
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

رشوع کرده است،وظایف معده شان قرار ذیل اند: 7002پا )یوپول( ماموریت خویش را در چغچران از سال پولیس احتادیه ارو  

 * حامیت تطبیق اسرتاتژیی پولیس میل، خصوصآ  نظر به پولیس ملکی یونیفورم افغانس تان و پولیس ضد جرامی افغانس تان.  

وش مهراه اب فرمان، کنرتول و ساختار ارتباطی مناسب که علیه فساد مبارزه میکنند * مهاکری برای اتسیس نریوهای پولیس حتت رهربی فعال، و اب ه

 و حمرتم شامر حقوق برشی و جنسیت اند.

 * حامیت رشد قدرت رس یدگی جناایت بشمول مهاکری های بنی امللیل در مسایل جرمی.

مثر میگردد، مشخصا در ارتباط به خارنوالهای پولیس.* مقایسه منودن حامکیت های قانون وس یع تر ابعث بوجود آ وردن پروسه جزایی م   

است،خصوصا از طریق بورد بنی  * اب هبرت شدن ماموریت، روند اکری و هامهنگی مکک های بنی امللیل در راس تای اصالح پولیس صورت گرفته

در اول، یوپول فعالیت های خویش را از آ موزش دادن مقامات حمل در راس تای مبارزه اب فساد اداری رشوع کرد. وقتیکه  .یل مهاکری پولیسامل

میالدی سازمان یوپول فعالیت های خویش را در راس تای ریشه کن سازی فساد  7022مقامات قانوین جتربه زاید را کسب منودند، در رشوع سال 

ماه جون، یوپول آ موزش های را در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری به افرسان پولیس، حارنوالان و قاضیان اجنام داد در مترکز داد، از ماه می ایل 

، مکیته فساد اداری را که متشلک از مقامات ذیل و حتت منایندگ7022ماه آ گست  ی مقام والیت که ریس این مکیته است، معاون حارنوایل والیت 

آ موزش نقش قانون اتسیس شد، که خباطر  7022غور و حارنوالان و قاضیان دیگر بودند اتسیس منودند مهچنان در یوپول یک تمی جدید در سال 

ن مسولیت اش آ موزش حارنوالان نظامی و ملکی و مشاوره دهی و مکک به ایشان برای اجرا رس یدگی به انواع قضاای میباشد.یک پروژه حتت انم )م

مان یوپول از رشوع سپمترب ایل علیه فساد هس مت( به مهاکری پیی آ ر یت در میان جواانن چغچران تطبیق شد. بعد از آ ن تمی آ موزش نقش قانون ساز 

ینکه خمت آ کتوبر متام مکتب های چغچران مالقات کردند در جراین این مالقات ها، مربیان نقش قانون کوش یدند ات برای نسل جوان ترشحی بدارند ا

؟ در رابطه به این در این مدت های آ خری فساد یعین چی؟ چی خسارات را در جامعه به ابر میآ ورد؟ و چگونه میتوانمی اب این پدیده شوم مبارزه منایمی

ر و بعیض از قضاای متهم به فساد مقامات حمل مه دیده شده است و از میان این دوس یه ها، دوس یه های چون پیگریی جرم ریس مبارزه اب مواد خمد

ری همم دیگر نزی از ریس زراعت و مادلری ریس معارف به دیوان مبارزه اب فساد والیت هرات فرس تاده شده است و یک دوس یه متهم به فساد ادا

مهچنان دوس یه های متهم به فساد بیشامر دیگر از مقامات پاین رتبه و سو  .والیت غور در نزد حارنوایل میباشد که موضوع در حال بررس است

نوالان، سازمان یوپول قصد دارد ات در سال در پالن های مهاکری آ ینده مهراه اب حار .اس تفاده از مقام رمسی شان برای درایفت نفع خشیص شان است 

ه وارد میالدی یک مکپاین معلومایت را هجت مبارزه اب فساد به افراد حمل به راه بیاندازد برای اینکه فساد میتواند چه نوع خسارات را به جامع 7022

شان دهنده این است که مسهل فساد در والیت غور وجود سازد و نتیجه منفی آ ن در اقتصاد،جامعه و متام کشور چیست؟   متام مسایل فوق اذلکر ن 

مبارزه  دارد، اما این مه نشان دهنده فعالیت و تواانیی دولت حمل و مقامات تطبیق کننده قانون میباشد. پس برای درایفت نتیجه مطلوب در راس تای

مردم حمل و خبصوص کسانیکه معلومات چند در رابطه به خشص از  اب فساد همم است که از حامیت مردم حمل برخوردار ابش می، از این هجت ما از متام

به اید داش ته ابش ید  .مقامات داش ته ابشد که برای اجنام اکرشان از وی رشوت طلب کرده ابشد بدون کدام حراس به ارگان های عدیل مراجعه مناید

احساس راحیت کنند، که آ هنا یک وقت خواهند درک کرد که مقامات که: پدیده فساد هنگامی میتواند ورشکست شود که مقامات فساد پیشه نتوانند 

                                                قانوین  میتوانند به دروازه شان تک تک بزنند و تقاضای حسابدهی از فعالیت های غری قانوین شان کنند.

                 



 
 

 

 

ا اتمنی منایند .این فعالیت اززمانیکه تمی پیی آ ریت فعالیت های شان را درچغچران آ غازمنودند یکی ازوظایف شان این بود که امنیت مردم حمل ر 

اب تقریبا هفت روز دریک هفته اب اجنام گزمه های ش بانه وروزانه اجنام ایفته است .بعدا ازمدت زمان تمی پیی آ ریت خواست گزمه هارا مشرتاک 

رتک ابعساکر اردوی پولیس میل اجنام دهند.زمانیکه کندک اردوی میل دروالیت غور مس تقرگردید تمی پیی آ ریت خواستند که گزمه های مش

وی میل افغانس تان نزی داش ته ابش ند.گزمه های دوامدار اب پولیس میل امنییت افغانس تان یکی خبش از ماموریت پیی آ ریت می ابشد  اتاینکه  نری 

به شلک قوی های میل امنییت افغانس تان را حامیت و پولیس میل و اردوی میل را آ موزش بدهند.الکن معده ترین چزی اینکه تسلیحات خوب 

 همارت ها وجتارب پولیس میل را افزایش داده است واردوی میل این تواانیی را حاصل کردند که نه تنها تعدا گزمه ها راافزایش دادند بلکه

یل امینت ساحات گزمه های مشرتک را نزیاتمنی کردند . حاال مردم والیت غورظاهرا افزایش گزمه های مشرتک را نریوهای ایساف واردوی م

می بینند.  تعدا این نوع گزمه درآ ینده های نزدیک افزایش خواهد ایفت و اب حضورداشت  نریوهای میل  شام شاهد گزمه های بیشرتخواهید  

بود .گزمه های مشرتک پیی آ ریت ،پولیس میل واردوی میل وظایف های ذیل را شامل می گردد: اجرا گزمه ها در رسک ها به خاطر تالیش 

،توقف وتالیش وسایط به خاطر جلوگریی از انتقال سالح های غری قانوین و مواد منفجره .ونزیتالیش ساحات احامتیل ماین ها  افراد مشکوک

ت به منظور جلوگریی از وقوع حاداثت دخلراش افزایش همارت ها،مهاکری های وتواانیی های نریوی های میل امنییت افغانس تان نه تنها در والی

دمسرب دگرجرنال عیل مراد قوماندان نریوهای زمیین  27رد بلکه این تواانیی ها را نزی می توان دراکبل مشاهده کرد.در غور به چشم می خو 

افغانس تان طی سفرکوات از والیت غورابزدید بعمل آ  ورد ودریکی  از حصبت های خویش اتکید کرد که مقامات اکبل میدانند 

حرفه گردیدند  ومعل متقابل درست اب نریوهای افغان و سایرنریوی های که پولیس میل والیت غور در طی مدت مدید 

امنییت افغانس تان داشتند و اعامتد مردم رانسبت به خودشان حاصل کردند. وی خوحشال بود که این یک دست آ ورد قابل 

ش را قامی بسازند .   این مالحظه بوده که نریوی میل امنییت افغانس تان توانستند اب تمی پیی آ ریت رابطه ومهاکری های خوی

مهه اثبت می کند که نریوهای میل امنییت قوی ترگردیدند و از هجت امنییت در در دور دوم پروسه انتقال خییل همم  

پنداش ته می شود .حاال اکمال واحض گردیده است که نریوهای میل امنییت افغانس تان  آ ماده اتمنی امنیت در مرکزچغچران و 

ی ابش ند و در آ ینده بس یار نزدیک آ هنا قادرخواهند بود که این ماموریت را در رساترس والیت غور به واحد های اداری م

                                                                                                   شلک گسرتده تر اجنام بدهند. 

رسانه های تمی پیی آ ریت                                                                                                          

  راینفرغو  مرتمج: خسی مراد

 

 

مریض 00ساخنت ذخریه اب وساخنت اطاقهای اکنتیرنی بطوراستندردبرای -حفرچاه معیق-یک ونمی ملیون مبنظوراجیاداکانلزیس یون 200000خوش بختانه مهنی حاالدرداخل شفاخانه والییت غوریک پروزه به ارزش

واعامرقرارمیکریداین اطاقها مورداس تفاده ققارگریند.جــــــــراین دارداتموقعیکه خبش جرایح موردابزسازی   

بسرتوخبش عاجل خواهدبود.ودرمرحهل اخریاین پروزه درسالهای بعدظرفیت شفاخانه  00ششملیون آ غازخواهدگشت که شامل احلاقیه هابه ظرفیت 0000000مرحهل دوم این پروزه مببلغ اضافه از2232قراراست درسال

لتوانیاوجاپان صورت میگرید.-یدگفت متویل این پروزه ازجانب کشورهای یواننبسرتار تقا میابد .اب700ات   

 وی کسانیکه تصممی به ترک این معل شوم اجیادوفعال منودن شفاخانه ده بسرتمعتادین دروالیت غوریک دس تآ وردخوب دیگردرسکتورحصت میباشد.که درهجت آ اکهی دهی ازارضارموادخمدروتدا

 میگردندفعالیت دارد. 

  یکعراده امبوالنس موجوداست درصورتیکه کدام  عراده امبوالنس درسطح والیت غوردردسرتس دارمی که ازین مجهل دوعراده آ ن به شفاخانه والییت توظیف گردیده وابقامینده درمرکزهرولسوایل27تعداد به

 گردند.مریض قابل انتقال مبرکز والیت ابشدذریعه مهنی امبوالنسهابه شفاخانه والییت انتقال می

 یکنفرقابهل ویک واکسینا تورمیباشد وطور س یاردرقریه جات دوردست مطابق تقس امیوقات مرتبه  مرصوف عرضه -یک تمی مبایل برعالوه لکینیکهای فوق درمرکزوالیت وجودداردکه شامل یک نفرداکرت

 خدمات حصی بشمول تطبیق واکسینها میباشد.



 
 

 ـــرضه خد حصی ولسوایل اس تخدام گردیده است)هرچنددرین بست ابیدداکرتطب اس تخدام گردداما نبودومکبودشدیدداکرتمانع آ ن شده است( اتازحنوه عــــــ درسطح هرولسوایل یکنفراکرکن حصی بصفت انظم

 عامه راجبراین بگذارد.مات حصی درولسوایل مربوطه نظارت منوده ومهچنان درصورت بروزامراض بطورانگهاین وایکدام مشلک غریمرتقبه ازطریق تلفون رایست حصت 

 ینده های ولسوال صاحبان صورت گرفته است وقتا فوقتا درقسمت کنرتول دواخانه ها وادویه جات اترخی گذش ته طورماهوارکنرتول داش ته ابشد.چناچنه راپورهای اینگونه اجرات شانراکه ابمهاکری منا

ست حصت عامه میفرستند.ابآ نکه هرخشص عاقل میداندکه تطبیق قواننی درهرساحه ازاموردررشایط کنوین چقدراماکن پذیراست ابلست ادویه مجع آ وری شده وحیت تصویر از حصنه حریق منودن رابرای

ست حصت عامه یگرید.هبمنی دلیل رایوممانعت وهتدید صورت م  مثالوقیت ادویه اترخی گذش ته ویب کیفیت ازدواخانه گرفته میشودوای موادغذایی اترخی گذش ته ازداکن مجع اوری میگرددبه چه اندازه مقاومت

 %قواننی درساحه معل تطبیق گردیده است اما درحدود اماک انت رشایط موجوده وپرسونل موجود اجرات صورت گرفته است.200هیچگاهی ادعا منیکند که 

 ی این مرض وجودداش ته وبرای مریضان توبرلکوزوفامیل آ ن ایل خمت تداوی موادغذایی داده پروگرام منظم واقعه اییب وتداوی مریضان توبرلکوزدرسطح والیت که درسطح هرولسوایل مراکزتشخیصیه برا

 DOTS(direct observationپذیرفته شده وبنام سیس مت میشودوبرای هرمریض یکنفررضااکرگرفته میشوداتمریض راتعقیب منوده تداوی آ نراتمکیل مناید. این ش یوه تداوی مریضان توبرلکوزدرسطح هجان 

treatment systemیعین تداوی زیرنظارت مس تقمی ایدمیشوددرین پروکرام چندین موسسه معتربمهاکری دارندمانند)WHO_WFP _GP_USAID_TB CAP 

متویل کننده هاوتقس می مس ئولیتها  معلومات ذیل خدمت مردم رشیف غور ارایه میگردد:–درمورد خدمات حصی   

رداخته میشودوازطریق پروزه اصالحات شفاخانه ها که مربوط  خودوزا رت حصت عامه میباشد به پیش برده میشود.مصارف شفاخانه والییت ازجانب ابنک هجاین پ  

ه موسسه برنده بس ته میشودمتاسفانه بعضیاوقات ل به اعالن سپرده میشودوقراردادبابقامینده مهه مراکزحصی بودجه آ هنا ازجانب احتادیه اروپا متویل میگرددواین پروزه عرضه خدمات حصی ازطریق پرو سه رقابیت بعدازهردوسا

ویی ها ووقت گذراین متوصل میشوند .موسسات که اباشتیاق فراوان پرو پوزل مینویس نداماوقیت برنده میشونددیگرآ ن اشتیاق برای پیاده منودن تعهدات شان وجودنداردوبه هبانه ج  

میباشد.واین ابرمردم غورانتظاردارندازین پول که  ACTDآ غازگردیده موسسه حمرتم  7022ماه رادربرخواهد گرفت وازاول نوامرب23نده این پروزه موجوده که این پروزه ها معموال هردوسال بعدبه رقابت گذاش ته میشودبر 

 جامعه اروپا مبنظور عر ضه خدمات حصی خساومتندانه اعطامنوده اندطورشایس ته مس تفید گردند.

حصی میباشدواین مسولیت ه ارایه خدمات حصی نظارت ازحنوه این خدمات ورعایت پالیس یها اسرتاتز هیاوپالهنای وزارت حمرتم حصت عامه ازجانب تطبیق کنندگان خدمات مسولیتها ورول رایست حصت عامه درعرص

 خویش رااباجرای مونیتو رینگ ازتسهیالت حصی درسطح والبت ادامیامنید.

بودمعاشات نمی ازین افراد منجمنت ده نفری از دوکتوران ازجانب وزارت حمرتم حصت عامه درنظرگرفته شده است که متاسفانه مه اکنون ابزمه بعلت مکبودداکرتان طب ومک ابیمننظوردرتشکیل رایست حصت عامه یک تمی 

–لسه ماهوارسکتورحصت که بصورت ماهوارابشرتاک مهه دست اندراکران حصت رااب خودندارمی ابآ هنم تالش صورت گرفته است ات نظارت ازحنوه عرضه خدمات در نقاطمختلف والیت غورصورت گرفته ودرج 

رای حصی شفاخانه والییت ورایست حصت عامه دایرمیگرددمطرح گردد. ودرموردرفع مشالکت ورفع نواقص حبث صور ت میگریدمهچنان درساحه هرلکینیک بک شو -مناینده شور ای وال ییت-موسسات ملل متحد

 ودداردکه درهجت هبودخدمات حصی وحل مشالکت اجیادشده مشوره میدهندوپیش نهادات خودرابرایست حصت عامه نزیمیفرستند.ازمنایندگان مردم وج

 هبرحال ابارایه یکی ازپیش نهادات رایست حصت عامه درذیل این گدارش خمترصخویش راخمت میامنیمی:

 دشدید دوکتوران مردانه وخاصتاداکرتان زاننه میباشد یکی ازراه حل هاراچننی پیش نهاد میامنیمی:مبنظورحل پایداریکی ازمشالکت جدی رایست حصت عامه که عبارت ازمکبو 

االنه حداقل دونفر مرد وسه نفردخرتازمجهل شورای حمرتم والیتـــــیت ومقام حمرتم والیت غورتالش مناینداتفرمان وای امرمقام حمرتم رایست مجهوری رامبین برسهمیه س-ازطریق مناینده های حمرتم والیت غوردرپارملــــان کشور  

بیه قرارداش ته ومنیتوانندازطریق اکنکوربه پوهنتون دروالیت غورراهجت مشولیت به پوهنتون طب اخذمنایندواین حق مسمل مردم غوراست زیرا شاگردان ماکتب دروضیعت بدازلهاظ اماکانت تعلمی وتر 27فارغنی ممتازصنوف 

که ابین ترتیب مبرورسالیان چنداین مشلک وردبعیض ازوالایت که رشایط حیت هبرتازوالیت غورداش ته اندچننی عدالت صورت گرفته وجاللمتـاب رئیس صاحب مجهوراین مرمحت رافرموده اند.طب راه ایبند.چناچنه .درم

 بفضل خداوند حل خواهد گردید.

 اس تعداددارند.یقنی دارم که تواانیی پیشربدفاکولته های طیب رااین شاگردان ممتازواب

 به امید حتقق این آ رزوی نیک درآ ینده های نزدیک.......!

============================================================================================================================================= 

  

والییت مبارزه علیه مسکرات و مواد خمدروالیت غور  از مزیان بلند کشت کوکنار ، در مهه واحد  اب وصفیکه مراجع امنییت در جلسات مکس یون 2230دراوایل سال 

زه علیه مواد خمدر و های اداری به مشول مرکز والیت غور گزارش میکردند اما خوش بختانه در نتیجه مهآ هنگ سازی فعالیت های مراجع خمتلف والییت  در مسری مبار 

هجت نظارت از روند فعالیت ها که این مهه از طرف رایست مبارزه علیه مواد  UNODCرانمه های ختریب مزارع و دعوت از رسویران  طرح به موقع پالن ها و ب

ابر دیگر  2230یت در سال خمدر اجنام ایفته است ، اب اینکه مهه چالش ها و مشالکت امنییت زایدی  فراراه  مبارزه علیه مواد خمدر قرار داشت ، هلل امحلد این وال

مواد خمدر در ایفت  جایگاه خود را در ردیف والایت عاری از کشت کوکنار حفظ کرد و مبلغ یک ملیون دالر تقدیر از اجراات خوب را  از طرف وزارت مبارزه علیه

دالر تقدیر از اجراات خوب را در ایفت داش ته اب امسال چهارسال متوایل است که این والیت از وجود کشت کوکنار عاری و ساالنه حد اقل مبلغ یک ملیون  کرد .

 ( دالر در ایفت و ات کنون پروژه های ذیل از این پول تطبیق گریده است 0207200است که رو هیمرفته در طی این سالها مجموعا مبلغ )

  $( 020020/ 2)د مجموعا به مبلغ  پنج ابب مکتب های شش صنفی در ولسوالیهای ساغر ، تولک ، شهرک ، پسابند و چهار سده که تمکیل شده ان .2

  $( 700052) یکباب داراملعلمنی درولسوایل لعل  که به هبره برداری سپرده شده مجموعا به هزینه  .7

 $(  37/725530یکباب لکینک در س نگان پسابند تمکیل و به هبره برداری سپرده شده مجموع قمیت آ ن ) .2

  $( 05/027300)عامبلغ اعامر کنفرانس های والیت که حتت اکر است مجمو  .0

 میگردد $( 023000)ینه آ ن ابلغ بر  بیست عراده تراکتور جمهز اب گریدر ، تریشل ، تریلر ، سه پال و نه پال  خریداری و برای کوپراتیف های زراعیت توزیع گردیده اند که هز  .0

 $( 300000)ه عقد قرار داد آ ن تمکیل و در آ ینده نزدیک اکرآ ن آ غاز خواهد شد به مقیت  صنفی دار العلوم ، لیلیه دارالعلوم و احلاقیه لیسه سلطان رضیه غوری ک 20تعمری 

ابیق است که بزودی از طرف مکیته انکشایف والیت   $(0/2730002) مبلغ  2232گردد و بعد از تطبیق این پروژه ها در سال می$  3062658/5ابید متذکر شد که  پروژهای فوق اذلکر مجموعا ابلغ بر ) 

 برای مرصف این مبلغ ابیق مانده انتخاب ک غرض طی مراحل به مرکز فرس تاده خواهد شد. پروژه های مناسب

خمدر و عواقب قانوین ارتاکب جرامی مواد خمدر  و اکهش تقاضا به مواد خمدر نزی گرچه رایست مبارزه علیه مواد خمدر عالوه بر خبش انکشایف  در خبش های تنفیذ قانون ، آ گاهی عامه از ارضار اعتیاد به مواد 

ته شوند ، بدون شک  ذکر مهه فعالیت ها اب تفصیل ابعث فعالیت  های وس یع را راه اندازی و اجنام داده است . اما نسبت اینکه هدف از ارائه معلومات طور فرشده است ات خالصه دست آ ورد ها برجس  

 گزارش و رسدر گمی مطلب ارزمشند برای خواننده میگردد لهذا  فرشده گزارش خبش های دیگر در آ ینده موکول شد  تطویل 

 



 
 

 

(دالر امراکي در نظر گرفته شده .393930ست زراعت ) سقف بودجه انكشايف رای 0931در سال   

 وابر ها موضوع متویل پروژه ها مبقام 

( دالر در خبش پروژه هاي انكشايف ابین رایست داده شده است.009611مجموعآ  مبلغ ) 0931وزارت زراعت اطالع شده است اما در سال   

 كه این مبلغ مربوط به پروژه هاي زیل است

گرین هوس. ابب 11اعامر  0  

هكتار پس ته 61بودجه سال دوم پروژه  1  

بودجه سال دوم پروژه قوریه هنال هاي غری ممثر 9  

 مکك موسسات مهاکر ذیل  واحض شده مربوط به بودجه غری اختیاري است.

كیلوگرام 611تن و091توزیع گندم اصالح شده وكود مکیاوي به شهرك ولعل بمکك افغان اید مقداد   

بز بولسوايل شهرك بمکك افغان اید راس 116توزیع   

( افغاين1393193پروژه ابیاري درولسويل شهرك بمکك موسسه افغان اید) 00تمکیل اکر   

تن گندم اصالح شده مبركز والیت بمکك موسسه وردل ویژن 011توزیع   

 در خبش اضطراري رایست زراعت فعالیت هاي ذیل را اجنام داده است.

هاي اضطراري به ده واحد اداري غور مطابق سهمیه تثبیت شده. ( كوپون مکك01111توزیع )  

ولسوايل 3طي مراحل قراردادي انتقال مواد مکك هاي اضطراري به  

تن بذري مبركز والیت 91( ولسوايل وتوزیع  3( تن گندم بذري به )   611انتقال)   

( ولسوايل 9( تن علوفه حیواين به )    611انتقال )     

تن مبركز والیت 011( ولسوايل وتوزیع   3( تن گندم خوراكه به )    0119انتقال)      

 چون انتقاالت هر روز جراین داش ته معیار فوق در تغری است.

رایست زراعت آ بیاری ومادلاری که از طرف مقام وزارت زراعت آ بیاری ومادلاری وموسسات متویل وتطبیق شده   2230گزارش پروژه های انکشایف سال 

 قرار ذیل است. 

نده موسسه انکشایف ابب به ولسوایل شهرک متویل کننده وزارت زراعت تطبیق کن  70ابب به مرکز والیت و 20ابب گرین هوس از مجهل  00اعامر  -2 

 . 2077000مرصف ابیق مانده  7207700بودجه مرصف شده  2370500واجامتعی برای افغان ها. مجموع بودجه به افغاین 

هکتار پس ته موقعیت ولسوالیهای شهرک وساغر متویل کننده وزارت زراعت تطبیق کننده رایست زراعت مجموع بودجه سال دوم به افغاین  00احیاء  -7

.  2730200بودجه مرصف شده  2730200  

بودجه  702220اجیاد قوریه غری ممثر موقیت مرکز والیت متویل کننده وزارت زراعت تطبیق کننده رایست زراعت مجموع بودجه سال دوم به افغاین  -2

.  702220مرصف شده   

زراعت تطبیق واکسنی های خمتلف النوع حیواین به مرکز والیت و ولسوالیهای چهار سده و دولتیار  متویل کننده وزارت زراعت تطبیق کننده رایست  -0

دوز .  200000دوز مقدار ابیق  200000دوز مقدار مرصف شده  200000مقدار   

لیرت .  2000اری متویل کننده وزارت زراعت تطبیق کننده رایست زراعت مقدار تطبیق شده واحد اد 20جمادهل علیه افات وامراض نبایت موقعیت  در  -0  

بودجه  7323053پروژه آ بیاری موقعیت ولسوایل شهرک متویل کننده مکیس یون اروپا تطبیق کننده موسسه افغان اید مجموع بودجه به افغاین   22اعامر  -0

.  7323053مرصف شده   

ن گندم اصالح شده بذری وکودکمییاوی س یاه وسفید موقعیت ولسوالیهای شهرک ولعل متویل کننده مکیس یون اروپا تطبیق کننده ت 070,227توزیع  -2

 موسسه افغان اید. 

نده راس بز شریی برای زانن غریب که در مقابل حوادث آ سیب پزیر اند. موقعیت ولسوایل شهرک متویل کننده مکیس یون اروپا تطبیق کن  770توزیع  -5

 موسسه افغن اید. 

تن گندم اصالح شده بذری به مرکز والیت تطبیق کننده موسسه وردلویژن.  200توزیع  -3  

 ( دالر امریاکیئ درنظر گرفته شده. 202232) 2230سقف بودجه انکشایف رایست زراعت آ بیاری ومادلاری در سال  

( دالر امریاکیئ در 220007مجموعآ  مبلغ ) 2230یاری ومادلاری اطالع شده است اما در سال وابرها موضوع متویل پروژه ها به مقام حمرتم وزارت زراعت آ ب 

 خبش پروژه های انکشایف ابین اداره داده شده است. 

 ابب گرین هوس در مرکز وولسوایل شهرک. 00اعامر  -2

 هکتار پس ته درولسوایل های شهرک وساغر. 00بودجه سال دوم پروژه  -7

 وریه هنال های غری ممثر در مرکز والیت.بودجه سال دوم پروژه ق -2

 مکک موسسات مهاکر در فوق واحض شده مربوط به بودجه غری اختیاری است. 

پالن رياست زراعت غور مدير "صائب "گذارش دهنده :عبد الصمد   
 



 
 

نظر به رسوی موسسه مبارزه اب مواد خمدر وجرامی ---ر معلومات ارایه منامیقبل از ینکه ابالی موضوع اصیل که در عنوان فوق ذکر است بپردازم الزم میدامن که در ابر ه رسوی وتعداد معتادین مواد  خمدر در سطح غو   

معتادین موادخمدررا ارایه  00000ایل  70000قمل دادمنودند که دروالیت غور طور ختمیین از  370000مواد خمدر را در متام کشور در سطح کشور صورت ګرفت ارقام معتادین  7000ملل متحد که در سال 

                                           رمق نزی ابشد  ید اظافرت ازینداشتند که به ګامن اغلب درست خواهد بود وچون اکرثا جواانن غور هجت اکر به ایران مریوند واین حتفه ان خواس ته را اب خود می آ ورند شا

 

رچه اعتیاد اس باب وعلل فراوان دارد ویل اس باب وعلل را متذکر میشوم که فیصدی ابالی مسبب وابس ته ګی میشوندگ  

ایدتر به کشور مهسایه ایران مسافرت میکنند نسبت به ابکس تان ونسبت عدم آ ګاهی از هماجرت : زاید ترین علل وابس ته ګی را میسازد چون مردم والیت ما هجت اکر ای نسبت مشالکت اقتصادی ز-2

 ارضار مواد خمدر چون صاحب اکران شان از مواد خمدر اس تفاده میکنند اندانس ته به دام اعتیاد ګرفتار میشوند

د که در مهه قسمت ها کشور ووالیت ما دست ریس به مواد خمدر اسان است بنا وسوسه وتست دست ریس آ سان به مواد خمدر:این مه یکی از علل وابس ته ګی میباشد طوریکه مهه میدانن-7

 این مواد برای جواانن یک علل خاص حمسوس میشود

کشت وترافیک مواد خمدر-2  

اکر در مزرعه کوکنار-0  

بیاکری -0  

فقر اقتصادی وفرهنګی-0  

عدم دست ریس به عرضه خدمات حصی -2  

ت آ رامش درداس تفاده مواد خمدرهج-3  

اکرهای شاقه مانند قالنی ابیف-20  

شکست درزنده ګی مانند اناکمی در اکنکور وای شکست در عشق -22  

اس تفاده مواد خمدر حبیث مد وفیشن خبصوص در حمافل وپاریت ها -27  

اجامتعی اقدامات  دفرت مبارزه اب موا خمدر وجرامی ملل متحد تصممی ګرفت به مهاکر ی وزارت مبارزه اب مواد خمدر هجت اکهش تقاضای موادخمدر وحل این معظلوزارت حصت عامه بعد از ګزارش 

 7000مرکز بود ویل متاسفانه درسال  00والیت غور نزی شامل این  مرکز تداوی معتادین موادخمدر رشوع به تداوی وآ ګاهی از ارضار مواد خمدر منود که 00اب اجیا  7000اصویل منایند که در سال 

مرکز حمیل تداوی معتادین مواد خمدر در غور افتتاح ګردید ویل در اوایل نسبت عدم موجودیت جای  7002می  0وزارت حمرتم حصت نتوانست این مرکز را در غور افتتاح مناید که بالخره در 

ار خوب بود تمی های مواجه بود که خوش بختانه اب اعامر دوتعمری احلاقیه درداخل شفاخانه والییت این مشلک مه مرفوع ګردید چون وضعیت امنییت در آ ن زمان بس ی مناسب این مرکز به مشالکت زاید

تن تداوی شدند وبه جامعه تقدمی ګردیدند که این  200یک سال بیشرت از  تداوی معتادین برعالوه تداوی معتادین در مرکز پروګرام اوترچی در قرا وقصبات بس یار به خویب پیشریده میربدند که در طی

ال ادامه داشت خوش خبتانه نظر به پش هنادات وفعالیت سلسهل ات امروز نزی ادامه دارد پروگرام تداوی معتادین موادخمدر بشلک مرکز حمیل تداوی معتادین که دردوخبش مرکز واوترجی ایل محل امس

ایل احلال مریضان داخل بسرت نزی  0931یک شفاخانه ده بسرت را دروالیت غور هجت تداوی داخل بسرت منظور داشنت که درجراین  0931رکز وزارت حمرتم حصت عامه از محل های چشمگری این م

از یک طرف رس یدهگی به مریض ورس یده گی به مشالکت در مرحهل ترک  تداوی میشوند که نظر به پالیییس ها وپروتوکول تداوی معتادین داخل بسرت نتیجه هبرت نسبت به تداوی در خانه داش ته

تن معتادین مواد خمدر درین مرکز تداوی شده اند که ممکن تعدادی ازین معتادین حصت ایب شده دوابره به اعتیاد روی آ ورده ابش ند سوال  0449مواد هبرت میباشد ازابتدا افتتاح این مرکز اتفعال 

تداوی مهه معتادین را در  فاخانه ده بسرت تواانی رس یدهگی برای مهه معتادین مواد خمدردرسطح والیت غوردارد؟ به هیچ وجه یک شفاخانه ده بسرت تواانی رس یده گی بهدرینجاست که آ ای یک ش

شفاخانه بیست بسرت اجیاد شود ات حد اقل به مشالکت وتداوی سطح غور خنواهد داشت اجیاب میامنید که در سطح هر واحد اداری یک ابب شفاخانه ده بسرت تداوی معتادین ودرمرکز یک 

رصه تداوی معتادین موادخمدر دارد .بنا هزارمعتادرس یدهگی شود درپروسه تداوی معتادین نهتا تداوی دوای نقش داش ته بلکه آ گاهی از ارضار مواد خمد روعواقب اعتیاد نقش همم در ع 01111تقریبا

دخمدرابشد دایرمنودن ام های خمتلفه آ گاهی از ارضار موادخمدر را در پالن اکر ی خود دارد که عبارت از دایرمنودن مسابقات ذهین که اکرثیت سوالات مربوط مواشفاخانه برعالوه تداوی پروگر 

 جاهای که مردم مجع میشوند مه چنان دایر منودن ترننگ های خمتلفه برای مسابقات فوتبال .دویش وغری حتت انم های بیایید  اعتیاد را کناربگذارمی آ گاهی از ارضارموادخمدر در مساجد وماکتب .وغری

ن قرن ومرض هملک که جامعه واجامتع را فلج میسازدرهایی اساتید ماکتب که آ ن ها از طریق خود برای شاگردان ماکتب در ابره موادخمدر معلومات دهند به امید روزیکه متام مردم کشور ما ازین طاعو

                                                                                                                                                  .                      ارش خالصه را به امتام مریسامن ایبد این گز 

 دوکتورمحمد معر لعل زاد

موادخمدر رایست حصت عامه غور مسول شفاخانه ده بسرت تداوی معتادین  

 



 
 

ان میباشد. در حالیکه شفاخانه پیی آ ر وظیفه شفاخانه تمی ابزسازی والییت )پیی آ ر یت( هتیه و آ ماده سازی خدمات حصی به اعضای پیی آ ر یت و تداوی منودن زمخ ها و دیگر امراض ش

حصی پیی آ ر یت دو تن از پرسان مردمان حمل را معلیات کردند، که چبه  در دوم ماه جنوری اعضای تمی یت مسهولیت هتیه مکک برای مریضان حمل در هنگام رضورت را نزی گرفته است

م زدن و ابزی منودن فوتبال را دارد، و چبه اویل بعد از رضبه به زانو اش، زانو اش آ ماس کرده بود،معلیا ت آ ن موفقانه سپری شد که حیت بعد از معلیات، چبه معلیات شده تواانیی قد

 روان شده بود و مرض اش اکمال شدید بود، دانه های زاید در رسش ابعث اجیاد هتدیدات در زندگی اش شده بود. معلیات جرایح یک ساعت را دردومی که توسط شفاخانه حمیل 

میشوند مثال در تراشه ها  دانه ها عفونت های اند که در زیر پوست شلک میابند، که اکرثا در قسمت خاریج بدن پیدا بر گرفت و بعد از یک ساعت معلیات به موفقیت سپری شد

اب صابون شست. هرگاه یک و در موهای در گوشت فرورفته، پیچاکری ها و سوزن ها دست دوم )یب اکره(. برای جلوگریی از این دانه ها، هبرت است پوست را بصورت منظم 

عالمی دانه گرما، رسیخ، درد، آ ماس جاجبایی در پوست و بعیض اوقات مریض  کردجرحه کوچک در وجود اتن پیدا شد، ساحه زمخ شده را ابید توسط آ یودین و آ ب پاک غری عفوین 

ابر است ات اینکه  0دقیقه به آ ب داغ گذاش ته شده ابشد روز  20-20در اثر این مرییض دارای تب نزی میباشد. اولنی راه درمان این مرض، گذاشنت یک تکه گرم مرطوب که مدت 

ل آ ن بریون آ ید. هرگاه دانه ابعث اجیاد تب و ای حالتش در اثر تداوی آ ب داغ بد تر گردد، خشص مبتال شده ابید به زودی به مراکز حصی دانه رسش ابز شود و چروک از داخ

دمان حمل در مرییض های شدید اب شفاخانه پیی آ ر یت روابط خییل نزدیک اب تمی های حصی حمیل دارد که آ هنا را هجت آ ماده سازی: وسایل، دوا، مشوره و تداوی برای مر  مراجعه مناید

ییت ابعث درمان مرییض های مریضان به گرفنت اس تعالم از داکرتان حمل مکک میکند. در جراین این مهاکری ها، شفاخانه والییت پیرشفته تر و مدرنرت شده و مدرن شدن شفاخانه وال

                                     ست، مثال خوب برای نشان دادن مهاکری های پیی آ ر یت اب مردم است.صورت درست میباشد. روابط که بنی شفاخانه پیی آ ر یت و شفاخانه والییت ا

 یک رویداد تاریخی و بی نظیر:  

بنا به  تقاضای محصلین  متعلمین جوانان ونو جوانان والیت غور مقیم  شت ،کمیته جوانانگذا پیش بنیاد فرهنگی جهانداران غوری باز هم یک قدم به

الی  7/11/1390والیت  هرات ایچاد نمود جوانان خواستند تا هیات رهبری واداری این کمیته بر اساس انتخابات تعین کردند فیصله گردید تا از تاریخ 

یکهزارو دوصدو  هفده تن از جوانان کارت اخذ  1217ردد در مدت تعین شده تعداد برای متقاضیان کارت عضویت تعین و توزیع گ 20/11/1390تاریخ 

دهی با حضار هفت نفر  از کاند ید شده  گان ریاست کمیته تثبیت گردید  چند نفر از صاحب منصبان وافراد  دلو میکانیزم رای 21نمودند به تاریخ 

صبح رای  8قوماندانی امنیه هرات در صحنه حاضر وامنیت را مراقبت می نمودند از ساعت  ون پولیس و ماموریت چهارم پولیسنظامی قول اردوی ظفر ز

بجه بعد از ظهر پروسه رای دهی باشور وشوق زاید الوصف با رعایت نظم امن طور صمیمانه ومودب رای دهنده گان که آینده  2گیری آغاز وبه ساعت 

از شمارش آراء چنین تعهدی را امضا نمودند:)مایان کندید شدگان که محترم )      ( به  گان عزیز قبلکاندید شده کشور متعلق بآنها میباشد پایان یافت 

                          اکثریت آراء به حیث رئیس کمیته جوانان برنده شده تائید میداریم و هیچ مخالفتی در باره مذکور نداریم .                            

آراء زیر را از ان خود کردند :  کاندید شدگان  

( رای242محترم گل آقا رامش مربوط ولسوالی تولک مقیم هرات تعدا )  

( رای168محترم عبدالستار وکیل زاده مربوط ولسوالی شهرک مقیم هرات تعدا )  

( رای 138محترم بسم اهلل محمد مربوزط مرکز والیت غور تعدا )  

( رای 125والیت غور  تعدا )محترم محمد وزیر نورانی مربوز مرکز   

( رای 58محترم گل محمد طارق مربوط مرغاب تعداد )  

( رای 58محترم رمضان راد میهن مربوط ولسوالی دولینه تعداد )  

( رای 29محترم محمد خان عصمت یار مربوط مرغاب تعدا )  
تعقیب آن در همان زمان ومکان به اتفاق آراء یک تعداد منحیث  بعد از  تثبیت رئیس کمیته جوانان که محترم گل آقا رامش با اکثریت تعین شد به

تخاب شدند :هیئت رهبری ان  

 محترم گل آقا رامش به حیث رئیس 

به حیث معاون اول .ولسوالی زنده جان  هرات طور فوق العاده  اقوام ملکی محترم احمد شاه قوامی از  

 محترم عبدالستار وکیل زاده به حیث معاون دوم 

 محترم بسم هللا محمدی به حیث منشی 

و ارتباط خارجهث سخن گومحترم محمد وزیر نورانی به حی  

حسین نیت تمام به انجام رسید  قابل ذکر است بعداً از هر واحد اداری غور مقیم هرات یک یک نفر به حیث و اتفاق  با با موفقیت  کار پروسه 

 معاونین  از طرف هیات رهبری بنیاد جهانداران غوری تعین میگردد.

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ان پیی آ ر یت تالش های عبدهللا هیواد وایل غور جنوری در جراین جلسه امنییت والییت، قومندان پیی آ ر یت دگروال الیگیوس سینولس اب بیانیه اجرا توافق صلح قبیلوی حضور پیدا کرد،قومند 20در 

جنوری والیت غور در رابطه به ثباتش یک صفحه جدید را بر روی آ ورده است، خباطریکه فعال  22قومندان پیی آ ر یت گفت که در  .داد را برای کسب ثبات مهیشگی در والیت غور قابل قدر تذکر

ندان آ یساف حامیت خویش را از ایندگی از قوم برانمه تطبیق توافق صلح بنی القومی رشوع شده است و این یک گام قابل مالحظه است برای حل تنش های ریشه دار.  قومندان پیی آ ر یت به من

ولس از دکتور عبدهللا هیواد برای تالش های ابتاکرات آ خر در راس تای صلح اعالن کرد و اشخاصیکه در این رابطه کوشش به خرج دادند قابل قدر داین دانست و خصوصا دگروال الیگیوس سین

قومندان پیی آ ر یت گفت  .قومندان پیی آ ر روابط بنی القومی را یک دس تاورد همم هجت انکشاف والیت خواند .شکری کردمهیشگی ،یب پااین اش هجت اتسیس ثبات مهیشگی در والیت غور اظهار ت 

ه اراده مردم حمل آ غاز تطبیق یک موافقه برای صلح بنی القومی نشان دهند .که ما برای رس یدن به هدف مشرتک خود که عبارت از داشنت یک غور اب ثبات و متکی به خود میباشد، نزدیک هستمی

دگروال سینولس، بزرگرتین چالش از ان امین میخزید  در راس تای گرفنت مسولیت های امنییت در این والیت و تثبیت کننده عالقه مندی مردم غور برای زیسنت در سایه صلح و عدالت است.  به گفته

اف خمتل میسازد.  بنا هدف مشرتک ما اجیاد یک والیت مصون که در آ ن هر فرد از زندگی ابرومندانه، مرسورانه و که پیرشفت ما را در عرصه های هببود وضعیت کنوین، اصالحات امور و انکش

در  .ش ته ابشد،میکوشدن مرز و بوم زندگی صلح آ مزی داسعادمتندانه در سایه احتاد و مه بس تگی برخوردار ابشد، میباشد. پیی آ ر یت برای ساخنت یک غور اب ثبات و مرفه که در آ ن هر مرد و زن ای

                                                                             خامته قومندان پیی آ ر یت گفت که ادامه و تعقیب تالش ها صلح و مصاحله مطمنی ترین راه برای اجیاد ثبات دوام دار در غور میباشد. 

پیی آ ر یت چغچران      

 مرتمج: گل رحامن فراز 
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 ای صلح بیا انتظار هستم 

 ازجنگ وجفا ها بیزار هستم

 این وطن ما صلح میخواهد

 این میهن ماصلح میخواهد

 روح وتن ما صلح میخواهد

لح وبیا انتظارهستمبا ص   

 این کشور ما صلح میخواهد

 این مادرما صلح میخواهد

 برادری ما صلح میخواهد  

 با صلح بیا انتظار هستم 

 ای مادر صلح آرزوی ما  

 ای پدر صلح آرزوی ما 

 خدمت به وطن آرزوی ما  

 باصلح وبیا انتظار هستم 

 جوان وطن عشق وسربازی 

 فرهنگ هنرصلح وبازسازی 

 برخیز بیا صلح وتنازی  

 باصلح بیا انتظار هستم

 ندیم به وطن عشق وصداقت 

دشمن وطن جنگ وجهالت    

 خواهد وطن صلح وعدالت 

با صلح بیا انتظار هستم   

 عاطفه ندیم غوری

 

 موضوع : توبر کلوز

نویسنده :داکتر عبدالغفور عصمتیار 

 مسول والیتی البرتوار های توبرکلوز
مرض ساری وخطر ناک میباشد مرض توبرکلوز یک 

اما خوشبختانه که قابل عالج میباشد وتشخیص 

وتداوی مرض توبرکلوز درتمام مراکز صحی وشفاخانه 

بطور رایگان اجرا میگردد مرکز تشخیص وتداوی 

میالدی دروالیت غور  2003توبرکلوز درنیمه سال 

آغاز به فعالیت نموده که درابتدا درشهر چغچران 

آغاز به فعالیت نموده که رفته رفته  ولسوالی تیوره

درتمام ولسوالی های والیت غور فعال گردیده وفعال 

درتمام مراکز وولسوالی های والیت غور مرکز 

تشخیصه وتداوی توبرکلوز فعال میباشد که 

خوشبختانه یک مرکز تشخیصه وتداوی توبر کلوز 

جدیدآ به شویج ایجاد شده که حدود یک ماه بعد 

الیت شروع میکند که درطی سال جاری کمتر به فع

( مریض توبرکلوز جدیدآ کشف وبه 536به تعداد )

              تحت تداوی برای هشت ماه قرار گرفته اند.
 



 
 

 
 
 
 
 

والصلح خیر. صلح فرمان الهی است وهدایت بشریت ازجنگ 

وناآرامی بسوی فالح ونیکبختی صلح گذشته مقدس وقبول شده 

بوده که انسان آواره وراه گم را بسوی روشنی وسعادت رهنمون 

ومعصیبت ها وکشمکش ها وخون ریزی های میسازد همه جنگ ها 

که انسانیت را زیر سوال برده ومقام ارزشمند بشر را خدشه دار 

ساخته بالخره ناگزیر باید بسوی صلح برود ازاینکه جنگ نتیجه اش 

ظلمت بی عدالتی وبی امنیتی وسواخالق انسانی است میبایست با 

ه درگیر صلح ترمیم شود افغانستان بیشتر ازسه دهه میشود ک

باجنگ وخونریزی وبیعدالتی وزور گوهی وقولدوری بوده 

وازدرودیواراین سرزمین صدای فیر سالح های مختلف النوع بلند 

است وهمه گی دردلهرگی وبی امنیتی درجوی ازخوف وهراس 

واهرمین زنده گی زنده گی غیر مصئون را سپری مینمایند مواجه 

اهی بد امنی دست وپا بادردهای روانی وجنون گردیده درچهارر

میزنند درگوشه ای ازوطن طفل معصوم به جرم جاسوسس به چوبه 

دار آویخته گردیده وپاهای معصوم وی دردل تاریخ او آویزان است 

ودردل انسان وجدانرا میآزارد ودرگوشه دیگر وطن ازفقیر ومحروم 

شهید گردیده درخون خویش میطپد فضای وطن ما رقت بار بارغم 

ده همه باهم میبینیم راه خالصی ازمعغوله مخوف وفضای آور گردی

رقت بار را نداریم واقعآ بعضی ازانسنان ها چهره اش مشخص 

گردیده ودرنده خوب گردیده وخیلی خون آشام به نظر میخورند 

چهره های شان عبرش وترش رو گردیده وچین درجبین دارند همه 

ریم راه اصلی مان درگلیم ازغم نشسته یکی برکشته دیگر مینگ

فرمان ایزد متعال را فراموش کرده درتاریکی های ازظلمت مشت 

مادر  بهم می کوبیم برادر عزیز بیائید یکبار دیگر بخاطر اشک ریخته

وطن وآه مظلومان دربدر این سرزمین بسوی صلح برویم تا باشد 

وطن ما از بد امنی نجات بدهیم دگر با این همه بی عدالتی وداع 

ازانسان هیوال میسازد وشربت ومقام ارزشمند انسانیت را  نمائیم که

زیر سوال میبرد کرامت حیثیت ووجدان انسانی را لطمه زده آسیب 

پذیر میسازد بس است این همه رسوائی برای وطن دردآوراست 

وفراموش نشدنی میباشد صلح میتواند مارا ازاین راه هولناک دهشت 

دهیم ما نیازمبرم به صلح داریم زا وهراس افگن وتوهین آمیز نجات ب

ونیاز به امنیت نیاز به اخوت وهمدلی ونیاز به خودپذیری نیازبه 

برادری وعطوفت انسانی های طالب ناراضی دگر مزدور بیگانه 

نگردیده آب به آسیاب دشمن نریخته ازاین اعمال خائنانه ورزیالنه 

هزیان بخود فکرکن که هی داری چه میکنی دنیا ومافیا را بیاد 

میبری وازخود حیوان درنده ساخته ای باید بخاطر وطندارانت ازاین 

دگرحوصله  اعمال ناشائسته توبه نموده بسوی صلح قدم برداریم

وطندارانت تنگ گردیده این اعمال خشونت بارتعفن آور را برای تو 

ابدا نخواهد که ببخشید بتاریخ آن خیلی ها  سنگینی وجبران ناپذیر 

وطن ما تعقل نمائید وبفهمید که اهداف شان درقبال است دشمنان   

این همه اعمال خائنانه وطرح نقشه های 

نا جوانمردانه چه هست که واقعآ خیلی 

بفکورانه وظلمت آوراست هنوز که 

هنوزاست ناراضیان وطن ما فکر نمائید 

که تیشه برریشه خویش میزنند .آن هم 

به اشاره دشمنان وطن خوب فکرکنند 

گرفریب دشمنان سوگند خورده وطن دی

را نخورند طالب ناراضی دروطن صلح 

روان است وترا درآغوش وطنت میخواند 

بیا ازاین داعیه برحق به نفع خود 

استعفاده نمائید به پروسه مقدس صلح 

بپیوندید وطن عذاب دیده وشهید پرور 

را ازمعصیبت عظیمی که درجریان است 

آمیز  نجات بده وبه زنده گی مصالمت

درآغوش پرمحبت وطن که بمثابه مادر 

است برگرد به پذیرائی تو آغوش 

وطندارانت بازاست وبه مالطفت 

.                         ازتوپاسداری میکند  

 

اداره مرکزی احصائیه غور متکی 

بقانون نافذه کشور احصائوی آن مثابه 

یک ارگان درچوکات دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان فعالیت مینماید 

آوری ارقام اداره مرکزی ازجمع 

ازتمام فعالیت ها که عبارت از بخش 

های اقتصادی اجتماعی فرهنگی 

کشور بعد از تصانیف وتوحید 

وتفکیک تجزیه تعدیالت وارایه آن به 

مقامات محترم ذیصالح ترتیب 

وتثبیت اهداف معیاری ودستور 

العمل طبق الیحه وظایف این اداره 

فورم ها وجدول وسایر روشهای 

تطبیق آمار نفوس علمی واجرا از

سروی هاوحقایق آمار احصائیه مطابق 

نیازمندی دولت بادرنظرداشت منابع 

مالی پرسونل همکاری ادارات دولتی 

زیربط همه جانبه غرض دست آوردن 

یک سیستم منظم احصائیوی 

اختصاصی پالنی ومالی کشور ازدیاد 

درمورد محاسبات اقتصادی ملی 

عبارت ازمحصول عدم شفافیت واضح 

عواید ملی کشور قوای بشری جهت و

معلومات احصائیوی واقیعات مختلف 

ازقبیلی ازدواج های ناگوار جرایم 

واقعات دربخش های صحت سرک 

سازی وغیره طوری مشخص ربعوار 

سال تمام به شمول سروی 

سرشماری اختصاصی وتبادل راپور 

احصائیوی باسایر ادارات دولتی 

وغیردولتی صورت میگیرد آمریت 

نفر  7ائیوی والیت غور دارای احص

نفر 4نفرکارمند  3پرسونل میباشد 

.              پرسونل خدماتی میباشد
   

 



 
 

 مايکروسافت اسکايپ را به قیمت ۵.۸ میلیارد دالر خريد
 

 
تباطی اساکیپ حمسوب مکرت کیس پیدا می شود که اساکیپ و رسویس تلفن اینرتنیت اش را نش ناسد ای از آ ن اس تفاده نکرده ابشد. البته این فقط خبشی از خدمات ار  

  رشکت، غول بزرگ ارتباطات صویت و تصویری مبتین بر اینرتنت حمسوب می شود.میشود به گونه ای که این 

میلیارد دالر بود. اب این معامهل که یکی از بزرگ ترین خریدهای رشکت های اینرتنیت اترخی  5.0خرب داغ امروز رشکت مایکروسافت، خرید اساکیپ اب قمیت ابور نکردین 

  ایدی برای این رسویس دیده است.حمسوب می شود، مایکروسافت خواب های ز

  فعال برای رشوع قرار است خدمات اساکیپ در کنسول ابزی ایکس ابکس مه قرار بگرید و اب کینکت مه اکر کند. 

اکیپ روی دیگر پلتفرم ها و مه خملوط خواهد شد. البته مایکروسافت قول داده به پش تیباین اس Outlookو نرم افزار  2در کنار آ ن اساکیپ اب سیس مت عامل ویندوز فون  

  سیس مت عامل ها ادامه دهد. 

حمسوب می شود و ابید ببینمی چه ارتباطی بنی آ هنا در آ ینده نزدیک به  7022بعد از اعالم مهاکری مایکروسافت و نوکیا این دومنی حرکت بزرگ مایکروسافت در سال  

 وجود خواهد آ مد. 

 بلند ترين آسمانخراش جهان در کشور آذربايجان و دريای خزر احداث می شود
 

 

طی چند سال گذش ته بیشرت خربها در مورد ساخت برج های بلند هجان از سوی 

کشورهای عریب حاش یه خلیج فارس بوده است. اما حاال نوبت به درایی خزر و 

مرت بسازد.  2000کشور آ ذرابجیان رس یده ات بلندترین آ سامخنراش هجان را به ارتفاع 

ک گروه جتاری ساخته شود. اگر قرار است این برج اب انم برج آ ذرابجیان توسط ی

خبواهید اندازه آ ن را اب نزدیک ترین رقیب ها مقایسه کنید ابید بدانید که برج 

به حساب می  دیب که مه اکنون رکورد دار هجان برج خلیفهمرت از  770آ ذرابجیان 

آ ید بلند تر است و از برج پادشاهی عربس تان که در دست احداث می ابشد نزی 

طبقه قرار است در جزیره ای  253مرت بلند تر خواهد بود. این آ سامخنراش  00

مصنوعی در کنار درایی خزر احداث شود و خبشی از یک پروژه احداث یک شهر 

کتار زمنی به این کشور اضافه ه  7000جزیره مصنوعی خواهد بود که  02اب 

ریشرتی  3قرار است معلیات احداث این برج که در مقابل زلزهل های  خواهد کرد.

به  7023آ غاز شده و پیش بیین می شود ات سال  7020مه دوام می آ ورد، از سال 

میلیارد دالر اختصاص ایفته  7پااین برسد و برای ساخت آ ن بودجه ای معادل 

 است.
 

را مقایسه کنید لطفاً و همچنان کار برد و  بین این دو چیزحاال قیمت 

 مفاد شان را 

http://www.narenji.ir/2773
http://www.narenji.ir/3992
http://www.narenji.ir/---narenji-sections-71/90/2284-burjkhalifa


 
 

 

 

با ما : تماس   

zerakshakeeb@yahoo.com 

www.payamesharwand.blogfa.com 
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