
اخبار ، رویداد ھا  واقعات غور ، افغانستان  وجھان  در ماه کھ گذاشت 
انتحاری در عراق  وپاکستان  جان  صدھا  انسانرا گرفت ت الحم
نیروھای  پاکستانی  وبمباردھای  طیارات بدون  سر نشن  امریکای  در مخفی  ت لیاعم

زیر بمبارد حمالت   ھوای  را رستان  شمالی  ابکار ان  در وزیخرگاه  ھای  طالبان  و
.قرار داد 

  عملیات  نیرویھای  نا تو  وافغان  در والیت  قند ھار  علیھ طالبان  ومخالفان  دولت
قرار  گزارش  منابع مردمی  عده  زیاد از نیروھای   مخالف  شد انداختھ  براه کرزی  

ند   وبھ مناطق  کوھستانی  غور  ی  وھلمام   عملیات  در منا طق  قندھاگدولت  در ھن
پنا ه می  برند  کھ موجب  بھ ھم  خوردن  امنیت  در اکثر  ساحات  وولسوالی ھا غور 

.میگردند 
یا کمک ھای  دولت   اسالمی  ایران  بدفتر   ریاست  جمھوری افغاستان  در سال  یک

نابع  دولتی  وغیر دولتی  دومرتبھ  بروز وانعکاسات  آن  در رسانھ ھا ودیگر  م
است مورد سوال قرار گرفتھ افغانستان 

  تقلب کاندیدان  وشکایات  از طریق  کمیسیون انتخابات  وکمیسیون  سمع شکایات
یومعرفی  بعضی  از کاندیدان  مختلف   بھ سارنوالی مطرح  بحث  بین سارنوال

.است وکمیسیون  انتخابات  گردیده 
ی  وتاریخی  واز علمآ ودانشمدان  معروف وشخصیت  ھای  نامدار  از روزھای  مل

بعمل  آمد  در غور تجلیلر والیات  ومرکز کابل  گکشور  عزیز ما افغانستان  در دی
گرد یان  آن  از سوی  مسئولین  صورت   نمگشتذ باستان  توجھ  بھ فرھنگ  وھنر  وگ

شھرت  وفرھنگ  غور یان  وافتخارات  دروغ  گفتن  قرار دارند  کھ نام  وب واخوودر 
.تاریخی  وملی  آن  روبھ فراموشی  گذاشتھ  است 

 تر  ایتاست  در غور بیابان  وخالی  از ھنر  وھنر وتیاتر  جز فرھنگ  ومعرفی انسان
جای  سوادی یوبمردم  در تاریکی  وظلمت  قرار دارند سابقھ  جنگ  وتجاوز  جھل 

ینغور  ازفعلی رھبران  ومسئولین  دروغگوی .  فتھ است  تیاتر ھنر وموسقی  را گر
.شیوه  در فکر  تحکیم  قدرت  خویش  میباشند 

 تلویزیون  شخصی  وحکومتی  غور  کھ باالی  ھنر  ، فرھنگ  ، تیاتر  تاریخ  امور
مردم پا گذاشتھ  خانوادگی  صحت تعلیم  وتر بیھ  اطفال  ودیگر  رسم  ورواجھای  سنتی 

موسقی  غربی  وھندی  وتصویری  مسئولین  .مزخرف ھاییال ست  وبا پخش  سرا
بیکار  غور  چشم  ھای این  مردم را  از دیدن  آن  بستھ  است واکثر آ  مقامات  با خود  
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بمردم  کھ چندان  مناسب  وعالقمندندارند  ویا  جلسات  قیافھ خود نمای  ونشان  دادن  
ی عمل  ووعده  ھای بی عمل  میباشد  کھ مردم  را بھ ھیجان می وتصمیم  گیری  ھای  ب

وتعدد فرھنگی  وھنری  این قوم  بفراموشی  سپرده شده ھویت آورد  ودیگر  ھمھ 
.است 

  جنگ  تجاوز  نقض  حقوق  زنان  اطفال  ، سرقت  ھای  مسلحانھ  چور وسرکشی از
امنیتی  ریان  دارد  بی نظمی وبی در تمام  واحدھای  اداری غور ومحالت  جقانون 

توسط  قوماندان نما ھا وطالب نما  ھای  غور  کھ از  داخل  حکومت  غور  سر چشمھ  
ومدیریت  خود ه میگرد  میصبت  برای  باشند گان  ومردم  در غور  است  ضعف  ادار 

.عامل  این  پدیده است 
وذکات جمع  آوری  عشر ردم  بزور قرار گزارش  تائید  نشده   مخالفین وطالبان  از م

مینمایند 
  مرغاب  وچارسده  در جنگ  ومخالفت ھای قوماندانان  مسئول وغیر مسئول  دولت  را

.بدست  داشتن  متھم   می سازند 
 در ولسوالی پسابند  در قریھ سیاه چوب  چھار نفر کشتھ  شد ودو نفر زخمی گردیده

است  
گلخنج الی چارسده  یک نفر کشتھ شده است  در قریھ در ماه کھ گذاشت  در ولسو.
مدیر جنائی ولسوالی  ساغر  توسط   افراد مسلح کشتھ شد و
تپھ  عیدگا  بھ اشتراک  علماء  وبزرگان  واصناف چغچران نماز استثقاء  در شھر

شھر چغچران  خوانده شد 
 افغانستان بھ مناسبت  رئیس جمھور(         ) فرمان شماره یک  زندانی زن  بھ

عیدقربان  از محبس والیت غور  آزاد شد 

نز طتور بھ 
وید  واز تر یاک  وفساد  اداری تعریف جق  میجبا اینکھ سر جنگ  افروز صاحب در زیر لب سا

آورد وبطرف  در ز جیب  خود  می خنندید  کھ گوشھ بستھ  دالر  وافغانی  مانند  می ن بازھا  ب
گپ ھای  کالن  بسوی بین المللی می گفت  اخیرآ  د پوزک  میزخود ن  غالموش  از دور

گزارشات  از درون  وبیرون  افغانستان  واز داخل  خارج  مواد مخدر  بھ کیسھ  خود داشت  
کشت  وتولید  تریاک  بافزایش  معتادان  مواد مخدر در افغانستان  وجھان  ضرورت  بیشتر  

پاکستان  ھمراه با ISIالقاعده و  یبینستروریزم  ومافیا وپبینی دوام  جنگ  دارد  پیش 
CIA رقم  خوبست  کھ سیاست  نادر ست  رھبران  افغانستان  ، پاکستان  ، ایران  و ھند را

از دورغ  وفریبکار آبگیر سندحوزهوپامیر می کشاند  تغیر ات  در سطح  مرتفع  قبال در 
یک  ماه  باید  دارند تا امروز  ھرچھ  دروغ  کھ یاد  و یروزدبا فان  ی می باشد  ودروغ 

وبعد از این  می خوردنیز تغییر دورغ  گفتن بعداز آن بمردم  کشور  ھای شان  بگویند  کھ 
پاکستان  روی  قاچاق  با نظامی گران از غرب  ویا شرق  صادر میگردد  گفتن مود دروغ 

افغانستان  در جرگھ صلح  فوری  واضطراری داشتند و با دولت نشست تروریزم  والقاعده
زم  یوجنگ  ترورانبھ ھمکار ی  مخالفین  دولت  وطالبان  می خواھند  تا رئیس دورغ  با ف



ھند کش  ویا در سیاه  کوه  وسفید را در قلھ ھای  کوه  بابا در شاه  فوالد ی ویا  در تراجمیر 
توان افغانستان  شوربای  جنگ  مردم نا وھمکی  با دورغ  بنشانندسیکوه  مرکز ی بکر

ونمک  چند   مرچ بی ربای خلو  تریاک  پلو  وپودر  چلو  وچرس  تلو  بزنند  وازاین  شو
دروغ  وکشت  وتولید  تریاک در یراخیرات  بطرف  ایران  وبلوجستان  بفرستند  آکاسھ 

ستان  رابا  تروریزم  بستھ بندی  نموده  چایالت سند  وپنجآب  بلوافغانستان  وجنگ  وترور در 
ودرعوض آن  سالح  ومھمات جنگی  ماین  جمھوری اسالمی  ایران  وآسیای  میانھ  صادر بھ 

سگریتی وچاشت  وشام  یک  دودصبح وباسکت  انتحاری  بدست  بیاورند  واز خوشی  ھر 
دھان نمایند  وگاھی  با یک  یمھوا پف تان  بھ را در  چرسدود  ھیرویین  ویک گل  

بیرون می پرانند ت خود ریختھ مانند مرغ خانگی  تف کرده بروبروی ریش وسبزنصوار
نوع عروس شش ماھھ  مانند رئیس منتخب سردم داری دورغ بافان را در وقت استراحت 

ارات  بدون  شرنیشن  امریکا ساعت  می غلتانند تا طی24تریاک وسالح  را ندهخواباتکا پش
ستان  تریاک  سقوط  نماید واخبار  تریاک ل وبھ جنگخود را راه  یتی در بین دورغبار  سگر

نشر  گردد  کھ طیارات  با سیاراگوترور انتحار ی ھا  از طریق  انتن کوه ھما لیا یا از  جگ
سمت  نا معلوم  پرواز کرده است  مواد مخدر  از میدان ھوای  کابل   بھ لی موحبر داشتن  م

نماید  وچند  قطار  اکماالت  نیروھای  نا تو  فیر باالی ری راکت  را یوتروریزم  توانست  چند  ف
یاکی ھا معتادان  در کنار  اتش  آن  رمواد غذای  را حریق  سازند  تی تانگ تیل  وچند  تیلر

ی امروزه از رھبران  دورغگوین  را  دود نمایند  خوبتر ویریریاک  وھچرس  وت
نتجیھ جنگ   ده هچند  روزقصند  بعداز جلسھ میروشرق بساز  غربودیروزمیباشد  کھ 

نا تو  وطالبان  توسط  اعالن  گردید وتلفات  نیرو ھای  بین طرفین درگیر سال  در افغانستان  
ن  گردید  وقرار  داد  فساد  اداری  اعالمساویانھ زنی  زیاد  نھجانبھ   بعداز  چادو ھئیت  

وکشت  تریاک برای  مدت  نا معلوم  در افغانستان  تعویق  افتاد ه  وچند سال  دیگر  تمدید  شد 
بھ امضا ء  رسید 

شعر 
ی قرارـــــند بـــــــگاوھا از خود بنالار  ــــــین  قبلھ  کــــــباشد زمگرسخت

زمین سخت  است  بھ  ناتوان اندھکاوان زند    ــــــــبر گقلبھ دار از خشم
گشت  زمین سخت وشکایت ھا چنانلومان  ـــــــاز تھی دستی ستم بر مظ

دارــــــجنگ افر وختم  گر یختم  از مارـــــــدشمن خود کشتھ ایم از قلبھ ک
نیمــــــــــزیری  سنگ ترور انتحار کم  نیار کبوغ بستند زمین شد ی

وغ  واسپارش بتنـــــــست بیوجفت گات بر خویشتن ـــھرکھ آزادی  نخواس
میھن  وخلق  خداوت دین ـــــــــسوخــــــــــــنھم  شد بپا         خصم  می راند ج

گ  وتریاک  وکفنــــــــــــبھر ملت جند  این وطن   ــــــوس  ضسرھبران جا
ن  بر باد  شدــــــــخویشتن  کشتیم  وطنگ  آباد شد ــــــقبر وگورستان  زج

ن  میان  آدمیـــــــــــــــــافروختجنگ بین  غالمان  حلقھ در گوش  وبینی   
ی کشند  از پس  پیشـــیوغ  بردوش مخویش   یست  کوغرورشر قیان  این چ

ت  ودین  این  چنانــــــــمی فروشد  ملانی  ورئیس  خان  ــــــــرھبر وروح
ان غرب  وشرقــــــــشد تماشا  چی  مایخود  کشتن  بھ طوفانیم   غرق     ماه بنام 



رادر  مردوزنـــــــــــــــکشتن قوم  وبموطن       ـی ھکی ماھم  بھ جنگ  اتاب
ویمـــــــدر شناخت  مجرمان  واقف  شـــــتد  درمان  ندیمـــمحآی  با ھم 

اطالعیھ 
نشریھ سام  بطور  ماھوار  با مضامین  علمی ٰ اجتماعی ٰ سیاسی  وادبی  نشر  میرسد  

خوانندگان  محترم  این نشریھ  میتوانند  شماره  ھای ماھنامھ  سام را   از دقتر عالقمندان  و
سرک  قوماندانی  امنیھ  شھر چفچران مقابل ریاست امور زنان بنیاد وفرھنگی سام    واقع 

غور  بدست  بیاورند  از لطف  وفرھنگ  نوازی   ھر یک  از خواننده گان  محترم  این مجلھ   
.ابراز تشکر  وامتتان مینمائیم 

کتاب زمین عشق  با مضامین علمی  تاریخی  وادبی  بیانگر  تاریخ  وفرھنگ  کشور  :  نوت 
تان  است بصورت  نظم  ونثر  تھیھ  وبھ دسترسی  بخصوص  غورباسافغانستان عزیز ما 

عالقمندان  وخواننده گان  محترم  قرار گرفتھ است  آدرس   دفتر  فرھنگی  وھنری سام  بدست  
سپاس        ندیم  غوری آورد میتوانند مطلع باشید    با اظھار

ادامھ شماره قبلی ..…
است  قمار گلیھ  دارد کومت ماباختھ کھ  حگیلھ دارد     ر ا سرا زاین مردمک  چشم  

گیلھ دارد رخریدوفروش چوکی  وبست واسط داران          ھر  تازه نقش مدیری داردا
گیلھ داردبنا  چارآمر    یدمامور                از دزیتجاوز  وجنگ  چالوفریبکار

قا چاقبر  جنگ  ساالر وجنگدار گیلھ دارد کابینھ دولت  وپارلمان   بجنگ است  
لدار  گیلھ دارد یز کشتن  وبستن  تحواحروم  زحقوق           این مردم جنگ  زده  ومْ 

گدام   دار گیلھ دارد خوردهووالی  رئیس المال وگدام         بیتزرئیس  ووزیر دزد
حکوم     از جرم وجنایت زنی  شویدار  گیلھ دارد زنھا بھ  برقعھ وحجاب  ومحبوس  وم

از امینت  ملی  جاسوسکار گیلھ دارد وشرابی         بنگی  ارباب سیاست  شده  
وآشوب          کلھ  پزو نداف  وسوار   کار گیلھ دارد نھشاروال  چھ  باید  کھ  شھر فت

از فتو ای کاذب   بھ تکرار  گیلھ دارد زنھا  زشوھران  واوالد  شده جدا             
از چین  وبا سکت  خرابکار گیلھ دارد خشونت   تجاوز   بھ بفروخت  زن  ودختر   

امروز  کھ ھر  دفتر  ودیوان  بر شوت            از قوچ  وقروت  قاضی  مکار گیلھ دارد 
فدار  گیلھ دارد طراث  شده   چوکی  تنظیم  وحزب  باز            میرتعصب زبان از روی 

اچھ   شلوار    گیلھ دارد پدفتر  واداره                         چیلک  وچین بھ از کوه  در آید 
قرضدار  گیلھ دارد زساختھ یکماه  گذاشت  صاحب  قدرت  بھ پارلمان         مارکیت  ودوکان

مان    این ملت  جنگ  زده  زکشتار  گیلھ دارد دزدان  کھ شد ند   صاحب  قدرت  بھ پارل
با نام  فالن  رئیس خان   است   قوماندان          القاعده  وطالب  وشاخدارگیلھ دارد گ

در زیری نام  اسالم   وکفار  گیلھ دارد تجاوز مکروجنایت  پری و  جن است  
از خوردن خون گردید ه  خمار  گلیلھ دارد وام  جنگ  است      دھر روز شرارت  وجفا  

گیلھ دارد ر   با ظلمت وجنگ  سالح  وتریاک  وتجاوز         از ظلم وستم گردیده فرا
بین نظم ومعار ف شده  داغدار گیلھ داردامروز کھ طفل  وطن  از تعلیم  درس ماند   



ازین  جنگ  ھوا  دار گیلھ دارد عمر یست فروش وجاسوس    نگی وطنبای  جنگی و
سوخت  مکتب  وعرفان  کتابدار  گیلھ دارد ظلمت       عفریت جنگ  ھر یمناحاالکھ  

ھر بیوه  ویتیم  زدر بار گلیھ دارد ماشاھدیم  از جنگ  وتجاوز وخیانت                
اق دوامدار گیلھ دارد این آتش نفشیطان  صفت  است دشمن  آزادی وفرھنگ     

ت اغیار گیلھ دارد یبر صبر وشکیبایندیم  سخن  حق  وعدالت  چنان  تلخ                
وکر صفت  از دست  تو  بادار گلیھ دارد نکف  دست  پای  تجاوز                  ببوسی تا کی 

نقش رسانھ ھا  در آگاھی  مردم  واھمیت  آن  در زندگی  
ت  ورسانھ  ھا نقش  سازنده واساسی د رحیات اجتماعی سیاسی وفرھنگی  جامعھ  اطالعا

قعات  حوادث  واخبار واطالعات  را بیطرفانھ  بھ اطالعی مرد م  میرسانند  جامعھ  ادارند  و
وکشوری کھ درآن  آزادی  بیان  وحاکمیت  قانون  واصول  دموکراسی  تامین  است  مشکالت  

بیان  گری حقیقت  از تطبیق  قانون  وعمل  را ت  کھ میتوان  رسانھ  ھا مردم حل گردیده اس
را میان  مردم اساسی واستواری کھ رابط تعریف نمود کرد  مقامات  دولتی  وحکومت 

وحکومت  برقرار می سازد  ومسولین  حکومت  را  طبق  قانون  متوجھ  اعمال  وحرکات  
مور کشور ومردم  تطبیق  قانون  وصالحیت  ھای شان  شان  طبیق اصول  وظایف شان  در ا

واطالعات  نقش  ندارند  ظلمت  فساد اداری  نقص  حقوق ھا می سازد در جامعھ  کھ رسانھ  
وجود دارد  وقانون  باالی  ھمھ یکسان  تطبیق  نمیشود  ن بشر  زور گوی  وسر کشی  از قانو

سر  می بر ند پس میتوان اطالعات  ورسانھ  ھارا ومردم  در جبر وخفقان  ویادر بی عدالتی  ب
ومردمی حق مسلم  واتباع  مردم  ملت  دولت  دانست  کھ در ارتباط  با ھم  یک نظام  مترقی 

.پایھ  ھای  دموکراسی  را تھداب گذاری  مینماید یا را تشکیل  میدھید  و
ز سوی قدرت سوزن  وزور در کشور عزیز ما افغانستان رسانھ  ھا  واطالعات  ھموار ه  ا

گویان  ظالم  زیر سوال  واقع  گردیده است  این نیروی  سازنده  وحیاتی  کھ سر نوشت  مردم 
وھر گز زیر فشار  وتھدید  بھ مردم میرساندرا  بھ واقعیت  زندگی  پشرفت  وتر قی  وآگاھی  

آزادی خواھی  مردم است  وھمیشھ آواز عدالت  خواھیماند ه خاموش نظالمانھ  دوران ھا 
وایجاد اداره  انتقالی 1382را  بیانگر بوده است  نقش رسانھ ھا واطالعات  بعداز سال 

دیده  ودولت  آقای  کرزی  این دست  آورد مھم  روتصویب قانون اساسی  افغانستان  برازنده گ
وضع  کشور دولت  روی  رسانھ  ھا گذاشت تا با بیان  حقیقت  از یششرایط دشوار بھ پرا در 

حکومت  ومردم  گام  بسوی  تامین  صلح  وامنیت  وتحکیم  قانون  بردارند  ھر چند  تا امروز  
اطالعات  وبیان حقیقت  توسط  بعضی  عوامل  متعصب  داخلی  وخارجی  نقش  رسانھ ھا 

یت  واصول  بدیده  حقارت  وتنگ  نظری  دیده  میشود  ویااین جریان  تاریخی  بر مبنای  واقع
خویش  پایدار وبشکل  تدریجی  در افغانستان  زنده  میشود  واز روی مظالم جنگ  فساد اداری  

وتمام  جنایت  بشری  وعاملین  آن  در طی  جنگ  ھای کھ صورت  گرفتھ  وحقوق  انسان  
ھا گردیده  است پرده  بر میدارد ونقش خودرا  مطابق  قانون  آزادی  وبیان  ورسانھ ضنق

.ثابت  وپایدار  میسازد 



توزیع یکمقدار  البسھ زمستانی 
.نشر گردیداند وبدون کم وکاست هیک منبع ریاست امور مھا جرین  والیت غور  بھ نشریھ سام  گزارش داد

محترمآھیات موظف  در توزیع البسھ زمستانی  کھ از طریق دفتر  محترم  27/9/1389گزارش  تاریخی  
فامیل  مھاجر وبی جاشده منظور وتوسط  دفتر  انصاری قرار داد  گردیده 850ر والیت ھرات  برای یونسیا

450فامیل  ساکنین  شھرک مھاجرین  امیر  شنسب  غوری  ونیز برای  400بود موادات  مذکور برای 
طھ  از اثر  فقر ویا مرکز چغچران  وولسوالیھای  مربوفامیل  بیجاشده  ومسنتحق  کھ از قریجات  مربوط 

اختالفات  ذات البینی  از جای  ھای اصلی خود  بیجا وبھ این وال پناه آورده  بودند  کھ بعداز  سروی  
وشناسای دقیق ما  ھیات  منتخب  برای فی  فامیل  دوتختھ ترپال  شش تختھ کمپل  دوجوره  موزه بچھ گانھ  

دوصوب جاکت  بچھ گانھ یک صوب  جاکت  زنانھ  یک دوجوره موزه  دخترانھ  دوصوب جاکت  دخترانھ  
طفالنھ  یک جوره  جراب  مردنھ  یک جوره جراب زنانھ  یک جوره تختھ  پتو  مردانھ  ھشت جوره جراب 

گردیده است  وھمچنان  قابل  ذکر لیتر تیل  دیزل  توزیع 11.18وری  کلوش  روسی  دوعدد بشکھ  ابخ
ستحقین موادات  کم بوده امید  است کھ از طریق  دیگر نھاد ھای خیریھ  بھ  است کھ نسبت  زیاد  بودن  م
.ایشان مساعدت صورت گیرد 

بنیاد فرھنگی سام:صاحب امتیاز 
0797126146»                   ندیم    « استاد احمد:                      مدیر مسئول

»                                                       ثاقب«مولوی عبدالبصیر : معاون مدیر مسئول 
0797657514»             عزیزی «صالح الدین   :                            سردبیر 

»سیدی « معاون سردبیر                      سید معروف  
0797326255»                       نادم «عبداصبور      :                      تایپ ودیزاین 
عاطفھ ندیم ، فاطمھ   :                        گزارش گران

1500:                         تیراژ
منصورصبوری ونقیب هللا امینی » خطبی «عنایت هللا ،: دستیار 

شھر چغچران  دفتر فرھنگی سام : آدرس 


