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و اقتصادی  ماهنامه علمی ، فرهنگی،هنری،ادبی،سیاسی،اجتماعی،دینی  



 

 در این شماره . . . 



.. سیاره ای از الماس  اخبار تکنالوژی  


... در مسیر زندگی   هنر و ادبیات  

 کشت کوکنار مشکل اجتماعی 


 گزارشی از ریاست انکشاف دهات



PRT in Ghor  

 

 گزارشی از ریاست انکشاف دهات



 نقش پولیس در جامعه
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توانند عمر انسان را به بیش از  های بنیادین می ولسل

 یکصد سال افزایش دهند

شوند و دارای طول عمر  هایی که سریع پیر می زمانی که به موش

های بنیادین جوانتر تزریق شد،  روز هستند سلول 12متوسط 

سبورگ دریافتند که ی داروهای احیا کننده در پیت محققان موسسه

با نتایج عجیبی مواجه هستند. آنها این تزریق را چهار روز پیش از 

برابر  3های کهنسال از بین نرفتند، بلکه  پایان طول عمر معمول موش انجام دادند و نتیجه این شد که نه تنها موش

سال است، چنین  08ل عمر متوسط آن روز زندگی کردند. در انسان که طو 12بیشتر از عمر معمول خود زنده ماندند و 

 سال دیگر بر عمر آدمی بیافزاید و آن را به بیش از صد سال افزایش دهد. 18تواند  کاری می

 ای از الماس کشف شد سیاره

 

ی خارج از منظومه شمسی که تماما  ک سیارهی

از الماس ساخته شده است در این سال توسط 

المللی شناسایی شد. این  گروهی از محققان بین

سیاره که تقریباً پنج برابر زمین است، دارای 

جرمی مشابه مشتری است. دانشمندان 

اش  ی کم این سیاره و ستاره معتقدند که فاصله

جرم آن داشته و به همین  ارتباط مستقیمی با

های  خاطر است که این سیاره پر از کریستال

 گوییم. کربنی است که ما به آن الماس می
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 خنجر اندر دل فشردن ميخ كوبيدن بچشم     

 زيستن درغار گژدم خفتن اندر بين نار

 بستر ازخار مغيالن جامه جنس آول   

پا برهنه سيروحركت درزمين خارزار   

 كفش تنگ وپاي لنگ چشم كوروآب شور     

 خفته دربين تنور ياكه دورازوصل يار

جمله گي "نادم "درمسير زندگي درنزد   

 بهتر ازآنست كه باشد مردنادان يارغار
 

 مسیرزندگی

 سید محمد رفیق نادم
 بازي بردنبال عقرب بوسه بردندان مار    

 كوه بركندن بسوزن سنگ ببريدن بخار

سپردن روز وشب بودن زبند      زيرچكمه  

 بي سبب رفتن بزندان ياسپردن سربدار

 تشنه لب اندر بيابان جاي پارفتن بسر     

 سنگ خارا را بسرانگشت خود كردن شيار

 بارصد اشتر كشيدن باقدخم چون كمان    

 سنگ را با سرشكستن ياكه خوردن زهرمار

 زيرلب جادادن غندل وگژدم روزوشب    

عقرب ازپا دركشيدن پوده خاريابه نيش   

 سيراندر كهكشان واستراحت درمريخ     

 پانهادن برسربام فلك پشقاب وار

 شير را دربرگرفتن پنجه دادن باپلنگ    

 شيشه خاندن بدندان رخنه كردن درحصار

 همقفس بودن بخرس وهمنفس بودن بقول    

مرده درآغوش بودن ياكه زال اندر كنار   

وپوست بركندن زكرگ   شيردوشيدن زببر   

آهو بگرفتن بدست ديوز اندركارزار   

 باپشك اندرجوال وباخسك بودن بشب    

 درزمستان خنك دربين برف كوهسار

 روز وشب خون جگر خوردن بجاي نان وآب    

 آتش اندر پلك زدن هجرت ازملك يار
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همزمان با صفر شدن کشت کوکنار در والیات جنوبی در پی فرمان مالعمر 

کشت کوکنار در غور بصورت گسترده رواج یافت . گرچه  97در سال 

روشن نیست  که مال عمر برای یک سال رو ی چه هدفی والیات که به 

اما آنچه روشن   عنوان مرکز تولید کوکنار به حساب میروند را صفرساخت

است اینکه بدنبال فرمان که مجازات کشت کوکنار را مرگ خوانده  بود و 

از طرف مالعمر صادر شده بود ، والیات جنوبی صفر گردید و بر خالف 

فرمان از طرف طالبان در غور کوکنار ترویج گردید و عناصر طالبان خود در 

انجام میدادند . تا قبل همان سال تجارت پرسود آن را در غور بصورت آزاد 

از آن مردم غور در عین حالیکه با مشکالت اقتصادی فراوان دست و پنجه 

نرم میکردند هیچ گاهی به کشت کوکنار رو نیاورده بودند و به  پول حاصل 

از تریاک اصال فکر نمی کردند . با قاطعیت میتوان گفت طوریکه کشت 

ت سنتی به حساب می آید در کوکنار در جنوب وشرق افغانستان بعنوان کش

غور سابقه طوالنی ندارد و مردم درین اواخر به آن رو آورده اند و حاصل 

نقد وزود رس آن راتجربه کرده اند . اما با تاسف ترویج کشت کوکنار نه 

تنها در غور باعث بهبود زندگی مردم نشد بلکه تعداد از مردم غور در نتیجه  

طره حاصل کوکنار و نوسانات غیر قابل پیشبینی نا آشنائی با معامالت پر مخا

در بازار آن در خاک سیاه نشستند و تمام ثروت و دارای شان را از دست 

دادند و عدهء دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر به پنجه قانون افتادند و عالوه 

بر از دست دادن یکبارگی سرمایه نا مشروع بدست آمده از تجارت تریاک ، 

والنی را در پشت میله های زندان سپری کردند . از همه بد تر آن سالهای ط 

که طیف وسیع از جوانان غوری در نتیجه کار وبار مستقیم با کوکنار و یا 

نشتر زنی حاصل گیری از کشت کوکنار و به علت دست رسی آسان به آن 

به دام اعتیاد سقوط کرده اند . یقیناً از همه مشکالت و مصیبت های که 

                                                        ت کوکنار و تجارت غیرکش

قانونی مواد مخدر در غور از خود تا حال بجا گذاشته است  

تداوی اعتیاد ، فراگیر تر و بد گسترش مرض مزمن و غیر قابل 

تر است . زیرا در عین حالیه فقر و ناداری دامن گیر بیشتر از 

فیصد مردم غور است اعتیاد هم در کنار آن در حال پهن  79

کردن سایه سیاه خویش بر این مجموعه از مردم غور است  بر 

( 09999( حتی الی )09999اساس آمار های تخمینی بیشتر از )

تاد در غور وجود دارد  . در صورت که این تخمین ها نفر مع 

قرین به واقعیت باشد یقیناً  موی را بر تن هر غوری با اندیشه 

وبا احساس راست میکند و هراس داخل شدن این مرض مزمن 

در خانه هرغوری قلب وی را به تپش وا میدارد و خوا ب 

ید در راحت را از شخص با اندیشه می رباید . از آن زمان با

هراس باشیم که  یک یا چند عضو از هر فامیل در دام اعتیاد 

سقوط کند و این مرض غیر قابل پیشبینی و تقریباً ال عالج در 

هر خانه غوری نفوذ نماید  چون قرار معلوم  در نتیجه تداوی 

% از معتادین صحت یاب میشوند . درست است حاصل 0

اقتصادی ما را رفع  کوکنار نقد است و زود تر قسمتی از مشکل

میکند اما این رفع مشکل زود هنگام ، زود گذر است و 

تاثیرات مخرب آن در دراز مدت دامن جامعه را رها نکرده و 

دورنمائی تاریک را برای آینده باشنده گان این مرز و بوم 

ترسیم میکند . سئوال اینجا است که با  این پدیده که ظاهر زیبا 

ر حل مشکل مالی و بهبود زندگی مردم دارد و تاثیرات آن  د

زراعت پیشه از هر نوع محصول دیگر آشکار تر است درعین 

حالیکه در نهان ریشه جامعه  سالم و آبرومند را می خشکاند 

چه باید کرد ؟ چگونه میتوان مردمی را که تنها منافع ظاهری  

 آن را  می بینند و حاصل نقد آن را بر خفایای مخرب
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 دوپل موتردرولسوالی دولتیارازبودجه وزارت احیاوانکشاف دهات  بهره برداری سپرده شد

تاج محمد زالل انجینر  

متره تحت نظارت 02ـ و63محمد زالل رئیس احیاوانکشاف دهات گفت : پل ها ی موترو درمرکز ولسوالی دولت یار بطول انجینر تاج 

 .انجینران این ریاست توسط شرکت ساختمانی) عمران سبز( کاری ساختمانی پل های یادشده تکمیل ومورد استفاده مردم قرارگرفت 

( افغانی بطورآهن 25036009زارت احیاوانکشاف دهات کشوربوده مجموعآبهزینه )آقای زالل افزود پل های متذکره ازبودجه و

کانکریتی  ساختمان گردیده باافتتاح این پل ها مشکل رفت وامد اهالی شمال وجنوب مردم ولسوالی  دولت یارمرفوع شده  طورمستقیم 

ق ناوه سرجنگل به والیت غوروصل مینایدروزانه صدها نفرازآن استفاده مینمایند درعین حال والیت بامیان را ازطری . 

محمد امین یک تن ازباشنده گان محل ضمن ابرازقدردانی ازتطبیق پروژها گفت بااعماراین پل ها برعالوه اینکه سهولت 

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

یابیم محصوالت زاراعتی خودرا بموقع عرضه نمایم  وازکارکرد ریاست احیاوانکشاف دهات  اظهارخوشی نموده 

           د.   وازدولت جمهوری اسالمی افغانستان خواهان پروژه های انکشافی بیشتردرمناطیق شان شدن

آن ترجیح میدهند و تنها به بعد مالی آن فکر میکنند قانع 

ساخت تا بر عواقب خطر ناک آن هم نظری افگنند؟ راه حل 

حلهای بسیاری تا هنوز مورد پاسخ گوی  به این سواالت قرار 

به مشاهده نرسیده  گرفته اما نتیجه محسوس از این راه حلها

است  ولی فکر میشود تنها راه حل نهائی برای ریشه کن 

ساختن این پدیده شوم و خطرناک استفاده از قوه قهریه است  

یعنی دولت برای نجات جامعه  از سقوط کردن در کام اعتیاد ، 

باید قهراً در جهت جلو گیری ازکشت ، تولید ، تورید ، 

ات ومواد مخدر مطابق به آنچه استفاده ، خرید و فروش مسکر

در قانون تذکر رفته است  داخل  اقدام شود و بدون درنظر 

داشت مصلحت های مقطعی ، قانون را بصورت یکسان در 

جامعه به تطبیق بگذارد  و همچنین علمای دین  راکه نقش 

رهبری کننده جامعه را در امور دینی بر عهده دارند ، بادر 

                        رگی که در سطحنظرداشت موقف علمای بز

جهان اسالم مطرح هستند چون قرضاوی و امثالش که بر 

، فروش ، استفاده و قاچاق مواد  حرمت کشت ، تولید ، تورید

مخدر فتوا داده اند ، در جهت تبلیغ حکم شرعی  راجع به 

حرمت مواد مخدر منسجم سازد . بدون شک مردمی که از 

نظر باور های دینی راسخ هستند حرف و فتوای علما را نادیده 

نخواهند گرفت آنگاه در نتیجه فعالیت همآهنگ علمای دین 

ر آمیز قوای قهریه در تطبیق یکسان قانون ، در کنار اجراآت قه

زمینه ریشه کن شدن کشت کوکنار و در نتیجه قطع قاچاق ، 

ترافیک ، استعمال و استفاده از مسکرات ومواد مخدر فراهم 

 خواهد آمد .
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سرپوشیده برای طبقه اناث% کار پروژه انکشافی استدیوم ورزشی وجمنازیوم 99گذارش پیشرفت    

 نویسنده: عبدالسالم معاون آمریت ورزش 

اينكه ورزشكاران واليت غور مركز شهر چغچران  درطي سالهاي متمادي مثبت وعدم موجوديت استديوم وجمنازيوم ونداشتن ميدان مناسب جهت 

اداره آمريت ورزش توجه وهمكاري مقام واليت پروژه به اساس سعي وتالش مسئولين  9831تمرينات خويش سخت دچار مشكل بودند كه درسال 

اين پروژه  9811اسديوم ورزشي وجمنازيوم به تيم ملكي وبازسازي كشور جاپان مقيم درپي آر تي غور پيشنهاد گرديده كه خوشبختانه دراوايل سال 

ين پروژه به انجو نوي هريرود به قرارداد سپرده شده است كه ( دالر آمريكاهي منظور گرديده وكارساختماني ا101914ازتيم ملكي كشورجاپان به مبلغ )

مترعرض  7متر و 01متر بشكل پخته واساسي اعمارگرديده ويك باب تعمير بطول 8جريب زمين بامع پنجره به ارتفاع  90ديوار احاطه آن درساحه 

باب حمام با تمام  4باب تشناب و 4باب اطاق  1باب سالون  4راي دردومنطقه بداخل استديوم ورزشي بطور پخته واساسي ساخته شده كه منزل زير آن دا

ي ملحقات شان ومنزل دوم آن صرف لوژ براي اعضاي محترم رهبري وساير مراجعين محترم ساخته شده وهمچنان يك باب جمنازيوم سرپوشيده برايبرا

باب تشناب ويك باب حمام با تمام ملحقات شان بطور پخته  4گاردخانه باب اطاق بخاطر دفترجمنازيوم و 4ورزشكاران طبقه اناث با مع يك باب سالون 

ستديوم واساسي اعمارگرديده وكارساختماني اين پروژه دراوايل برج جوزا سال جاري توسط انجو قراردادكننده آغاز ودرحال حاضر كارساختماني لوژ ا

% تكميل ميگردد وجهت بهربرداري به اداره آمريت 911يك كار ساختماني پروژه % پيشرفت نموده كه درآينده نزد13وجمنازيوم واحداث ميدان فوتبال 

ولسوالي ديگر مربوط اين واليت مشكل ورزشكاران بجاي خود باقي است اما با  1ورزش تسليم مينمايند البته قابل يادآوري است كه تا هنوز هم درمراكز 

مرفوع ميگردد ولي اداره آمريت ورزش جهت رشد وتوسعه ورزش درنكات مختلف شهر  % مشكل ورزشكاران شهرچغچران71تكميل شدن پروژه مذكور 

جهت رفع مشكالت ورزشكاران به اعمار چندين پروژه ها نياز دارد كه درزمينه جهت مشخص شود ساحات ورزشي موضوع چندين مرتبه به رياست 

.       ت  ورزش مشخص نگرديده ورنه درعرصه احداث ميدانها آن نيز اقدام ميگرديدمحترم شاروالي پيشنهاد گرديده كه تا اكنون كدام ساحه واداره آمري  

تيم جوانان داير گرديده كه تيم  3دربخش برگذاري مسابقات ورزشي انجام مسابقات فوتبال توسط فدراسيون فوتبال دربين  9

.                                                          ود استقالل مقام اول تيم آزاد مقام دوم وتيم پيروزي مقام سوم را ازآن خود نم  

تيم جوانان برگذار گرديده كه درنتيجه تيم جام مقام اول تيم شاهين مقام  94هفته شهيد دربين  تحت نامانجام مسابقات واليبال  4

  .                                                                                         دوم تيم ليسه اي زراعت مقام سوم را كسب نموده

برگذاري مسابقات تيم هاي ووشكونفو چيني دربين دو تيم جهت انتخاب نمودن افراد شايسته بخاطر تيم منتخب واليتي كه  8

                                                                                .        نفر براي تيم منتخب برگزيده شد  3درنتيجه تعداد 

اشتراک تيم ووشوكونكو چيني درمسابقات حوزه غرب زير نظر استاد ميرويس واستاد گل آغا اين مسابقات دربين ورزشكاران چهار  1

ب مقام دوم را كسب و تعداد دو عدد مدال طال وتعداد دو عدد واليت داير گرديده بود كه خوشبختانه ووشوكونفو چيني واليت غور ك

كيلو با مسب مدال طال مقام اول را نيز ازآن خود نمود  31مدال نقره وسه عدد مدال برونز ازآن خود نموده ولي بطور فردي دروزن   

برگذار گرديده بود تعداد دو عدد واليت  93اشتراک تيم كونگفو پرتوادر مسابقات به مركز كشور كه اين مسابقه دربين ورزشكاران  5

مدال نقره ودو عدد برونز وچهارورق تقدير نامه را تيم كونگفو پرتوا واليت غور ازآن خود نموده اشتراک تيم فوتبال 

واليت صورت گرفته كه تيم فوتبال واليت غور با  1واليت غور درمسبقات حوزه غرب اين مسابقات دربين ورزشكاران 

نامه اخالق مقام سوم را ازآن خود نموده بخش خريداري وسايل واحداث ميدانهاي ورزشي به  كسب يك ورق تقدير

( 47511( دالر ازبوديجه آمريت ورزش كه جمله مبلغ )4111( دالر كمك مالي تيم پي آر تي ومبلغ )45111مبلغ )

اه سامان آالت بصورت كلي مجهز دالرميشود سامان آالت زيبائي اندام خريداري شده كه فعال كلپ زيبائي اندام ازنگ

( دالر آمريكاهي به كمك مالي تيم پي آر 98111ميباشد احداث ميدان واليبال وبسكتبال درقريه كنديوال به مبلغ )

                                                                        .                 تي مقيم واليت غور انجام شده است
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ام به جوانانپی  

 نویسنده : قاضی سخا 
ه ايثار وفدا جوانان عزيز ! انديشه انقالبي آزاد زيستي جرئت شجاعت دليري ومردانگي را جوانان از خون خود درصفحات نخست تاريخ اسالم رقم زده اند ك

به ميراث گذاشته اند وبراي هرجوان مسلمان وآزادي كاري را درراه وروش ناجي بشريت سرمشق به نسل ها وجوانان بعدي وحماسه آفرينان جهان اسالم 

رد رشادت خواه فرهنگ را كه با تمام واژه هاي پرمعنويت وپرافتخار ازمبارزات وسياست اسالمي است بنيان گذاري وبه كافه ملت مسلمان به ارمغان آو

به گذاشته اند بگونه مثال ياسر بن عمار اولين شهيد درراه اسالم است ومبارزه را دربرابر مظاهر ودلفريب اغواگر فساد آفرين بي عدالتي وبي اخالقي وجي

ليارد ها كه يك جوان پرتحرک ومبارز اسالم است امام حسين نواسه پيامبر بزرگ اسالم كه دركربال كشور عراق به شهادت رسيد وامروز درسراسر جهان م

حيث يك قاعده بارز درسياست اسالمي جريان جهان اسالم ودولت مردان پذيرفته شده انسان ازانديشه افكار ومبارزه وارشادات آن تجليل ميكنند ومن

ظام ازهمين سبب است كه درهمه عرصه ها براي جوانان وافتخارآفرينان هركشور اسالمي دردولت سياست ومبارزات جايگاهي درمعتبر ترين وثايق هرن

اهميت وارزش مبارزات ديني وفرهنگي وسياسي با توان قلم سخن وعمل با ناب ترين  درج وثبت گرديده است پس بايد هرجوان صاحب خردوعقل بادرک

جوان روش كه دررويداد ها وشكل گيري نظام ها مفيد وارزنده است رسالتمندانه رزميده تا موجوديت جوانان را با شاخص هاي كه الزم مبارزات يك 

سئوالنه دربرابر امر خداوند ج ومردم خود رسالت اسالمي خود را با ابهام ازرسالت جوانان صدر مسلمان است با صداقت وايمانداري كامل درهمه زمينه ها م

سال ازامروز  9111سال بعد ازآن است افتخارانه با احترام تجليل ميگردد همان گونه مبارزات اسالمي خودرا براي جوانان مسلمان  9111اسالم كه امروز 

                                                                                                                                                   بايد سرمشق وامانت بگذاريم.      

 

 موضوع :کارکرد های مدیریت عمومی آموزشهای فنی 

 نویسنده :عبدالمجید حامد مدیر انکشاف مهارتها

هاي مديريت عمومي آموزشهاي فني حرفوي مربوط رياست كاروامور اجتماعي شهدا معلولين غورازاينكه نظر به اليحه كاركرد 

وظايف داده شده اين مديريت وظيفه خود ميدانم تا ازاستراتيژي وزارت مترم كاروامور اجتماعي درراستاي آموزشهاي فني حرفوي 

بطور فشرده فعاليت  9811وي جهت كاريابي وفقر زائي جلب وجذب نمايم بنآ درسال حمايت وازافراد بيكار دركورس هاي فني وحرف

خانم بيكار را در دوتايم به مركز آموزشهاي حرفه خياطي توسط چهارنفر استاد ورزيده  35هاي ذيل را انجام داده ايم به تعداد 

گرديده بود با يكمقدار تكه ووسايل ديگر براي  بمدت دوبرج تريننگ داديم وماشين هاي كه از طرف موسسه ورلد ويژن مساعدت

نفر از طبقه اناث را درچوكات رياست محترم امورزنان دردو كورس براي مدت دوبرج  51شان بطور رايگان توزيع نموديم به تعداد 

خشونت را حقيقت يابي نفر ازطبقه اناث وذكور ازقشر بيكار ومعرض به خطر  9995تريننگ وبرايشان عين امتياز را داديم به تعداد 

نموده وبمدت نه برج دركورس هاي سه ماهه دريازده حرفه ازقبيل نجاري فلز كاري برق كشي رنگمالي زراعت ومالداري ابرساني 

كمپيوتر انگليسي خياطي گلدوزي وآشپزي معرفي نموديم كه توسط موسسه طلوع زنان افغانستان كارگرداني وازطرف اين مديريت 

قوطي روغن با يكمقدار دال ونمك ازطرف  8بوجي گندم  8دراخير ماه اكتوبر فارغ گرديدند وبراي هرشاگرد مقدار نظارت ميگردد 

نفر ازجمله مهاجرين  481موسسه پروگرام غذائي جهان) دبليو اف پي ( بطور تشويقي مساعدت گرديد به تعداد

گرديده بود به پروژه كه ازطرف وزارت  وبيجاشده گان كه ازطرف رياست محترم عودت مهاجرين تائيد ومعرفي

كاروامور اجتماعي همراه باموسسه رفاه هجرت پيشنهاد وقرارداد گرديده بود به كارگرداني موسسه رفاه هجرت بمدت 

تريننگ ديده دريازده حرفت ازقبيل كمپيوتر مبايل سازي  4199الي اخير سپتمبر  4199شش برج ازاول جوالي 

طي آهنگري موترسازي جنراتور سازي حلبي سازي تجارت هاي كوچك وبراي هريك از نلدواني سيكل سازي خيا

دالر آمريكائي داده شده كه هفته وار ازطرف اين مديريت نظارت وبررسي  71شاگردان يك بسته تولكيت به ارزش 

حرفه اي  91قريه از قريه هاي اطراف چغچران ازطبقه ذكور واناث در 84نفر در 9511صورت ميگيرد به تعداد 

مختلف به كارگرداني موسسه هبيتات بمدت شش ماه تريننگ ديده كه ازطرف اين مديريت نظارت صورت گرفته 

.                                                                                          است  
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نقش پولیس                            

 در جامعه

با پيدايش بشريت و ايجاد دولتها و حكومات 

بمنظور انسجام بهتر  امورات امنيتي و جلوگيري 

از بروز واقعات ساير جرايم جنائي  وضد امنيت 

سرحدات تامين امن ونظم عامه داخلي وحفظ 

غرض حفظ مال وجان مردم موجوديت پوليس 

رادر چوكات دولت الزم دانسته كه در ادوار تاريخ 

تحت نام هاي ضبط بيگي ، كتوال وسرانجام بنام 

پوليس عر ض اندام نموده است . پوليس جز قواي 

اجرايه دولت بوده كه در محالت وسرحدات 

ساسي و ساير قوانيني حضور داشته و طبق قانون ا

نافذه و مقررات بر مبناي فرامين مصوبات 

روندان اوامررياست جمهوري اسالمي افغانستان ووزارت امورداخله سيستم كاري خويش را عيار و اجرآت مينمايد. وظيفه اساسي پوليس تامين امنيت شه

مردم رسالت تاريخي ايماني و وجداني خويش را انجام ميدهد . پوليس در تطبيق قانون ميباشد . منسوبين پوليس برخواسته ازميان مردم و در خدمت 

صادقانه بي  مقابله با جرايم  و دستگيري عاملين آن اقدام و دست زورمندان را از مظلومين كوتاه ساخته وطور دوامدار شب و روز وظيفه اساسي خويش را

ي همانا همكاري صادقانه مردم و ساكنين شهر و قرا غرض افشاي چهره اخالل گران طرفانه انجام ميدهد . موفقيت پوليس دراجراي امورات امنيت

ام از علما ومجرمين بمنظور دستگيري و جلوگيري از بروز واقعات ميباشد بنآ ادار ه پوليس از عموم اهالي شرافتمند درمركز و ولسوالي ها واليت غور 

م مي طلبد تا در راستاي تطبيق قانون وجلوگيري از بروز واقعات ناگوار تروريستي وجنائي قبل از متنفذين بزرگان ، روشنفكران ، اهل كسبه وعامه مرد

                               وقوع حادثه و واقعه با پوليس خويش همكاري الزم نمايند تا نباشد فردي ويا خانوده اي متضرر شوند .                                 

                                                                                                                 

بني آدم اعضاي يكديگر اند  كه  

 در آفرينش ز يك گوهر اند 

 چو عضوي بدرد آورد روزگار 

 ديگر عضو ها را نماند قرار 

 تو كز محنت ديگران بي غمي .

 نشايد كه نامت نهند آدمي

مدیر استخبارات ق امنیه غور   غالم محمد سعیدی    
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  چند سخن از دانشمندان 

 محمدداود)پيمان( 

 

ـــ پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی.)مهاتما گاندی(1  
ـــ اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن.) اسپارت (2  
(سروانتس) ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . ـــ آنکه3  
)ژوبرت( ـــ جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند.4  
)سقراط( ـــ فاش نکردن اسرار مردم دليل کرامت و بلندی همت است.5  
(الما داالیی) . امروز یک هدیه است . ـــ دیروز تاریخ است . فردا راز است6  
.) آناتول فرانس( ـــ خنده بهترین سالح جنگ با زندگی است7  
ارزد آدم حقير و کوچک بماند.) دیزرائيلی( ـــ عمر آنقدر کوتاه است که نمی8  
(ارنگیک دیل) زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. بينی کسی به روی تو لبخند نمی ـــ اگر می9  

)سقراط( ارزد. ـــ شيرینی یکبار پيروزی به تلخی صد بار شکست می11  
)بی پيماستر( ـــ اولين گام در راه آگاهی، درک جهل است .11  

.  شود نمی صورت هيچ به آن جبران دیگر و شده تمام کارش نماید اشتباه مرتبه یک انسان اگر که است جنگی نقشه اجرای مثل ازدواج ـــ12 

 )بورنز(
.) باس( ـــ بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشيدن بار بدبختی را نداشته باشيم13  
(وایلد اسکار) ـــ تا زنده هستيد دل خود را زنده و شاداب نگهدارید .فرصت برای دلتنگی ومرگ بسيار زیاد است .14  

نک()الين چا ـــ آدم شجاع یکبار می ميرد ولی آدم ترسو هزار بار .15  

PRT IN GHOR  
حمل تیم مشورتی نطامی پی آر تی که وظایف اصلی شان مشوره دهی برای واحد های اردوی ملی افغانستان میباشد جهت  07تاریخ ب

بجه قبل از ظهر گزمه به مواد انفجاری تعبیه شده برخورد کرد. هیچ  29انداخت مشترک به محل انداخت رفته بودند. در حدود ساعت 

ر زخمی نشده است. یک وسیله در نتیجه خساره دیده استسرباز پی آر تی در این انفجا . تیم خنثی سازی مواد انفجاری جهت چک  

نمودن محل بخاطر رفع خطر که مبادا مردم ملکی والیت غور را تهیدید نماید فرستاده شد. همچنان مرکز هماهنگی و اپراتیفی والیت 

.غور در جریان قرار داده شد این حادثه نشاندهنده این میباشد که شورشیان در فکر زندگی شما و فامیل تان نمیباشد. این وظیفه شما  

است که گزارش افراد مشکوک را که تهیدید برای فامیل های شما؛ دولت جمهوری اسالمی افغانستان؛ نیروهای ملی 

یت را برای شما فراهم میسازیم و در فکر شما و فامیل امنیتی افغانستان و آیساف  هستند اطالع دهید. بخاطریکه ما مصئون

.شما هستیم کسیکه مواد انفجاری تعبیه شده را جاسازی کرده و پالن حمله را طرح نموده هنوز مشخص نیست؛ فحقیقات  

لی فعال جریان دارد. قوماندانی پی آر تی میگوید؛ کسانیکه خشنوت علیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان؛ نیروهای م

امنیتی افغانستان و آیساف  را طرح میکنند با مقاومت شدید روبرو میشوند. شورشیان و دیکتاتوران در هر جایکه هستند 

               .                                                                                                                     پیدا گردیده و مجازات میشوند
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در واليت غور به علت جنگهاي پي ریا ست امور مهاجرین و عودت کننده گان  

هم سياسي ، قومي ، تنظيمي وفقر بيكاري هزاران خانواده از جاي هاي اصلي خود بيجاه به محالت ديگر خارج 

شده اند تعداد كه دوباره باز گشت نموده اند كمتر به آنها توجه شده وصدها  كشور وواليات همجوار متواري ومهاجر

خانواده بيجاه شده كه همين اكنون در حومه شهر چغچران بدون سرپناه جاي ومسكن در زير مخروبه ها ،خيمه ها 

را مشاهيد وختي سموج ها زندگي ميكنند مثال يك خانواده كه از ولسوالي ساغر مربوط اينوال كه تصوير آن 

ميكنيد در فاصله يك كيلو متري دفتر واليت در زير سموج زمين را حفر نموده حيات مينمايد موسسات كمك 

كننده با پروسجر هاي زمان گير وكاغذ پراني ها نيز بهانه هاي گونا گون تا اكنون به تقاضاي اين اداره در عرصه 

كننده نداده اند بيجاه شده گان بي سرپناه ونياز مند كمك پاسخ وقانع  
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الالدين محمالد بلخالي در آن شالكل      جالالل خانقاهي كه شخصيت موالنا 

گرفته اسالت، در بلالخ افغانسالتان قالرار دارد و سالاالنه صالدها گردشالگر        

 "بلالخ "كنند. به گزارش سه نسالل، در منطقاله    خارجي از آن بازديد مي

واليت مزار شريف افغانستان، ديوارها و گنبدهايي از يك بناي قالديمي  

 و كاوشالگران  هالاي  هيافتال  اسالاس  بالر  وجود دارد كه رو به ويراني است.

 موالنالالا" پالالدر "خانقالالاه" همالالان يالالا مدرسالاله بنالالا ايالالن شناسالالان باسالالتان

الدين جالل است "بهاولد" يا "علما سلطان" "بلخي محمد   .  از بخشالي  

  آساليب  افغانسالتان  گذشالته  دهاله  8 هاي جنگ در خانقاه يا مدرسه اين

 ويالران  افغالان  مسئوالن توجهي بي نتيجه در آن از ديگري بخش و ديده

است شده .  بالوي  هنوز ويرانه اين آلود خاک هاي كوچه پس حال اين با 

 سالوي  باله  را خالارجي  و داخلالي  گردشگر صدها ساالنه و دهد مي موالنا

 هنالوز  حالال  ايالن  العلما؟ بالا  سلطان مدرسه يا كند خانقاه مي جلب خود

 سالال  311 از مانالده  جالاي  بالر  هالاي  ويرانه اين آيا كه دارد وجود ترديد

 ساله  گالزارش  است؟ به وي خانقاه يا و است بهاولد مدرسه بقاياي پيش

گفت در "زرياب رهنورد اعظم" نسل،  اظهالار  كالاب،  در فالارس  بالا  وگالو  

 يالك  گنبالدهاي  و ديوارهالا  شالريف  مزار واليت "بلخ" منطقه در: داشت

 ايالن  شناسان باستان هاي يافته اساس بر كه شود مي ديده تاريخي بناي

است موالنا پدر "ولد بها" مدرسه همان .  اين بيان با افغان پژوهشگر اين 

 مراسالم  آن در كاله  است ولد بها  خانقاه همان اين كه معتقدند برخي كه

 هسالتيم  مطمالئن  آن از مالا  كه چيزي: گفت شد، مي برگزار تصوف اهل

 و داشالت  منطقاله  اين در اي مدرسه العلما سلطان يا بهاولد كه است اين

نشسالتند  مالي  او درس پالاي  مدرساله  اين در زيادي شاگردان .  رجالب " 

 بالاره،  ايالن  در نيالز  كابالل  دانشگاه ادبيات دانشكده استاد "آدينه محمد

و نزديك مي آمدند و از حضور پدر و پدر اين  در زياد احتمال به: گفت

آموختند. وي با اشاره به اين كاله در ايالن مكالان     بزرگ موالنا درس مي

مشكالت فقهالي خالود باله    صدها تن از مردم و مريدان بهاولد براي حل 

العلماي آن زمان بود، افزود: به ايالن ترتيالب ايالن مكالان      وي كه سلطان

 محل پرسش و پاسخ،

دريس و آموزش بود. زرياب ادامه داد: اساس و پايه شخصيت موالنالاي  ت

بلخي در محيط همين مدرسه يا خانقالاه تشالكيل شالد. انتقالاد از عالدم      

هالا ويرانالي،    العلمالا پالس از سالال    توجه دولت به بازسازي خانقاه سلطان

اعالم كالرد كاله خانقالاه بهاولالد را      "تركيه"سال پيش دولت  8سرانجام 

، اما از آن زمان تا كنالون هاليا اقالدامي در ايالن راسالتا      كند بازسازي مي

صورت نگرفته است. استاد دانشكده ادبيات دانشگاه كابالل، بالا انتقالاد از    

ها ميليارد دالر  سياست فرهنگي دولت افغانستان، گفت: در حالي كه ده

اي  هاي مختلف كشور هزينه شده است با اين حال هيا هزينه در بخش

هايي صورت نگرفته است. زرياب با بيان اين  مكانبراي بازسازي چنين 

هاي فرهنگي از سوي دولت و نهادهاي مسالئول   كه همواره آثار و پديده

مهري قالرار گرفتاله اسالت، گفالت: دولالت بايالد در ايالن زميناله          مورد بي

تصميمي جدي اتخاذ كند تا ديوارها و گنبدهاي باقي مانده از ايالن بنالا   

العلما پس  براي بازسازي خانقاه سلطانحفظ شود. تالش بازرگان افغان 

العلمالا   از آن كه تركيه اقدامي براي بازسازي خانقاه يالا مدرساله ساللطان   

هالاي   يكي از بازرگانان افغان حاضر شد كه هزينه "زاده نبي"انجام نداد، 

بازسازي اين بنا را پرداخت كند. زرياب با اشاره به ايالن اقالدام بازرگالان    

هالاي علمالي و هنالري آن     ين بنا بايالد باله روش  افغان، خاطرنشان كرد: ا

بازسازي شود. اين بناي تاريخي كه اكنون در آستانه نابودي قالرار دارد،  

 نياز به توجه بيشتر مولوي دوستان دارد.
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