نمایند

تیم پی آر تی  حضور داشتند  مالقات نموده در این مالقات طرفین روي پالن ،استراتیژي و 

اهداف نهاد فرهنگی توسعه ملی و نقش آن در رشد وبلند بردن ظرفیت قشر جوان در غور 

و مسوول انكشافی کشور لیتوانیا  و هیت همراه شان  USAIDبعدآ نماینده . ت نمودند صحب

ازاعضاي نهاد فرهنگی توسعه ملی  اظهار سپاس و قدردانی نموده و اضافه نمودن جاي بسیار 

خوشی است که جوانان بسیار با استعداد و متعهد دورهم  جمع شده و چنین نهاد را تاسیس 

انكشاف قشر جوان جامعه مخصوصآ جوانان غور بسیار مفید و موثر بوده و  کردند که در رشد و

در این جلسه اعضاي نهاد فرهنگی یك تعداد . موافقیت هاي مزید شان را آروز نمودند 

پروژه کوچك را اعضایی نهاد  بخاطر رشد ،  1مشكالت جوانان را اولویت بندي نموده  تعداد 

ن غور پشنهاد نموده  که  پروپوزل هاي پیشنهادشده انكشاف و بلند بردن ظرفیت جوانا

قرار گرفت و وعده نمود که روي این پروژهاي پشنهادي شما   USAIDبدسترس  نمایند دفتر 

بعدآ یك . غور و برسی خواهیم کرد و امیدوارهستیم این پروژها در اولویت قرار گرفته شود

ا مبنی بر توزیع ادویه کم تاریخ در تن از اعضاي بنیاد فرهنگی توسعه ملی شكایت مردم ر

قوماندان پی آر تی این موضوع را رد نكرده . قریجات با قوماندان پی آر تی مطرح نمودند

ذخیره ننمایند وعلت عدم   گفتند که ادویه به مردم توزیع میكنم که مورد استفاده قرار دهند

هان ان شدند که از این  پس استفاده ان را عدم اگاهی مردم در استفاده ادویه دانست  خوا

اعضاي نهاد فرهنگی توسعه ملی در راستاي اطالع سطح علمی وفرهنگی  مردم محروم  غور 

البته .همكاري داشته باشند تا باشد جامعه عاري از هر گونه کمبودي هاي رنج اور داشته باشیم 

دفتر نهاد فرهنگی  در USAID این نهاد چندین جلسه  دیگر را نیزبا بخش مطبوعات و نمایند 

توسعه ملی و کمپ پی آر تی داشتند که روي موضوعات فوق بحث و تبادل نظر صورت 

 .گرفت

 

 مقیم غور USAID  مالقات اعضاي نهاد فرهنگی توسعه ملی با تیم پی آر تی و نماینده 

 

 توزیع کپون هاي زراعتی در شش ولسوالی غور 

گرغله جات  ز انجایكه مردم افغانستان بیشتر عواید شان وابسته به زراعت بخصوص گندم ودیا

میباشد که دولت در چند سال گذشته کمتر به ان توجه کرده اما از چندي به این طرف 

وزارت زراعت به همكاري اداره انكشافی ایاالت متحده امریكا توزیع کپون هاي زراعتی در 

چهارده والیت افغانستان براه انداخته که هدف عمده ان ترویج وزنده ساختن تخم هاي 

یباشد مواد توزیع شده براي مستحقین از تولیدات وحاصالت داخلی افغانستان اصالح شده م

بوده ومردم بصورت عموم از این پروگرام دولت ونهادهاي تمویل کننده استقبال گرم 

وفراوان داشته اند توزیع کپون ها ي زراعتی در والیت غور یك پوشش سرتاسري نبوده که 

کپون میرسد   8600ین کپون ها که  تعداد شان به تمام والیت را تحت پوشش قرار دهد ا

بسته ان للمی میباشد  بسته ابی ان دوبوجی کود یوریا یك  6400بسته ان ابی و 2600که  

بوجی کود دي اي پی ویك بوجی گندم وبسته للمی ان یك بوجی گندم ویك بوجی کود 



 
 

  یاد فرهنگی توسعه ملی 
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3صـفـحه   

    

 

 

 شماره

  میدهد افزایش را رگها در خون لختگی خطر هوا آلودگی

 تنفس است گرفته صورت امریكا متحده ایاالت در که تحقیق بر بنا

 لخته خطر که اس ممكن ها موتر از شده خارج ودود آلوده هواي

 از عبارت هوا هاي کننده آلوده دهد افزایش را خون شدن

 نایتروجن و ، اوکساید مونو کاربن اوزون) چون هاي گاز ترکیبات

 مواد احتراق شهري درمناطق است معلق ذرات و(  ایداوکس داي

 هاي آلودگی اصلی منبع ، وصنایع هاي درموتر عضوي سوخت

 کوچك ذرات معرض در گرفتن قرار است انساها فعالیت از ناشی

 اثر از که(  فلزات و ها سلفاید ، ها نایتریت ، کاربن)  کیمیاوي

 به شدن مبتال مالاحت ، اند شده منتشر هوا در عضوي مواد سوختن

 تحقیق اما میدهد افزایش را مغزي سكته بروز و قلبی امراض

 طلب دوا دوهزار مشارکت با که ، هاروارد دانشگاه طب دانشكده

 شدن لخته باعث ذرات این که است داده نشان است شده انجام

 خون هوا آلودگی که اند گفته محققان میشود پا رگهاي در خون

. میكند بیشتر را گی لخته ایجاد احتمال و ساخته تر غلیظ را  

 ها شش سمت به که است ممكن میشود ایجاد پا در که خون لختگی

. شود مستقر آنجا در و کند حرکت  

 ایجاد عث با است ممكن برسد ها شش به خون لختگی هرگاه

 افزایش حرکت عدم با خون لختگی گردد ها شش در  تكالیف

 مبتال خطر معرض در طوالنی هاي زپروا مسافران مثال بطور میابد

 کار هنگام افرادیكه همچنان و داشته قرار خون لختگی به شدن

 با است ممكن نیز میروند راه کمتر یا اند نشسته میز پشت ها ساعت

 ذرات اگر که است آمده دیگر گزارش در شوند مواجه معضله این

 افزایش بعمر متر در گرام میكرو ده میزان به هوا در کیمیاوي معلق

 میابد افزایش درصد هفتاد امراض نوع این به شدن مبتال خطر ، یابد

 امور بخش در بالد الیف خیریه سازمان مدیر هاند بورلی داکتر

 امراض افزایش با هوا آلودگی میدانیم که است مدت ما گفت طبی

 افزود هانت داکتر همچنان ، است مرتبط مغزي سكته و قلبی

 چون نمائیم جلوگیري امراض نوع این ایشافز از مامیتوانیم

 عضوي سوخت مواد کنترل با میتوانیم که است چیزي هوا کیفیت

. نمائیم بهتر آنرا  

  تائب دستگیر غالم                                                       

  غور والیت زیست محیط پالیسی مدیر                       

 

 صفحه جوانان                                                        

 

دلـــــم گـــــرفــــــت   
 

 ازگرد فضاي این شهر ودیار دلم گرفت

گرفت   از اشخاص خودخواه ومامورین تازه کار دلم  

 خواهم که بگویم چند نكته اي زدلم

 از رئیس اجیر وکیل وشهردار دلم گرفت

 ازشفاخانه وسرك وپل مسخره

 از پی ار تی وافغان اید وپی ارار دلم گرفت

 ازمعارف عضوي نظارت ورادیوعدالت

 از جغل اندازي وسرك ونوسازي بازاردلم گرفت

 ازفروش نمره وکرایه دوکان قانون این شهر

له وساعت تفریح وکورس سیمینار دلم گرفتازلی  

 ازجلسه وانجمن ورزم بزم

 ازپیام ومسیج زیاد ومسكال دلم گرفت

 گربگویم گفتنی زیاداست درین شهر

 بس است که گفتنی زیاد هم دیگربار دلم گرفت
"مجاهد "محمد   

 
 :شما هم بدانید 

 .   فاصله مچ دست تا ارنج برابر باطول پا است 

 .بار میتپد 919111قلب شما روزي 

 .دهن شما روزي یك لیتر اب لعاب دهن تولید میكند  -

به طور اوسط هر انسان می تواند یك دقیقه نفس خود را  -

 .دقیقه است  7.7ریكارد ان در جهان  قید

ماه از تخم ها روي پاهایشان  4پنكوئن هاي نر در مدت  -

 .نگهداري می کنند تا تبدیل به چوچه شود 

 . تار موي از دست میدهند  71وزنان  41روزي مردان  -

عضله اي که به شما امكان پلكك زدن میدهد سریع  -

بار در روز 97111ترین عضله بدن است شما به طور اوسط 

 پلكك می زنید پلكك زدن زنان تقریبا دوبرابر مردان است 

ثانیه طول میكشد تا نور خورشید به زمین  97دقیقه و 8 -

 . برسد 

 . تر ین نام در جهان محمد است بیش -

 اسم تمام قاره ها با همان حرفی که اغاز شده پایان می یابد  - 

 . مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است  -

 . محال است که ارنج تان را بلیسید   -

     خوك ها به لحاظ فزیكی بدن قادر به دیدن اسمان  -

 .نیستند

 

 
 

 

 

اگرت عاشق وشیداست بگو جزمن   

 ورمیل دلت به جانب ماست بگو 

ورهیچ مرا در دل توجاست بگو    

 گرهست بگونیست بگوراست بگو

 

 

ان کبوتر که لب بام شما پر زد ورفت    

 دل من بود که امد به شما سرزد ورفت 

هر کجا دور از توباشم نازنین غربت 

 نشینم 

هر کجا پایت گذاري خاك نرم ان 

 زمینم 

 

 8...آدامه ص 

اشته و ازهمكاریهاي مقام والیت راضی د

به شوراي والیتی . بوده و تشكر مینمایم 

راجعه نكردم نمیتوان در غور تا هنوز م

زمینه گفت که همكار هستند یا خیر ، اما با 

وجودیكه با نمایندگان مردم در پارلمان 

مراجعه نمودم ، آنها به ما هیچ همكاري 

 در زمینه نكرده اند                        

در طی سال جاري چند بار به : ماهنامه   

مسابقات اشتراك کرده اید و پالن سال 

تان چطور است آیا اعمار استیدیوم  8311

یا جمنازیوم در پالن است یا خیر 

 معلومات دهید ؟                                         

در سال جاري فقط یكبار : امروزش 

بخاطر مسابقه فوتبال به هرات رفته 

اما راجع به پالن سال . اشتراك نمودیم 

ه آینده باید بگویم  تا زمانیكه بودج

تثبیت نگردد ما  8311المپیك براي سال 

چیز گفته نمی توانیم اما در باره اعمار 

جمنازیوم یا استیدیوم جواب تكمیل را 

بعدآ بخدمت مردم و جوانان غور ارایه 

 .               خواهیم کرد

تشكر از شما که وقت خویش را : ماهنامه 

در اختیار ما قرار داده و به سواالت ما 

 .                           یه نمودید پاسخ آرا

 . از شما هم تشكر موفق باشید: امرورزش 
 

مـــــاهـــنامه اتــحــاد در نـــشرهــر شماره خویش در نظر دارد : نــــــوت 

بصورت مصاحبه آماده و  یتن هاي آینده هر اداره در اینوالگزارش ازفعالیت ها ، پال

بدست نشر بسپارد تا باشد از وضعیت موجود ادارات خویش آگاهی کامل داشته وتوقعات 

 .                               د یخویش را مطابق آن عیار ساز

 از طرف اداره نشریه

 

 اي دوست بیـــــا غــم فـــردا نخـــوریم

یكــدم عمــر را غنیمت شمـــریـــم وین  

فردا کـــه ازین دیر فنا در 

 گــــــذریـــم

 با هفت هـــــــزار سالگــان سر بسریـم

 خیام 



 
 

 
 

 سواالت اسان بود  ولی  جوابات مشكل

 نبود ؟م  درامـــــتحان  سواالت سخت خو ییكروز یك پدر از پسر خود پرسان کرد  که بچ

اگرراست بگویم سواالت  بسیار اســـــــــان بود ولی  جوابات   -:  پدرجان:   بچه جواب داد

 .سخت بود

 .چند ماکیان در کوچه با همدیگر مناظره  می کردند  ماکیان ها هریك می گفتند:  ماکیان 

 که شوهر هاي ما می گویند که روزانه یك تخم بیشـــتر نكنید ،

 .ا خوب نیستکه براي صحت شم

 :ماکیان ازگوشه صداکرد گفت 

 .مرا خوشوهرم نمیمانه که یك تخم هم بكنم  بخاطریــكه  میگه که اندامیت خراب میشه

 

نیاد فرهنگی توسعه ملیب  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 
 دوم                 9002-مارچ                              مطابق                                                                                                                                                     8311 – حمل    

طالب جالب ، بهترين خبر و ـن مـريـهتـزارش ، بـرين گـتـاالت ، بهـترين مقـر، بهعاتا در آخرهرچهارماه از نويسنده بهترين اش ندتــرفــميم گــحاد تصـــنامه اتـــاهــئولين مـــمس

از طرف اداره نشريه.        ئيدبهترين ترسيم كننده كارتون تقدير نمائيد پس براي تقديراز خود وياري با ما همکاري قلمی نما  

 شماره

مایان دونفر دانشجو گزارشگران ولسوالی چارسده 

والیت غور  ماهنامه اتحاد مربوط نهاد فرهنگی توسعه 

رویكار گردیده ومشوق  یتا در اینوالملی غور که جدید

جوانان در عرصه علم ودانش فرهنگ وکلتور میباشد 

ابراز سپاس وقدر دانی نموده  در پیامد گزارش خود را 

 :از ولسوالی چارسده به قرار اتی تقدیم حضور مینمایم 

ولسوالی چارسده یكی از : معرفی ولسوالی چارسده 

یباشد که در سمت ولسوالی هاي مهم  در والیت غور م

شمال اینوال در میان کوهستان هاي صعب العبور ودور 

افتاده اخذ موقعیت نموده که از طرف شرق به منطقه 

کوهستانی مرغاب والیت غور واز طرف غرب به 

غرچستان تاریخی واز سمت شمال به ولسوالی 

والیت فاریاب واز طرف جنوب به فیروزکوه  یکوهستان

مشترك دارد این ولسوالی  ومرکز والیت غور مرز

قریه بزرگ وکوچك بوده  79دارائی هفتادو دو 

وتخمینآ درحدود چهل هزار نفوس دران زیست 

وزندگی دارند درین ولسوالی یك باب لیسه بیست 

 4500باب مكاتب ابتدائیه ومتوسط باکمیت  94چهار

شاگرد اناث مشغول فراگیري علم  8500شاگرد ذکور و

تی یكنفر معلم مسلكی هم ندارند ودانش میباشند که ح

مردم ولسوالی چارسده بطور عموم از ملیت چارایماق 

بوده وبه زبان دري  تكلم مینمایند در ولسوالی چارسده 

والیت غور کدام سرك بصورت پخته ویا خامه احداث 

نگردیده ومردم ازاین ناحیه دچار تكلیف زیاد میباشند 

چ ا در ولسوالی دوموسسه غیردولتی افغان اید و سی ا

چارسده فعالیت دارند که در موسسه سی اچ ا  یكباب 

کلنیك صحی تحت پوشش داشته که براي تداوي ورفع 

مشكل درولسوالی ایجاد گردیده است اما کلنیك 

باش دارد ونه  و متذکره تا اکنون نه جاي براي بود

 کدام داکتر تعلیم یافته وماهر جهت حل

مشكل مردم دران موجود میباشد در سال روان در فصل 

زمستان تعداد هشت هزار بوجی گندم از مواد کمك 

اضطراري به ولسوالی چارسده داده شده تا به مستحقین توزیع 

لسوالی انتقال یافته از هزار بوجی بو 4000گردد که از جمله 

که چهار هزار بوجی دیگر که در  جمله گندم انتقال داده شده

مرکز والیت غور بوده  تاکنون ال درك ونامعلوم میباشد 

ولسوالی چارسده که نقطه شرقی غرجستان تاریخی میباشد با 

انكه برسر راه رفت وامد اهالی غور وترکستان قرار دارد 

عراده جات از این خط رفت امد وکاروانهاي تجارتی غیر 

دارند بازهم یكی از نقاط امن وامان میباشد این ارامش از 

 سابق تاکنون حفظ شد ه            

مردم چارسده احكام دولت منتخب وقوانین موضوعه ونافذه 

کشور را رعایت نموده درین ناحیه کشت وقاچاق مواد مخدر 

تاریخی بطور مصئون وجود نداشته وندارد ونیز اثار باستانی و

وبدون دستبرد افراد واشخاص بحال اولیه خود باقی اند  مردم 

ولسوالی چارسده که به رعایت قانون ومقررات دولت ارج 

فراوان قائل اند وبه قانون پذیري شهرت خوب دارند از دولت 

جمهوري اسالمی افغانستان توقع دارند که این اهالی محروم 

قرار نداده براي اینكه به تمدن عصر را بیش از این در انزوا 

جدید اشنا شده باشیم باید در قدم اول سرك چارسده ومرکز 

والیت غور را به طور اساسی احداث نمایند مكاتب را جهت 

هت رفع مشكل جرشد فرهنگ ودانش مردم توسعه بخشند ونیز 

مردم این ولسوالی کلنیك ها متعدد را در هر یك از دره هاي 

ومیوه دار چارسده ایجاد فرمایند تاباشد اهالی  مشهور سرسبز

عقب مانده این ولسوالی به تمدن عصر جدید اشنایی حاصل 

نموده ومطمئن گردنند که مانیز از اهالی اافغانستان میباشیم 

 زیرا مناسبات شوم دوره هاي گذشته ذهن مردم این ولسوالی

ما  نیز  طور مغشوش نموده اند که هنوز مردم باور ندارند که را

اهل افغانستان هستیم وباید دولت براي ما نیز خدماتی را در 

عرصه هاي اموزش وپرورش وبهداشت انجام دهد فقط با این 

باور اند که دولت افغانستان ابدا مارا نمی خواهد  واز ما بكار 

صداقت "ومحمد  "ساقی "مایان هر یك عبدالحكیم . ندارند 

ر اهالی پشتبانی خود را از دفتر به نمایندگی از جوانان وسای "

مرکزي نهاد فرهنگی توسعه ملی اعالم داشته وبهر نوع 

 .                                  همكاري حاضر واماده خواهیم بود 
 

  

 

 "رنجبر"شجاع الدین                    ورزش و ورزشكار
        ر فزايـد وكــاسـتیستــی كثزسـ   زنيـــرو بود مــرد را راســـتــی                     

 

طوریكه می دانید و میگویند ورزش سعادت است سرمایه همه گونه از شایسته گی و دست یابی به 

وري ،توانگري ،بزرگی و دیگرآنچراکه  بدان پر،تندرستی و سالمتی است دانائی ،هنرسعادت 

 .سعادت مند و یا نام میگردند همه وهمه را در پرتو سعادت مندي و عافیت میتوان بدست آورد

روي هم رفته تندرستی سرهمه خوبی ها و سعادت یعنی سالمتی و نادر مندي و همان است که 

انا در کلبد نیرومند و خردسالم در بدن سالم است چرا که در آن چون وچرا روان تو:گفته اند 

نیست اینست که به وسیله ورزش میتوان تندرست ماند و به سعادت زیست ورزش خوي را پاکیزه 

 .میدارد

اندیشه به غش نیروي عزم و اراده تواناي کوشیده گی ،عزت نفس ،دلیري ومانند این گونه 

 .ندرستان از مردم دارندنقشهاي سودمند را ت

گذشته گان گفته اند از فكرت درد مندان و خرد مندان ناسالمتان جز در پناه سالمتی بكار بسته نم 

شود همه خدمت گذاران جامعه و پدید آوران آسایش از جرگه سالمت مندان تندرست 

در مانده گی  برخواستن و قامت خدمت در ساحه سالمی برفراشته اند وجیبه ،تندرستی زبونی و 

و رفته  رفته نا امیدي و ناکامی است  ورزش یكی از ضروري ترین کارهاي روز مره است پس 

الزم است که بدن را همواره شاداب و خرم داشت تا در پرتو تندرستی آسایش و سعادت دست 

 .یافت و به ورزش بیخ غم را از کشور تن برندازیم

 زنده گی جز تندرستی نيست                  ناتوان بـود طــاليــه مرگ           

 

 

 نـــفـریــن
ده شترشی و آچار  رآزارش ده             عوض شیر و شك هدل آزار شدیارب آن شوخ   

 رنج بی خرچی من بیند و گر در خوشدل              عیش او تلخ کن و غصه بسیارش ده

 او خورد قورمه چلو هر شب من نان و پیاز            بعدازین دال خنك هفته یكبار ش ده

 چند روزي چو من غمزده بی آرد ش کن

ه هر یك نان دو صد گردش  بازارش ده ب       
 

: زارش گرانــگ  

خـــاکـــسار"و غـــالم رســـول  "عارفی"شــفـیع :چــغـچـران   

حضرت میر ولسوالی : شراف الدین ولسوالی تیوره : ولسوالی شهرك "الهام"نجم الدین :ولسوالی دولتیار

   (استاد سید علی مشفق )لعل

"وثـیـق"احـــــمـد : ولسوالی دولینه  "صداقت"ومحمد"ساقی"عبدالحكیم :ولسوالی چهارسده   

.در آينده نزديک آغاز می گردد جهت معلومات بيشتر به دفتر مرگزي نهاد مراجعه كنيدبراي اولين بار به ابتکار نهاد فرهنگی توسعه ملی كورس موسيقی در شهر چغچران : مژده, مژده  

 

 گزارش واصله از ولسوالی چارسده

 

فـرهــنگی تــوســعـه ملی بـناد  :صاحـب امــیــاز  

   1717108470پــرویــز یـعقـوبـی        : ل ــــئومــــدیــر مس

     Parvaiz_yaqoub@yahoo.com:ایمـــل آدرس 

  "فـضــلی "عــــــــــبـدالـلـطـیـف  :ولسـئر مـدیــاون مـــعــم

  "رنــــــــــــجــبـر"شــــجاع الــــدیــن  :رـیـــردبـــــس

حادــــاهـنامه  اتــــــم :شراتی ـــان نـــارگ  
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