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  ::ھــلقاــرمــــــــــس

مھ نقش سانھ ھا در تنویر اذھان عار

ارزنده را برای انعکاس از واقعیت 

وزمینھ را ھای عینی جامعھ داشتھ

از مشکالت ؛ خوبی ھا برای درک 

وسازندگی را برای اقشار جامعھ بدنبال 

داشتھ ھر کس میتواند از این طریق 

اگاھی حاصل نماید کھ در اطراف و 

اکناف آن چی اتفاق میافتد اگر 

انی نابسامانی است ریشھ این نابسام

دولت ، مردم ، حکومتدارھای محلی 

ھستند یا چنین نا بسامانی در مجموع 

دارد اگر گام خوبی بھ سطح ملی وجود 

برداشتھ می یشرفت برای توسعھ و پ

یشرفت کی ھا شود عامل و اساس این پ

میباشند و چیست ؟ باز ھم مشخص 

دولت است یا بالخره عامھ مردم . است 

و تمجید ، اگر شخص است باید تقدیر 

شود اگر دولت است باید قدردانی و 

بالخره ھر کس در اجتماع کھ زندگی 

میکند اگر مسئولیت خود را چھ 

بصورت درست  و چھ بصورت غیر 

اصولی انجام میدھد باید بھ نحوی 

ھراس از آن داشتھ باشد کھ کسی یا 

رسانھ ای یا بالخره نھاد است کھ از 

اعمال خوب و زشت ما بصورت 

پی گیری مینماید و با ھراس از متداوم 

آن ھمیشھ متوجھ مسئولیت خود خواھد 

نشریھ اتحاد در اولین فراخوان . بود 

از عموم ھمشھریان و قلم بدستان تقاضا 

بعمل میاورد کھ برای تعین یک ھدف 

ملی و میھنی دست بدست ھم داده تا 

دیگر بھانھ برای  آزادی ، یکپارچگی  

یان نداشتھ و ھویت ملی را برای جھان

برای گسترش وبدست اوردن . باشیم

چنین یک ھدف ملی بھ یک اقدام دستھ 

جمعی ضرورت است کھ ھمانا  

  .یکپارچگی ووحدت ملی است 

طوریکھ ھمشھریان شھر چغچران آگاه ھستند 
رم مل پاسوال شمس الدین بحیث محت

معرفی تازهسرپرست قوماندانی امنیھ غور
گردیده ماھنامھ اتحاد مصاحبھ را با قوماندان 

ر انجام داده کھ توجھ شما امینھ جدیدالتقررغو
  .میداریم جلبن را بھ آ

نھاد ،باعرض سالم خدمت شما: نشریھ 
اتحاد تقرر شمارا فرھنگی توسعھ ملی ونشریھ 

نموده پولیس تبریک عرضهفرماندت سدرب
  . موفقیت ھای مزید شما را خواھان است

واز نھاد فرھنگی تشکرازشما: قوماندان امنیھ
.                      توسعھ ملی ونشریھ اتحاد 

درقدم نخست میخواھیم خودرا بھ : نشریھ
                      طورمختصرمعرفی نمایید؟

پاسوال شمس الدین ازمدت مل :قوماندان امنیھ
   دوسال بھ این طرف معاون امنیتی زون 

ن فتھ بھ ایھھانصارھرات واز مدت س606
طرف سرپرست قومندانی امنیھ غورایفای 

                                   .وظیفھ مینمایم

ی عموم وضعیت امنیتبصورت :ھــریـشـن  
  ؟دلیس غور را چگونھ ارزیابی می نمائیوپو

                       

درمدت کوتاه کھ من شناخت :قومندان امنیھ   
کمی پیداکردم ازپولیس ومردم باعزت 
وغیورغورمن راضی ھستم وپولیس فرزندان 
ھمین مردم وھمین ملت است تا وقتی کھ 
پولیس ھمکاری جلب توجھ مردم را بھ خود 
نداشتھ باشد در تنھای خود مشکل است کھ با 

کمی پولیس مقایسھ با مساحت والیت و تعداد
جمع نفوس امنیت را بصورت درست تامین 
نمایند ماوقتیکھ توجھ وھمکاری مردم را 

م کھ پولیس یباخود داشتھ باشیم بھ این باور
امنیت مردم را بصورت درست وبھ حد توان 

.  صدی الزم امنیت را تامین خواھند نمود یوف

بعضی گروه انحوه برخورد شما ب: نشریھ    
والیت ھای مسلح کھ در بعضی موقعیت ھای

خواھد گونھغور مشکالت ایجاد کرده اند چھ
                                               بود؟

م پیام من از روزیکھ آمد: قوماندان امنیھ    
سمع شھروندان خودرا در روز معرفی خود بھ

در برابر م وگفتیم کھ ما وملت غور رسانده ا
ملت بھ حد نرم ومالیم ھستیم تا سرحدی کھ 
الزم باشد ولی برمیگردیم درقسمت 

ون شکن ،قانون اشخاصیکھ خالف کار ،قان
دولت دارند ما ودشمنی را باگریز،زورگوی 

          ابرمنحیث پاسداران پولیس دربر

                   مثل فوالد و اشخاصــــھمچ
قانونی وبرگشت ،ودر برابر شان قا طع     

نا پذیر عمل میکنیم وپیام ما بھ ھمچو افراد 
اینست کھ حد خودرا بشناسند و ھرچھ زودتر 
.        در عملکرد خویش اصالحات بیاورند

با میدانید والیت غورطوریکھ: نشریھ  
ا چھ تدابیری رھم مرز است امن ناات والی

روی دست گرفتھ اید تا مخالفین وارد غور 
                                          گردند؟ن

.

ما بعد از سپری شدن :قوماندان امنیھ  
زمستان پولیس زیاد تر را درمرزھای کھ خطر 
وجود دارد جابجا مینماییم وبھ ھیچ وجھ 
نمیگذاریم کھ دشمنان ملت افغانستا ن وارد غور 

                        .ونا امنی ایجاد نمایند شده
               

شکایات زیادی از طرف شھروندان : نشریھ  
با سرعت زیاد مبنی بر اینکھ موتر ھای پولیس

نموده کھ باعث آزار اردر بین شھر گشت وگذ
واذیت ھمشھریان شھر چغچران و بوجود 

شده درین آوردن آلودگی ھوا و محیط زیست
                        راستا اقدامات شما چیست؟

از تاریخ کھ ھمچو عمل را:قوماندان امنیھ
سرعتی را بھ حد ھ حتیم کآمده ام متوجھ شد
ط ودریورھا قوماندانی امنیھ معین برتمام وسای

وھمھ را گوش زد ساختم کھ این باعث تعین
آزار واذیت مردم شده در صورت تخلف بعدی 

     .ھ قانون سپرده ومجازات مینماییم آنھا را ب

پیام شما بھ شھروندان والیت غور چھ : نشریھ
                                           میباشد ؟

   پیام ما اینست کھ تمام: امنیھقوماندان 
راحت بخوابند وپولیس بیدار شھروندان بھ 

درخدمت شان میباشد وما ازتمام ملت غور 
امنیت با پولیس ھمکاری امیدواریم کھ در تامین

تبلیغات دشمن نرفتھ ودر نموده تحت تاثئر
برابر عملکرد دشمن ،سارقین،وقاچاقبران مواد 

تشکر       .مخدر با پولیس ھمکاری نمایند

  مـــــصـاحــــــــبھ بــاقــومـــانــــــدان امـــــنـــیـھ غـــــــــــــــــــــور 

  

اثر سردی ھوا و برف باری شدید در دو نفر از
  .ود را از دست دادندــان خـنھ جـسوالی دولیــول

  نھ دونفر بنام ھای ولسوالی دولینظر بھ گفتھ مقامات 

 محمد حسن ولد محمد الف باشنده قریھ

-19تاریخ روزشنبھ زار ولسوالی دولینھ عصرب سی

تیغھ تیمور بھ قریھ کھ  میخواست از 1387قوس  
اثر زار سفر نماید در منطقھ سر دھک ازسیب 

برف باری شدید و سردی ھوا جان خود را از دست 
  .داده 

اشنده قریھ عبدالحمید ولد نورمحمد ب

حوت برحوت ولسوالی دولینھ کھ میخواست از 
مرکز دولینھ بھ قریھ حوت برحوت سفر کند در 

نموده د راه را گممسیر را بر اثر برف باری شدی
باری ودر نیمھ ھای شب ازاثر سردی ھوا و برف 

  .داددست شدید جان خود را از
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اد فرھنگی توسعھ ملی یک سازمان مستقل نھ
غیر وابستھ وغیر انتفاعی بوده کھ بھ ابتکار 
جوانان و نوجوانان با حفظ ارزشھای 

فرھنگی و بھ تاسی از احکام ماعی و اجت
خویش را جوازسازمانھای اجتماعی قانون

بھ شماره از طرف وزارت محترم عدلیھ 
بدست آورده 9/1387/ 30- 1361ثبت  

دارای شش فصل و شانزد کھ اساسنامھ آن 
فعالیت ھای خویش را از این تاریخ ده ووب

بھ بعد بعنوان یک نھاد فرھنگی 
توسعھ موضوعات علمی ، بمنظورکمک بھ 

فرھنگی و ھنری و مشارکت اجتماعی مردم 
با یک برنامھ و طرح روشن و سالم کوشش 

وطنان با صداقت و ھمخواھد نمود برای
شفافیت تمام مطابق اساسنامھ و اھداف تعین 

جوانان درھرجامعھ میتوانند سرنوشت شانرا رقم بزنند
کار ھمھ جانبھ افتخارملت خویش وبا تالش و پشت

توان ,جوانان بایدسعی وتالش نمایند تا تالش.باشند
وعزم خودرا بکار انداختھ و جھت بھادادن بھ خود

وبھ بھبودی وضعیت خود تالش ورزیده و درین راستا 
ما جوانان بھ این .منتظرھیچکس و ھیچ نھاد نباشند

معتقدیم کھ از استعدادھا و توانمندی ھای جوانان 
کھ درین راستا .بگونھ کھ الزم است استفاده نشده است
                 .باید مسئولین محترم توجھ داشتھ باشند

با مشکالت درعرصھ ھای گوناگونجامعھ ماامروز
بیرون رفت ازآن ھمانا هراوزیاد روبرو میباشد

نمشارکت و خالقیت جوانا,استفاده ازتوانمندی ھا
باورھستیم کھ نوما بھ ای.نیرومند و برومند میباشد

انان یعنی اینده سازان ھیچ جامعھ نمیتواند جو
را نادیده آنھایت رنگ و موثروکشوروحضور

بدون مشارکت قشرجوان جامعھ مرفع وبتوانند.بگیرند
ھرگاه حضورجوانان .وزیبا داشتھ باشندشگوفا، 

ستفاده ازنیروی این قشر سطحی دریک جامعھ و ا
میتواند بھ تھدید و بحران جدی مبدل .داشتھ شودپن

امروز در روند کاری جوانان مشکالت زیاد .گردد
ست دارد کھ ازرشد استعدادھای آنھا کاستھ اوجود

نبود امکانات - بی سوادی وکم سوادی,مثال بیکاری
ھمھ اینھا دست .معلمین واساتیدکمبود,آموزشی مناسب

بدست ھم داده نخست جلو رشد استعداد ھا را گرفتھ 
ودرقدم بعدی جامعھ را بھ عقب مانی سوق داده 

در دیگر والیات کشورمان جوانان بھ فکر کسب .است
اند اما در غور تخصص و آموزش و تکنالوژی مدرن

بھ نسبت مشکالت فوق ما نمیتوانیم حتی سطح علم و 
فقر و گرسنگی .دانش و آگاھی خویش را بلند ببریم

وبدست آوردن لقمھ نان فیصدی از جوانان مارا در صنوف 

                                 

  :یده بودید نآیا ش

1916–1825خانم ھاتریناھوالندگرین 
کھ بھ خسیس بودن خود شھرت جھانی 

3140000راکمایی کرد باوجود داشتن  
ریان بھ گندم بدالرثروت خوراکش منحصر

ھ گرم کندبوده وغالبا ھمانرابدون اینک
  . بخاطر صرفھ جویی گاز سرد میخورد

یک پای پسرش وداکتران ناگزیر شدند کھ
را بھ سبب جراحت کوچکش کھ نمیخواست 
بھ تداوی وی پول مصرف کند پای بیچاره 
قطع شد ثروت این خانم بعد ازمرگش بھ 

  .ملیون دالر تخمین شده است95

خانم )کھ بیش از ھمھ مسافرت کرد زن(
سالھ کھ ھفده سال 98کاالرامکبت ملیونر
شتی بخار جھانگردی کعمر خودرا روی 

نگی وبھ محض اینکھ احساس دلتگذرانید
میشد میکرد بھ سفینھ الیزابت دوم سوار

زنیکھ دوازده طفل .چرخیدمی دور دنیا 
خانم بنام کریستینانوربرگ )بدنیا اورد

باشنده کشور دنمارک بھ یک باره گی 
دوازده طفل بدنیا اورد کریستیناکھ درسال 

زدواج کرد تا باشخص بنام ات ا1985
طفل محروم بودند (ن ھفت سال از داشت

شت ھفت سال وقتی امید وار ولی بعد از گذ
  برایش گفتند کھ ویشد داکتران

..........3ادامھ صفحھ 

شده بھ ھموطنان بخصوص مردم شریف  
اد ھنالبتھ این ارایھ نمایدوالیت غور خدمت
ین اھداف بلند را بدست آورد زمانی می تواند ا

واریم شتبانی قوی مردمی داشتھ باشد امید کھ پ
طوریکھ در دیگر حمایت و پشتبانی خویش 
بارھم حمایت نماید بخش ھا دریغ ننموده اید این

    .تا باھم دیگر بھ یک اھداف بلند ملی برسیم
                               

کھ جامعھ کم سواد ترک تحصیل نموده و باعث گردید
یگری کھ جوانان مارا رنج میدھد مشکل د.داشتھ باشیم

استعدادھا ,ھمانا عدم اعتماد وباور بھ توانائی ھا
مشکل بزرگ و اساسی .وظرفیت ھای جوانان است

اختالفات قومی وسمتی .دیگری کھ در غور وجود دارد
ولسوالی را با ,قریھ رابا قریھ ,بوده کھ قوم را با قوم

و یگر شان تحریک ولسوالی و افراد را علیھ یکد
بدترین پدیده بوده و خواه کھ این مسلمآ تخریب مینمایند

درین راستا .نخواه جامعھ را بسوی تباھی میکشاند
یگر جوانان بایدخیلی محتاط بوده و از تخریب ھمد

بادی جامعھ تالش وبالعوض درتوسعھ و آ.بپرھیزند
جای تخریب یکدیگر ھرگاه جوانان عزیز ما بھ.نمایند

پرتوان شان را جھت بھبود و نیرویو بی اتفاقیھا،
کھ یقینا.ضعیت مردم و جامعھ شان مصرف نمایند

ازنظر من .بودحاصل آن مثمر و قابل ستایش خواھد
ناھم یک افت بزرگ و فاجعھ جبراندعوی بین   

ما وقتیکھ . پذیربوده کھ جوانان میتوانند جلو انرا بگیرند
این موضوعات را پیشکش میداریم واقعیت ھا و 

یقیت ھای واضح و مبرھن است کھ بیان میکنیم حق
جوانان درمجموع باخواندن اینگونھ مسایل ممکن  .

باخود حرف بزنند وبگویند کھ واقعیت است اما باگفتن 
وقتی میتوانیم حرف ھای . و قبول کردن بجای نمیرسیم

زبان ما ,عھدما,پیمان ما,کھ عزم ما. مان را عملی کنیم
اگر .ب و تخریب کاران باشدتخریو عمل ما ھمھ برضد

الزم باشد باید جلوانھا را بگیریم واگرچھ این فرھنگ تا 
اکنون در بین جوانان رایج نشده ولی میتوان انرا بھ 

ھرگاه جوانان بسیار با راحتی .اسانی جامھ عمل پوشاند
ازکنار وظایف شان بگذرند و احساس مسولیت را 

ند انگاه انجام وجدان کاری را زیر پانمای. فراموش کنند
                               4آدامھ صفحھ ....... 

:     تــــولـد عـدد صــــفـر-   1   
بـعـد ازیـنکھ صفـربدنیا آمد تمام ارقام : روایـــت اســت کــھ میـگـویـند

این اعداد بخاطریکھ از . تصمیم گرفتند تا یک روز بخانھ صفر بروند 
و فرسوده گی خویش جلوگیری نمایند تصمیم گرفتند تا کھنگی ، استھالک

کھ از ارزش ھا ، قیمت ھا و کاروایی ھای خویش پیش صفر الف و پتاق 
           .  روز موعود فرا رسید و ھمھ بخانھ صفر حاضر شدند . زنند 

                                                          
ما د و بھ سخن رانی آغاز کرد و گفت شکستانا یک سکوت را الف ب

اعداد کھ از قدیم ھستیم دارای ارزش خاص می باشیم ، بخصوص من کھ 
سر کرده اعداد طبعی ھستم و برای اولین بار من تھداب شمارش را 

                 .گذاشتم و قد رسای من جلوه خاص را پھلوی ھر عدد دارد
                                            :گفت 2در این ھنگام عدد 

ن م از سرو رسا کم نیستم ، روی گردمن ھ. راست میگوید یکبرادر
من مثال ماه چھارده  وپای کج من مثال زانوخم بخاری است کھ حرارت 

وبھ خویش ، آری بھ ھمین ترتیب تمام اعداد بن.را بدل ھا می افگند
ی دنیا بلد نبود با ز بھ گرمی و سردصفر کھ ھنوخویشتن را وصف کردند

بھ یک سالگی نگذاشتھ بود و با و بھ آنکھ ھنوز پا تعجب فراوان

.                                                   شمندی جواب دادھو
مـــن آن صـــفــرم کـھ ھـیـچ ارزش نـــدارم            ولـــی سـر خـــیل صــدھا و ھـــــزارم 
الــــــف از قـــــدرت مــــن الــــــف گـــردد            فــــــزایــــد اعــتـبــارش از اعـتبـــارم 
جـھــان تـا ھســت وتـــا باقـــیسـت اعـــــداد            نــــــکـاھـــــــــد ذره از اقــــــتـــــدارم 

ـــنی           ھــــمـان صـــفـرم کــھ ارزش نـــــدارم ولــی بــا ایــــن ھـمـھ نـــیــروکــــھ بــی

                    (      )خــانھ الــبرت انــشـتیـن در بــیـنھـایت -  2

روزی . میــگویــند کــھ الــبرت انــشتــیـن خـانھ در بینھایت ساختھ بود 
صدای بھ دروازه خانھ. یک از دوستانش را بخانھ خویش دعوت کرد 

این صداھا دوستش با تعجب پرسید . عجیب و غریب بھ گوش میرسید
چیست ؟ انشتین خنده کنان در جواب گفت صدای دو خط موازی است کھ 

شجاع الدین رنجبر                                     !!!!!!با ھم رسیده اند 
                      

جــوانـان نــیروی بـالــنـده و سـرنـوشــت ســاز ھــرجــامـعــھ

د   ی ر ی  زه  زه  از

ی ر ی  ن باغ  ددم ازا
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3صـفـحھ 
ه م  و ی  ی یاد 

  "یگانھ " بیاد استاد غالم حیدر                                                 

  ـنام ای مــــــایـــھ ای وقارمـن                ای نـــــام تــــو تـــرانـھ ام ،ای وصـف توشـــعارمــ» یـــگانـــھ « ای نامور 

  کاشـــتی تو بذر علم و حلم ، اندر زمین ســـــــــینھ ام                زان نظم نغـزوناب خویــــش ، سـاالروشـــــھریــارمـن

باری بــیـا بـھا ر مـنصکان حـــــــیا تــوی تــوی ،  نوروضــــــیا توی توی                اھــــــل وطــــن خواھــــان ترا ، 

  ر شـــرین و نا ب تو، اندیــشھ ای شــــھا ب تو                 افـــشان نموده شــــگوفھ را ، در باغ  و دربــــھــار مــنشــع

  بلــند شـــــــده ، با شد این ا فتخار مــن» صــوفـــیھ « نام بلـــــــند آوای تـــــو ، زمــــزمھ و نـــــوای تــــو                در

  رفــــتــــی زنــزد مــــا چـــرا ؟ ای نا مـــدار آریــــا                 در خون نشــستھ چشم من ، ای صبروھـــم قرار مـــــن

  خواھــم نـــــــسیم کــوی تو ، ایـن دل بھ آروزوی تـو               ای ھمــنــوا ، ای ھــمسـفر، بازآ تـــو در جـــوار  مـــــن

  ـنـــــت عـــلم و ھــــنر ، ای آفـــتاب زیــب و فـــر               تــاکــی ؟ بھ مــیھــن دیــــگر  ، بـــیا تــو در کنار  مــای آی

  زیــن بــیـش بھ غربــت چرا ؟ در ھجرو فرقت چرا؟               بنـــگــر بحــال مــیھنـــت ، زیـــنــت  کـار و بـــار  مـــن

  ان در انـــتظار تـــست ، جملگی غمگسار تست               خــالی جــاو دیــار تــست ، ای ھــــم  تــو بـرگ و بار مـنیــار

  ای ادیـــب مـن ، تـار اســت روزگــارمن>> یـــگانــھ << گنـــــج گــــھــر فــزابـــیا ، اســـتـــــاد با وفا  بـــــیا               

  ــنا بـــدر دو غـــم ، ھرلـحظھ ریزم اشک غم                بـــریــاد تــو ای محـــترم ، ایـــن اســـت یــاد گــــار مــنمن آشــ

  جـــان نــثـــار تــســت ، ھــمــدرد و ھــم قــطـار تـست» ضـــیایـــی« 

  ــــا وقـــــار مـــــنتـــشـــــــنھ در آن دیــــدار تــــســـت ، اســــــتــــــاد ب

  "ضیایی " نظام الدین 

  

د کھ باعث دوازده طفل بدنیا خواھد اور
حیرت وی وشوھرش شد فرزندان 
کریستینا کھ ماه قبل از تولد بھ ذریعھ 
عملیات جراحی بدنیا امدندھفت تن شان 
دختروپنج تن شان پسراند اطفال 
کریستیناھمھ سالم اند اززمانیکھ انھا 
اطفال شانراازشفاخانھ اوردند اکثراوقات 
شان صرف پرورش وپرستاری اطفال 

ای پرورش این است حکومت نیز بر
داده یک مقدار پول اختصاصاطفال

است ودرحفاظت ونگھداری انھاعالوه 
برفامیل اطفال ھمسایھ ھمھ ھمکاری 

  .مینمایند

وھمچنین درانگلستان خانمی بنام جین 
شش طفل بدنیااورده است کھ پنج ان 
دخترویکی ان پسرمی باشد بھ گفتھ این 
خانم پسرش ایستیفی کھ ازھمھ 

وچھاردخترش ازھمان ابتدا بزرگتراست 
وخوردترین طفلش صحت داشتندکامال

وزن داشت مدت ویاریی کھ یک پوند
د دروضع درشفاخانھ بستری بو

بھترصحی قرار داشت وخطری متوجھ 
وی نبود ازھمھ جالب تراینست کھ بھ 

ل وقتی یکی از این اگفتھ جان پدراین اطف
اطفال مریض میشوند وبرای یکی دوا

ھمھ صحتمند میشوند قابل یادداده میشود
اوری است کھ دربرازیل خانم یک دھقان 

.سھ گانگلی بدینا آوردوالیکاور والدت
جالب اینکھ جلد بدن این اطفال سھ رنگ 
مختلف داشت یعنی یکی سفید دیگری 
سیاه وسومی سرخ بود کھ درنتیجھ ان 

  .تمام اتباع کشوربرازیل درحیرت افتاد

1936رسال د)زایمان درپس پیری(
74دریوگوسالویا یک خانم درسن 

اورد درحالیکھ زنان سالگی طفل بدنیا
عموما بعداز پنچاه سالگی طفل بھ جھان 

  .اورده نمیتوانند 

یک ) داشت زنیکھ بیش ازھمھ فرزند(
زارع روسی بنام ویودرواشپیست کھ 

میزیست 1816–1872درسالھای 
دفعھ والدت بدنیا27پسرودخترودر69
ن دوگانگی وھفت رد کھ شانزده بارازآاو

وچھاربار چھارگانگی کھ یبارسھ گانگ
ھمھ فرزندانش سالم وصحتمند اند 
براثرھمین شھرتش امپراتوردولتی 

دیدن خاص نمود            الکسندردوم ازتمام انھا

                                                      
رسامنیرپامحمد: ترتیب کننده 

شماره

و ھ ش ھ نام اطر دارم قطع وه بخ ماره فیروزک رایدریک ش
وء یح س اط تقب ھ  در ارتب ا غورک وی علم ھ مول د علی قص

یم  ر ان از ت اده اخ ود در م صاحب رحمانی صادر گردیده ب
ع را در  ھ موق عملیاتی شفاخانھ کھ مھارت ، دقت و تدابیر ب
ارز داده  ود تب احب از خ وی ص قسمت عملیات جراحی مول

نامھ سفانھ در ماھبودنند قدردانی صورت گرفتھ بود ولی متا
ارت  ھ مھ بت ب ھ نس وم ک ن مفھ ھ و ای فیروزکوه با تغیر جمل

ت  اس یاف د انعک اد ان ی اعتم ور ب وران غ .       دوکت
بیاید خوبی ھا را خوب و خرابی ھا را خراب بگویم     

ی  ا بک یم ت ق دھ ا رون ین غوریھ ذیری را ب ل پ ک تحم فرھن
وری ر،یک غ وری دیگ اع راغ ا م اتب ھ تم د ب ب نمای تخری

ور ھ کش ھ و منطق وم قبیل ر ق وط بھ ھ مرب ور ک اکنان غ و س
ھ  ات گرفت ردم از مقام ق م انی ح ود و زم رام ش د احت میباش

د ود باش اق موج ھ اتف ود ک .                                  میش
             

ام یشماره اخ ت ن مون تح ک مض ارت (ر فیروزکوه با ی تج
باط بھ پرسونل مطالعھ نمودم درارت) بھ زنده گی مردم غور

وی آشفاخانھ غیر ود ومحت ده ب ر ش ود وابینانھ تحری ن ب ن ای
داوی  فاخانھ ت وران در ش رف دوکت ان از ط ھ مریض ک

ی و ھنمیشوند بلکھ درمعاینھ خان ان  معرف ی ش ای شخص ھ
ت ، در یش نیس ض ب ھ دروغ مح وند ک دوا میش ھر م ش

ھ چ وران ک دارد ،دوکت غچران کدام شفاخانھ شخصی وجود ن
ا معاینھ داری انھ ت مریض دود اس خانھ دارند تعداد شان مح

کاھش یافتھ و اگر بھ راپور % 50بھ تناسب سال ھای قبل 
فاخانھ  ان ش ھای تخنیکی شفاخانھ مراجعھ شود تعداد مریض

الھا ب س ھ تناس ت آب ت عل زایش اس ال اف تھ  در ح ن ی گذش
ت در ا کیف دمات ب ھ خ ردم را عرض اد م فاخانھ و اعتم ش

ان نسبت بھ شفاخ ایف ش االی وظ ان را ب ور طبیب انھ و حض
نشان میدھد در شفاخانھ والیتی غور اکثریت عملیات ھای 

ند  روم میباش واد مح ت س ور از نعم فیصدی کثیر مردم غ
ھ  ش و اندوخت ا از دان د ت انھا از تحصیلکردگان توقع دارن
دن  ھای شان استفاده سالم و معقول نمایند تا باالی بھتر ش

ا تاثیر داشتھ باشد و راه درست را برای شان زنده گی انھ
د  ای نماین اب و رھنم ودن . انتخ رح نم اق و مط اد نف ایج

وکی  مسایل سمتی ،قومی و منطقوی  را راه رسیدن بھ چ
ردم اد م د ، از اعتم اب ننماین ود انتخ ی خ داف شخص واھ

وء تفاده س دل اس ریف و پاک ب ، ش دنجی رفت . نکنن پیش
ھ در ھ بھ وبازسازی غور وابست وام ک ام اق اتحاد ،اتفاق تم

د  د ،میباش ی مینماین ده گ ار زن ی . ین دی ان خیل ش جوان نق
د ده میباش                                                  ارزن

ر    ز و تفک وری مغ ز غ تان عزی م بدس ادارم قل ا ض تق
ی  ا عین ت ھ اختن واقعی نعکس س تا م انرادر راس ش

ھ مخالغورا د ن لیقستعمال نماین ای س ت ھ وی ف وی و منطق
متی و  ایل س فانھ مس ت ،متاس یوه اس رین ش ت ت ھ زش ک
تان  م بدس ان و قل یل کردگ رف تحص تر ازط وی  بیش قبیل
داف  ھ اھ یدن ب یوه را راه رس ن ش ود و ای ن زده میش دام
ی از  د و یک اب مینماین ود انتخ ی خ اه طلب ی و ج شخص

د  ور میباش ھ غ دبختی جامع انی وب ب م ل عق          .عوام
               

د ور میخواھ ی در غ ر کس ھاگ رق ، ک ت ب ردم از نعم م
ی  ده گ ھ زن ای اولی رورت ھ ره ض ھ و غی رک پخت س
اگزین  وض ان ج اق  وع دن نف وند برچی وردار ش برخ
نمودن اتحاد ووحدت را  بین مردم بھ اندازه نفوذ کھ دارد 

مشکل این وطن را انتقاد ھا کھ سرمضمون ترویج نمایند
ت ق ی اکثری ت ب ی مثب د کم ل نمیکن ت ح تان اس م بدس ل

یم   ج کن دردانی رارای ویق و ق اد تش وی انتق یم در پھل اندیش
ود  د ب ازنده خواھ .                                          س

                                                       

عاجل و پالن کھ در سطح کشور امکان پذیر 
از قبیل ( میباشد با موفقعیت اجرا میشود 

برداشتن کیسھ صفرا ،ترمیم کولوستومی و 
انعکاس واقعیت ھا ) غیره عملیات ھای مغلق 

دد ولی ارایھ معلومات سبب رشد جامعھ میگر
ھ روی یخ چیزی دیگری نوشتنادرست  جزء

.                                  نخواھد بود 

   شـفـاخـانـھ والیــتـی   از شروع سال 1385
ای  فاخانھ ھ الحات ش روژه اص ورم پ ت ریف تح
وزارت محترم صحت عامھ قرار گرفت کھ در 

رف  فاخانھ ص ان در ش ال ) 30(انزم تر فع بس
فاخانھ  ورات ش یم ام ا موجود بود با تنظ تر ھ بس

ود و) 60(بھ  رارتقاع نم اه ب ابی م ب ارزی حس
( چون بستر ھا اضافھ از     1386حوت سال 

ھ ) 80 فیصد پربود رھبری وزارت صحت عام
ور  ی غ فاخانھ والیت ای ش تصمیم گرفت بستر ھ

ھ )  60(را از  تر ب اع داد ) 70(بس تر ارتق بس
ونل  ادقانھ پرس راات ص اینگر اج ود نم ھ خ ک

فاخانھ را ن وان ش ھ در ت ھ ھرچ د ک ان میدھ ش
ا  دان ب ھ نیازمن ذاری ب دمت گ تا خ داشتند درراس
ر  ر غی لکی  و تعمی ونل مس ود پرس ود کمب وج
وران  ودن دوکت فاخانھ ،نب ود ش اری موج معی
ر  نسایی والدی نبودن سیستم مرکز گرمی و غی
ام  یون در ای تم آب و کانالزس ودن سیس ال ب فع

د وده ان غ ننم تان  دری .          زمس

:دست اورد ھای شفاخانھ طی سھ سال 

اس -1 ھ اس ونل ب ام پرس اب تم انتخ
  رقابت ازاد

ھ -2 فاخانھ ب ونل ش داد پرس اد تع ازدی
بتا  ازات نس تناسب سالھای قبل با امتی

مناسب مالی 
فاخانھ از -3 ای ش تر ھ داد بس اد تع ازدی

بستر 70بستر بھ 30
تھیھ اعاشھ مناسب بھ مریضان -4
ی و تط-5 ا در معرف تندرد ھ ق س بی

شفاخانھ 
ر -6 ای غی ت ھ وگیری ازپرداخ جل

قانونی در داخل شفاخانھ 
شفافیت کامل در مسایل مالی شفاخانھ -7
فاخانھ  -8 تنظیم  وارد ھای مختلف در ش

ھ( ای والدی ،داخل ی ،نس جراح
وء  د، س ال ،تجری ھ اطف عمومی ،داخل

ک ذی و ی رای تغ ل ب پ عاج کم
ل و  ا ات عاج ھ طضواقع راری ب

)بستر16ظرفیت
والی -9 یم نوکری اعتھ در 24تنظ س

فاخانھ  بانھ روز  (ش ک ش 25در ی
دوایف  رس ،م ر، ن م از داکت ر اع نف

)نوکریوال اداری و خدمھ ھا  
تھیھ و اکماالت منظم دوا در شفاخانھ- 10
تھیھ البسھ  بھ پرسونل ومریضان - 11
دایر نمودن ترننگ ھای داخل خدمت - 12

داخل والیت و خارج از (بھ پرسونل 
)یتوال

ا - 13 یس ب ذ ف تم اخ عھ سیس روع و توس ش
تفاھم بورد اجتماعی در شفاخانھ

داری و - 14 ایجاد بورد اداری ،بورد خری
فاخانھ  اعی در ش امیم (بورد اجتم تص

ھ  ا گرفت ورد ھ ن ب ط ای فاخانھ توس ش
ول  ل قب ردی قاب لھ ف یچ فیص میشود ھ

)بھ اداره شفاخانھ نمیباشد 
ردش - 15 رای گ وک ب تفاده الک ب اس

ستر بھ چاالنی جنراتور وسایط ، راج
ھا 

فاخانھ و - 16 ی ش ای بیرون الی نم رنگم
اتاق ھای مریضان 

   4...ادامھ صفحھ 

........................... آیا شنیده بودید  

ورــــــــــــــــــــــــــی غــتــھ والیـانـاخـفــــا در شــــــــــت ھــعیــواق



اران  ی و ھمک عھ مل ی توس بنیاد فرھنگ
نشریھ اتحاد شھادت مرحوم فضل الحق 

لی ان فض ارانش و جوان م قط ھ ھ را ب
ور  لغ دگانش تس وص بازمان یت بخص

ر ال ب د متع ھ از خداون ومی گفت ای مرح
رین  ت ب ردوس وبھش ت ف رای جن ب

تدعا  برجمیل اس دگانش ص بازمان
د .                                    مینمای

ی  ه م و ی  یاد 
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قل ـتــھ آزاد ، مســریـشــناد  ـحـــــھ اتـــشریــن
ا ـتخار دارد تــوده و افـھ بــستــیر وابــغ

ان ــار،داستـعــاالت ، اشـقـا، مــت ھـیـعـواق
ای ــش ھــالـچکالت و ــمشب ،ـالــای جــھ
م ــد ھـانــــکشــر بـصویـرا بھ تھـعـامـج
د در نــشر مــقاالت اـحــــھ اتــنامــاھـن مـیـنـچ

ی و ـگـنـرھــی ، فـمــلــعآمــوزشی ، 
ی ــمامــنآ از تــاز دارد بـت بــی دســاسـسی

ا ما را ـردد تـگــا میـقاضــان تـــــدستــلم بـق
     دــــنـناــــــــــــــــــــــــــاری رســـــــــــــی

                                    

شماره

ه     ه آ د آ ھای دھا   ددید ی یاد  ود ان    ر و

در شفاخانھ بخش ھای مدیکل ریکارد فعال برای اولین  بار - 17
گردید 

بی خانھ در شفاخانھاعمار سردخانھ و تنظیم دو- 18
احداث پارک تفریحی در شفاخانھ - 19
اعزام چھار نفر داکتر بھ ترننگ در خارج از کشور- 20
ب در شفاخانھ فعال نمودن سیستم آ- 21
  تاسیس بانک خون با وسایل مورد ضرورت ان - 22

وسایل طبی و امکانات کھ در شــفاخــانھ   والیـتی طـی ســـھ   
محـــــترم صــــحت عـــــامـھ سال از طــریق بـودجــھ وزارت

                                                              :تــھـیـھ شــده

  موجودیت دوعرداه امبوالتس لندکروزر-1
موجودیت یکعراده پیک اپ -2
ماشین کھ ھمزمان نبض (پایھ کاردیاک مانتور 4موجودیت -3

عین میکند در ،اکسیجن ، درجھ حرارت و ضربان قلب را ت
)عملیاتخانھ اتاق عاجل و اتاق ریکوری استفاده میشود 

پایھ 7موجودیت ماشین تولید اکسیجن -4
1387میگا امپیر کھ جدیدا در سال 300ماشین اکسری -5

خریداری شده 
پایھ 3ماشین گراف قلب -6
ماشین التراسوند یکپایھ -7
)دو شکن ویکشن (پایھ چپرکت برای مریضان 74تھیھ -8
یھ فرنچر دفتر و کلنیک در شفاخانھ تھ-9

اعمار استاک دوای ،اتاق عاجل ،گاراج وسایط ،الحاقیھ - 10
آشپزخانھ بشکل پختھ واساسی 

اعمار محل برای بودوباش ستف مسافر- 11
کمپ عاجل برای واقعات عاجل شفاخانھ - 12
  اکماالت دوای ،سامان االت وسایر لوازم ضروری شفاخانھ  - 13

1386ی غوردرسالوالیتفعالیت ھای شفاخانھ 

17107    مریض درOPD  معاینھ گردیده اند  
1174     مریض در شفاخانھ اکسری شده اند  
14801   مریض معاینات البراتواری شده  
5068    مریض در شفاخانھ داخل بستر شده  
254     مریض تحت عملیات جراحی قرارگرفتھ  

زارت صحت عامھ ستندرد ھا در شفاخانھ حسب ارزیابی تیم اعزامی و
انجام فعالیت ھای شبانھ روزی پرسونل ده استوفیصد ارتقاع نم60بھ 

دلسوز شفاخانھ  در راستا ارتقا ع ستندرد ھا و تطبیق بھ موقع ھدایات 
وزارت صحت عامھ شفافیت مالی و حسابی شفاخانھ و نتیجھ ارزیابی 

را در موسسھ جان اپکن امریکای کھ شفاخانھ والیتی غور مقام عالی 
بین تمام شفاخانھ ھای کشور کسب نمود بود از جانب  مقام وزارت

                                   .صحت عامھ تقدیر نامھ را نصیب شد

        :ــور ـــانــھ والیــتــی غــاخــفــمشــکـالت ش  
              

  ی میباشد تعمیر موجود شفاخانھ غیر معیاری بھ شفاخانھ والیت-1
کمبود پرسونل مسلکی الخصوص دوکتوران از طبقھ اناث -2
پرسونل نرسنگ شفاخانھ را اکثرا از افراد تشکیل شده کھ -3

غیر مسلکی میباشند 
سیستم گرم نمودن در شفاخانھ غیر معیاری میباشد -4
.سیستم وایرنگ در شفاخانھ نامناسب است -5

ھپیشنھادات بخاطر بھتر شدن عرضھ خدمات شفاخان

اعمار شفاخانھ صد بستر کھ ظرفیت توسعھ را داشتھ باشد -1
  ) در دراز مدت (

ایجاد مکتب نرسنگ در سطح والیت غور -2
بطور  استثنای و سھمیھ در 12شمولیت فارغین صنوف -3

موسسات تحصیال ت عالی بخصوص طب 
نصب و فعال نمودن سیستم مرکز گرمی در شفاخانھ -4
تجدید در سیستم وایرنگ شفاخانھ-5

از تمام دوستان تقاضا داریم تا در راستا حل مشکالت موجود  
دروالیت غور الخصوص  شفاخانھ والیتی غور ما را یاری 

  .رسانند 
)یعقوبی ( دوکتور جمعھ گل 

ریس شفاخانھ والیتی غور

:                    زندگی نامھ مختصر شھید فضل الحق فضلی 
شھید فضل الحق فضلی فرزند میرزاگل آقا درسال   

درمرکز ولســــــــوالی تیوره در یک خوانواده روشنفکر1357
وی تعلیمــــاتش را تا سطح بکلوریا .شوددیده بھ جھــان گ

تجربوی ھرات بھ اتمام    درلیـــــسھ نسوان مرکز غورولیــــــسھ
در کورس وترنری کھ ازجانب   1376و درسال .رسانـــــید

دایرشده بود شــــامل و با ختم موفقـــانھ کورس در کمیتھ ھالند
نمود و با س سفریجھت اجرای وظایف بھ والیــــــــــت بادغ

. عالقمندی فراوان برای مدت دو سال درین  مسلک کارنمود
بھ مسلک نرسنگ داشت بھ عالقمندی کھنظر1382درسال 

نرسنگ کھ ازجانب موسسھ ام دی ام دایرشده شامل کورس 
و درختم کورس بھ  صفت نرس درشفاخانھ والیتی .بودگردید

بین ھم با گذشت زمان کم توانــست در.  غور پذیرفتھ شد
ومنحیث ان و تمام پرسونل محبوبیت را کسب نماید قطـــــار

درجریان ھمین سال ھا . مھربان والیق بدرخشد,پرستاردلسوز 
لعل ,چھارصده,در وظایف زیادی بھ ولسوالی ھای دولینھ

شھرک وتیوره جھت عرضھ خدمات صحــی شامل ,وسرجنگل
نھ داشت او تیم ھای عاجل و اضطــــــــراری اشتراک داوطلبا

ھمیشھ درکنار مریضداران و اطفال مریض با لبخند زیبابھ 
روز 11/9/1387اما دریغا کھ درشام .پرستاری می پرداخت

ساعتھ راھی منزل 24دوشنبھ بعدازختم وظیفھ و نوکریوالی 
مانعھ تازه ایجاد شده در مسیر راه میشودوبا تصادم بھ

مجروح موتورسایکل وی واژگون وازناحیھ سرشدیدا 
اما با وجودتالشھا و اھتمامات الزمھ بعد از چھار شبانھ .میگردد

   .روز جان را بھ جان آفرین سپرد و داعی اجل را لبیک گفت
                                                        

.انا الهللا و انا الیھ راجعون

           روحش شاد ویادش درخاطره ھا جاویدان باد

        یتــلــســام تــــــیـپ
...........جــوانـان نــیروی بـالـنـده 

بھر حال .تکار و پابندی دروظایف ھیچ معنی نخواھد داش
جوانان امروز بھ ارزشھای زندگی پی برده وبرای داشتن  

, زندگی بھتر ومرفع ھمیشھ در تالش بوده وسعی مینمایند با قلم 
مشکالت و خواستھ ھای , گفتگوھا وارائھ نظریات شان بھ مسائل

رسیدن بھ اھداف شان کھ هشانرا پیگیری نمایند واین یگانھ را
.                  ی جامعھ است میباشدخوشبختی مردم و شگوفائ

                          

ی  ض ف  ل بدا

............  واقــعیــت ھــــــــــا در شــــفـاخـانـھ والیــتــی

:اصطالحات را جواب دھید و جایزه بگیرید

 Horse around……
 As cool as cucumber….. 
 Dog  eat dog ---------
 Under the table ………..

دباشیماھنامھمنتظر شمارھای بعدی
نشر خواھد رسید ھ موضوعات جالب ب

      


