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 موقعیت جغرافیایی

کیلومتر از 021رف غرب والیت غور بفاصله ولسوالی شهر ک بط

مرکز موقعیت دارد که در سمت شمال بوالیت بادغیس  در جنوب 

قسمت از ساحه مرکز  بوالسوالی تیوره در شرق بوالسوالی دولینه ویک

والیت ودر غرب بوالسوالی تولک وقسمت از والیت هرات وصل 

فامیل  07951و نفر نفوس 88411قریه  281میباشد این ولسوالی دارای 

 .میباشد 

 :قدامــــــت تاریخی ولـــــــــــــــسوالی شهرک 

این ولسوالی در گذشته ها ی نسبتا دور مخصوصا در عصر امپراتوری 

غوریها مرکز تمدن اقتصادی وتعمیراتی بوده که بگونه مثال وشاهد 

میتوان شهر منارم جام که در پایان ناحیه جام ودوطرف دریای هریرود 

وقعیت دارد وشهر دهن منار که دربلند ناحیه اوشان موقعیت دارد م

نامبرده تا فعال در شهرهای موصوف اثرات برج ها وخانه ها ی سنگر 

وکانکریت شده عجیبی  موجود است ودر انقالب از این شهر ها اموال 

باستانی وزیقیمت تحت نام زیر خاکی بدست امده وتوسط قاچاقچیان 

 .شور مخصوصا پاکستان قاچاق شده است داخلی بخارج از ک

 :وضعیت امنیتی  در شهرک 

گرچه امنیت درشهرک قناعت بخش نیست اما بامقایسه در سطح 

هم اینست  افغانستان وتوانایی قوه اجراییه نسبتا خوب است وعلت

که افراد مخالف حکومت وجنگجو فعال از یخن دولت وملت غور 

ه خود شدند چناچه میگویند ند ص ودامن گیری والیات تربیه دهخال

عالوه کرد که این امنیت نسبی  چاه کن در چاه است واین را باید

 .....2ادامه صحفه   .بتکار ملت ومتنفذین اقوام میباشداز ا
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امه ــــــماهن  

ــــــاد ـــــاتحــــ
9002- سپتامبرق                                                                         مطاب                                                                                 8811 – سنبله     

 

شمار

 ه

 پنجم

فردای قبل مردم افغانستان به امید سال پنج 

رای رفتنند تا رئیس  بهتربه پا صندوق های

نند در پایا ن انتخابات حامد جمهور را انتخاب ك

انتخابي  كرزی برنده ونخستین رئیس جمهور 

سال  اما حاال كه پنچ . ان عنوان گرفت افغانست

 سیله آقاي كرزییابیشتر از تشكیل كابینه به و

ساسی اینست كه حكومت به میگذرد پرسش ا

رهبري كرزی تا چه حدی موفق بوده ودر چه 

 معیاری توانسته است خواست ها وآرزوهای

دریك دید .مردم افغانستان را برآورده سازد

انستان تحت رهبری توان گفت كه افغ اجمالی می

سال گذشته موفقیت های در كرزی در  پنج 

داشته است امضای  روابط بین المللیساحه 

عالمیه استراتژیك با ایاالت متحده امریكا ا

ن افغانستان حمایت مبنای آ وانگلیس را كه بر

طوالنی مدت  این كشورها را درراه رفتن به 

سوی آینده باثبات ومرفه خواهد داشت برگزاری 

هفت صد تن از  جرگه امن منطقوی بااشتراك

ی افغانستان وپاكستان را نیز نمایندگان كشورها

دست آوردها ی بزرگ حكومت  می توان از

به جز  ا در بعد داخلیام.  كزری به شمار آورد 

انتخابات مجلس نمایندگان  از برگزاری

وشوراهای والیتی كه آنهم با همكاری های 

بزرگ جامعه جهانی راه اندازی شد كرزی 

واداره اش نه تنها این كه موفقیت نداشته اند 

یك . د چه در بساموارد به شدت ناكام بوده ان

ی اخیر مقایسه سرسری وضیعت امنیتی ماه ها ی

دولت ی گذشته نشان میدهد كه با سال ها

افغانستان باوجود همكاری های نیروهای ائتالف 

حافظ  آمریكا ونیروها ی بین المللی به رهبری

نه تنها اینكه نتوانسته  ناتو تحت رهبریصلح 

امین امنیت بردارد كه در راه ت استواری گام های

جدی مواجه بوده است تا جای كه   با ناكامهای

مختلف  در والیات هر روز اخبار  از بد امنی

 مردم می حتا پایتخت كشور به نگرانی های

در زمینه  اید ودولت قادر نیست اقدامات كافیافز

در بخش اقتصادی نیزهیچ نشانه .  انجام دهد 

 واقعی در كشور به چشم نمیاز یك تغییر  ای

ن مدت جامعه جهانی پول ند در ایخورد هر چ

را به افغانستان كمك كرده است   های گزافی

سب به این كمك ها كار ی در جهت درتنا  ولی

رشد اقتصادی كشورصورت نگرفته است 

 علقات قومی اداره كرزیبر ت سیاست های مبتنی

ت سبب شده است كه مردم از نخستین حكوم

ره دو با شان سرخورده باشند رجوع انتخابی

كه نشانه  به رهبران وفرماندهان جهادی مردم 

به مشاهده رسید  پارلمانی اتانتخابن در بارز آ

 ...........................كه مردم ازگواه اینست 

 .....2صحفه  ...ادامه 

 

    دولتکامیابی اندک وناکامی فراوان 

نسالم خدمت رییس جمهور آینده افغانستا  

مردم افغانستان در مقطع های مختلف زمانی از نبود 

  .امنیت نگرانی های زیادي داشته اند

روان   خصوصا در این سه دهه ی اخیر نا امنی ها

. مردم را آزرده ساخته است .  

 ، مردم آمدن حکومت جدیدبعد از سقوط طالبان و 

.امیدوار شدند که دیگر به امنیت کلی رسیده اند   

اکنون می بینیم که مردم از یک والیت به والیت دیگر 

جرات رفتن ندارند و نا امنی ها روز به روز افزایش 

مي یابد و این كه مردم نتوانند در کشور خود هم با 

 خاطر آرام گشت و گذار کنند، یک امر تاسف بار

اگر علل نا امنی ها ریشه یابی گردد، برمی . است

گردد به مدیریت کشور که تا چه حد جدی و با برنامه 

وقتی که دریک کشور برنامه های امنیتی . است

درست وجود نداشته باشد، کشور خود به خود به سوی 

منی ها به انواع مختلف در جامعه نا ا. نا امنی می رود

، از راه زنی گرفته تا  افغانستان بروز کرده است 

ي مسلحانه و سرقت های شبانه و ها اختطاف و حمله

تهدید چهره های بنام طالب و القاعده همه وهمه از 

ریشه کن کردن . مسایلي اند که دامن گیر مردم شده اند

این امر نیاز به یک زعامت و مدیریت سالم و قوی 

نا  جلو این همهمی شود با اداره و کنترول جدی . دارد

                                            .دامنی ها گرفته شو

ایجاد فضای آرام از مسوولیت های مبرم رهبر یک 

ملت است و زندگی کردن در یک فضای آرام حق 

این مردمي که سال ها رنج دیده و هزاران تهدید . ملت

ی او صدای گلوله شنیده اند، دیگر توان تحمل ادامه 

کشته شدن مکرر مردم به انواع مختلف، . رندآن را ندا

تهدید شدن و لت و کوب خوردن افراد توسط اشخاص 

صدها مشكل دیگر باعث شده و ...شناخته و ناشناخته و

نگ بیایند و در پرخاشگري و که مردم دیگر به ت

  .دست زنند خشونت

امنیت در یک کشور از ضرورت های اولیه است تا 

مایند و گرد هم آمده به صلح و مردم به دولت اعتماد ن

. صمیمت با اتفاق هم در آبادی افغانستان سهم گیرند

یک رییس جمهور كارا و موفق می تواند که چنین 

فضایي را ایجاد نماید تا مردم در زیر سایه ي صلح و 

امروز همین . دموکراسی با خاطر آرام زندگی نمایند

ان آرامش نا امنی ها باعث شده که اکثر مردم افغانست

فکری شان را از دست دهند و با هزار پریشانی 

ادامه ي نا امنی ها در حقیقت مردم را از . زندگی کنند

دولت جدا ساخته و کشور را به یک بحران جدی 

آرزو و خواهش همه ي مردم . مواجه خواهد ساخت

افغانستان این است که روزی فرا رسد که یک فرد 

در سراسر افغانستان  افغان بتواند بدون کدام هراس

سفر نماید و از زندگی در کشورش لذت ببرد و دیگر 

این . خبر کشت و خون و سرقت و چپاول را نشنود

یکی از خواست ها و آرزو های مردم افغانستان می 

ما که شما را به حیث زعیم خود قبول می کنیم، در  باشد

ه مقابل از شما خواست های داریم که هم خود ما به برآورد
شدن آن ایمان و باور کامل داریم و هم آرزو داریم که 
جناب رییس جمهور ما در آینده به تمامی مشکالت ما 

بنابراین در قدم نخست از شما می . رسیدگی خواهد کرد
  .نزد دیگران سرافكنده نكنید  خواهیم تا ما و خودتان را

می خواهم یک چیز را واضح بگویم، از شما کدام   

وقع نداریم و علت این که به شما رای دادیم این قهرمانی ت
است که شما در حقیقت آیینه اي بودید که من خود و 

و به   احساسات خود را در روز انتخابات در آن دیدم
 . مین دلیل هم به شما رای داده امه
 

                 اداره نشریه                                            

  ــستــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــخن نخــــ

 صفحه اول نهاد فرهنگی توسعه ملی

شمام عطرخوش بوی عید فطر ا ز پنجره ــاست

.انـــود پاکتـــوارای وجــان گـکوتی رمضــمل  

ارک ـــــطر مبــــید فــعـــــــید ســـــع  

کارم یارب ـــــــهرچند که من گن  

ید دارم یارب ـــــو امبررحمت ت  

 بروسعت عفوت چه نگاه اندازم 

 برکرده خود نظـــــرندارم یارب 

.ماه نوروماه نزول برکت تمام شد خدایا ماردریاب.ماه صفا .ماه عشق   

عید تان مبارکبا قبول طاعت وعبا دت تان به درگاه احدیت   

 

   

 

 

 انچه مـردم را دانشمند میکند مطــالبـــی که     

.میخوانند  نیست بلکه چیزهایی است که یاد میگیرند  



  

 

 

.....2ادامه صحفه    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9002- سپتامبرمطابق                                                                                                                                                          8811 – سنبله    

 

 پنجم شماره

 شدم خسته زکردار معارف

 زکار وبار رفتار معارف

 بودم چند مدتی من به شعبات

 مرا دیوانه کرد کا ر معارف

ود خوب بری توشاگرمی خواهی   

یرازبازار معارفگبرو سودا   

 الهی کارت سوانح بسوزد

 نرویم هیچ بدیار معارف

نالهی لغو گردد قانون آ  

 که هیچ اصالح نشد کار معارف

 نمی خواهم دیگر چیزی بگویم

 زکار وبار وکردار معارف

(  دالور متعلم صنف یازدهم لیسه یخن علیا)  

 لحـــــــاع صـمــتــرات اجــمــــث

ند سالم باشد که در آن صلح و ثبات زمانی میتوایک اجتماع 

درسایه جنگ ده ها بیماری روحی دربین اقشار و . حاکم باشد 

طبقات مختلف مردم انتشار پیدا می کند اگر جنگ در یک 

عی است که بین مردم آن جامعه یجامعه و جود داشته باشد طب

عداوتها و دشمنی ها به نحو وحشتناک افزایش پیدا میکند از 

توان بین اقشار مختلف یک کشور محبت و یمطریق صلح 

صمیمیت ایجاد کرد در جهان امروز کشور های زیادی وجود 

لوی آند ولی آن دسته از یدارند که دارای  تنوع قومی و قب

کشورهای که در آنها صلح حاکم است اقوام و قبایل ساکن آن 

در کمال صفا و صمیمیت با هم زندگی میکنند و وحدت جامعه 

میگردد و برعکس کشورهای دارای جنگ وحدت قومی تامین 

و قبلیوی و اجتماعی در آنها مشاهده نمی شود و همه بجان هم 

افتاده اند اجتماع سالم زمانی میتواند سالم باشد که براساسات 

صلح و ثبات استوار باشد پیوندهای اجتماعی اقتصادی و 

د سیاسی یک جامعه مرحون این امر است که صلح حاکم باش

ورنه به هیچ وجه نمی توان شاهد خوشبختی و سعادت در آن 

بینفکنند  در این صورت ملت که در جنگ قرار . جامعه بوده 

دارند منزوی میشوند و این انزوا سیاسی نمی تواند موجب خلق 

از لحاظ سیاسی . مشکالتی زیادی برای مردم آن کشورها گردد

مردم جهان از  کشورهای با ثبات و صلح طلب در میان عموم

جایگاه ویژه و بخصو ص برخوردارند این جایگاه که در 

اصطالح سیاسی از آن بنام اعتبار بین المللی تعبیر می شود 

موجب میگردد تا تمامی این برنامه های سیاسی آن کشورهای 

گونا گون در زمینه موفقیت این برنامه ها همکاری و معاونت 

 "نور"نورمحمد              .            الزم را بعمل آورند

 

 از اندیشه های مردان بزرگ 

ش ــزادیبت آـــــــور ازروی نســآبادی یک کش

 .ش ـــــــــیلخیزــــشود نه از حاصــــسنجیده می

رچه میل داریم ن نیست که هقی آــــــزادی حقیآ

نچه را حق داریم ن است که آانجام بدهیم بلکه آ

 .یمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــبک

اند  غیر ملی حكومت ناراضی سیاست های ...

حمایت رهبران قومی خویش وفكر میكنند با 

در . نایل آیند توانند به حقوق اولیه شان  می

رفاء . حت عامه ص. موزش بخش های آ

ودهها وصدها زمینه  بازسازی. اجتماعی 

اسب با دیگر نیز دولت نتوانسته تغیر متن

 دوران حاكمیت اش به وجود آورد چه دالیلی

ثرزمینه ها سبب شده است كه دولت دراك

مواجه باشد ؟ دیگر بهانه حضور  باناكامی

مانع بزرگ بر سر ك جنگساالران به عنوان ی

هم  دولت وجود ندارد كابینه راه برنامه های

ظاهرا بر مبناي شایسته ساالری تشكیل 

همچنان ادامه  گردیده وحمایت جامعه جهانی

دارد با این حال كوتاه ترین پاسخ میتواند این 

 با گذشت پنج دولت به رهبری كرزی!باشد

سال از عمرش هنوز هیچ برنامه تدوین شده 

تاه مدت میان مدت ودرازمدت نداشته براي كو

ته اگراحتماال چنین برنامه هاي وجود داش

باشد هیچ كس در افغانستان از آن آگهی 

وكابینه اش  معلوم نیست آقای كرزی. ندارد

به كدام سؤ روان  بي برنامه گیبایك چنین 

 پس آینده را چگونه میتوان مجسم.اند

دل  كرد؟هرچند تشكیل پارلمان امیدهای را در

رسد  مردم ایجاد كرده بود اما به نظرمی های

 كارهایاین پارلمان هم نتوانسته جلو ندانم 

حكومت وقضا را بگیرد تركیب به شدت نا 

ن پارلمان نشانه عدم كارایي آمتجانس 

یك پارلمان ضعیف چگونه . میتواند باشد

زحمایت خواهد توانست با حكومتي كه ا

تمند دنیا قدر مستقیم  شماري از كشورها ی

برخوردار است محاسبه شود ؟ چنین به نظر 

میرسد كه پارلمان بیشتر از این كه بتواند 

ممد  فعالیت هاي مثبت دولت باشد یا 

غرق است یا هم با  نیدرمخالفت هاي درو

متابعت از دولت داشته  نوعی سازش ومعامله

با این وصف یگانه راهي كه میتواند . باشد

نده  روشن بسوي یك آی افغانستان ومردم انرا

برنامه ریزی های دقیق درزمینه .رهنما شود 

است  های مختلف البته برپایه منافع ملی

درغیراین صورت ما نخواهیم توانست 

ایكه براي مان دست داده  فرصت طالییاز

ن یك است استفاده كنیم و افغانستان همچنا

ت عقب مانده ودست بین دیگران ثبا كشور بی

تاریخ برهمه اعمال . اند خواهد م باقی

سیاستمداران قضاوت خواهد كرد وچه بد 

ن سیاستمداران كه در برابر دادگاه آ بخت 

 پرویز یعقوبی   .ومردم چیزي براي گفتن ندارند 

رهنگي توسعه ــهاد فـــــــن:  وتــــــــن

اد ــحـــنامه اتـــــاهــریق مــلي ازطــــم

شات از وظیفه خویش میداند اینكه گزار

سوالي هاي والیت ـــوضعیت ومعرفي ول

غور را بطور سلسله وار بنشر رسانیده تا 

نظر  زمینه رشد وانكشاف متوازن با در

.      داشت گزارشات واقعي  همگاني سازد

                                                  

                               

.....2ادامه صحفه   

:بازسازی در شهرک   

احساسش از افغانی  درمدت هشت سال همین حکومت که

شد درشهرک بوده و خاصتا دالر سروزیر می خال ص

بطور یادگار برای هریک از اراکین یکتعمیر اعمار شده 

ن هم از بس وآ مرکزاست برای مکاتب تنها تعمیر لیسه 

مده برای مقام فیت ساخته شده فعال به اهتزاز درآکه باکی

ولسوالی یکجوره بیت الخال وبرای قوماندانی امنیه یک 

تعمیر نیمه کار ودر بخش صحی یک تعمیر کم کیفیت 

 .برای کلنیک شهرک

:وضعیت معارف   

معارف محور معنویات ومادیات ملت ودولت را تشکیل 

ی تعلیم وتربیه علوم میشود که پدیده هااز این م میدهد پس

که موضوع وغرض معارف اند با ارزش ترین عناصر 

زنده گی بشر میباشد اما باکمال تاسف که مشکالت کم 

بودی های معارف در شهرک از زیاد زیاد تر است 

در برابر این همه مشکالت  هتاسف سرتاسف در ایست ک

تصمیم جهت  اراکین ذیصالح کامال بی تفاوت بوده وهیچ

قابل ذکر است . رفع این همه مشکالت اتخاذ نکرده اند

که این وضعیت ارزش معارف را پایین اورده وملت را 

ک که ولسوالی شهر. ن مایوس ساخته است در قبال ا

باب مکتب میباشد من جمله دوشان لیسه  74دارای 

متباقی متوسط وابتدایی میباشد واز تمام این مکاتب تنها 

کز دارای تعمیر پخته شش صنفه بعضا زیر لیسه مر

هم بدون کدام سرپناه در سایه های درختان وبعضی 

ی گرم وسوزان  مصروف اموزش دروس افتاب ها

خویش میباشند ودر سطح ولسوالی  شهرک به تعداد 

ن جمله مدیران هر دولیسه ر دارند که از آمعلم تقر 221

قرار دیگر هم رسمی بوده ومتباقی شان  11مسلکی و

 .دادی اند 

-:وضعیت صحی در شهرک  

اهالی شهرک در بخش صحت نیز نهایتا دچا 

در ین ولسوالی که  رمشکل مشکالت اند چرا که

ن از مرکز ولسوالی دور واقعه شده اکثر ا مناطق آ

اند تنها دارای دوکلنیک صحی که انهم از تجهیزات 

 .ناچیز برخورداراند میباشند

 دوره محصل فارغ داد دارالمعلمین عالی غور یک

دارالمعلمن عالی غور یک دوره محصل فارغ داده 

که بگفته خودشان اکثریت شان بیکار نشسته اندبه 

ر اندک که تعداد شان بسیابجز یکعده خا ص که 

است که واسطه داشته اند توانسته اند وظیفه بگیرند 

باقی محصلین همه بیکاراند وهیچ مکتب به گفته 

به معارف مراجع میکنند تشکیل خود شان وقتی که 

نداریم  تندارد ومیگویند که ما به معلم ضرور

طوریکه میدانیم مکاتب ولسوالی ها فقط  بنام معلم 

دارد که اکثریت شان سواد کافی هم ندارند  وبعضی 

ما  ن قراردادی اند  نه مسلکی بنآاناز انهاهمچ

محصلین از ادارات  که در این راستا مسولیت 

ارند تقاضا داریم تا به مشکالت مارسیدگی مستقیم د

نمایند وریاست معارف باخبر نموده تا بتوانیم 

مصدر خدمت برای مردم خود باشیم وقتیکه به 

ادارت دیگردولتی مراجع میکنیم برای گرفتن وظیفه 

ریاست محترم معارف موافقه نمی کند ما از ریاست 

علم معارف تقاضا داریم که ما را در لیسه های که م

یا هم موافقه بدهد تا مسلکی ندارند استخدام نموده 

بتوانیم در ادارات دیگر دولتی وظیفه بگیریم تا هم 

 .برای خود وهم برای جامعه خود خدمت نموده باشیم

. 

 

 

توسعه ملینهاد فرهنگی   صفحه دوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9002- سپتامبرمطابق                                                                                                                                                          8811 – سنبله   

 

 پنجم شماره

 رشــــــــــس

مقصد ازتحریر این نوشته اینست تا از یکطرف :  مقد مه

گیاهان باارزش به مردم شناسانده شوند واز طرف دیگر به 

شاگردان مکاتب وموسسات تعلیمی در امر شناخت گیاهان 

سرش اولین گیاهی است که بطور .کمک صورت گیرد

با روئیدن . وحشی  سر ازخواب زمستانی بلند کرده ومیروید

جمع میگردند که بعد ازآن دیگر بزها آن دهاقین خواطر 

وگوسفندان شان از نگهداری درطویله ودادن علوفه در آنجا 

گیاه یک ساله و دارای   سرش: طبقه بندی.رهائی یافته اند

میباشد که به خانواده  Eremurus afghanicusنام علمی 

این گیاه از . متعلق است سوسن هیا خانواد :Liliaceaeگیاهی

یلی دور بدینسو مورد شناخت مردم غور واقع زمانه های خ

 .گردیده است

. سرش دارای اهمیت طبی خوب میباشد: اهمیت طبی سرش

وآن اینکه این گیاه دارای ویتامین ث است بهمین خواطر 

این . بهترین گیاه دررفع وتداوی مرض سیاه لنگی میباشد

مرض  دربین مردم قریجات عمومیت فراوان دارد وتعداد 

از خانواده های فقیر وتهیدست بنا برنداشتن مواد کثیری 

غذائی کافی باشروع شدن فصل سرمای زمستان بمرض سیاه 

اما همینکه خبر بیرون شدن . لنگی مبتال ودربستر می افتند

سرش از خاک بگوش شان رسید، کسی را ازاعضای 

خانواده پشت سرش فرستاده وقتیکه آورده شد، آنرا پخته 

 .شامیده فی البدیهه شفا می یابندند قاشق آکرده از آب آن چ

          

همینکه تازه ازخاک برآید ، خام نیز خورده میشود ولی سرش 

برگ های .مردم قریه هاعادت کرده اند که آنرا پخته بخورند

نوک برگ . سرش بشکل نیزه مانند اما بدون دندانه میباشد

خوشه  گل آن از نوع.بشکل ناخنک سرخ رنگ بنظر میخورد

رنگ . ئی و همینکه مکمل گردید بشکل دمب روباه درمی آید

 .گلها سفید وبعضا زرد اند

ریشه سرش گوشتی ودارای ماده چسپانده قوی است :   ریشه

سرش . از همین خواطر درجهت تهیه سرش بکار برده میشود

آن بنام سرش کوهی درکابل از شناخت خوبی برخوردار 

نگ پودری مخلوط وخانه ها سرش کوهی همراه گچ و ر.است

از سه سال بدینسو .وتعمیرات در کابل رنگ آمیزی میگردند

طوریکه تجاران . ریشه سرش بازار خوبی پیدا کرده است

هرات در ماه ثور به قریجات غور سرازیر گردیده ومردم را 

در کندن و جمع آوری ریشه های سرش بسیار تشویق مینمایند 

وقت . پول پیشکی می پردازند حتی اینکه قسما به دهاتیان

جمع آوری ریشه ماه های سرطان واسد میباشد چونکه در این 

 .ایام ریشه بحد اعظمی حجم گوشتی خود میرسد

سرش درابتدای سرزدن از خاک به اندازه : اهمیت علوفه یی

مطلوب توسط بز وگوسفند خورده میشود اما بعد ازاینکه نرم 

دیگر مورد چریدن قرار  علف ها و خارها از خاک برآمدند

نمیگیرند لذا میتوان گفت که اهمیت چندانی در بخش چرائی 

 .ندارد

      
    

ما ـــــــــــــــــــــــــــــات بیشتر شــــــــــــــــــــــــرای معلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

"بی پروا"محمود   

 
که کمی متعجب شوید باید بگویم که برای این .

عکس باال دیده میشود  دریچه ورودی دوربین در

کمی   .میتوان آن را پیدا کرد به مشکلاما خیلی 
 مشکلیدوربین را میبینید؟ هنوز نه؟ . دقت کنید

. هم نتوانستم دوربین را پیدا کنم خود من. ندارد
این ساعت با دو گیگابایت حافظه داخلی با قیمت 

ساعت های دوربین دار  .میشود فروخته دالر 632
این  اما. هم اکنون به راحتی در بازار یافت میشوند

ساعتی که در عکس . یکی چیز دیگری است

 میبینید مجهز به یک دوربین مخفی جهت فیلم
در ساختن  Brando شرکت برداری مخفیانه است

  .کرده است این ساعت جاسوسی موفق عمل
 

 

 

  

 

 صفحه سوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

 ی زندگیسیزده نکته برا

بلکوه بورای . دوستت دارم نه به خاطر شخصیت توو 

 .شخصیت که من هنگام با توو بوودن پیودا موی کونم

 

هیچ کس لیاقت اشکهای توو را نودارد و کسوی کوه 

چنووین ارزشووی دارد باعوور اشووک ریخووتن تووو نمووی 

 .شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 

اگر کسی تو را آن طور که تو موی خوواهی دوسوت 

 وجوود  ندارد به ایون معنوا نیسوت کوه توو بوا تموام

 نووووووووووووووووووووووووووووووودارد دوسوووووووووووووووووووووووووووووووت

 

دوست واقعی تو کسوی اسوت کوه دسوتهای توو را 

 . بگیوووووورد ولووووووی قلووووووب تووووووو را لمووووووس کنوووووود

 

بدترین شکل دلتنگی برای کسوی آن اسوت کوه در 

کنووار او باشووی ولووی بوودانی هرگووز بووه او نخووواهی 

 . رسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووید

 

, هرگووز لبخنوود را توورح مکوون حتووی وقتووی نوواراحتی 

 .شودچون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند توو با

 

تو ممکن است در تموام دنیوا یوک نفور باشوی ولوی 

 . بووووورای بعروووووی افوووووراد هموووووه دنیوووووا هسوووووتی

 

هرگز وقتت را با کسی که حاضور نیسوت وقوتا را 

 . بوووووووووووووا توووووووووووووو بگ رانووووووووووووود مگووووووووووووو ران

 

شاید خدا خواسته است که ابتدا بسویاری از افوراد 

نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را 

تووانی شوکر گوزار بدین ترتیب وقتی یوافتی بهتور می

 .باشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی

 

 

 

 

به چیزی که پس از آن , خور به چیزی که گ شت غم م

 .بزنخواهدآمدلبخند

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره 

که تو را  مواظب با  به کسیفقط . به دیگران اعتماد کن 

 .نکنیاعتماد دوباره ردهاآز

 

خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن با  که خود را می 

قبل از اینکه شخص دیگری را بشناسی و توقع , شناسی 

 . داشته باشی که او تو را بشناسد

 

بهترین چیزها زمانی . زیاده از حد خود را تحت فشار مگ ار

 .اتفاق می افتد که توقع نداری

کاراعمارتعمیراداری امریت ورزشی غور  

 ادامه دارد

متر  1011قرار است تعمیر آمریت ورزش غور به مساحت 

مربع زمین در سه منزل به شکل پخته و اساسی توسط شرکت 

به گفته امیر محمد آمرامریت . ساختمانی جانان اعمار گردد 

ورزش غور ساختمان تعمیر آمریت ورزش غور در سال 

دجه آن از بودجه انکشافی ریاست اولمپیک منظور بو 0185

ولی نسبت بعضی مشکالت تخنیکی کارآن به تعویق افتاد که 

عمآل آغاز گردیده که تا هنوز  0188بآلخره کار آن در سال 

هم . پروژه در حال جریان است  کارفیصد کار آن تکمیل و 11

زمین و   1011چنین گفتنی است که آین تعمیر در ساحه 

نزل که شامل سالون در سه م(مترمربع 201) بنایزیر

ورزشی وپانزده اتاق اداری وتحویل خانه مجهزبه سیستم اب 

نیف یعقوبی انجینر محمد حبه گفته وبرق بشکل عصری 

مدتی  اعمار و ریخت میگردد که  بشکل پخته و اساسیپروژه 

تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد  کار ان  ماه آینده 0

این در حالیست که والیت غور یکی از والیات میباشد .  گرفت

که در قسمت ساختن پروژهای زیربنای بخصو ص در قسمت 

رشد و توسعه ورزش هیچ گونه توجه صورت نگرفته و این 

تعمیر نخستین پروژه ورزشی میباشد که بعد از شروع 

عدم توجه به . میگردد حکومت انتقالی و منتخب در غور عملی

جوانان و نوجوانان که خواهان ورزش بودن را ر ورزش اکث

بی عالقه ساخته و تمرینات را که در این راستآ انجام میدادند 

تنها اینکه ورزش ه از چندین سال به آین طرف ن.را قطع کرد

غور رشد نکرده بلکه از حالت قبلی خود نیز ضیعف تر 

گردیده که خود عدم بی توجه دولت را در قسمت رشد ورزش 

احمد جواد جانباز یکتن از جوانان ورزش کار . ایان میسازدنم

غور که مصروف تمرین در میدان ورزشی چمن بود میگوید 

آ در والیت غور در هیچ بخش کار صورت نگرفته مخصوص

. و یا حتی هیچ بوده  در قسمت توجه به ورزش بکلی کمرنگ

 . 4............صحفه..گزارش........ادامه

 



 

 

 در شهرز یبایی چغچران چی میگذرد 
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 پنجم شماره

 گپ های روز

  تو چی میگی خدا پیاده  . در همین روز ها شاروالی غور به کمبود زمین مواجعه است

 .های بین مارکت ها  ودوکان هاره نگیره رو 

  مدتی میشهPRT    تو در خواب . سرو صدایش کم شده نمی فهمیم چی گپ است

. خرگوش هستی مگه نمی دانی همین روز ها مصروف آمادگی دونر کنفرانس هستند 

معلوم نیست چی علت است ؟ شاید دونر پیدا .... او او راستی اوهم خو به تعویق افتاده 

مصروف کارهای باسازی بوده وقت پیدا نکرده که دونر پیدا کند   PRTردند شاید هم نک

قوی که ما داریم ضرورت به دونر نیست   PRTراستی دونر هم الزم نیست ما شآ هللا . 

 . برو پشت گپ چی میگردی شوله ته بخو قالینچه ته بگیر. 

 اک خو کم خواهد شد ولی با اسفالت سرک ها گرد و خاک شهر کم خواهد  شد گرد و خ

 . شفاخانه به کمبود بستر مواجعه خواهد شد 

 مجبور به . اده کردند چه کنندراستی اگر دونر کنفرانس دائر نشود پروپوزل های که آم

 . این هم فکر بدی نیست .   زیر دوسیه های پالن پنج ساله والیت بگذارند

 جور میشه باز دوباره  جویچهای اطراف سرک های داخل شهر نخست بشکل موقعتی

این  چی میگی  پهلو گردان که صبح شده  همین کار اول آخر است اگر. ریخت میگردد 

جویچها خو یک زمستان هم مقاومت نخواهد کرد برو همین قدر هم که به مردم غور 

 .میسازند از شایستگی شان باال است

  م نخور سال آینده به غ. وکیل صاحب ها یکه به شورای والیتی راه نیافته چه کنند

شورای ملی کاندید میکنند چرا که بعضی مردم به آنها شناخت پیدا نکرده  سال آینده 

 .. و تجربه  پیدا خواهند کرد   خوب شهرت

  می گویند در انتخابات تقلب شده راست است ؟ نخیر کی میگه تقلب شده ؟  هیچ تقلب

گر هر شخ ص خودش خانه راهی نشده همه صندوق منظم پر شده این خو تقلب نیست ا

حاال تمامی صندوق منظم توسط یکنفر پر شده . دهی را چک میکرد شاید اشتبآ میکرد 

اگر آشتبآ خانه پری میشد ناظم ساحوی تحت سوال قرار میگرفت . هیچ اشتبا هم نیست 

 . چورت نزن که پیر میشی . 

 نی بابا کی . رات بیاورند کمیسون سمع شکایات انتخاباتی شاید به نتایج انتخابات تغی

. بیکار است کار از کار تیرشده هرچه بود بگذشت به آینده متوجه باشیم که تقلب نشه

راستی کمیسون بعد از اعالن نتایج شکایات را برسی خواهند کرد همین هم گپی بد 

 . نیست 

  اما عرض سرک ها .بآلخره توبه سرک های غور قبول شد و کار اسفالت آن شروع شد

 ........... مشکل نیست عرض کم سرعت زیاد . م خواهد شد ک

  ریاست معارف غور مجبور از بیجای ، گندم های کمک شده را به بازار ذخیره کند .

پشت گپ چی مگردی  بهترین راه برای فروش است اگر دیدن گدام  اگر ندیدن خرچ 

 ...ای برار از کجای این جامعه بگویم . جیب 

 فکر نکنم راستی . ه بجای پل مسخره پل اساسی جور میشه راستی خبر هستی ک

ممکن در .............  انجینران آمدن جای پایه های پل را کندن کاری کردن ولی 

تطبیق پروژه از کسیکه پل مسخره را دیزاین کرده بود کمک میگیرند ولی آن انجینران 

  .فعآل مصروف هستند ، شاید پروژه به سال آینده معطل گردد

 در این .. س با خبرشوپ.. نخیر ..... ویس اعمار میگردد آیا میدانید در غور ایستگاه سر

آواخر تیم پی آر تی غور جلسات هماهنگی را با موسسات دونر و همکارخود انجام داده 

که بالخره تیم بازسازی کشور لیتوانیا با تیم بازسازی کشور کارواسیا و با هماهنگی تیم 

ن یک آیستگاه ملی بس را در شمال دریا هریرود جوار شفاخانه ملکی کشور جاپا

والیتی ایجاد کردند گفتنی است که این کشورها به کمبود بودجه مواجعه شدن اگر نه 

چوکی نیز اعمار میکردن و فعآل به فکر جلب و جذب یک کشور قوی که بتواند یک 

فکر خوبی است اگر سرویس بلی .. ..... سیت چوکی نیز به آین ایستگاه اعمار نماید 

ولی از کشور های کمک کننده .......نداریم  حدی اقل ایستگاه اش را داشته باشیم

خواهان هستیم که خود را در بحران اقتصادی جهان به شکست مواجه نکنند آهسته 

 . آهسته همه چیز خوب میشه خیلی پروژهای سنگین را انجام ندهند

 

 

  

 

 

 

 

 (غورPRT)تیم ساعت تیری   بازسازی یا

در غور از مدتی به اینطرف فعالیت های چشم گیری را انجام داده به مقیم    PRTتیم بازسازی والیتی یا 

یره جنرال پرتاسیوس بازسازسیوس قوماندان تیم بازسازی گفته گزارش گری الفوک ماهنامه وغیره و غ

البته به گفته خبار نگارخبر فراموش ما قوماندان تیم . غور دیداری تعارفی را با والی غور داشتند 

اعضای  با مشاورین انکشافی و امنیتی خود چندین مالقات را با والی والیت و هبازسازی والیتی همرا

اده و روی چگونگی برگزاری دونر کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت گرفت رهبری آین واال انجام د

به اساس گزارش گزارش گری بی بند بار ماهنامه و غیره وغیره بالخره بعد از سعی و تالش زیاد این 

تا  11ن دیدار ها تعدادی به گفته خبار نگار خبرپال در آی کنفرانس به تعویق افتاده شاید هم لغوشده باش

طبق گزارش های پی در پی گزارش گر بیدار خواب ماهنامه و . چه منار جام را تحفه گرفتندلیقا 41

غیره و غیره اعضای تیم پی ار تی در چندین جلسه بزرگ و کوچک اشتراک کردند در این جلسات بر 

ه ز دریافت نمودن کچه منار جام و تحایف دیگر را نیوقت اعضای جلسه چندین تخته قالی عالوه ضیاع

ن باید شود اگرهم پیدا شود برای خرید  آ در بازارچغچران به ندرد  پیدا میفعال (چه منارجام قالی)چه قالی

قیمت گزاف  پرداخته  شود این خود نشان دهنده فعالیت های چشم گیر تیم بازسازی والیتی غور می 

از طرف دیگر جامعه غور  های خود  صنایع دستی میبرند وکه از یکطرف برای فامیل ها و خانواد باشد

در حالی  باید تحمل این همه مشکالت  را هم ازناحیه ضیاع وقت وهم ازنگاه مالی  بدوش بکشند  این

ماهنامه وغیره وغیره ما بعد از سعی و تالش زیاد توانست یک قسمت از  است که گزارش گر پودری

د گزارش تهیه نمایند در این گزارش انجام داده ان که در سکتور صحت  PRTفعالیت های چشم گیر تیم 

راده تانگ مجهز با سالح سقیله آ 2آراده موتر زد مرمی و  4همرای  رگردیده که تیم بازسازی والیتی ذک

وارد شفاخانه والیتی  والیت غور گردیده بعد از مالقات با رئیس و داکتران شفاخانه والیتی  به مقدار 

ه والیتی ادا کردند قابل ذکر است این تیم وعده سپردند در سی سی خون را برای مریضان شفاخان 71

آینده نزدیک یک مقدار ادویه که هنوز تاریخ دارند اگر به سربازان  تیم پی ار تی الزم نشد به شفاخانه 

. یا با هم پالن خواهیم کرد تا در یک از قریجات چغچران توزیع نمایم .یتی غور کمک خواهیم کردوال

حاطه را بخاطر خبرنگار بیخبر تیم بازسازی والیتی غور در چند سال گذشته دیوار ا همچنین به گفته

که بعد از شروع در یک سال  دتام برای اطفال بی سرپنا غور تهداب گذاری کردناعمار تعمیر دارالی

باقی مانده به گفته سال میشود که دیوار احاطه به شکل خود  4دیوار اطراف آن تکمیل شده و مدتی 

اگر در همان سال تیم پی آر تی این مسولیت را قبول نمی کرد  ماهنامه و غیره وغیره رگزار کنجکاوخب

مایند ولی تیم بازسازی د که این تعمیر را در مدتی کمتر از یکسال تکمیل نحاظر بودن یگر موسسات د

رایه ن لیتوانیا ادگا مهوری کشور لیتوانیا و مجلس نماینوالیتی راپور این پروژه را هر سال به ریاست ج

هم چنین آین خبرنگار سوال پرس . می نمایند که این پروژه تحت کار است به زودی تکمیل میگردد 

اضافه میکند تیم بازسازی والیتی غور یک سر دیگر را نیز نم نموده که آن عبارت گذاشتن سنگ تهداب 

ولی بعد از مدتی چهار اطراف آن  لیتوانیا  پارک تفریحی در غرب فامیلها توسط ریس جمهور کشور

اعمار شده و فعال مانند یک قفسه بدون کشت گیها و نبات باقی مانده به گفته خبرنگار بد گمان در این 

 دبحران اقتصادی جهان مواجعه شدن پروژه چندین دونر آماده کمک بودن ولی بعد از شروع کار آنها در

بعد از نتجه گیری تیم بازسازی  تیم بازسازی نیست .  نمایند تادیه ه شده را نتوانستن بودجه وعده داد که

                                                               .است که ساعت ووقت خود را تیر میکند بلکه تیم 
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 ......1ادامه صحفه 

ت ولی تمامی ساحه ای ورزشی این ورزشکار می افزاید طوریکه میبینید بنام چمن اس

پوشیده از سنگ و ریگ میباشد و این وضعیت اکثری جوانان را از ورزش دور نموده و 

عبدالبصیر فضلی ورزشکار دیگر . نسبت به ورزش از خود نشان میدهند عالقمندی کمتر

 های  ورزش تبال و والیبال مروج بوده و اکثرامی افزاید در والیت غور تنها ورزش فو

گر مانند ، بسکتبال ، تنس ، پنگپانگ ، هندبال  گشتی های ملی و ورزش های رزمی و دی

رشدنکرده وحتی زیبای اندام نسبت نبود مکان مناسب و عدم توجه مسولین ذیربط هیچ 

با اعمار این تعمیر امیدواریم دریچه نو بسوی  بعضی مردم نسبت به ان شناخت ندارند

گیرد و زمینهای خوب برای جوانان و عالقمندان بازسازی و توجه به ورزش صورت 

 گزارشگر ماهنامه   . مهیا گردد ورزش 
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