
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آغاز سخن                                                      پيام تربيكه وايل غور مبناسبت فعاليت هفته نامه
اه ــــملت آزاده وسربلند افغانستان بعد از سقوط دوره سي       ودهـــسربلند افغانستان كه مهد تمدن اسالمي ب آزاده و كشور       

اد ــگرديد با ايجطالباني وارد مرحله نوين حيات سياسي         يـات اجتماعي ، سياسياعصار مختلف در عرصه هاي حدر   

  ملليلبين ااداره موقت ،انتقالي و انتخابي به كمك جامعه        ك تاريخ بشريت درخشيد كارنامه تابناك بر تارفرهنگي گوهر

والت ـــوص تحـــزمينه رشد و انكشاف ميسر شد بخص       طه باستاني برـن خـاي ر و شجاعـفرزندان دلي يو حماسه آفرين  

د ــــرونما شمطبوعات و آزادي بيان درعرصه عظيمي                   . احات جهانيان شدـمب ت و مايهيخ ثبارــزرين ت  خط  

ات ــمطبوع اكنون در سطح ملي و بين الملليمــين كه ه      رمان ــ، نويسندگان ، مبارزين قهكارنامه هاي علماء ، شعراء 

يتـــبا پيروي از مفاد قانون اساسي كشور انعكاس واقع                          .كشـور ما جايگاه خاص و احترام بسزاي دارد  

  ـدـــردم از رونـهاي عيني جامعــه و ذهنيــت دادن به م       درس هاي مردانگيمقاومت گران همه و همه آزادي خواهان،

حوادث و انكشافات باالخص در غور دست باالئي دارد       ه به است كه از نسل به نسل و از سينو صلح خواهي بهزستي   

    تا در چوكات دفتر مطبوعاتي نشريه الزم پنداشته شـد        ان ـــون هرتبعه افغـرگ و خر تا كنون دي انتقال گرديده سينه 

ور را از ـــردم غـــبنام هفته نامه به فعاليت آغاز نمايد م        ر ناماليمات روز ميجوشد در برابزت وقار ، عهمت و غرور  

خواسته ها و ات دولتي ـــــــكاركردهاي هفته كاري مقام                . سرفرود نيآورده و نمي آورنداهريمنان هاي وزورگوي    

                                                                             ـداد  ــــبمنظور رشد استع .ا.ا.بتاسي از پالسي فرهنگي دولت ج

ولين وـذير مسئــناپ تگيـانعكاس فعاليت هاي خس قلم بدستان و     

   دگي ـــح زنصه تامين امنيت ، رشد و انكشاف سطدولتي در عر

انه ــام صلح خواهــدن پي، رسانيهاي انكشافي  هاز طريق برنام  

اورــــــبجهت ،ذاران جامعه دمت گو برنامه هاي عام المنفعه خ  

د ـ، رش مردم و تحكيم وحدت اقوام ، همزستي و بهزستيمندي   

لم ـــقمردم از طريق ، زدودن درد و آالم نوع پروري فرهنگ   

روري ــــــو فرهنگ پهذا به اساس هدايت مدبرانه ـــــ نشــريه   

   .رهبريهاي خدمتگذاري ودير تواناي عرصه ، مشخصيت عالم 

 از خداوند . اقبال نشر يافتوالي غور  «منيب» سيد محمد اقبال

 ل ـــــاصيرهنگ ــــــبتوانيم در رشد فتوانا و دادگر متمنـي ايم تا

      ا ــه هــــــاسالمـي و افغانــي مطـابق به مقتضيات عصر خواست

 يـــــــوالي غــــور حامـــ« منيب»سيد محمد اقبال    از ان ــــعالقه مندان و دوست جامعه را به اطالع و نيازمندي هاي

 .آزادي بيان ، رشد و توسعه مطبوعات در غور نهضت     بيدريغ همكاري. ارايه داشتهطريق تصوير و تحرير جـواب مثبت

  (خدمتگذاري)به پله هاي بلندي قلم بدستان و اهل علم و دانش مارا

           .ميرساند 

                                                                  

 

1090،    اگست            9389،      شعبان المعظم        9831شماره اول       هفته دوم       اسد     

 والصلح خير  اآليه 

  در صلح خير و بركت

 .است

 مقام واليت غور دفتر مطبوعايتارگان نشرايت 

ردم در ـــي دهد تا مــــپيشنهادات مردم را انعكاس و آگاه

. روشنائي قرار گيرند  

 



 

   

  اداره                                                                    

با قطع نوار دو پروژه عام 

المنفعه در مربوطات ولسوالي 

 .دنمو رشهرك ديروز آغاز بكا
والي  «منيب»سيد محمد اقبال 

كاري باعده اي  زغور در يك رو

از روساي ادارات دولتي اعضاي 

شوراي واليتي استادان 

دارالمعليمن عالي غور ، تيم 

مطبوعاتي از منارجام سرك بيدان 

 . و كمنج بازديد بعمل آورد

 هدو پروژه عام المنفعه ترميم جغل

 سرك از غار هللا( 80km)اندازي 

يار الي يامه سياه و پشته گزك كه 

از بودجه عادي وزارت فوائد 

عامه تمويل گرديده و مركز 

را در ( BHC)اساسي صحي 

جوار منارجام باقطع نوار افتتاح 

قريه آن مناطق ( 12)نمود كه 

تحت پوشش عرضه خدمات صحي 

 . گـــــــــــرفتقرار 

محفل كه در قريه غار هللا يار    

 .بودترتيب يافته 

پيرامون خدمات  :والي غور

طرف دولت  اجتماعي كه از 

براي مردم فراهم ميگردد . ا.ا.ج

صحبت نمود و گفت خطوط 

مواصالتي شرائين اقتصادي 

جامعه بوده با موجوديت سركهاي 

م خوب تسهيالت براي زندگي مرد

 مردم ميتوانند. بوجود مي آيد

را در فرصت  مايحتاجي خويش

خويش  دازام مناسب تهيه و اموال

 . را در بازار عرضه كند

انجينر غالم نبي آمر ترانسپورت و 

وسايط و امكانات با كه  زيربنائي

يت اداره خويش مصروف كار و فعال

 :بود گفت

عده اي از اهالي يك سلسله مشكالت 

محلي و منطقوي خويش منجمله 

مساجد را با والي غور در ميان 

گذاشته خواهان رفع آن شدند والي 

ور در عرصه هاي مختلف غ

خدمتگذاري بمردم از طريق ادارات 

ذيربط آمادگي دولت را ابراز طالب 

العلمان مسجد جامع را مورد نوازش 

 . مادي قرار داد

و هيئت همراه در جوار  والي غور

منار باستاني جام از طرف كرام الدين 

رضازاده يكتن از شخصيت هاي 

ج ، كمنمردمي و بزرگان مناطق 

مالن  وو ، بيدان ،جام ، ق غكشمر

 . قرار گرفتندگرم مورد استقبال 

محفل كه در فضائي پاك و صاف 

زير سايه درختان قدافراشته تدوير 

يافت كرام الدين رضازاده كانديد 

مستقل در پارلمان ورود هيئت را در 

مركز مردخيز امپراطوري غوريها 

افزود : خوش آمديد و خير مقدم گفت

امداران غور در دوران شاهان و زم

حاكميت امپراطوري خود بسا 

افتخارات در ترويج و رشد فرهنگ 

اسالمي در افغانستان و هند انجام 

دادند كه مايه افتخار سربلندي ملت 

ماست از آنها منار قد افراشته حاضر 

در جام ، مسجد جامع بزرگ در 

هرات ، قطب منار در دهلي هند 

آن  ز شهكاري هاي معماريوغيره ا

رضازاده از  .زمان است يادگار مانده

كار و فعاليت مردم منطقه در احداث 

سرك جديد از طريق دره كمنج جهت 

كوتا شدن فاصله ، جلوگيري از 

مصارف تيل و زمان صحبت نمود 

قهرماني ها و كاركردهاي مردم را 

از تسخير كوه ها و سنگ الخها به 

استناد آيات قرآني به نفع مردم غور 

 . دخوان

يك سلسله مشكالت  «رضازاده»

محيطي و منطقوي در راستاي پروژه 

ادن يك عراده وسيله از قبيل قرار د

بيون ، اعمار پل پياده رو در نقليه ، گا

جوار منار جام ، اعمار ديوارهاي 

استنادي ، اعمار چند پلچك در دره 

 . بيدان را مطرح نمود

والي غور  «منيب»سيد محمد اقبال 

و  بزرگ متنفذين در اجتماع

بزرگان مناطق شهرك طي 

دولت جمهوري : صحبت گفتند

اسالمي افغانستان در كنار ساير 

برنامه هاي عام المنفعه ديد و 

دولتي را در بازديد مسئولين 

داري ميان مردم جزء حكومت



خوب يادآور شد و از ديد 

وبازديد با اهالي قراء همجوار 

منار باستاني جام اظهار 

شما مردم : د افزودخرسندي نمو

صبور و قانون پذير با حوصله 

مندي و بردباري با كشيدن تمام 

تكاليف و رنجها  از آبدات 

كه ( منارجام)تاريخي كشور 

ميراث فرهنگي بي نظير تاريخ 

كشور است حفاظت و از قطع 

جنگالت طبعي جهت حفظ محيط 

زيست جلوگيري بعمل آورده ايد 

اظهار امتنان مينمايم وخدارا 

سپاس گذارم كه ازبهترين نعمت 

الهي يعني امنيت برخوردار 

 . هستيد

در مورد انتخابات  «منيب»آقاي 

پارلماني كه عنقريب برگزار 

ميشود صحبت همه جانبه نموده 

مردم را به انتخاب شايسته ترين 

كانديد از نگاه برنامه عمل ، تقوا 

، وطندوستي توصيه نمودتا با 

ورد نظر استعمال راي كانديد م

را انتخاب نمايند آقاي خود

تشويشات بين : افزودند «منيب»

مردم وجود دارد كه اخالل 

امنيت باعث روند كند پروسه 

انتخابات مي گردد هرگز چنين 

كار بعمل نمي آيد قواي مسلح 

بيدار كشور شامل قطعات 

اردوي ملي ، پوليس ملي و 

نيروهاي كمكي آيساف با اخذ 

نتخابات تدابير مشخص زمينه ا

 .درست و شفاف را گرفته اند

      دست آوردهاي  «منيب»آقاي   

 جرگه مشورتي صلح كه طي سال 

جاري و كنفرانس كابل را گام 

موثر در ثبات منطقه و شگوفائي 

افغانستان خواند و از تمام مردم 

جرگه صلح  تصاميمتقاضا برد تا 

را با رفع نزاع ها و مخاصمت 

قق بخشيده هاي ذات البيني تح

مخالفين را به پروسه صلح 

 . بكشانيد

در سخنراني خود در  والي غور

اجتماع بزرگان اقوام مختلف در 

منارجام يك 

بار ديگر از مخالفين دعوت بعمل 

آورد تا از مخالفت دست كشيده به 

آرامي و آسودگي زندگي نمايند و 

از تخريب راه هاي مواصالتي و 

ي تاسيسات عام المنفعه جلوگير

 . بعمل آرند

به عنوان بررگ سبز و  والي غور

تحفه درويش چهل تن از بزرگان 

اقوام مختلف را به اهداي تحايف 

والي غور و هيئت . مفتخر ساخت

همراه مركز اساسي صحي را در 

جوار منار باستاني افتتاح زمينه 

تداوي را براي مريضان آماده 

ساخت كه با توظيف افرا مسلكي و 

مشكل مردم تا پرسونل صحي 

 . حدي مرفوع گرديد

در آخرين ديدار يكروزه  والي غور

ش از جريان پروژه يكاري خو

اعمار پل باالي درياي هريرود در 

كمنج از برنامه هاي وزارت 

انكشاف دهات ساختمان ميگردد 

باز ديد بعمل آورد و از مسئول 

شركت ساختماني جوياي معلومات 

در كندي پروسه شد كه از طرف 

توضيحات داد و  «كريمي»ل آقا گ

عوامل پسماني را ازدياد سطح آب 

و تخريب سركهاي مواصالتي در 

اثر سرازير شدن سيالب در مسير 

.  راه اكماالتي پروژه قلمداد نمود

كه از طرف والي غور به مسئولين 

مربوط هدايت الزم داده شد تا 

عندالموقع اقدام به رفع مشكل 

 . بپردازند

يئت همراه بعد از و ه والي غور

 90انجام يك سفر يكروزه ساعت 

 .ندشب به چغچران عودت نمود

دفتر مطبوعاتي رياست دفتر مقام واليت       :      صاحب امتياز    
   «خطيبي»عنايت هللا  :  فوتو راپورتر     «         خطيبي»عبدالحي        :   لمدير مسئو
                055   :          تيراژ                    م مطبوعاتي تي    :          تحت نظر

دفتر مطبوعاتي مقام واليت         :    آدرس            « عزيزی»     صالح الدين        :  دستيار  
1424674707، 1429928970   :تماسهای شماره               «نادم »عبدالصبور:      ديزاين وکمپيوتر   

 

 


