
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  و اجتمـــاعی ، فرهنگی سیاســـی 

 (1)ًفز ضوارُ 
ًبوبم افشاد آلَدُ ثِ فسبد حىَهت سا ثٖ  ًبحك ٍ  ّبٕ ٔوبسًبه  ف٘شٍصوَُ ٕٔ هبٌّبه«ّبغبف ٍ پَست وٌذُ » چٌذ سبل است وِ ستَى 

» ستَى « ( 1)ًفش ضوبسُ » َّٗت آًْب سا ضىل دادُ است ؛ هَسد ّجَم اغكالح   ٔافشاد وِ فسبد ّست. پشدُ وبلجذ ضگبفٖ وشدُ است 

هشدم غَس جب  ٔآًچٌبى ثِ ادث٘بت يبه٘بً« ( 1)ًفش ضوبسُ » كالح غَست ٍ هحتَإ اغ. ٕ ف٘شٍصوَُ لشاس گشفتِ اًذ«غبف ٍ پَست ّب

» اوٌَى دس ّش گَضِ ٍ وٌبس جغشاف٘بٕ پٌْبٍس غَُس ّش خشاة وبس ثِ ًبم . ّوِ گبى سا ثِ خَد جلت وشدُ است  ٔخَسدُ است وِ تَج

دس سبل جبسٕ اٗي . داسًذ ؛ اسن يلن گطتِ است اٗي اغكالح ، ثشإ افشاد وِ لػذ ٍ ً٘ت خشاة وبسٕ سا . ٗبد هٖ ضَد « ( 1)ًفش ضوبسُ 

صٗشا فشٍپبضٖ هذٗشٗت ٍ سَُء استفبدُ اص غالح٘ت ّب ٍ اهىبًبت دٍلتٖ دس اٗي سبل . ثلَا ثِ پب وشدُ است  اغكالح ثِ گًَٔ ثٖ پ٘طٌِ إ

ًْبد ّبٕ سبلن ٍ سبصًذٓ بٕ هحلٖ غَس دس ثشاثش هطَسُ ّ ٓحتٖ هَؾى گ٘شٕ اداس ٔيذم تَج. هحسَس ثَدُ است  ٔثٖ پ٘طٌ٘ ٔثِ گًَ

ثب هحتَا جذٗذتشٕ  ح ّش ثبس ًسجت ثِ گزضتِهشدهٖ وِ ثِ خ٘ش ٍ فالح ٍ سستگبسٕ دٍلت ٍ هشدم هٖ اًذٗطٌذ ؛ سجت ضذ تب اٗي اغكال

پ٘بم  ٍاداس ضذًذ تب ثِ آدسس سسبًِ ّبٕ غ٘ش دٍلتٖ ، تًذادٕ آًْب خَف هسؤل٘ي خبٗي حىَهت سا ث٘طتش وشد ٍ  اٗي سًٍذ. يشؾِ ضَد 

صٗشا ّش هسؤل خشاة وبس خَد سا هػذاق اٗي اغكالح داًست وِ ً٘ت هب ّن . ّب ٍ يىس الًول ّبٕ هختلف ٍ هتًذدٕ داضتِ ثبضٌذ 

 .ّو٘ي ثَد تب ّش وبسهٌذ ًبوبم خَد سا صٗش تبثص تٌذ اٗي اغكالح احسبس وٌذ ٍ اص تشس ّن وِ ضذُ سٍُ ثِ اغالح آٍسد 

ًبچبس ضْشت هىول . اغكالح دٗذ َّ٘اد ٍالٖ غَس اص لحبل سٍحٖ خَد سا ضذٗذا  هجشٍح تْبجن اٗي اص آغبص سبل جبسٕ داوتشيجذاهلل 

ف٘شٍصوَُ دسٍٗطبًِ  ٔسٌجل ٓخَد سا ثجت وتبة آضٌبٗبى وشد ٍ ثب استوسبن ثِ ٗىٖ اص هَاسد ستَى غبف ٍ پَست وٌذُ ّبٕ ضوبسُ هب

هتًذد اص توبم اداسات ، حتٖ اص ضخػ٘ت ّبٕ غ٘ش دٍلتٖ استوذاد جُست تب ثِ  يشاٗؽ ٍ هىبتت هختلف ٍ ٔآٍسد ٍ ثب اسائ ُ ىََسٍُ ثِ ضَ

ثب ٍغف وِ دس ّوبى هَسد ّن . جبًٖ ٗب سٗختي خًَٖ ٍ ٗب حذ الل سلت آصادٕ فشدٕ فطبس ثبالٕ خًَص پبٗ٘ي آٗذ گشفتي ل٘وتَ 

ثِ ّش حبل . سفتِ است ، وِ هخبقت خبغٖ ًذاسد  ثِ وبس« ( 1)ًفش ضوبسُ » غشاحتب  اص وسٖ ٗبد آٍسٕ ًطذُ است ، آًجب ّن اغكالح 

اص ٗه قشف تَلى هٖ سٍد وِ ثب ًطش اٗي هكلت اسگبى ّبٕ رٗشثف دٍلتٖ ٍ ضخػ٘ت ّبٕ هحتشم هشدهٖ ثِ يُوك لؿِ٘ ساُ ٗبثٌذ تب 

هذيٖ والى اص اص سٍٕ دٗگش  ٍ  داسًذ ، دّي خَد سا ثجٌذًذ ٍ ًتَاًٌذ ث٘طتش اص اٗي قشح تَقئِ ثشٗضًذ وِ دس توبم لؿبٗب داهي تَشهطبٍسٗي 

ثِ ّش حبل حشف اغلٖ اٗي جب است وِ .  ضٌست ؛ اًتحبس دّذ ( اص ّش دّي سخٌٖ ) ثٖ وسٖ دس ه٘ذاى هجبسصُ خَد سا ثِ پبٕ ستَى 

ه سفش تَاى سشاٌ داد وِ ثذٍى پىت٘سا ه٘ داوتشيجذاهلل َّ٘اد اص سفش ّبٕ خَد تَسف َّا پ٘وب ّبٕ پىت٘ه هٌىش ً٘ست ٍ هَسد ًبدسِ

ضخػٖ ًبهوىي است ، اص سٍٕ دٗگش پىت٘ه وسٖ سا ثذٍى وشاِٗ اص جبٕ ثِ جبٕ دٗگشٕ  ٔهسٍلوب  اٗي هسبفشت ّب اص ثَدج.  وشدُ ثبضذ 

 :رٗل  ٓثٌبثشاٗي ، ٗمٌ٘ب  اٗي ّضٌِٗ هتًلك است ثِ ٗىٖ اص دٍ سا. اًتمبل ًوٖ دّذ 

دس ثشاثش ّن ٍالٖ غَس غالح٘ت هػشف آًشا داضتِ ثبضٌذ وِ خَة ،  دٍلت پشداخت ضَد ٍ ٍالٖ ّب  ٔاگش اٗي پَل اص ثَدج  -اٍل 

 !!خالظ هٖ ضَد ٍ ٗبّن سًٍذَ سا وِ فًال  هٖ پ٘وبٗذ  ذ ٍ گپبدُ اص غالح٘ت خَد سا هكشح هٖ وٌاًتمبد سسبًِ فمف هَؾَو استف

چَى ديَإ افشاد وِ دس سكح ثبال . ضَد  هٖ ٍ والى خبسجٖ ّب ثبضذ ؛ گپ ث٘طتش اص پ٘ص خشاة ٔاگش اٗي هػبسف هتًلك ثِ ثَدج -دٍم 

دس اٗي غَست تبسٗخ هًبغش افغبًستبى . آلبٕ َّ٘اد ثِ خبسجٖ ّب سا ٗمٌٖ٘ هٖ سبصد  ٍٓ تًلك اداسثِ وُشسٖ حك هٖ ًطٌ٘ذ   اًتمبد داسًذ ؛

خز هًتجش تبسٗخ هأ؛  ضسٌت« اص ّش دّي سخٌٖ» ٍ ٕ ف٘شٍصوَُ «غبف ٍ پَست وٌذُ ّب» ّن لؿبٍت خَد سا هٖ وٌذ ، آًگبُ ستَى 

است ٍ حمّبً٘ت للن سجض هٌتمذٗي ثب اٗوبى ٍ ساست٘ي ضشاٗف  ٍ ضٌست  وِ ثبص ّن ثِ ًفى اغحبة ف٘شٍصوَُ. هًبغش افغبًستبى هٖ ضَد 

 غالم رتاًی ّذفوٌذ                                     . جبسٕ سا ثبثت هٖ وٌذ

 

 

 صحت خوب اخالق خوب به بار میآورد

یکجا با تیم صحی اش  1144مقیم چؽچران فعالیت های خویش را از نویمبر  41پی آر تی 

ت جدید نیست، تمام اعضای این این ماموریت برای اکثر داکتران ماموری شروع کرده است،

شفاخانه پی آر تی توجه . شفاخانه از تجربه کافی در ماموریت های بین المللی بر خوردار اند

 . خاص را در رابطه به حل مشکالت صحی مریضان محل، و مشوره دهی دارد

همان سمبر سال جاری، داکتران جراح شفاخانه پی آر تی یک بچه را عملیات کردند که در ماه د

به خوبی  موصوؾعملیات مریض  .ز عملیاتش دست خود را شکسته بودماه قبل ا 4مریض 

خصوصا مادر همان بچه عملیات شده از فعالیت های  ، احساس خوبی می کندشد و فعال سپری 

 .پی آر تی ممنون بود

صحی حیث اضافه کاری به مردم محل خدمات ه تمام اعضای شفاخانه پی آر تی میل دارند که ب

 .می خواهد ما زندگی صحتمند پی آر تی برای ش .انجام دهند

 رسانه های پی آر تی 

 گل رحمان فراز : مترجم
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 ًفز ّطت
 غالم سثبًٖ ّذفوٌذ

 

جبهًٔ هذًٖ ، فشٌّگٖ هسؤل٘ي ثٌ٘بد ّبٕ  ،استبداى داسالوًلو٘ي  4331حول  3تبسٗخ 

ّبٕ هًبسف  ًبهٔ سا ثشإ غَس دس هَسد هطىالت ٍ چبلص ٍ سسبًِ ّبٕ غ٘ش دٍلتٖ 

ثشخَسد ًبدسست  غالحا بسداوتش يجذاهلل َّ٘اد ٍالٖ غَس تمذٗن ًوَدًذ ٍ خَاست

گشدٗذًذ ، آلبٕ َّ٘اد دس ٗي ٍ اغالح خال ّب ٍ وَتبّٖ ّب سٗبست هًبسف ثب هشدم  

؛ اغالح  يبلٖ غَس ًطست خكبة ثِ هسؤل٘ي ثٌ٘بد ّبٕ فشٌّگٖ ٍ استبداى داسالوًلو٘ي

ايؿبٕ هًبسف ثِ وبس ّبٕ ( ّطت ًفش ) صهبى گ٘ش خَاًذ ٍ اص دست داضتي اداسُ سا 

لشاس ثَد ّطت ًفش ايؿبٕ » هستحك جضإ لبًًَٖ ٗبد آٍسٕ وشد ، ٍٕ گفت 

هًبسف وِ دس پُست ّبٕ ول٘ذٕ لشاس داسًذ ثِ خبقش وبس ّبٕ خشاة ٍ فسبد اداسٕ ثِ 

هًبسف اًذاختٌذ ٍ هي آًْب سا سٗ٘س  ٗجبىگش خبسًَالٖ هًشفٖ ضًَذ ؛ اهٍب آًْب دست ثِ

ٍالٖ غَس اص  وسٖ ًبم ًجشد ٍ دل٘ل ثخط٘ذى آًْب سا ً٘ض « ثشإ ّو٘ي ثبس ثخط٘ذم 

ثب » سٗ٘س هًبسف ثب ٗه تي اص هسؤل٘ي ثشًبهِ ّبٕ هًبسف گفتِ ثَد .  وش ًذاد تزّ

دصداى هًبسف خطي سفتبس هٖ وٌن ، ٍصٗش غبحت ثشاٗن گفتِ وِ دس ٍالٗت غَس 

ثٖ خجش اص اٌٗىِ خَدش ثِ ّو٘ي دسٗب ) « ! د داسٗن ؛ جذٕ سفتبس وي هطىالت صٗب

دس حبل٘ىِ  اغالح ٍ تشثِ٘ هجذد توبم افشاد هجتال ثِ هشؼ فسبد (  غشق هٖ ضَد 

اداسٕ ، اختالس ٍ استطب ٍ ّش ًَو جٌبٗت ٍ جشم ٍ لجبحت  ثِ يفَ ٍ ثخطص ًِ ثلىِ 

اص سَٕ ّن  هسؤل٘ي دٍلتٖ حك  ٍ. ، هكبثك احىبم لبًَى دس تكج٘ك جضا ه٘سش است 

ثٌبءً . ًذاسًذ وِ َّٗت اختالس گشاى ٍ هجشه٘ي سا ثِ ل٘وت صثح لبًَى هخفٖ وٌٌذ 

افشاد آلَدُ ثِ فسبد اداسٕ ٍ اختالس ٍ استطب ثبٗذ آثشٍهٌذاًِ ثِ اسگبى ّبٕ يذلٖ ٍ 

، لؿبٖٗ هًشفٖ ضًَذ ٍ يبدالًِ هحبووِ ضًَذ تب ثشإ خَد آًْب پٌذ ٍ ثشإ دٗگشاى 

 1ثمِ٘ غفحِ    .  يجشت ضَد 

 

 !حس حضَر در تزاتز اهلل تزتیت كٌین فزسًذاى خَد را تا تقَا ٍ

 "سمیعی"محمد جمعه
در روان افراد اعم از كوچك و بزرگ ، زن و مرد ، پیر و جوان براساس اصول ارزشمند وحی و قواعد دین مبین اسالم پایه های تربیت را 

برای بنیان گذاری . قواعد و اصول كه بدون آنها شخصیت عقیدتی افراد تكوین نمی یابد و كامل نمی گردد. تربیتی جاودانۀ بنیان گذاری كرد 

شمند و سفارشات حكیمانه اسالمی ازجانب خداوند متعال وتوسط پیامبر گرامی اسالم حضرت این پایه های مهم تربیتی و رهنمود های ارز

بیان گردید ، تا تربیت اجتماعی به كامل ترین شكل و بهترین صورت ؛ تحقق یابد ونظام جامعه ازثمرات مفید آن یعنی تعادل و ( ص)محمد 

كه یكی ازمهم ترین اصول تربیت فردی . تقاد اجتماعی سودمند بهره مند شود روابط پایه دار، آداب رفیع ، احترام متقابل ونظارت و ان

دراجتماع تقوا می با شد ، تقوا ویژگی و خصلتی است كه نتیجه قطعی وثمره طبعی آگاهی مبتنی برایمان عمیق است، تجلی این ایمان عمیق 

بعضی از اندیشمندان . دوار بودن به بخشش و پاداش اوست همانا احساس حضور در برابر خداوند پاک و ترس از خشم و مجازات و امی

 3بقیه صفحه   :  اسالمی گفته اند
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 ...زـت ًفـّط
شؼ اغالح اداسُ ًِ ثلىِ ثِ هٌهَس غػت هبل دصدٕ  اص دست تجشثِ ًطبى دادُ است وِ ثش خَسد خطي ،  غ  

سْل اًگبسٕ دس ٍن٘فِ جشم دٗگش است وِ اداسٓ فًلٖ هًبسف غَس هشتىت آى است ، اٗي . دصد ثِ وبس هٖ سٍد 

ثِ استثٌبٕ ) ثبة هىتت هٌهَس ضذُ داسد  617ثِ پبٗبى هٖ سسذ  4331اداسُ دس حبل حبؾشوِ سبل تًل٘وٖ 

لشاس اسصٗبثٖ ( وَسس ّبٕ وِ تَسف  هؤسسبت غ٘ش دٍلتٖ دس چَوبت هًبسف فًبل٘ت داسد هىبتت خبًگٖ ٍ 

ثبة ًوٖ سسذ ، حبال اٗجبة هٖ  111ّب ٍ تحم٘مبت هوىي ، حذ اوثش هىبتت وِ ثػَست ًسجٖ فًٍبل اًذ ثِ 

لٖ ٍ لؿبٖٗ ًوبٗذ وِ ٍالٖ غَس وِ َّٗت ّطت ًفش سا ثب دالٗل اثجبت٘ٔ اتْبم خَد ثب اسگبى ّبٕ وطفٖ ، يذ

ثسپبسد ٍ خَدش ثِ يٌَاى صادٓ ّو٘ي جغشاف٘ب ، حتٖ ثِ غفت قشف لؿِ٘ هَؾَو سا تًم٘ت ًوبٗذ تب هًبسف اص 

چٌگ افشاد وِ ثب اتىب ثِ هبف٘ب ، ثبًذّب ٍ گشٍُ ّبٕ س٘بسٖ ثِ اغالح اداسُ اٗوبى ًذاسًذ ؛ سّب ضَد ٍ فشغت 

تب حبل ثستِ ًگِ داضتِ اًذ ٍ ( سٗ٘س هًبسف + ّطت ًفش  )قلجبى وِ دسٍاصُ ّبٕ هىبتت سا ثب هطَسُ ٍ ّوىبسٕ 

 .  اص هىبتت ثِ يٌَاى چطوِ ّبٕ يبٗذاتٖ استفبدُ هٖ وٌٌذ ؛ تلخٖ خ٘بًت خَد سا ثچطٌذ

حبال ّن اٗجبة هٖ وٌذ وِ ٍالٖ « ديبٕ استٌجب سا دس ٍلت استٌطبق خَاًذُ ًطَد » هًمَلٔ هًشٍف است وِ 

ست ٍ دضوي دٍلت سا ثطٌبسذ ، دضوٌبى دٍلت تٌْب آًْبٕ ً٘ستٌذ وِ اص ث٘شٍى غَس ساُ وبس خَد سا ثفْوذ ، دٍ

يلِ٘ دٍلت وبس هٖ وٌٌذ ٍ ٗب ّن اص همبهبت اسضذ دٍلتٖ ثبج هٖ گ٘شًذ ، ثلىِ افشاد وِ اص داخل ؛ اداسُ سا 

سا هخشث٘ي تخشٗت هٖ وٌٌذ ثِ هشاتت خكشًبوتش اًذ ، ايتوبد ، ثبٍس ، حوبٗت ٍ پطتجبًٖ هشدم ًسجت ثِ دٍلت 

اگش يجذاهلل َّ٘اد ٍالٖ غَس خَد ثِ وَُوَي هخشث٘ي اداسٓ ٍ . داخل اداسٓ دٍلت خذضِ داس وشدُ است 

» اختالسگشاى سش فشُس ًجشدُ است ؛ تإو٘ذ هٖ وٌ٘ن وِ ثبٗذ ّطت ًفشِهجتال ثِ فسبد اداسٕ ٍ ٗب ثِ گفتِ خَدش 

غشؼ تذإٍ ٍ اغالح هجذد ثِ اسگبى ّبٕ وطفٖ سا ثب هذاسن اثجبت٘ٔ وِ ًضد خَدش آسض٘ف است ؛ « دصد ّب 

ثذٍى ضه اٗي ّطت ًفش ّوبى افشاد اًذ وِ هحوذ ًً٘ن فشٌٍ ٍ احوذ تَاة سا . ، يذلٖ ٍ لؿبٖٗ هًشفٖ وٌذ 

ثِ هحجس داخل وشدًذ ٍ ثب اتىب ثِ حلمبت حبون داخلٖ سالهت ٍ جبٗگبٓ خَٗص سا ثب جج٘ي گطبدُ ٍ دّي 

ٍ « جبٕ دادى هبس دس آست٘ي ًهبم است  » يفَ ٍ ثخطص اٗي ّطت ًفش ثِ هًٌٖ . خٌذُ حفم ّوچٌبى هٖ ًوبٌٗذ 

ثب دستگ٘شٕ احوذ تَاة سٗ٘س هًبسف ٍ فشٗذالذٗي يبثذ سٗ٘س صٗشا . اص ثبة دٗگش اص هًبهلِ ثِ دٍس ً٘ست 

تٖ ٍ حمبً٘ت سسبًِ ّبٕ غ٘ش دٍلضذ  هًلَم صسايت ٍ چٌذ سٗ٘س دٗگشٕ وِ تحت پ٘گشد لشاس داسًذ ؛ ّوِ چ٘ض

وِ س٘ستن تبصُ پب ٍ هذٗشٗت تبصُ ًفس اداسٓ هحلٖ غَس وِ اص ثٖ تجشثِ ٗن ِ اٗوبى داس، حبل ّوسا ثبثت وشد 

 .ٍ يكص لذست ثِ ت٘ن ٍ پبست ٍ گشٍُ اتىب وشد ٍ گشاف ايتوبد خَد سا ًضد هشدم ثِ غفش تمشة دادگٖ 

 
 
 

 فساد تِ اٍج خَد رسیذ
 لیسه س ع غ 41عبدالقادر متعلم صنؾ 

فسبد اخاللٖ ٍ فسبد اداسٕ  دس ٍالٗت غَس ثِ اٍج خَد سس٘ذُ است ٍ حك ٍ آثشٍٕ هشدم ثِ صٍس پب هبل هٖ 

ٕ ، ٍصٗش هًبسف ٍ دٗگش صُيوبٕ وطَس هٖ گٌَٗذ وِ اداسٓ افغبًستبى فبسذ ٍ سضَت خَس آلبٕ وشص. ضَد 

اهب ٍلً٘ت چ٘ض دٗگشٕ است ، صٗشا اداسٓ افغبًستبى ثخػَظ ٍالٗت غَس ثِ فسبد آلَدُ ثَدُ ٍ است . ً٘ست 

اداسٓ  ٍلٖ هسؤل٘ي اهَس ثخػَظ ضخع وِ دس سؤس. فسبد اص اداسٓ حىَهت ثِ جبهًِ سشاٗت وشدُ است . 

صٗشا دستگ٘شٕ سٗ٘س هًبسف ٍ سٗ٘س . ٍالٗت لشاس داسد اص آلَدُ ثِ فسبد اداسٕ حوبٗت ٍ پطتجبًٖ هٖ وٌذ 

صسايت ثِ جشاٗن سضَت ستبًٖ ٍ اجشاآت خالف لبًَى ٍ ًمؽ لَاً٘ي هَججبت خطن همبم ٍالٗت سا فشاّن 

ٍ فشٌّگٖ ٗه وطَس هتىٖ ثِ دس حبل٘ىِ هًبسف ستَى فمشات جبهًِ است ، پ٘طشفت ّبٕ التػبدٕ . وشد 

پس هًبسف هبّن ثبٗذ داسإ ه٘ىبً٘ضم خَة ثبضذ ، جلَٕ سضَت خَسٕ ٍ تخكٖ گشٕ . هًبسف آى است 

ثِ ٍصاست هًبسف جبٕ ضشم است وِ سٗ٘س ّبٗص ٗىٖ پٖ دٗگشٕ ثِ جشم اختالس ٍ . ثبٗذ گشفتِ ضَد 

َت ستبًٖ دستگ٘ش هٖ ضًَذ ؛ ثٌبم سضَت دستگ٘شٕ هٖ ضًَذ ، سٗ٘س ّبٕ وِ دس ٍالٗبت دٗگش ثِ جشم سض

جضاٖٗ ثِ ٍالٗت غَس سٍاى هٖ وٌٌذ ، ثشإ هب ٍ ثشإ هشدم جبٕ هسشت ٍ خَضحبلٖ است وِ سٗبست 

اهٌ٘ت هلٖ ٍ خبسًَالٖ ٍ پَل٘س ٍالٗت غَس سٗ٘س ّبٕ ًبخلف ٍ سضَت خَس سا دستگ٘ش هٖ وٌذ ٍ آًْب سا 

جشت دٗگشاى ضَد تب دس ٍقي يمت ًگِ داضتٔ هب لبًَى ثِ پٌجٔ لبًَى هٖ سپبسًذ ، اه٘ذ هٖ سٍد وِ ثبيث ي

 .   پ٘بدُ ضَد ٍ هشدم هب سا اص اٗي ثذ ثختٖ ًجبت دّذ 
 

 اس ّز دّي ، سخٌی
  . شدو حبس فریدالدین عابد رییس زراعت ؼور دستگیر  -4

را از حبس  رییس معارؾ و رییس زراعت صلح والیت ؼور تالش کردند تا رییس و اعضای شورای -1

این اعضای شورای صلح ، گفتنی است که  .بی نتیجه پایان یافت ی شانا تالش هانجات دهند ؛ ام  

 . انجام داده اند از افتادن در دام قانون تالش ها را به منظور وقایۀ خود 

سفید و مصلح  نحوۀ حمایت رییس و اعضای شورای صلح از افراد آلوده به فساد ؛ مقام ومنزلت موی -3

ت ؼور به   . خاک یکسان کردرا در جامعۀ اسالمی و با عز 

 .  مبلػ ، راه و گزارش مصرؾ بودجۀ دفتر والیتی شورای صلح مشکوک و سؤال برانگیز است  -4

 .محمد عثمان عصمت شهردار چؽچران یک شب را در توقیؾ سپری کرد  -7

 .خارنوال استیناؾ والیت ؼور را تقدیر نمودند  های فرهنگی بنیاد و تعداد رسانه های آزاد  -6

 .مستری را به صفت مسؤل سبسنتر کلینیک چار راۀ تولک توظیؾ کرده است  A.C.T.Dمؤسسۀ  -5

از رییس های که والی ؼور پشتبانی ؼیر قانونی آقای هیواد و  حمایت  خارنوال استیناؾ والیت ؼور از -8

 . وده اند ؛ سخت شکایت دارد به فساد آل

می شود که امنیت را تأمین و  ست ؛والیات حواله ا( مبتنی بر نتایج ) با یک لک دالر که زیر نام  -3

 . رضایت مردم را جلب کرد 

ود نسبت ی فیروزکوه را هر فرد به خ«صاؾ و پوست کنده ها » در ستون « (4)نفر شماره» واژۀ  -11

از راه می خواهد رسانه ها را  جا زده  ومی دهد ، قرار معلوم والی ؼور هم خود را تحت آن عدد 

 . اعضای فیروزکوه به دفاع از خود حاضرند . زی دارد عریضه بااین روز ها  تضعیؾ کند و

ا من هم می دانم که  متشبثین جریان جاری ظاهراً به حقوق زن و طفل احترام دارند  -11  ...؛ ام 

 نزدیکتر می شودهای قیام مردم علیه حاکمیت افراد که با فرهنگ و سنت های جامعۀ بیگانه است روز  -11

 . یت کارمندان دولت را تعذیب روحی می کنندافراد مسل ح چار دیواری مقام وال -19

نه ها را نمی داند و یا هم در پیوند با نحوۀ مواجهه قانونی با رسا یاؼور  رییس اطالعات و فرهنگ -14

   . جان رسانه ها برآمده است گرفتن در پی ...( هیواد ، یعقوبی و ) قیام آقایون 

 

 ٍالی ٍ یعقَتیسیز تیغ  یرساًِ ّا
رسی والیت ؼور همواره در کنار مردم مستحق ؼور ایستاده و بدون حراس از فرد یا آدرسانه های ؼیر دولتی 

را نشر و پخش  والیت ؼورس و جعل کاری مسؤلین ادارات اسناد اختال  اصالح ادارۀ محلی ؼوربه منظور 
والی ؼور ، این عمل رسانه خشم ادارۀ ناکارآمد محلی والیت ؼور را به همراه داشت ، آقای هیواد  نموده اند

 ی ؼیر دولتی ون دست اندر کاران رسانه هادر نشستی به تیم کاری ناکام و ناکار آمد خود وعده داده بود که خ
مسؤلین اشخاص با نفوذ مردمی تا  والی ؼور برای رسیدن به این هدؾ خود ازرا در وجود شان بخشکاند ، 

راۀ را باز نتوانسته  بختانه که تاحال هیچهمکاریش کنند ، خوش کهادارات دولتی تقاضا های مکرر نموده است 
حال والی ؼور نمی .به همگان آفتابی شده استش مطبوعات فساد ادارۀ محلی ؼور به اثر سعی و تالست زیرا ا

  .تا پای جان از حق مردم دفاع کنند رسانه ها تعهد کرده اند. داشته باشدتواند از شفافیت در ادارۀ خود حرفی 
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 تحَیل دّی هْوات غیز قاًًَی
 

دفتر محترم دایاگ مهمات   4331قوس  4نوامبر مطابق   11به تاریخ 

این مهمات از نزد گروپ های . ؼیر قانونی را به پی آر تی تحویل نمود

مسلح ؼیر قانونی ضبط یا جمع آوری گردید و یا به شکل مواد تهیه شده 

مهمات شامل واسکت انتحاری؛  فیر راکت؛ . در حال جاسازی یافت گردید

و همچنان .  انفجاری تهیه شده و مهمات زیکویک بود فیر هاوان؛ مواد

یک مقدار  مواد انفجاری تهیه شده توسط دفتر مبارزه با تروریزم گرفته 

بعد از ظهر مهمات در محل امن  1:31در عین روز ساعت . شده است

کار های جنایت آمیز را کنار گذاشته و به صلح .  تخریب و انفجار داده شد

عث تامین امنیت و انکشاؾ عالی در والیت ؼور می به پیوندید که با

 رسانه های تیم پی آر تی چؽچران            .گردد

 

 كوک تِ هزدم آسیة پذیز

 4711فامیل که در برگیرنده  311ر حدود در والیت ؼور د ههر سال 

، خشک سالی، ب سیال: باشد، در اثر فاجعه های طبیعی مثال نفوس می

 زمین لرزه و منازعات قبیلوی سر پنا، مال و دارایی شان را از دست می

 .دهند

تحت هدایت ریاست  ،در ماه اپریل و ماه می به دستور والی والیت ؼور 

طالعه و سروی در رابطه به مهاجرین و زلزله حوادث طبیعی ممبارزه با 

در جریان این مطالعه و سروی تعداد مهاجرین و آسیب .زده ها اجرا شد

اما  بود 3143 تعداد آنها قبالً .  راجستر شده اند   پذیران حوادث طبیعی

 .افزایش یافته است 1133به  حاال

ریاست های  وظیفه عالی در رابطه به تهیه کمک به آسیب دیده ها توسط

 ریاست مبارزه با حوادث و ریاست احیا و انکشاؾ دهات انجام می: چون

 . شود

صد ها کیلو گرام آرد، لباس و کمپل به گروه های مردم آسیب دیده توضیع 

جهانی مردم آسیب دیده را از طریق  امعۀیک بخش عظیم از ج. شود می

ؾ دهات کمک کمک به ریاست مبارزه با حوادث و ریاست احیا و انکشا

 .کنند می

-1141کند، در  پی آر تی همچنان ساالنه به مردم آسیب پذیر کمک می

، 1141جریان زمستان  در، برای حل نمودن مشکالت مردم 1144

لیتر روؼن توسط پی آر تی کمک شد، در  3301کیلوگرام آرد،  40111

از طریق مقامات محلی و یا از طریق کمک های مستقیم به  1144بهار 

کمپل و لباس به  341لیتر روؼن،  611کیلوگرام آرد،  1311مردم محل 

پی آر تی جدید از اهمیت کمک به آسیب دیدگان . مردم توضیع شده است

حودث طبیعی کامال مطلع است از این جهت کمک های خود را به ریاست 

ماه  43مبارزه حوادث و ریاست احیا و انکشاؾ دهات خواهید داشت، در 

نویمبر به ریاست  11رای ریاست احیا و انکشاؾ دهات و در نویمبر ب

صد ها کیلو گرام آرد، روؼن و : مبارزه با حوادث طبیعی کمک های چون

 پی آر تی چؽچران               .کمپل توسط پی آر تی اهدا گردید

 

 

فعالیت ّای پزٍگزام هٌطقَی ضْزداری ّای 

   (رهپ آپ)افغاى تزای جویعت ضْزی حَسُ غزب
 

 

المللی ایاالت متحده نوامبر سال جاری اداره انکشافی بین  13به تاریخ 

به ارتباط تجزیه و تحلیل ( پریزینتیشن ) یک ( آی دی  یو اس) آمریکا 

بودجه و مصارؾ را از طریق پروگرام منطقوی شهرداری های افؽان 

تنظیم مسایل مالی  و معرفی ه مقصدبرای جمیعت شهری حوزه  ؼرب ب

معلومات  در جریان ارایه.نمود ارایهبرای کارمندان شهرداری چؽچران 

نماینده شورای والیتی و  ، شهردار چؽچران همرای کارمندان شهرداری

ارایه معلومات بیشتر باالی مسایل .  نماینده جامعه مدنی حضور داشت

و سال گذشته  4331عواید و مصارؾ سال ، پالن گذاری  ،تنظیم مالی 

 ده سازیاآم ودر نظر داشتن ساختار جدید پروسه بودجه  .متمرکز بود

 .نیز شامل بود 4334بودجه سال  پیشنهاد

پرگرام منطقوی شهرداری های افؽان برای جمیعت شهری حوزه ؼرب 

باشد که با شهرداری برای  ظرفیت در چؽچران می ییگانه برنامه  ارتقا

ارتقا  ، رسانی توسط ارتقا ظرفیت متفعال نگهداشتن و ارتقای خد

و افزایش ظرفیت مقامات  شهرداری د و تنظیمبهبو ،اشتراک شهروندان

دولت جمهوری اسالمی افؽانستان از طریق شفافیت و حسابدهی وابسته 

 . نماید به شهرداری و حکومتداری کمک می

این پروژه چند مشاور را در شهرداری برای اولویت بندی مسایل مالی و 

و هم اکنون یک استراتیژی نو را تطبیق . ضروریات تخنیکی گماشته است

د تا فعالیت ها را بر اساس موضوعات وابسته به شهری افزایش نمای می

 .دهد

برگزاری در تشویق  ،دهد  رمپ آپ جمع آوری عواید را افزایش می

بکار اندازی منابع برای جامعه و   داری ،جلسات در سالون عمومی شهر

که شامل ) باشد  همچنان پروژه باالی پالن گذاری بودجه متمرکز می

و به شهرداری برای فراهم نمودن افزایش و ( باشد یاشتراک عامه م

 .نماید بهبود خدمات ضروری برای شهروندان کمک می

رسانی اساسی جامعه را از طریق پروژه  تافزون بر این رمپ آپ خدم

نرده بندی  ،ساحه سبز ،پیاده روها: دارد مثل ساختن ارایه می یعهای سر

 . و کثافات دانی ها

 آر تی رسانه های تیم پی  

 رییس زراعت ؼور توقیؾ گردید
 محمد آصؾ ناالن

اًِ ٗه لكًِ صه٘ي فبسم ٍالٗت غَس  خَد سشفشٗذ الذٗي سٗ٘س صسايت 

 اسدٍٕ هلٖ ٍغالح٘ت خَد ثشإ ثِ  تحم٘مبتٖ هشثَـ صسايت غَس سا

وِ هشثَـ ولٌ٘٘ه حَ٘اًٖ صسايت ٍالٗت غَس ٗه لكًِ صه٘ي دٗگش سا 

است ، تَصٗى اٗي صه٘ي ّب لجل اٗي ٍالٗت سپشدُ  ثَد ؛ ثِ آهشٗت ٍسصش

بٕ يبثذ آل. اص قٖ هشاحل لبًًَٖ اسٌبد هشثَقِ غَست گشفتِ است 

، ثِ گًَٔ  ّبٕ ٍصاست صسايت سا ثذٍى ضٌبسبٖٗ هستحم٘ي ّوچٌبى ووه

 .تَصٗى ًوَدُ استدس هشثَقبت خبسج سبحٔ حبوو٘ت دٍلت  ، هتَاصى ًب

غَس چٌذٗي ثبس ثِ خبقش تَؾ٘ح هسبٗل  آلبٕ يبثذ ثِ يٌَاى سٗ٘س صسايت

 ثٖ اسًَالٖ خَاستِ ضذُ ثَد ، اهب ٍٕ ًسجت ثِ اٗي هسبٗلڅفَق ثِ 

 .ًطذ ايتٌبٖٗ ًوَدُ ٍحبؾش ثِ اسائٔ پبسخ 

س پٖ تَل٘ف گفت وِ د سًَال استٌ٘بف ٍالٗت غَسخا گل احوذ ح٘ذسٕ

ثشاٗص  ذا هلل َّ٘اد ٍالٖ غَس، قٖ توبس تلفًَٖداوتشيجسٗ٘س صسايت 

 گفتِ است وِ ّشچِ يبجل سٗ٘س صسايت سا اص تَل٘ف آصاد ًوبٗذ ٍ

ٍالٗت وِ ٗىوبُ لجل ف اٗي تَاة ، سٗ٘س هًبسّوچٌبى دس دٍسِ٘ احوذ 

ثِ جشم سضَٓ ستبًٖ ثبالفًل دستگ٘ش ضذُ است ٍ ثِ تَل٘ف ثِ سش هٖ ثشد 

ثْتش است وِ  .، ووه وٌذ دس غ٘ش آى خكشات هتَجٔ ٍٕ خَاّذ ضذ 

ٍالٖ غَس ثِ جبٕ پبست ثِ ًهبم ٍ هشدم ثٖ اًذٗطذ ٍ ثِ جبٕ دفبو اص افشاد 

اسًَال استٌ٘بف ٍالٗت څ .آلَدُ ثِ فسبد اداسات رٗشثف سا ووه وٌذ 

غَس ثب اٗي الذام خَد هَسد تمذٗش ٍ حوبٗت تًذاد ثٌ٘بد ّبٕ فشٌّگٖ ٍ 

 . سسبًِ ّبٕ غ٘ش دٍلتٖ لشاس گشفتِ است 

 

 
 ....حس حضَر در تزاتز فزسًذاى خَد را تا تقَا ٍ

بعضی گفته اند تقوا پرهیز ازعذاب . « بیابد كه امرنموده است  تقوا یعنی آنكه خدای تعالی ترا در انجام عمل نبیند که نهی كرده است بلکه ترا در جای» 

قرآن كریم در آیات بی شمار مسلمین را امر تقوا می نماید و به این خصلت واالی اخالقی بسیار . الهی باعمل صالح و ترس از خدا در نهان و آشكار است 

داند كه حتی یك صحفۀ ازاین كتاب عظیم الشان نیست كه درآن ذكر از تقوا نشده یا لفظ كسی كه حتی یكبار قرآن را خوانده باشد می .اهتمام ورزیده است 

و گذشته گان ما توجه خاصی به این امر می نمودند و درتحقق تقوا بسیار حریص بودند و تالش ( ص)به همین دلیل یاران گرامی پیامبر. آن نیامده باشد 

درمورد تقوا سوال كرد ، ( رض)از حضرت عمر بن خطاب " ابی ابن كعب."آن نیز بسیار سوال می كردند می كردند به مقتضای آن عمل نموده وبرای فهم

تالش كردم و مواظب بودم : ؟ گفت« چه كاركردی» فرمود . آری :؟ گفت«آیا تاحال راهی پر از خار وخاشاك را طی كرده ای» : آن حضرت فرمود 

تقوا نوعی حساسیت درونی به ارتكاب گناه : درتفسیر فی ظالل القرآن می گوید ( رح)سید قطب . « است تقوا همین» : فرمود. تاخاری در پایم نرود 

شهوات  همراه با بینشی عمیق و ترس دایمی و پرهیز همیشگی و برحذر بودن از خارهای راه است ، راه زندگی ، راهی كه پر است ازخارهای تمایالت و

و خار امید كاذب به آنكه نمی تواند ترا امید وار كند و خار ترس كاذب ازكسی كه مالك نفع و ضرر تونیست و خارهای حرص و طمع و ترس و وحشت 

 .وده ها خار دیگر

تقوا تنها راهی است كه به وسیله آن می توان از آلوده شدن جامعه به مفاسد اخالقی و . تقوا منبع و سرچشمه اصلی فضایل و ارزش های اجتماعی است 

 . ه كاری  جلو گیری نمودجرم و تب

( رض)به جانب مكه می رفتیم در راه به چوپانی با تعداد گوسفند برخوردیم ، عمر( رض")حضرت عمربن خطاب " با : می گوید( رض")عبدهللا بن دینار"

حضرت عمر رض . لق به آقایم هستم من خود متع: چوپان گفت! ای چوپان یكی از این گوسفند ها را بمن به فروش : خواست چوپان را بیازماید ، گفت 

چوپان گفت خدای تعالی را چه كارمی كنی  جواب او را چگونه بدهم كه ما را می بیند؟ حضرت ! به آقایت بگو گرگ گوسفندم را خورده است: گفت

آزاد كرد امید وارم ، در آخرت نیز ترا نجات  این جمله ترا در دنیا: عمررض گریه كرد و با آن مرد راه افتاد و او را از آقایش خرید و آزادش كرد و گفت

 .دهد

اما سخن اینجاست كه آیا قانون می . حضرت عمر رض در زمان خالفت خود دستوری را صادر كرد كه بر اساس آن آمیختن آب با شیر ممنوع شده بود 

زیرا قانون ازچنین كاری عاجزاست و در واقع این ایمان انسان تواند هر مجرم را به بیند و هرخاین و حیله گری را دستگیركند ؟ پاسخ قطعاً منفی است 

داستان مشهوری دراین رابطه روایت می كنند ؛ مادر و دختری . ها و حس حضور و نظارت خدای تعالی است كه باعث می شود قانون را رعایت كنند 

تر مومن مادرش را تذكرمی دهد كه دستور امیرالمومنین عمر بن مادرخواست كه آب در شیر ریزد تا سود آنان بیشتر شود و دخ: شیر می فروختند 

. مادر به حرؾ دخترش گوش نمی كند و به انجام كارش مبادرت می ورزد و می گوید می دانم اما عمربن خطاب ما را نمی بیند ! الخطاب را كه می دانی 

 .نین ما را نمی بیند خدای او بر اعمال ما ناظراست و ما را می بینداگرامیرالموم: این بار دخترش این جواب كوبنده را به مادرش می دهد كه

ازفساد ، تبه بنا براین برما واجب است كه فرزندان خود را براساس تقوا وحس حضور در برابر هللا  تربیت كنیم آنگاه است كه می توانیم جامعه عاری ، 

 .  م و در سایه نظام عدل الهی به زندگی پر بار و باسعادت ابدی فایق آییم كاری ، قانون شكنی ، بی عدالتی و بیداد گری را تشكیل دهی

 

 ٍالیتهقام چار دیَاری  تفٌگ ساالری در
 

ا بسامانی های چندین ساله مبارزه می کند و مردم ؼور را علیه نعبدهللا هیواد در آؼاز مأموریتش به حیث والی ؼور به مردم ؼور وعده داده بود که 

از علیه گروه های َدرگیر از فساد اداری جلوگیری ننمود ،  ،مسؤالنه عمل نکرد مسؤل ؛ سلح ؼیر علیه افراد م  واز همین ر  . سازد متحد و یکپارچه می 

 :او می گفت . ستۀ مکاتب را نگشود نجید ، پولیس را ملی نساخت و  درب های بع الطریق تدبیر نسافراد قطا  دستگیری َدری حکومت َدر نیامد ، در باب 

همۀ ما از یک خانواده هستیم و من به هیچ صورت به خود ثابت می شود مطالعه کنیم  را بر گردیم  و نسل به نسل چهار و پنج نسل قبل به ما اگر » 

و م یکنهم و گفتگو تمام مشکالت را حل از طریق تفابهتر است که وارد عمل شوم ، کومت حاز مجرای  علیه اعضای خانوادۀ خود  می دهم که اجازه ن

ا   «....سازیم ب خانۀ خود را  هیچ چیزی درست از آب در نیامد ، برای تخریب ادارۀ امور  ،حاال که عمری مشروعیت حکومت او به پایان رسیده استام 

. ، جای امید باز گشایی مکاتب ؼیر فعال را یأس گرفت ت و سنگر های فعال شدند جبهاصاحب   مسؤل لح ؼیر، افراد مس اگر َدری باز بود ؛ َدرها باز شد

با یکی خودش  ق کار داده است آنها را خلق کرده و حکومت برای شان ح( ج)که خداوند نداشت از همه گذشته والی ؼور ظرفیت تحمل حضور افراد را 

.  همه را به حیرت انداخته است والیت مقام  چاردیواری  الری درتفنگ سا. مسل ح و تفنگدارش تعذیب روحی می کنند می جنگد و چندتای دیگر را افراد 

عذاب نازل در دنیا اگر باالی افراد خراب کار . دهن خود را ببندند ؼیر دولتی رسانه های  انتظار دارد که باز هم مردم وباز هم  ها با این همه خراب کاری

وج خود رسیده است و هر جای که قانون شکنی القانونیت به ادر اینجا زیرا .  حاکمیت آقای هیواد سنگ می بارید باورد دارم که باالی ساحۀ  می شد ؛ 

مخلوقات انگار آقای هیواد تمام در ادارۀ کنونی بی نظمی حرؾ اول را می زند ، . به اوج خود برسد ، طبیعت ایجاب می کند که آنجا قانون پیاده شود 

  . جازۀ کلمه خواندن را نداشته اند و نباید داشته باشندزنده روی زمین جؽرافیای ؼور را ، کرایه نشینان آبایی خود می داند که حتی ا

 



 

  

                                                                                                                                       
  

  

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ٍیزایص  ذ ، ضٌسةهطالة هستٌذ خَد ها را یاری رساًیآرسٍهٌذ است كِ تا ارسال  اس قلن تِ دستاى هحتزم ضٌسة
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اری جا ساسی ـِ هَاد اًفجـٍاقع

 زکــی ضْـَالـذُ در ٍلسـض
  ! والیت ؼور شریؾ مردم 

نستان و تیم با انجام دادن وظیفه مشترک نیروهای امنیت ملی افؽا
خود  بهرنگ دیگری  والیت ؼور امنیت(  ر تیآپی )بازسازی والیتی 

ها باعث وخیم شدن اوضاع  رشیا هنوز هم تهدیدات شوام   . گرفته است
 . در منطقه است

نوامبر مطابق اول قوس، مواد انفجاری جا سازی شده در ولسوالی  11در 
با انجام . مردم محل گردیداز شهرک منفجر شد و باعث کشته شدن دو تن 

ها  شورشیمعلوم می شود که دادن چنین حمالت شوم و فاجعه آور، 
خواهند که مردم  آنها نمی زیراندارند  ردیگ مردم به شان پروای جز خود

باید از نمردمان محل  .گی صلح آمیز بر خوردار باشندافؽانستان از زند
کنند که بین مردم  داشته باشند چرا که آنها کوشش میحراس ها  شورشی

ورند و آنفوذ کنند و مانع ترقی در والیت شوند و بی ثباتی را به وجود بی
 .ار کنند و در آنجا نفوذ نمایندمقامات محلی را بی اعتب
 !مردم شریؾ افؽانستان

دشمنان افؽانستان اند، ؛ جا بجا کننده گان مواد انفجاری جاسازی شده  
خود و  حفظ مصؤنیت لؤوقت دست نزنید، مس پس مواد مشکوک را هیچ

مشکوک و یا شخص مشکوک به  اشیایفامیل خویش باشید و با دیدن 
تشکر از همکاری . یسؾ اطالع دهیدآستان و یا ای امنیت ملی افؽاننیروه
 پی آر تی چؽچران رسانه های تیم      .تان 
 

 
 
 

 

 

 علَمهَسسِ جام 
سٍٕ سخي ثب داًص آهَصاى ٍ اٍل٘بٕ گشاهٖ است اغلٖ تشٗي خَاست اٍل٘ب اٗي است وِ فشصًذاى ضبى اًگ٘ضُ دسس خَاًذى داضتِ 

دسس ثخَاًٌذ اٗي اغلٖ تشٗي هسئلِ است اهب آٗب وسبًٖ وِ ثبضذ ٍ ثذٍى آًىِ دٗگشاى آًبى سا هججَس وٌذ خَد ضبى ثكَس خَد وبس 

ّست٘ن وِ فشصًذاى غَس ًهش ثِ ياللِ وِ ثِ  بّذهتإسفبًِ هٌفٖ است هب ض ةجَا. ِ ّستٌذ ًت٘جِ ّن هٖ گ٘شًذ ثِ اٗي فىش ٍ اًذٗط

هب ث٘شٍى است هسبفشت ّبٕ وَتبُ دسس ٍ تًل٘ن داسًذ دس دٍ الٖ سِ هبُ صهستبى ثب لجَل وشدى هػبسف صٗبد وِ حتٖ اص تَاى هشدم 

هتحول هٖ ضًَذ اهب هتإسفبًِ ّ٘چ تغ٘٘شات ثِ سَٗٔ يلوٖ آًْب ثَجَد ًوٖ آٗذ ثٌبءٌ خَاست٘ن وِ  ت ٍ وبثل هذت سا ثِ ضْش ّبٕ  ّشا

جوى اص تحػ٘لىشدُ ّب ٍ اسبت٘ذ تَاًب ٍ ٍسصٗذُ دس ثخص ّبٕ هختلف يلَم سٍص ثخبقش خذهت ثِ هشدم غَس صٗش ًبم وَسس 

آهَصضٖ جبم يلَم ثِ تذسٗس هؿبه٘ي سٗبؾ٘بت ، فضٗه ، و٘و٘ب ، تكج٘مبت الججش ، آهبدُ گٖ وبًىَس ، ادث٘بت دسٕ ، اًگل٘سٖ ٍ 

ووپَ٘تش ثب س٘ستن ّبٕ جذٗذ ٍ پ٘طشفتِ ثِ فًبل٘ت ّبٕ خستگٖ ًب پزٗش خَد آغبص ًوَدُ ٍ اًتهبسات داًص آهَصاى خَد پبسخ هثجت 

 . ثذّ٘ن 

 سٍثشٍٕ داسالوًلو٘ي يبلٖ غَس – يلَمهَسسِ جبم 
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 در عقب حصار
رسمآ خاتمه  1144سپتمبر  44کار بازسازی میدان هوایی والیت ؼور در 

کار بازسازی میدان هوایی چؽچران با داشتن گذرگاه طیاره قیر شده ، . یافت

ی نگهداشت، برج کنترول، اطاق برای کارمندان و اداره آتش ساختمان ها

 .شروع شد 1141در تابستان 

ملیون دالری داشت توسط  11بازسازی میدان هوایی چؽچران که هزینه 

یو اس )بانک انکشافی آسیا و دفتر ایاالت متحده برای انکشاؾ بین المللی 

و بازسازی فیض تهیه و کار بازسازی توسط شرکت ساختمانی ( ای آی دی

اجرا شد، و فعال میدان هوایی نامبرده یک از بهترین میدان هوایی های 

جهان بشمار میرود، این پروژه موفقانه در شرایط اقلیمی برابر و به خوشی 

 .مردمان محل انجام یافت

فعال کار میدان هوایی کامال ختم گردیده و  طیاره های بزرگ میتوانند به 

هوایی نشت نمایند و فعال هم خطر که میدان هوایی را  آسانی در این میدان

تهدید میکند، باال شدن مردم در دیوار میدان هوایی و داخل شدن شان از راه 

دیوار است که این موضوع مشکل مسقتیم به نداشتن میدان هوایی خوب در 

 . آینده میباشد

تان مردم عزیز ؼور و چؽچران، لطفا در رابطه به حفظ میدان هوایی 

احساس مسولیت کنید و قوانین محافظت از میدان هوایی را اطاعت نمایید، 

پس به دیوار های میدان هوایی باال نشوید و از قدم زدن در گذرگاه طیاره  

بپرهیزید و به خاطر داشته باشید که طیاره موتر نیست از این خاطر در هر 

 .که بخواهیم آنرا استاد نماییم نمیتوانیم

 .دن شما در دست خودتان استپس امن بو

 : پی آر تی چؽچران مترجم

 گل رحمان فراز

 

 خَاًٌذُ ّای هحتزم ضٌسة 
و دانشمندان  ،مجاهدین ، بزرگان ، علما  جریدۀ شنسب در نظر دارد که

آنها معرفی نماید ، تا از طریق نشر کارنامه های  را شخصیت های مردمی

هویت انسان های جؽرافیای حماسه آفرین  ؼور در تاریخ معاصر کشور 

افراد که مشمول طبقه دوستان که در مورد  امید واریم . فراموش نشود 

علومات داشته باشند ؛ لطؾ نموده شهرت مکمل آنها را با های فوق م

با یک قطعه ده ، طور خالصه تحریر نموعمده ترین موارد کارنامه آنها 

به مقصد ادای  با تشریک مساعی س جریدۀ شنسب بسپارید تافوتو به آدر

 بااحترام ادارۀ شنسب.   گوشۀ تاریخ معاصر خود را ؛ خود بنویسیمَدین، 

ک سان بوده است ، اگر جنگ برای همه گان یحوادث سالیان 
یک  کسبه کارانمی کند که از می پذیرد  و پیوند هاها وابستگی

ایجاب می کند هم هی کان اخذ نشود ؛ عدالت الولسوالی کرایه د  

  .لسوالی های دیگر هم زیر این چتر بنشینندکه دوکانداران و

 نسل بعدازجنگ
 "خاموش"حسین علي 

 نسل امروز وطن یا نسل بعد ازجنگ ما 

 با فرهنگ ما نسل با ایمان و هم با دین و

 نسل نو از نو بسازیم ملت فرداي خود

 نسل ضد رشوت و خونخواه و با ننگ ما

 نسل نو از سازند ملت جنگ خورده را

 چون جواب هر كلوخ را مي دهیم با سنگ ما

 پیرو  قرآن و دین و آیین اسالمیم

 صوت قرآنست شعر و خواندن آهنگ من

 گر نداریم دالر و كلدار و افؽاني به جیب

 دست تنگ من هستیم با دو د رشوت خوارض

 دار"خاموش"زبان بر نعره هللا اكبر

  -(1) چشم تنگ ما دو همت باالي داریم با
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