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  1صـفـحه 
  نیاد فرهنگی توسعه ملی  ب

 

.....................سخن نخست  

 

تاريخ و فرهنگ مو قعيت برگزيدهء بخصوص 
 را درصدر جوامع بشري ديروزي

وامروزي داشته  واز ديد انديشمندان ِكشوري 
 را مستغني ميتوان گفت كه از افتخارات

تاريخي ِفرهنگي وهنري غني مستفيد 
غوريكي ازجمله سرزمين هاي كهن و.شدبا  

باستاني تاريخ افغانستان ومنطقه به شمار ميرود 
 كه افتخار آوران اين  تاريخ كهن

عموم از شاهان شمشاد دورهء سالطين غوري 
 كه هريك به نوبه خويش فخر دوران

دي ِامروزوفردايي منطقه را رقم زده اند ولقب 
 غنا مندي را از نگاه فرهنگ  تاريخي

وهنري از ان خويش نموده اند ِكه به مرور 
 زمان برخي ازكاركردهاي شان درج ميراثهاي

ولي با اين همه افتخارات كه . جهاني شده است
 دولت مردان وتاريخ سازان كمايي داشته

انددر طول بسيارمدت ها ازجانب دولت ها  
 ورژيم هاي حاكم دركشور ومسؤ لين امورات

نگريسته شده بلكه به   ِفرهنگي نه تنها به ديد كم
.باد فراموشي سپرده شده  بود  

بعد تحوالت نوين هم موقف دولت در برا بر 
اين خطه باستاني و اهميت آن از نگاه تاريخي 

 ازبي تفاوتي

عده ازفرزندان .چمشگير بر خوردار بوده است 
 غيورغوري به بالنده گي به افتخارات پدران و

ا ربين نياكان خويش خواستند تايك سمين
امپراطوري )المللي ِعلمي تحقيقي تحت نام

غوريها وجايگاه آن در تاريخ ِتمدن وفرهنگ 
به مصارف شخصي خويش (افغانستان ومنطقه

درمركزكشورشهر كابل 
برگزارنمايند ِوغبارفراموشي را ازچهره زيبا 
وتابناك تاريخ فخرآور غوريها بشويند ِوسيلي 

وغين مبني آبداري را بر روي آنانكه ادعاي در
بر حفظ از ميراث هاي تاريخي وفرهنگي 

بنيادفرهنگي توسعه . افغانستان منمايند بكوبند 
ملي وماهنامه اتحاد خوشبين ومفتخربراين 

خدمت بسا بزرگ فرزندان غوري به تاريخ 
باستاني شان بوده وازاين ابتكار بي سابقه شان 

تمجيد وقدر داني ميكند واعالم ميدارد كه 
وري تباران بر عالوه اينكه غوريها وغ

ميخواهند فخر بيا فرينند ِبلكه نمي مانند فرهنگ 
روي اين . بزرگ تاريخي شان خدشه دار باشد

ملحوظ ماهنامه اتحاد شماره ماه ثور خويش را 
بيشتر روي اين موضوع  اخصاص داده 

مصاحبه ها وگفتگو هاي با اشخاص علمي 
.وادبي وفرهنگ پرورميداشته باشد  

 

 

 

  

 

 

 

ها دركابلبرگذاري سيميناربين المللي علمي وتحقيقي غوري  

علمي پيرامون امپراطوري غوري ها و جايگاه  آن در تاريخ سيمينار تحقيقي و"براي نخستين بار همايش بزرگ تحت نام 

با اشتراك نخبگان ،محققين، مورخين دانشمندان داخلي و خارجي، قلم بدستان محصلين، "تمدن وفرهنگ افغانستان و منطقه

لوم انجينر نماينده هاي غوري ها و اقوام غوري تباران از واليات ديگر كشوركه به ابتكار و زحمات خستگي ناپذير ديپ

هدف راه اندازي اين .عبدالرحمن غوري ،همگام با اكادمي علوم افغانستان و ساير فرهنگيان غور در كابل برگذار گرديد

حمل سال جاري را در برداشت، ياد آوري از تاريخ درخشان و  92الي  92سيمينار بزرگ علمي و تحقيقي كه از تاريخ 

به شهكار ها و كارنامه هاي سالطين با شكوه غوري ، پيشرفت هنر،علم و  هميشه فروزان غوريان ،مكث و عطف توجه

ابتدا محفل با قرائت چند آيه از كالم هللا مجيد و پخش . فرهنگ ،زبان و ادبيات در جريان امپراطوري غوريان بوده است

انستان سرقونسولگري جمهوري كه در روز اول پيام رئيس جمهور اسالمي افغانستان ،ولسي جرگه افغ. سرود ملي آغاز يافت

اسالمي ايران در كابل و ده ها نهاد هاي اجتماعي و فرهنگي  با حضور داشت برخي اعضاي دولت و عده كثيري از وكالي 

پارلمان ،نماينده هاي كشورهاي هندوستان، ايران، و نهاد اجتماعي مربوط به انگلستان قرائت گرديد و از شاه كارهاي شاهانه 

ودر روز دوم نيز محققين و دانشمندان مقاالت شان را پيرامون موضوع قراعت .توصيف و ستايش به عمل آمد شاهان غوري

آنچه كه توجه محققين و تاريخ .  تاريخ غوري ها به يك خط زرين درج و ثبت تاريخ كشور باستاني ما افغانستان ميباشد.كردند

كسي كه در تاريخ جهان نخستين لقب شهنشاه زن را بخود .باشدنويسان را بخود جلب نموده است سلطان راضيه غوري مي

ولي تا . با وجود اينكه دنياي امروز در عصر جديد قرار دارد و دم از حقوق و حمايت از زنان ميزنند. اختصاص داده است

ن چيزيكه امروز دنيا يعني آ.هنوز هيچ كدام زني موفق نگرديده است تا خود را به جايگاه و مقام سلطان راضيه غوري برساند

كه اين مقام با شكوه و عزت آفرين را .غوري ها صدها سال قبل به آن فايق و نايل گرديده بودند. به آن دسترسي نيافته است

اين سيمينار علمي و تحقيقي با كنسرت هنرمندان محلي غور نيز همراهي ميشد و . يك دختر غوري از آن خويش نموده است

و تمام بزرگان و جوانان غوري ها و غوري . لي و اتفاق تمام غوريا ن و غوري تباران فراهم شده بودزمينه خوب براي همد

صدور و اين سيمينار در اخير روز دوم با .تباران با گرفتن عكس ها ي يادگاري هم نوائي وهمدلي خويش را اظهار كردند

  .قطعنامه پايان يافت 

 

. مصاحبه با شهر دار شهر چغچران  
نخست از همه خود را به خوانندگان ماهنامه اتحاد : ماهنامه 

 نمايد ؟  معرفی

فرزند سخی داد شهردار ( عصمت)نام محمدعثمان : شهردار 
 . شهرچغچران

لطفآ در باره فعاليت ها و اجراآت که اداره : ماهنامه 
داشت خوانندگان ماهنامه را اگاه  7231شهرداری در سال 

 سازيد؟ 

اجراآت که از طرف اداره شهرداري طی سال : شهردار
 ........تگذشته صورت گرفته قرارذيل اس

 (2)ادامه صفحه 

ان ــــلی و ارگــعه مــــــوسـگی تـنـــرهــياد فــنـــب

يروزی ــور پـــث 3اد ــحــــه اتـــامـنـــــاهـی مـــشراتــــن

جاع و ـــردم شـــمامی مـــرای تـــن را بــديــجاهــم

 دــــايــينمــــرض مـــک و تهنيت عـريـبــور تـــد غـــجاهــم

                             



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنیاد فرهنگی توسعه ملی 

9002- می                                                               مطابق                                                                                            1811 –ثور      سوم 

  9صـفـحه 

 شماره

 در غور اقوام گان نخبه و علما ، دانشمندان ، بزرگان 

 بس بودن محروم که اند رسيده نتيجه اين به واليت سطح

                                                           ! است

 غور ملت سرنوشت درقبال حال و گذشته های حکومت

 مردان دولت دنبو توجه بی بلکه اند نکرده توجه چندان

 غورباستان عنقريب و ميدانيند توهين ها غور برای را

 در تاکنون شان افتخارات که غور های بچه شير زادگاه

 های راکت و است لمس قابل وسيستان پنجاب ، سند ، هند

 اثر به نموده گذاری نام(  دو و يک)  شهاب بنام را شان

 ستا نزديک غور مردم به نسبت حکومت گی عالقه کم

                  .شود حذف هم افغانستان جغرافيای از که

  

                                   !غور فرزند عزيز هموطنان بلی
  

 شايسته غور مردم آيا کن فکر و انديش بی خود به يکبار

 دولتی های پست لياقت آيا ؟ ندارند را کردن حکومت گی

 ما آيا ؟ نميرسد دهبمشاه افتخار با نسل اين سيمای در

 از که ؟ نداريم را بودن ريس و قوماندان ، والی لياقت

 می فرستاده تحفه عنوان به ما برای کشور ديگر نقاط

                                                . داريم بلی شود

 و ها شگاف همانا ما مشکل و داريم مشکل خود ما اما

 افتخارات که تاس جنگ دهه سه تحميلی درزهای

 اين و است برده سوال زير را ما مردان شير و مجاهدين

 حکومت نزد را ما همديگر عليه های بدگوی و نفاق

 که است علت همين است نموده قدر بی نيز مرکزی

 ارزش و گيرند نمی تحويل کسی را ها غوری امروز

                                                         .نميدهند

 عالقمندان و دانشمندان ، علما ، قوم گان نخبه امروز اما 

)  قضيه اصل وبه اند برده پی مشکل اين به سياست

 جدی توجه تفاهم به آمدن نايل جهت( غور مردم مشکل

 مردم ابرومندانه زندگی به رسيدن و اند گرفته رويدست

 و بود خواهد غور مردم همبستگی و اتحاد با توام غور

 آينده انتخابات منتظر صبرانه بی غور مردم اکنون  . بس

 حمايت افغانستان جمهوری ريس اخير فرمان از و بوده

 و دقت به آينده جمهوری رياست کانديدای از و مينمايند

 مشوره و تفاهم از بعد را غور مردم موضع جدی توجه

                                             .کرد خواهيم اعالم

 کانديد عنوان به يکهها شخصيت از دقيق مطالعه لبتها

 دقت با اند شده نامزد افغانستان آينده یجمهور رياست

 اعالم مشروع شرايط با خود مردم با مشوره و کامل

 دنباله که اند رسيده نتيجه اين به غور مردم نمود خواهيم

 نماينده آدرس از ييکه انها و نبوده مفيد ديگر ها روی

 مردم به باره دو است بهتر ميگويند سخن ممرد های

 مردم ديگر زيرا بپيوندند خود مردم به و نمايند مراجعه

 می نهاز آا بلکه داد نخواهند قيمت  روغيند های وعده به

 تصميم زيرا شوند يکجا غور مردم کاروان به که طلبيم

                                      . است غور مردم گيرنده

 و جهاد دوره در که افتخارات وجود با غور مردم

 افغانستان مردم ترين مظلوم به امروز داشتند مقاومت

 عوام و گيرانه غافل های عده و نتايج همانا اند شده تبديل

 گامهای متعال خداوند توفيق به هللا انشآ که بوده فريبانه

 بطالن خط فريبنده ها نويد و ها عده و همه باالی بعدی

 غور مردم مردمی گامهای نخستين اين و کشيد خواهند

 آينده جمهوری رياست کانديدان برای خطر زنگ

                                         . بود خواهد افغانستان

 حفيظ هللا صميم

 

ری هــا آغـاز تــفـاهـم غــو  

 

تي درولسوالي اوبه واليت بقدر كافي جايداد زمين زراع
همچنان در شهر هرات و كابل خانه شخصي .هرات دارم 

خويش را درخدمت ( ثروت)دارم ومصمم هستم تا ماديات 
منظورم از  اعتالي عزت وعظمت مردم خويش داشته باشم،

ذكر ماديات اين است كه دوست دارم اين ثروت را  در راه 
ن به مصرف حفظ ميراث هاي فرهنگي و باستاني غوريا

سخاوت،مردانگي و فرزانگي را دوست دارم از .برسانم 
سروده  سروده هاي كه در وصف غوري و سالطين غوري

كمك به هموطنان را كمال افتخار .بسيار لذت ميبرم ميشود
.مخود ميدان  

لطف نموده از دوره خدمت خود دردولت بگوئيد كه  :نشريه
چه زمان فكر از.دركدام بست ها اجراي وظيفه نموده ايد

همچو ابتكاربي نظير را كرديد وچه چيزشمارا تشويق به 
 برگزاري اين سمينارميكرد؟

بنده از موقف و بست بريدمن شروع  بكار :  انجينر غوري
نموده و الي بست تورن جنرالي در قدمه هاي مختلف 

اكثر دوره خدمت  من  .شرايط گوناگون وظيفه اجراكردم 
آخرين  . و مزار بوده  است در اردو در واليات هرات

وظيفه ام دراطراف به اساس حكم رئيس جمهور فعلي آقاي 
بحيث قوماندان گارنيزيون هواي  2831كرزي درسال 

شيندند در بست تورن جنرال بود كه روي بعضي ملحوظات 
منطقوي محترم الحاج محمد اسمعيل خان حضور بنده را در 

بيشتر ازيكسال  اين موقف مخالفت نموده و دركابل  مدت
همين زمان اقامتم دركابل زمينه ساز روابط و . بيكار بودم

شناخت بسيار خوب با بزرگان، دانشمندان، جوانان ومردم 
غيور غوري كه از آوان طفوليت عاشق عظمت گذشته آنها 

بوده ام گرديده  ومن نظامي را به فكر كارهاي بزرگ 
يخ و تاريخ فرهنگي براي بازگوكردن  و ياد بود از تار

سازان نامدار غوري بحيث فرزند اين خا نواده بزرگ 
انداخته و فرض خود دانستم تا در اين راه  تا سرحد توان 

چون متوجه شدم كه آغاز فرهنگي . رفع مسئوليت نمايم
براي بازيابي هويت وعظمت گذشته ما، كارساز تر از 

نظامي گري بوده والزم است تا همه معتقد به بزرگي و 
به يك گل بهار "فتخارات خود شوند به قول معروفا

طي چندين سفربه واليات شمال وشرق با غوري "نميشود
هركجا غوري ها را .تباران از نزديك آشنائي حاصل كردم

آدرس ميدادند از آنها ديدن نموده  و جويائي احوال شان 
وقتيكه دانستم فرزندان اين خا نواده با عظمت نه تنها .ميشدم
يت غور بلكه از قرن ها به اين طرف در واليات در وال

جالل آباد، كنر، لغمان، لوگر، كابل، گرديز، بغالن، مزار، 
كندوز،  تخار، ميمنه، بادغيس، فراه، هرات، هلمند، 

قندهار، باميان، دايكندي،ارزگان و غيره سكونت داشته و 
درهرجاي كه هستند از نخبه ترين و خوشنام ترين افراد 

تا اينكه به فضل . د اند،بيشتر تشويق شدممناطق خو
خداوندتوانا و همت فرزندان فداكار غوري توانستيم براي 

اولين بار بعد از حدود هشتصد سال يك سيمينار بين المللي 
بي نظيررا به اشتراك نماينده هاي غوري تباران از تمام 

........واليات فوق الذكر وجمع بزرگي از دانشمندان  

  (4) ادامه صفحه

محترم نشريه اتحاد طوري كه  انهموطنان عزيزوخوانندگ
حمل سال جاري سمينار 18درجريان هستيد به تاريخ 

امپراطوري غوريان جايگاه آن )بزرگ بين ا لمللي تحت نام 
به ابتكار محترم (درتاريخ تمدن وفرهنگ افقانستان ومنطقه

ديپلوم انجينر عبدالرحمن غوري به مدت دوروز در كابل 
صاحبه اختصاصي را با برگذارگرديد ونشريه اتحاد م

كه توجه شما . محترم انجينرصاحب غوري انجام داده است
.را به آن جلب ميداريم  

لطف نموده  درقدم نخست معلومات مختصر زندگي : نشريه
.نامه تان را براي خوانندگان نشريه اتحاد بيان داريد  

با تشكر از نشريه اتحاد ونهاد : انجينر عبدالرحمن غوري
من ديپلوم انجينر عبدالرحمن غوري .ملي فرهنگي توسعه

قريه اسكوان ولسوالي تولك واليت غور  2841متولد سال 
هستم، مكتب ابتدائيه را از صنف اول الي صنف نهم در 
ظرف شش سال يعني صنف سوم،پنجم و هفتم را امتحان 
سويه داده و باقي صنوف را نيز به درجه عالي به پايان 

ن حافظ، مثنوي مولوي و علوم قرآن كريم، ديوا.رسانيدم
ديني را الي هدايه نزد پدرم همزمان با شموليتم به مكتب و 

بعد از فراغت از . درجريان تحصيل دوره ابتدائيه آموختم
شامل ليسه سلطان  2811صنف نهم در بهار سال 

عالوالدي غوري شدم و سه ماه  بعد دوباره با اخذسه پارچه 
ولي با كمال تاسف . ديدمشامل ليسه شيخ محمد ساغري گر

جنگ ها مانع حضور مستقيم اكثرمتعلمين درصنوف درسي 
را زمانيكه درهرات بودم  21و سند فراغت صنف . گرديد

با آنهم مضامين صنف دهم .يكي از دوستان پدرم برايم آورد
الي دوازدهم را  گاهي با استاد وگاهي بدون استاد مطالعه 

بتدائي ام محترم غياث الدين از استادان دوره ا. وفراگرفتم 
خان غوري، محترم آقانوركينتوز و بعدا محترم احمد 

سعيدي و محترم فضل الحق فضل كه هنوز الحمدهللا در قيد 
به  2811در اخير سال .حيات اند و به آنها  افتخار ميكنم

كابل آمدم و شامل يك امتحان كانكور در بخش نظامي شدم 
بورس تحصيلي در رشته  و با اخذ نمرات عالي كانديد

و مدت شش سال در اكادمي عالي .انجينري نظامي گرديدم 
نظامي قواي هواي ومدافعه هواي اوكراين تحصيالتم را به 
اكمال رسانيده و بدرجه ماستر علوم فارغ، و دراخير سال 

به وطن عودت نموده و وظيفه را در قواي هواي 2831
درجريان  برعالوه. ومدافع هواي كشورآغاز نمودم

تحصيالت خارج از كشور به شكل خصوصي وشبانه مدت 
سه سال انستيتوت حقوق و روابط بين الدول را نيز بدرجه 

  .ليسانس به پايان رسانيدم

خانمم نيز غوري تبار و :در اخير چند جمله شخصي دارم 
هفت فرزند دارم چهار دختر و سه .متولد بادغيس ميباشد

ارد متعلم صنف ششم ليسه پسربزرگم منديش نام د.پسر
 .عالي حبيبيه كابل است
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 بنیاد فرهنگی توسعه ملی   8صـفـحه 

 

 شماره

كابل دانشگاه اسبق استاد حيدري استادعابد محترم با اختصاصي گفتگو  

 افغانستان به شمارا آوري تشريف اتحاد ونشريه ملي توسعه فرهنگي نهاد نخست درقدم
.ميگويد خيرمقدم  

ازشما تشكر:حيدري ستادا  

 ن بيا اتحاد ماهنامه خوانندگان براي مختصر بطور را تان نامه زندگي نموده لطف: نشريه
.داريد  

 حيدرخان غالم ميرزا مرحوم فرزند حيدري عابد محمد پوهندوي من اسم: استادحيدري
 يك در"تيوره"غور نشين حكومت زمرك در امروز از قبل سال پنجاه حدود هستم" غوري"

 غور واليت ماموران نخستين جمله از يكي پدرم. گشودم هانج به ديده روشنفكر خوانواده
علوم متداول علوم در كه  به نيك خوشنويس و سخنور همچنان و داشت طوال يد سياسي ِِ

 در را ام ابتداي تحصيالت" بود دورانش بديل بي خطيب" يگانه حيدر غالم داكتر قول
 ابن ليسه در را ثانوي صيالتتح و"چغچران" كاسي ابتدائيه و"تيوره"غور ابتدائيه مكتب
 علوم فاكولته شامل كانكور امتحان نمودن سپري از بعد رسانيده پايان به" كابل" سينا

 از استفاده با تاريخ رشته در ليسانس تحصيالت ختم گرديدم،پيوست كابل دانشگاه اجتماعي
شگاه عازم شوروي سابق گرديده و تحصيالت عالي ماستري را در دان تحصيلي بورس يك

دولتي شهر تبليسي پايتخت جمهوري گرجستان در رشته تاريخ عمومي به پايان رسانيده،با 
اخذ ديپلوم عالي بوطن برگشتم بجاي تقرر در وظيفه برعكس قهرا بخدمت عسكري سوق 

بعد از يكسال واندي خدمت عسكري ترخيص گرديده و دركادر علمي شعبه تاريخ .شدم
بيشتر از يكنيم دهه در بزرگترين موسسه تحصيالت .شدمدانشكده علوم اجتماعي مقرر 

درين مدت .درخدمت نسل جوان قرار داشتم (دانشگاه كابل)عالي و كانون علمي كشور
آخرين اثر من كه به خاطر ترفيع به رتبه .چهار عنوان كتاب علمي و تحقيقي تحرير نمودم

گاهم غور تحت عنوان درمورد اجداد و زاد.تحرير كردم( پروفيسوري)علمي پوهندوي 
بوده است كه در دانشگاه كابل اكادمي علوم " بررسي اوضاع سياسي نظام غوري ها "

مجبور به ترك كشور ( ميالدي 9007) 7230در جوزاي . افغانستان به نشر رسيده است
با .گرديدم فعال با خوانواده ام در شهر اسلو پايتخت كشور شاهي ناروي زندگي دارم

و ساير مراجع علمي همكاري داشته و در عين وقت بحيث مدرس تاريخ و دانشگاه اسلو 
در .فرهنگ افغانستان در انستيتوت ديپلوماسي وزارت خارجه ناروي مصروفيت دارم

پهلوي ترتيب،تنظيم و بازنويسي يادداشتهاي قلمي ام از طريق تحرير بيرون مرزي نيز 
.همكاري دارم  

ري ها را در تاريخ بخصوص افغانستان اندك پيرامون جايگاه و اهميت غو: نشريه
 معلومات بدهيد؟

جايگاه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي غوري ها نه تنها در تاريخ : استاد حيدري
خراسان ديروز و افغانستان امروز از اهميت استثنائي برخوردار است بلكه از اهميت 

سي امپراطوري غوري ها از حاكميت سيا.خاص منطقوي نيز برخوردار بوده و ميباشد
چين و ماچين الي هرمز و از دهلي تا ماوراي سيحون را احتوا ميكرد كه در زمانش يكي 

امپراطوري غوري ها از .از بزرگترين قدرت هاي سياسي منطقه به شمار ميرفت 
از نگاه )وضعيت عالي اجتماعي و اقتصادي برخوردار بوده گروه هاي مختلف انساني 

در محدوده اين حاكميت حيات به سر ( زباني ،عرفاني و غيره ديني مذهبي،
امپراطوري غوري و باشندگان آن از امكانات خوب اقتصادي برخورداربودند به .ميبردند

همين ترتيب افتخارات فرهنگي غوري ها در افغانستان و نيم قاره هند نه تنها به هيچكس 
يادگاري هاي فرهنگي .ار رفته و ميرودپوشيده نيست بلكه مايه فخر باشندگان منطقه بشم

.غوريان در جمله ميراث هاي فرهنگي جهاني ثبت گرديده كه مايه افتخار است  

از ديدگاه شما غوري ها جهت شناخت بهتر فرهنگ وتمدن شان چه كارهاي را  :نشريه
 بايد انجام دهند؟

 

در هزاره اي كه ما در آن زندگي ميكنيم مبرم ترين موضوع را :استاد حيدري
به قول بزرگان يك ملت وقتي از بين ميرود كه هويت .هدايت فرهنگي تشكيل ميدهد

فرهنگي اش نابود گردد ِ دولتها و ملتها در دنياي مدرن امروزي پولهاي هنگفتي 
زيرا شناخت و حفظ ميراث .فرهنگي به مصرف ميرسانند را در عرصه خدمات

غوري ها در .هاي فرهنگي در صدر قرار داشته و از گرانبها ترين ميراث ها است
قطا ر ثروتمند ترين هاي عرصه منطقه به شمار ميروند، وظيفه دارند با تالشهاي 

ي، استفاده از وسايل ارتباط همگاني تصويري صوتي ، نوشتار)معين فرهنگي 
نشر روزنامه ها، هفته نامه ها، جريده ها ، ماهنامه ها ،تدوير محافل فرهنگي و 

هنري ،  ايجاد مراكزفرهنگي هنري، گروه هاي هنري و ده ها مطلب ديگر درين 
غوري ها جهت شناخت و معرفي اين فرهنگ بزرگ نه .راستا جدا و جدا بكوشند

ان فرهنگ پرور شان از يك تنها غوري بلكه منطقه خويش به حيث ميراث نياك
طرف و از جانب ديگر معرفي آن به سايرين از هيچ نوع تالش مثمر هدفمند دريغ 

. نورزند  

برداشت كه ازسمينار علمي تحقيقي امپراطوري  غوريها وجا يگاه آن :نشريه
 درتاريخ ِتمدن وفرهنگ افقانستان ومنطقه داشتيد چه ميباشد؟

جايگاه امپراطوري غوريها در تمدن وفرهنگ سمينارعلمي تحقيقي :استادحيدري
افقانستان ومنطقه به نوع خود در تاريخ كشور بي نظير بود اين نخستين سمينار با 
عظمت كه به همت تعداد از فرهنگيان وفرهنگ دوستا ن غوي تدوير گرديد پيام 

هاي چون معرفي عظمت غوريها در عرصه هاي سياسي ِنظامي 
ثانيا اين عظمت سياسي .نري وغيره رابه ارمغان داشت اقتصادي ِجقرافيايي ه ِ

فرهنگي منطقه وجهان اسالم كه در هشت قرن اخير به فراموشي سپرده شده بود 
به سطح خيلي عالي به نمايش گذاشته شد ثالثا دست آورد بزرگ اين بود كه براي 

اولين بار درتاريخ كشور بهترين وصلت را بين خانواده هاي غوري وغوري 
.بارهاي ساكن افغانستان به وجود اوردت  

طوريكه همه شاهد بودندومالحظه گرديد غوري تبارهاي چندين واليت كشوربراي 
ي خود تجليل زير يك سقف گردهم  آمدندتا ازميراث اجدادبزرگ غور نخستين بار

اجازه بدهيد صريحا اظهار بدارم كه تدوير اين سمينا ربا  شايسته به عمل آورند
هم كامال به مصرف شخصي توسط فرهنگيان غورلكه ننگي بودبررژيم عظمت وآن

 پوشاي افغانستان وسياست هاي فرهنگي منفورتباري آن

.استاد محترم ازينكه وقت خويش را در خدمت مان گذاشتيد جهان سپاس  :نشريه   

ازشما زياد تشكر  سپاس :حيدري استاد     
 

 
 (7)ادامه صفحه 

اداره شهرداري اضافه از يکصد هزار نهال مثمروغيرمثمر  7231دراوايل سال 
مختلف شهر با  راازمرکزوقريجات همجواروازشهر کابل قسمآ خريداری ودرنقاط

للخصوص درپارک ِ اطراف تعمير دومنزله شهرداری وپارک کنار تعمير رهايشی 
مقام واليت وساحات ،زيرجوی پوزه ليچ ،جويچه های اطراف سرک های داخل شهر 

غرس نموده و درحصه حفاظت ونگهداری بشمول CRSبه همکاری موسسه محترم 
درهمين .تمامآ سبزگرديده< ج>ندبه فضل ومرحمت خداو. آبياری آن کوشيده است 

مدت سپری شده به تعداد دوپارک تفريحی از عوايد شهرداری نيزتحت بهره برداری 
 .مقيم چغچران درحال اعمار ميباشدP-R-Tقرار گرفته وپارک ديگری هم ازطرف تيم 

شهرد ار صاحب لطفا در قسمت پروژه های ساختمانی و سرک سازی : ماهنامه 
 به خوانندگان معلومات دهيد؟ 7231داخل شهر طی سال 

جويچه های اطراف پارک تعمير دومنزله شهرداری به  دربخش ساختمانی: شهردار
قسم پخته به شمول گلدان های آن اعمارشده وازجانب ديگربه تعداد دوپايه پلچک 
وهشت باب تشناب نيز به قسم پخته جهت رفع ضرورت همشريان عزيز درنقاط الزم 

ز جغل اندازی سرک های داخل شهر توسط اداره شهرداری به شمول وني .اعمارشده
جويچه های اطراف سرک کار صورت گرفته و هم پل آب ريز قريه کنديوال از 

 . نيز اعمار و فعال تحت بهره برداری قرار دارد  CRSطرف موسسه محترم 

سمت روابط شما با موسسات غير دولتی چيگونه بوده آيا موسسات در ق: ماهنامه 
 سرسبزی شهر با اداره شاروالی همکاری دارند يا خير؟

در حصه   CRSاز جمله موسسات مقيم واليت غور صرف موسسه محترم : شهردار 
نهالشانی و اعمار پل کنديوال و شاندن نهالهای غير مثمر درزير جوی پوزلچ که تهيه 

 .نهال ازطرف اداره شهرداری بوده همکاری نمودند

الت عمده اداره شهرداری که مانع پيشرفت فعاليت آن ميگردد چی مشک:  ماهنامه 
 ميباشد؟ 

مشکالت عمده اداره شهرداري را کمبود عوايد ومسائل حمل و نقل ،وسايط : شهردار
 .کار ، کمبود پرسونل تشکيل ميدهد

 پالن اداره شهرداری در سال جاری چه خواهد بود؟: ماهنامه

 ! جاری بايد متزکر شد اينکه در باره پالن کاری سال : شهردار

 اعمار چند بيت الخال بداخل شهرچغچران  : الف 

 هموارو جغل اندازی سرک های داخل شهر چغچران : ب 

نهال مثمر و غير مثمر در سال جاری از طرف اداره شاروالی به  150000: ج 
 . غرس گرديده   CRSهمکاری موسسه محترم 

دولت در باره پخته کاری سرک های داخل  صفا کاری داخل شهر ، جلب کمک: د 
شهر ، فعال نمودن سيتم آبرسانی داخل شهر به وسيله موسسات مقيم اين واليت ، 
فعال نمودن بعضی ادارات شهرداری در ولسوالی ها ، اعمار يکباب کاروان سرای 
بداخل شهر غرض جمع نمودن حيوانات ، اعمار يک پل پياده رو باالی دريا هريرود 

 . همکاری موسسات مقيم غوربه 

 در قسمت عملی نمودن پالن پنجم شهری پالن شهرداری چی ميباشد؟: ماهنامه 

منظور و واصل  7231بخاطر تطبيق پالن پنجم شهری که نقشه آن درسال : شهردار 
شده با مقام محترم واليت و ارگانهای ديگر مفاهمه صورت ميگرد اميد که توزيع 

 . شروع گردد

توقع شما از شهروندان شهر چغچران بخاطر پاک نگهداشتن شهر با اداره : ماهنامه 
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(NGO  )يت ما نمايندگی دارند در شناسائی وتطبيق پروژه های های خارجی وداخلی که در وال

دارد که ازخدمات  درين راستا جا. شان  درين ولسوالی باوجود امنيت مناسب عالقه نميگيرند 

درسکتورهای صحت ، تعليم وتربيه (  CHA)موثر وبالوقفه  موسسه هماهنگی کمکهای انسانی 

ولک خدمات شايان اين موسسه را به ديده قدر ، زراعت وانجينری  اظهار سپاس نمود ، ومردم ت

( CRS)   همچنين دفترمحترم.نگريسته واز نهاد مذکور به پيمانه وسيع استقبال و  تشکر ميکنند

و کورسهای آموزشی حرفوی پروژه های دارند ( آب آشاميدنی )   Water Supply    در بخش 

زال استدعاميداريم که بزرگان مارا توفيق که از ايشان نيز تشکر ميکنيم در اخير از خداوند الي

ومردم از خدمات متوازن در . خدمت بخشد  ، وقضيه وعده بسيار وعمل کم را معکوس سازد 

 .        همه عرصه ها مستفيد گردند

 70/07/7233.ولسوالی تولک گزارش گر  "       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره سوم 

 

 :معرفی مختصر ولسوالی تولک 
ولسوالی تولک يکی ازولسوالی 

های دورافتاده واليت غور ميباشد 

که به طرف غرب واليت غور 

رف غرب از سه ناحيه که از ط

به واليت هرات همجوار واز 

طرف شرق به ولسوالی شهرک 

وازطرف جنوب به ولسوالی 

                .ساغر متصل است 

ولسوالی تولک يکی از  ولسوالی 

های سرسبز ودارای تاريخ کهن 

وافتخارات مزيد ميباشد که از 

آنجمله ميتوان از قلعه تولک ويابه 

ياد ( انتر ملک) اصطالح عوام 

 آورشد که در دوران تجاوز 

 

قابل ذکر است که تعمير 

عمار قوماندانی تولک در حال ا

است که اين يک پروژه 

تمام ولسوالی ها درسراســـری 

بطور يکسان از آن مستفيـــــد  

وهمچنين تعمير . ميشوند 

هــــــــــای بعضی از مکاتب 

(  PRT)بطور خامه از طريق 

ساختـــــه شده که  نميتوان آنها 

را به تعمير هائيکه به شکل پخته 

واساسی از طرف نيروهای  

(PRT  )ردر ديگر واليات مستق

مستقر هستند مقايسه نمود ، 

           ه وـيريــسات خـــچنين مؤســهم

ورــــــولک واليت غـسوالی تـــود ولــوجــت مــــصر از وضعيـــزارش مختــــــگ  

.      نشر رسانيده تا زمينه رشد وانكشاف متوازن با در نظر داشت گزارشات واقعي  همگاني سازده وار بنهاد فرهنگي توسعه ملي ازطريق ماهنامه اتحاد وظيفه خويش ميداند اينكه گزارشات از وضعيت ومعرفي ولسوالي هاي واليت غور را بطور سلسل:  نوت

                                   

 

يجه نيروها ی چنگيز خان مردانه وار ايستادگی نموده وهيچگاه مردم غيور آن زمان سر تسليم خم نياوردند ودرنت

                                                  .آن قلعه را به تصرف خود درآورند متجاوز چنگيز نتوانستند

                                                                                              :دربخش تعليم وتربيه   
ولسوالی تولک تعداد مکاتب در .وضعيت معارف درولسوالی تولک روزبه روز سيرنزولی خودراطی مينمايد 

تعداد مجموع شاگردان . باشد می باب نسوان( 3)باب مختلط و( 2)باب ذکورو  (22)جملهزان باب بوده که ا(27)

وتعداد استادان ( 21)تعداد استادان مسلکی  .می باشد( 7109)وتعداد مجموع شاگردان اناث  (7170)مکاتب ذکور

.                  تعمير ندارندباب ، باقی  مکاتب ( 1)اعمارشده  تعمير تعداد مکاتب که. می باشد( 719)مسلکی رغي

                                                                                       :وضعيت فعلی ولسوالی تولک 

ولسوالی تولک درحال حاضر وضعيت نورمال امنيتی را پشت سر ميگذارند واين هم مرهون احسان واهتمام مردم 

 به ته قابل ذکر است که گاه گاهی در مناطق مختلف اين ولسوالی مشکالت امنيتی بوجود ميآيد کهاين محيط بوده الب

                                                                                   .وساطت مردم مشکالت متذکره حل ميگردد

 :دربخش بازسازی 
طوريکه واليت غوردر سطح مملکت در عرصه بازسازی ) ير نزولی دارد دربخش بازسازی ولسوالی ما متأسفانه س

طور مثال ليسه سيد ( ولسوالی تولک را ميتوان مثال داد ، وتعليم وتربيه  عقب نگهداشته شده  ، درسطح واليت

مير عبدهللا علوی تولک  که يکی از سابقه ترين ومشهور ترين ليسه های اين واليت ميباشد تا هنوز ازنعمت تع

اين ولسوالی درسايه درختان ويا خيمه ها در وضع رقت باری    دانش آموزان مکاتب% 59برخوردار نيست و 

بدون داشتن استادان فنی ومجرب  به آموختن علم ودانش  ادامه ميدهند ، واليت ما واراکين بلند پايه از موجوديت 

ه باشند مورد توجه شان قــــــــرار نگرفتــــه است ، بياد دارم در ولسوالی بيخبر هستند ويا اگر آگــــــــا چنيــــــــــن

يکی از جلســـــات در ســـــــــــــــالون واليت يکــی از روســــــــــــــــــائی اين واليت هنگــــــاميکـــــه ميخواست 

ــــــــــه مواجه شد ومتأسفانه ايشان گزارش از فعاليت هــــــــای خويش آرايه نمايد به سوال يکی از حاضرين جلسـ

از ولسوالی های مانند تولک،شهرک وچهارسده اظهار بی اطالعــــی نموده و باآلخره از طرف حاضرين برايش 

واليت غور خطاب ننمــــوده بلکه به ....  پيشنهـــاد شدکه  ازين به بعد  ايشــــــــــان، خويش را به عنوان رئيس 

                                       .دبخود انتخاب نمايمرکز واطراف شهرچغچران .... .عوض لقب رئيس 
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بـنـــــــــــــــــــــــــــــــــیاد فـرهــنگی تــوســعـه مـــــــــــــــــــــلی  :امــــتـــیــاز صـــــاحـــــب  

Parvaiz_yaqoub@yahoo.com : ایمـــل آدرس   6747607970پــرویــز یـعقـوبـی        : ل ــــئومــــدیــر مس   

" فـضــلی" عــــــــــبـدالـلـطـیـف  :ولـــــسـئــــــــــــــــــــــــــــر مـدیــاون مـــعــم  

" رنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــبـر"شــــــــــــــــــــــــجاع الــــدیــن  :رـیـــردبـــــــــــــس  

" پــار ســــا" مـنـیـر :رـیــردبــاون ســعـم  

"ــولــــــــــــــــــــــــــــــــــیرس"خـــلیــل هللا  :ارــــتــراســـوی  

لیــــــــعه مـــنگی توســــرهــاد فــیــبن :ــــی ــــراتــــــــــان نــشــــــــــــــــــــــارگــ  
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4صفحه   

:                           ــــــــــــــــــران گـــــــــــــزارش گـــ  
غالم رسول خاکسار و محمد شفيع عارفی : چـغـــچـــران   
جمعه خان : دولــت يــــار   
"وحيد" فضل الحق : تــــــــولـــک   
حضرت مير: تــــــيــــــوره   

عبدالحکيم ساقی و محمد صداقت : چــــهارســـــده   
سيد علی مشفق: لعل وسرجنگل   
احمد وثيق: دولــــــــيـــنـه    
شراف الدين  : شــــــــهــــرک   

  -------------:پـــــــــــسابـــنـد 

(1)ادامه صفحه   

ج و داخل كشور به مدت دوروز كه روزانه  يكهزار نفر اشتراك داشتند وپژوهشگران از خار
امپراطوري غوري ها و جايگاه آن در تاريخ تمدن و فرهنگ افغانستان و " تحت نام

بسياري از علماء كه از خارج كشور تشريف آورده .موفقانه تدوير و اختتام بخشيم"منطقه
حقايق تاريخي كه به شكل تصويري در تمام  بودند از ابتكارات كه براي  بزرگ جلوه دادن

.ابعاد استفاده شده بود آنرا بي نظيروقابل تمجيد وتحسين دانستند  

شما كه ميزباني سيمينار علمي و تحقيقي امپراطوري غوري ها را بدوش داشتيد،كه  :نشريه
غوريان چه پيام براي تمام  غوري تباران و. واقعا يك ابتكار نجيبانه و بي سابقه ميباشد

 داريد؟

پيام من براي تمامي غوريان وغوري تباران اين است كه به عظمت گذشته :انجينر غوري
خويش افتخاركرده ،منازعات و مخالفت هاي بين خودي را از بين برده متحد و متفق 

درهركجائي كه هستند روابط خويش را مستحكمتر سازند درمراسم شادي وغم يكديگر .شوند
بحيث واژگان تمدن . زديكي و خويشاوندي هاي همديگررا انكشاف دهندن. اشتراك كرده 

از همه بيشتر آرزودارم " بعد از شاهي گدائي مصلحت نيست"بزرگ عاجز و مظلوم نباشند
زمينه هاي تحصيل ،تفريح و انكشاف آنها .به جوانان و نوجوانان توجه بيشتر صورت گيرد

دوق كمك به جوانان ترتيب اثرداده شود تا هيچ يك صن.به هروسيله كه ممكن است آماده گردد
وهرفرزند غوري با احساس اينكه فرزند . از تحصيل بازنماند( پسرو دختر)فرزند غوري 

من نهايت  آرزو .تمدن و فرهنگ بزرگ است، وقار و عزت شاهنشاهي خويش را حفظ كند
كه درين راستا .دحمل آغاز براي وصل به افتخارات هشتصدسال پيش گرد 18دارم اين روز 

.مسئوليت نسل جوان را بايد بيشتر جلب نمائيم  

.ازينكه باحوصله مندي به سوالهاي ما جواب داديد  تشكر:  نشريه 


