
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

سیزده نود 25 شماره  

 



 
 

ارش آمریت حوزه سوم گز  

ارن عبدالرحیم حنویسنده :   

 

آرامش نسبی را ببار آورد اما درتمام وظایف اوپراتیفی که درسطح پولیس به توانائی خود ومردم نجیب و شریف والیت غور توانسته که  1390درطی سال 

ید پرور غور ونیرو والیت قرار داشته سهیم بوده ایم امروز این آرامش به سادگی بدست نیامده ازقدم اول ازتوانائی مردم ما بوده بعد همکاری مردم نجیب وشه

ن امنیت وکوشش ما همین است که ما پرتالش باشیم مردم ما آرام باشند اما بازهم این کفایت های امنیتی شما پولیس که شب وروز درتالش اند بخاطر تامی

                             نمی کند که ما بگوئیم هرقدر مردم ما با ما نزدیک شوند وهمکارباشند به همان اندازه برادران شان بخاطر تامین امنیت کوشا میباشند .

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 
د که در چهار والیت افغانستان اسی و یک مؤسسه بشردوستانه میباشافغان اید یک مؤ سسه غیر انتفاعی، غیر سی

ولسوالی مختلف از قبیل  6د این موسسه در والیت غور در د( فعالیت دارباشسمنگان، بدخشان و نورستان می )غور،

د که دربخش زراعت و تشبثات روستایی ده، دولتیار و چغچران فعالیت دارشهرک، لعل و سرجنگل، دولینه، چهارس

ن میشود دهقا 0883کلستر دهاقین که مجموعا  74ماه گذشته فعالیت های زیل صورت گرفته اند. در حدود  03در 

دهقان که چهار ان  8قریه از هر قریه  502ایجاد گردیده این کلستر ها به خاطر مکتب ساحوی دهقان بوده که از 

ماه  03مرد و چهار ان زن بوده با هم جمع میگردیدند و مشوره های تخنیکی را از کارمندان )تخنیکی(زراعت برای 

متریک تن  03متریک تن گندم اصالح شده بیش از  63حدود متواتر حاصل مینمودند. برای دهاقین یاد شده در 

( به خاطر ترویج تخم ها و ازدیاد حاصالت دهاقین Ureaمتریک تن کود سفید یا ) 63( و بیش از DAPکود سیا )

توزیع گردیده و مشوره های تخنیکی از اماده کردن زمین گرفته تا رفع حاصل برای دهاقین داده شده. در ولسوالی 

دهقان پیش قدم پالستیک تونل های تولیدی زمستانی توزیع گردیده و مشوره های تخنیکی برای دهاقین داده شده و برای  585یادشده برای 

دهقان تخم ها  002دهقان پالستیک تونل های نهالی بهاری با مشوره های تخنیکی توزیع گردیده اند، قابل یاد اوری است که برای بیش از  585

دهقان تخم های اصالح شده کچالو که از انوات )صمدی و کی سی ام(  585ات از قبیل عدس، شاخل و رشقه توزیع گردیده، برای علوفه ج

 6میباشند توزیع گردیده اند، در سه ساحه/ منطقه لعل و سرجنگل که عبارت از لعل مرکزی، سرجنگل میانه و دره تلخک میباشند در حدود 

ای نمایشی و انتقال مهارت ها برای جریب زمین به رقم فارم ه

نوع  06دهاقین کشت شده بود که در این فارم ها بیش از 

نوع علوفه جات، جوار و چهار  0نوع گندم،  9سبزیجات، بیش از 

نوع کچالو که شامل انواع اصالح شده و محلی میباشند برای 

دهقان زن تخم  5853معلومات دهاقین کشت گردیده بودند، برای 

دهقان وسایل کشت و  0883بزیجات توزیع گردیده، برای های س

خیشاوه از قبیل )بیل، کرن، وسایل خشاوه، اب پاش، کراچی و 

و دیگر فعالیت  پروژه خورد زیربینایی که برای کمک به زمین های زراعتی بود اعمار گردیده اند، 23، در حدود توزیع گردیده (دیگر وسایل

 55زنانه و  02گروپ پس انداز که شامل  گروپ مردانه  97این مؤ سسه دربخش تشبثات روستایی در ولسوالی لعل و سرجنگل  ها........................

اعضای گروپ ها کاروباری )تشبث( خودرا اغاز نموده اند  553مختلط میباشند ایجاد گردیده اند که همه اینها پس انداز منظم دارند، پیش از 

شاگرد از  00افغانی به طور هدیه برای گروپ های پس انداز توزیع گردیده اند، در حدود  5333333نها بیش از برای انکشاف تشبثات ای

کورسهای حرفوی که در بخش خیاطی، مبایل سازی و موتور سایکل سازی بودند فارغ گردیده و برای ایشان کیت های کار تهیه و توزیع گردیده 

تیم  02گروپ پس انداز ارایه گردیده اند. در پروژه یادشده به حدود  97منازعه، کتابداری و دیگر برای هر  اند، تریننگها از قبیل کاروبار، حل

شورای اسیب پذیر ایجاد گردیده که برای ایشان کیت های ضد حوادث و دیگرلوازم توزیع گردیده اند. در ولسوالی شهرک والیت  02نجات در 

متریک تن کود سفید،  003متریک تن کود سیا و022متریک تن تخم اصالح شده با  022ان اید در حدود ماه به این طرف مؤسسه افغ 08غور از 

گروپ پس انداز  00شورای این ولسوالی به دهاقین توزیع گردیده اند. در حدود  005مواد و وسایل کشت، خشاوه و ابیاری گندم و سبزیجات در 

افغانی برای چهار گروپ پس انداز تا به حال به خاطر اغاز تشبثات توزیع  45333اند، دروحدود و تشبثات روستایی در ولسوالی احداث گردیده 

مراکز سواد اموزی برای مردها و زن ها در این ولسوالی ایجاد گردیده )ترینر  05گردیده اند که برای دیگر گروپ ها نیز توزیع خواهند گردید، 

نفر شاگرد یادگرفتن  2ماه دیگرنیز جریان خوهند داشت،  6یشان فراهم گردیده( و این تریننگها تا برای ایشان استخدام شده، وسایل درس برای ا

پروژه کوچک ممد بخش زراعت مانند سربند، در این ولسوالی  09حرفه های مختلف را اغاز کرده اندو و دیگر فعالیت ها............... در این ولسوالی 

بیوه زن بز های شیری  557مستحق بزهای شیرای با بزغاله ایشان توزیع گردیده اند. در ولسوالی شهرک برای  زن 557اعمار گردیده اند و برای 

 همرای بزغاله ایشان توزیع گردیده اند.

 



 
 

درخبش حصت .مضناابیدبگویمی خدمات اجامتعی  غوروالییت است اباقلمی وجغرافیای خاص که عرضه خدمات اجامتعی برای مردم درین والیت درهرعرصه اب چالشهای های خاص مواجه میگرددمنجمهل

وزارت مــــحرتم انکشاف دهـــات شاه راه هاوراه های مواصالیت رابروی مردم –ی جامـــــعه درسکتورهای خمتلف یکی ممدوممکل دیگری است این بدیمنعین هرگاه وزارت حمرتم فواید عامه برا

س تان رایست انکشاف دهات راه های مواصالیت بنی ولسوالیها ووالیت راه ابزنگهداردحصت عامه ابزمنایدخودخبودذمینه دسرتیس مردم به ابزارها منجمهل خدمات حصی مساعد میگر ددهراکه درمومس زم 

ه یه صورت گریدومریضان که نیازبه مککهای شفا خ   انمیتو اند در صورت بروزامراض بشلک مهه گریدرارسع وقت بمکک مردم بش تابد وبوقت وزمان مک آ نرا همارمناید ودر صورت رضو ر ت اکامالت ادو 

شودهرسال ازطریق پوهنتون یکتعدادمیتوانندبه پوهنتون طب والییت دارندبوقت وزمان آ ن انتقال گردندوتلف نشو ندوایوزارت حمرتم معارف رامثال بزنمی اگرسطح تعلمی وتربیه ابکیفیت الزم نگهداش ته 

ریآ ن این مکبودپرسونل حصی که جدی ترین مشلک درسکتورحصت میباشدمهچنان الینحل ابیق خواهد اکمیاب شوندوبه اینرتتیب آ هس ته آ هس ته ازلهاظ داشنت دوکتوران طب خودکفا شومی درغ

بند.مثال وقیت س یارحمد ودبوده وآ هنا منیخواهند در چننی مضیقه بس ماند.زیراازوالایت دیگر به معاشات بس یاربلندابزمه حارضمنشوند بوالیت غورایفای وظیفه منایند زیرادرین والیت اماکانت رفاه اجامتعی ب 

وران جوان دراثرچپه شدن موتر درحوادث جداگانه خبواهند رخصیت بروندابیدیک هفته رادرراه بگذرانندویک ســـــفر شاقه وپرخطرراسپری منایند چناچنه شاهدمی طی چندسال اخری دوتن ازدوکت

ابوجودمشالکت موجوددرسکتورحصت خوش بختانه طـــــی دهه اخریدس تآ وردهای چشمــــگریی مه ابخودداش ته امی  درشاهراه های اکبل وهرات بعلت خرایب راه ها جاهنای شانراازدست دادند هبرحال

ی خود تعداداکیف پرسونل حصی رادرتسهیالت حصطوریکه حضورآ شاکرپرسونل حصی وموجودیت لکینیکهای حصی درمهه ولسوالیها ومناطق والیت غورهبمگی آ شـــاکر است هرچندینابرمشالکت ایدشده 

                                                                                         ندارمی دردورترین نقاط لکینـــــکها اتسیس  شده است والاقل تطبیق واکسنی ها برای مادران واطفال ادامه دارد.ـ     

امرگردیده است.ابب تعمریپخته واسایس دروالیت غوراع02.مجموعابه تعداد  

 .یکباب تعمریاستندردبرای خبش واکسیناس یون )کودلروم(هجت نگهداری واکسینها برای مجموع ولسوالیها وخبش اداری مربوطه آ ن 

  مرکزحصی به کتگوری های خمتلف درنقاط خمتلف والیت غورابرعایت توازن درحدممکن. 35اجیادواتسیس 

 غوررانشان میدهد. جدول ذیل تعدادتسهیالت حصی موجوده دروالیت 

 شماره نوع تسهیل صحی تعداد موقیعت

 0 شفا خانه والیتی 0 چغچران مرکزوالیت

تیوره-لعل وسرچنگل  5 شفاخانه ولسوالی 5 

 0 مرکزصحی جامع باخدمات جراحی 0 شهرک

 7 مراکزصحی جامع 4 مراکزولسوالیهاوشویج

 2 مراکزصحی ساسی 53 درهمه ولسوالیها

 6 مراکزصحی فرعی 55 درهمه ولسوالیها

 4 پست های صحی 703 درهمه ولسوالیها

.                                                                             پس ته های حصی درمناطقیکه هنوزبه خدمات حصی موجوده ازطریق لکینیکهادسرتیس ندارندونفوس مکرتدارنداجیادشده  

  نفر مشغول فراگریی فن 42نفرقابهل  فارغ داده است ومهنی اکنون دودوره دیگر آ ن به تعداد44یکی دیگرازدست آ وردهای حصت عامه بوده که اتحال دودوره به تعداداجیادمکتب قابلگی

هردوره سعی میگرددازولسوالیهای حمتلف ازساحات قابلگی میباش ندومشلک مکبودقابهل هارادروالیت غورات حدی زاید حل منوده است ابیدگفت درموقع جذب شاگردان مکتب قابلگی در 

 .لکینیکهای موجودتوسط مکیس یون به مشول مناینده حمرتم شورای والییت انتخاب صورت میگرید

 افزایش 02سب سالهای قبل تنا درساحه تطبیق واکسینهای روتنی ومکپاین های واکسنی پولیو مبنظورریشه کین مرض فلج اطفال دست آ وردهای خوب داش ته امی وپوشش واکسینهابه%

 ایفته است.

 وی قرارمیگریند.خدمات شفاخانه والییت درشفاخانه والییت تقریبامهه معلیاهتای عاجل وروتنی طوررایگان اجرامیگرددومریضان رجعت داده شده ازولسوالیها درینجا موردمعلیات وتدا

 اوی سوئ تغذی میباشد.که بدینوس یهل ازمهوطنان عزیز خود میخواهمی ازین خدمات اس تفاده منایند.اطفال خبش دندان وتد–نسایی والدی -جرایح–غورشامل خبشهای داخهل 
 

 این مطلب ادامه دارد   .   .   .



 
 

شرکت کمالی مقیم شهر چغچران مرکز غور یک شرکت خصوصی بوده که سالها ست دراینوالیت مصروف خدمات ارزنده  

وفراهم آوری سهولت ها برای همشهریان شریف غوری خویش میباشد ماشین آالت زراعتی برقی والکترونیکی را برای مردم 

وبل وفرنیچر را برای مکاتب .ادارات دولتی وموسسات داخلی واهالی زراعت پیشه وکشاورزوهمچنین با کیفیت ترین وسایل م

وخارجی تهیه وعرضه مینماید که خدمات این شرکت باعث ایجاد سهولت ها درعرصه های مختلف زنده گی فردی 

                                                                                                                 واجتماعی دروالیت غور گردیده .  

           

 عشق به مرگ 

 نویسنده :سونا قاضی زاده متعلمه صنف یازدهم 

انسان با ایمان عشقش به زنده گی از روی حرص وآرزومندی نسبت به داشتنی های بی مقدار دنیا نسبت به لذتهای دنیاوی 

سروودست نمیشکند وآنچنان عشق به زنده گی ندارد که اورا ازمرگ بترساند تا درنتیجه بادو دست خاک زمین را بچشد بلکه انسان 

ینکه بازنده بودنش میتواند حق خدا را درزمین ادا کند مرگ را نیز دوست دارد بدلیل اینکه ایمان زنده گی را دوست دارد بدلیل ا

اورا زود تر به پروردیگارش میرساند به حدیث آمده است هرگاه مالقات خدا را دوست دارد خدا مالقات اورا دوست خواهد داشت 

یر گردانیدند فرمود من رفیق علی را اختیار میکنم وقتی علی وقتی حضرت رسول اکرم را میان بقای پروردیگارش وبقای دردنیا مخ

بن ابی طالب رض مورد اصابت ضربت عبدالرحمن بن ملجم قرار گرفت گفت به پروردیگارا کعبه سوگند راستگارشدم وقتی مرگ 

د ویارانش سرفراز بالل فرارسید همسرش فریاد زد چی معصیبتی بالل روی به همسرش کرد  گفت فردا به مالقات دوستانم محم

                                                                                          میگردم ازخداوند مرگی با ایمان را برای همه مسلمانان  خواهانم.                  



 
 

دون زن مکمل باشد ویک مملکت به زن های تحصیل کرده از اینکه زن نیمی ازجامعه را تشکیل میدهد یعنی یک مملکت نمی تواند ب

وفهمیده نیاز دارد پس تحصیل دختران نیز مانند پسران یک امر ضروری است که متاسفانه هنوزهم دراین والیت عقب مانده دراین 

ی دانش بیرون میشوند مسئله توجه ای صورت نمیگیرد مثآل امروز وقتیکه دختران به بسیار مشکل ازمنزل های شان به هدف فراگیر

برای شان جای مناسب یا کدام تعمیر مناسب وجود ندارد امروز دراین والیت درسراسر مرکز این والیت فقط یک تعمیر مکتب برای 

درحدود صنف واو است لیسه 12نفر شاگرد  80اعمار شده بوده که درآن زمان برای  1351دختران وجود دارد که تقریبآ درسال 

صنف مصروف فراگیری دانش هستند که دراین راستا نی  12شاگرد درآن  4000غوری که امروز او درحدود بیش از سلطان راضیه 

معارف ما تجه دارد نی هم دولت ما که مشکل بسیار بزرگ است وقتیکه دختران ازخانه های شان به بسیار امید بیرون میشوند زیر 

خود وازدولت خود میخواهیم که دراین راستا هرچه زود تر اقدام نمایند ومارا  آفتاب سوزان درس میخوانند وما شاگردان ازمعارف

ازاین مشکل بزرگ نجات بدهند همانطوریکه تحصیل برای مرد های یک جامعه مهم است برای زن ها نیز مهم است چرا کشور تنها با 

یز ضرورت دارد ازخداوند متعال میخواهیم که تمام مردان تحصیل کرده وفهمیده پیش نمیرود بلکه به زنهای تحصیل کرده وفهمیده ن

مشکالت رفع شود ازمعارف ودولت خود میخواهیم که هرچه زود تر ازاین مشکل نجات بدهند برای ما درآینده تعمیر درست اعمار 

                                                                                   کنند وبا تشکر فراوان ازماهنامه شهروند که این زمینه خوب را برای ما مهیا کرده

 

بااحترام ماللی غوری                    

 

 

درطی سه دهه جنگ وبی عدالتی های قومی ومنطقوی به میان آمده که تمام ما مشکالت ها دامنگیر مردم افغانستان 

یه وشهر ها خراب وویران گردیده است ملیونها شهید ومعلول بجا شده است که درطی سالهای جنگ هزارها قر

گذاشته است که بعد ازبه میان آمدن دولت انتخابی ومردمی درتشکیل ریاست کاروامور اجتماعی شهدا ومعلولین 

یک باب پرورشگاه دولتی ایجاد گردیده است که اطفال یتیم ومعلول بی بضاعت که امکانات تحصیل خویش را 

د وبعد ازطی مراحل قانونی شامل پرورشگاه گردیده است که تمام امکانات اعاشه اباته شان را ازبودیجه نداشتن

وزارت محترم کاروامور اجتماعی شهدا ومعلولین اجرا میگردد که فعال تمام اطفال تحت تربیه ومراقبت ومواظبت 

ن فعلی همه امورات پرورشگاه به خوبی جدی پرسونل خدما تی این اداره به کمک وهمکاری رئیس پرتالش ومهربا

سپری میگردد البته درطی سالهای گذشته تا اکنون تعداد زیدی ازاطفال ازحمایه ای ریاست کار وامور اجتماعی از 

لیسه های سلطان عالوالدین غوری وسلطان شهاب الدین غوری فارغ گردیده اند که یک تعداد شان درپولیس ملی 

اند ویک تعداد آنها به پوهنتوت ها راه یافتند ویک تعدا آنها به ادارات دولتی به حیث واردوی ملی جذب گردیده 

                                                                                          مامور ومعلم مقرر گردیده ان وایفای وظیفه مینمایند ..

               شگاه والیت غور.                                                                                                              بااحترام محمد ایوب مدیر عمومی پرور



 
 

 گذارد.احساسات شما اثر مینگرانی بر طرز فکر، رفتار، جسم و 

اگر هر روز  زا هستند.استرس نگرانی ازجمله متداولترین عوامل

شود. اگر مشکلی کمی نگران شوید، چند سال از عمرتان کم می

توانید آن را حل کنید. اما به خودتان یاد وجود دارد، اگر می

 کند.بدهید که نگران نشوید. نگران هیچوقت مشکلی را حل نمی

چوقت.. نگران شدن فقط وقت و انرژی ارزشمند شما را هدر هی

نگرانی یکی از اجزای اضطراب  کند.دهد؛ نگرانی پیرتان میمی

شود و است. نگرانی فکر ذهن شماست که از قبل وارد آینده می

کند. نگرانی همچنین خطرات و تهدیدهای ممکن را پیشبینی می

ا حدس بزنید هم ایجاد زمانیکه سعی دارید اتفاقی که افتاده ر

شود. حتی اگر نگرانی ویژگی طبیعی ذات انسان باشد، یکی از می

  رود.زا هم به شما میمهمترین عوامل استرس

استرس برای بدن شما ضررهای زیادی دارد. وقتی بطور مداوم 

کنید و بدنتان را نگران هستید، واکنش استرس بدنتان را فعال می

دهید که برای این طراحی ر قرار میهمواره روی وضعیت هشدا

شده است که شما را برای بقا از خطرات مطلع کند. بدن با تولید 

دهد، ازجمله هورمون استرس، به استرس واکنش می 30بیش از 

قلبتان، فشارخونتان، آدرنالین و کورتیزول. درنتیجه ضربان

و  تنفستان، فشار عضالنی و التهابتان باال خواهد رفت و گلوکز

های چرخشی و نگرانی کند.چربی را در جریان خونتان ذخیره می

شود و ایجاد نشدنی موجب تخریب جدی سیستم عصبی میتمام

شود. استرس با کلیه عوامل متداول ترس، اضطراب و استرس می

عروقی، سرطان، های قلبیمرگ نیز در ارتباط است، مثل بیماری

های دکتر به علت همه ویزیت % از90تصادفات و خودکشی. تقریباً 

اجازه بدهید نگاه دقیقتری به  مشکالت استرسی است.

  گذارد بیندازیم.های مزمنی که بر شما اثر مینگرانی

  گذارد:نگرانی بر طرزفکر شما اثر می

  مغزتان را روی پیدا کردن مشکل، دشواری و مصیبت متمرکز

  کند.می

  شود.میموجب ضعیف شدن قدرت تمرکز  

  کند.هایتان متمرکز میتوجه شما را بر خودتان و نگرانی

 کند.گیری را برایتان دشوارتر میتصمیم  

 شود سعی کنید بخاطر عادات فکری منفی خود، باعث می

  ها را پیشبینی کنید.همیشه بدترین
 

 محور.-حلمحور باشید تا راه-شود بیشتر مشکلباعث می  

  گذارد:رفتار شما اثر مینگرانی بر 

 آورد. بازده شما را پایین می  

 کند.در عمکرد شما اخالل ایجاد می  

 شود بر خودتان تکیه کنید.باعث می  

 نفستان پایین بیاید.بهشود اعتمادباعث می  

اید. مطمئنم درمورد ارتباط مهم بین سالمت فکر و جسم شنیده

فکرتان به خوبی درک  تان را با وضعیتهای بدناما آیا رابطه اندام

  کنید؟می

  گذارد:نگرانی بر بدنتان اثر می

 دهد.توانایی استراحت کردن شما را کاهش می  

 دهد.توانایی خوب خوابیدن شما را کاهش می  

 سازد. شما را خسته و درمانده می  

 کند.فشار وارد بر شما را بیشتر می  

 شود.موجب سردرد می  

 آورد.به قلبتان فشار می  

  گذارد:نگرانی بر احساسات شما اثر می

 کند.ایجاد سردرگمی می  

 شود.موجب ترس می  

 اید.شود احساس کنید کنترلتان را از دست دادهباعث می  
 



 
 

 

 



 
 

 موضوع :کارکرد های مدیریت عمومی آموزشهای فنی 

 نویسنده :عبدالمجید حامد مدیر انکشاف مهارتها

 

 

عمومی آموزشهای فنی حرفوی مربوط ریاست کاروامور اجتماعی شهدا معلولین غورکارکرد های مدیریت   

ازاینکه نظر به الیحه وظایف داده شده این مدیریت وظیفه خود میدانم تا ازاستراتیژی وزارت مترم کاروامور اجتماعی درراستای 

 1390یابی وفقر زائی جلب وجذب نمایم بنآ درسال آموزشهای فنی حرفوی حمایت وازافراد بیکار درکورس های فنی وحرفوی جهت کار

خانم بیکار را در دوتایم به مرکز آموزشهای حرفه خیاطی توسط چهارنفر  85بطور فشرده فعالیت های ذیل را انجام داده ایم به تعداد 

د با یکمقدار تکه ووسایل استاد ورزیده بمدت دوبرج تریننگ دادیم وماشین های که از طرف موسسه ورلد ویژن مساعدت گردیده بو

نفر از طبقه اناث را درچوکات ریاست محترم امورزنان دردو کورس برای مدت  50دیگر برای شان بطور رایگان توزیع نمودیم به تعداد 

قیقت نفر ازطبقه اناث وذکور ازقشر بیکار ومعرض به خطر خشونت را ح 1115دوبرج تریننگ وبرایشان عین امتیاز را دادیم به تعداد 

یابی نموده وبمدت نه برج درکورس های سه ماهه دریازده حرفه ازقبیل نجاری فلز کاری برق کشی رنگمالی زراعت ومالداری ابرسانی 

کمپیوتر انگلیسی خیاطی گلدوزی وآشپزی معرفی نمودیم که توسط موسسه طلوع زنان افغانستان کارگردانی وازطرف این مدیریت 

قوطی روغن با یکمقدار دال ونمک ازطرف  3بوجی گندم  3اکتوبر فارغ گردیدند وبرای هرشاگرد مقدار  نظارت میگردد دراخیر ماه

نفر ازجمله مهاجرین وبیجاشده گان که  230( بطور تشویقی مساعدت گردید به تعداد دبلیو اف پی موسسه پروگرام غذائی جهان)

د به پروژه که ازطرف وزارت کاروامور اجتماعی همراه باموسسه رفاه ازطرف ریاست محترم عودت مهاجرین تائید ومعرفی گردیده بو

 2011الی اخیر سپتمبر  2011هجرت پیشنهاد وقرارداد گردیده بود به کارگردانی موسسه رفاه هجرت بمدت شش برج ازاول جوالی 

موترسازی جنراتور سازی حلبی سازی تریننگ دیده دریازده حرفت ازقبیل کمپیوتر مبایل سازی نلدوانی سیکل سازی خیاطی آهنگری 

دالر آمریکائی داده شده که هفته وار ازطرف این  70تجارت های کوچک وبرای هریک از شاگردان یک بسته تولکیت به ارزش 

حرفه  19قریه از قریه های اطراف چغچران ازطبقه ذکور واناث در 32نفر در 1500مدیریت نظارت وبررسی صورت میگیرد به تعداد 

مختلف به کارگردانی موسسه هبیتات بمدت شش ماه تریننگ دیده که ازطرف این مدیریت نظارت صورت گرفته است .ای   
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

نهایت مسرت داشتیم که سرک پوزلیج ترمیم می شود ولی متاسفانه کوتل وردک ها را عوض اینکه شرکت محترم  

ترمیم کند برعکس تخریب نموده است ودروقت یخ بندان احتمال حوادث ترافیکی که باعث مرگ ومیر مردم گردد 

           .                                        ودرترمیم آن اقدام بدارندوجود دارد امید مئسولین محترم بچشم سر مشاهده نموده 

احترام محمد رسول با   

 



 
 

 
 
 
 

 هجری شمسی0931پروژه های ریاست تنظیم آب در سال 

Ghor Province 

 ولسوالی والیت اسم پروزه/پروگرام نام اداره
مستفدین مستقیم و 

 مستقیمغیر 
 فند  دهنده

بودجه به دالر 
(USD) 

 تطبیق کننده
حالت 
 فعلی

 387453 بانک جهانی  2000 چغچران غور  بازسازی کانال ناهور شویج  ریاست تنظیم آب 
شرکت ساختمانی 

 کندهار سبز 
 تکمیل

 136300 بانک جهانی  400 چغچران غور  بازسازی کانال قلر باشی تقه تیمور  ریاست تنظیم آب 
شرکت نوی 

 تکمیل شهاب 

 268417 بانک جهانی  1300 چغچران غور  بازسازی کانال بادگاه ومدرسه  ریاست تنظیم آب 
شرکت سازنده 

 گان
تحت 
 کار

 تکمیل شرکت بدر 245471 بانک جهانی  1000 چغچران غور  بازسازی کانال مدرسه سفال ریاست تنظیم آب 

 تکمیل شرکت عالمتاب 110495 بانک جهانی  600 چغچران غور  آهنگران سفالبازسازی کانال  ریاست تنظیم آب 

 111658 بانک جهانی  700 دولت یار  غور  بازسازی کانال شینیه  ریاست تنظیم آب 
شرکت توسعه 

 تکمیل وتکمل 

 98880 بانک جهانی  600 دولت یار  غور  بازسازی کانال احمد اباد  ریاست تنظیم آب 
علی  شرکت امیر 

 تکمیل شیر نوائی

 شرکت الوکزائی 220300 بانک جهانی  1200 دولت یار  غور  بازسازی کانال برات ها ریاست تنظیم آب 
تحت 
 کار

 تکمیل شرکت بدر 163070 بانک جهانی  1000 دولت یار  غور  بازسازی کانال بازکها  ریاست تنظیم آب 

 285171 بانک جهانی  600 دولت یار  غور  بازسازی کانال مابل سفال ریاست تنظیم آب 
شرکت بهادر 

 صافی
تحت 
 کار

            2027215     

 رئیس تنظیم آب والیت غور محمدامین وکیل 
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