
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امه ــــــماهن  

ــــــاد ـــــاتحــــ
0282 - فبروریمطابق                                                                                                                                                          8811 –  حوت     

 

ارهشم  هشتم  

 

زمستان . و هفت چوچه داشت سنگ پشت خيلي كالن بود
شش چوچة سنگ پشت دور او را گرفته بودند و . رسيده بود

چسپيده به او مي خوابيدند، اما چوچة هفتم خيلي كوچك و 
ضعيف بود و هرچه كوشش مي كرد نمي توانست به 

و هر شب خنك مي خورد و هر شب ا .مادرش نزديك شود
گذشت و شب يك هفته  .چند قطره اشك از چشمانش مي چكيد

سنگ پشت كوچك آن قدر خنك خورد كه بدنش يخ  ،هفتم
سياه به زمين افتاد و همه  كرد و از رخسارش يك دانه اشك  

آهسته آهسته سنگ پشت كوچك به  بدنش آن قدر شخ شد كه 
با مادر سنگ پشت  ،يك روز    .يك پارچة سنگ مبدل گشت
اش از  ديد كه در يك كنج خانه و چوچه هايش از بيرون آمد

شش تا . پاي يك سنگ كوچك، هفت گل قشنگ روييده است
گل هفتمي خيلي . از گلها سفيد بودند و گل هفتمي سياه بود

كوچك هم بود و سنگ پشت را از آن بيشتر خوش آمد و با 
 .خود گفت اين گل كوچك را به كوچكترين چوچه ام مي دهم

                   
تقسيم شش چوچه اش  سنگ پشت، شش تا گل سفيد را به

د، اما هرچه پاليد نتوانست چوچة هفتمي اش را پيدا كند تا کر
گل سياه را به او بدهد و آن وقت ديد كه بر رخسار گل سياه 

سنگ پشت دانست كه گل كوچك از . يك دانه اشك ظاهر شد
گل سياه كه مثل يك ستارة كوچك  اشك  . چوچه اش خبر دارد

او مي خواست . كوچك افتادبه روي سنگ   ،بل بل مي زد
نشان بدهد، اما سنگ مادر سنگ كوچك را به  سنگ پشت 

پشت اين را نفهميد و وقتي كه ديد دانة اشك مثل ستاره ها بل 
. بل مي زند، خيال كرد كه چوچه اش را ستاره ها برده اند

او رفت به ستاره ها نگاه كرد و از يك دسته ستاره كه به 
                      :پرسيدسنگ پشت شباهت داشتند 

ستاره هاي زيبا  ستاره هاي زيبا،  
 سنگ پشت كوچكم را نديديد؟

 بچة مقبولكم را نديديد؟
:ستاره ها به او جواب دادند  

 خاله سنگ پشت، خاله سنگ پشت
 سنگ پشت كوچكت را نديديم

 بچة مقبولكت را نديديم
او چه  سنگ پشت بازهم به خانه آمد تا ببيند كه گل سياه به

همه قطره . مي گويد و ديد كه گل سياه مثل ابر گريه مي كند
گل سياه مي . هاي اشك گل به روي سنگ كوچك مي افتاد

. خواست آن سنگ كوچك را به سنگ پشت مادر نشان بدهد
هم نفهميد و خيال كرد كه بچه اش را  اما سنگ پشت باز
                :پيش باران و گفتبه او رفت . باران برده است

 باران قشنگ، باران قشنگ

 سنگ پشت كوچكم را نديدي؟

 بچة مقبولكم را نديدي؟

                    :باران جواب داد

       سنگ پشت كوچكت را نديدم

       بچة مقبولكت را نديدم

 

پژمرده  ،سنگ پشت باز هم با غمگيني به خانه آمد و ديد كه گل

دل . و به روي سنگ گذاشته است شده و سرِ خود را پايين آورده

سنگ پشت به گل كوچك سوخت و آمد كه با دست، گل را 

سنگ پشت با دست به روي گل مي كشيد و دستش . نوازش كند

چند بار كه دست سنگ . به سنگ كوچك هم تماس مي كرد

پشت به سنگ كوچك خورد، سنگك كمي گرم شد و به هوش 

              :گل سياه پرسيداما سنگ پشت متوجه او نشد و از . آمد
  

               گل قشنگ، گل قشنگ

           سنگ پشت كوچكم كجاست؟

            ؟بچة مقبولكم كجاست
3ادامه صفحه    

        
 

  ــــــستــــــــــــــــــــــــســـــــــــخن نخــــ

 صفحه اول نهاد فرهنگی توسعه ملی

  فوتبال و محیــط های ورزشی والیت غور 

 

برخوردارباشد بايد ورزش  هرانسان برای اينکه از صحت وسالمت کامل

از  ضمين نموده باشد از طريق ورزش صحت وسالمت خود را تنموده و

بازی  یتماموپرهيجان ترين بازی درسطح دنيا بين ورزش فوتبال بهترين 

ورزشکاران وها ميباشد هرچند در سطح واليت توجه چندانی به ورزش 

بقات مسا برای برگزاری نگرفته اما بازهم بصورت دوام دارصورت 

ش هميشه تالش وجود داشته چنانچه        وتمرين بين عالقه مندان ورز

مريت رطی سال روان خورشيدی به ابتکار آفوتبال د نفدراسيونمايندگی 

د خوشبختانه بع شروع به فعاليت نمود،،تبال ورزش وجوانان عالقه مند فو

الت مالی از تاسيس نمايندگی اين فدراسيون درواليت غور با وجود مشک

به عالقه مندان فوتبال مناسب ورزشی وتفريحی بازهم  های ونبود مکان

ار وبه شکل برگذاندازه توانايی خود تالش نموده تا مسابقات گروهی را 

چنانچه اين فدراسيون در سال روان خورشيدی  .ر ادامه دهندادوامد

ين تيم برتر ب قات را زير نام جام های حذفی وليگتوانسته سه دوره مساب

های جوانان ونوجوانان ونونهاالن برگزار نمايد که از طرف فدراسيون 

فوتبال برای تيم های برنده مقام های اول دوم وسوم اين سه دور مسابقات 

 ورزشی فوتبال برای شان اهدا گرديد پ وساير لوازمتو .لباس .کپ

 اری مسابقات فوتبال زون غرب که از طرف فدراسيونوهمچنان در برگذ

ی زار گرديده بود تيم فوتبال انتخابفوتبال افغانستان در واليت هرات بر گ

صالتی ت مالی و مسدود بودن راه های مواواليت غور به دليل مشکال

آمريت  چنانچه ،وبرف باری نتوانست در اين مسابقات اشتراک نمايد

چندين بار با  را نماينده اين فدراسيون در واليت غور اين مشکل ورزش و

مقامات کميته ملی المپيک وفدراسيون فوتبال در ميان گذاشته که متاسفانه 

ور شده واز نبود منابع مالی ياد آ ن نيز اين مشکل را در سطح ملی  يشاا

دونر ها ونهادهای  ن اين مشکل با مقامات واليت شاکی بودنند همچنا

ن اما توجه وکمک از طرف ايشا مک کننده نيز در ميان گذاشتته شد،ک

ت هنوز هم جوانان در صورت نگرفته است با وجود همه اين مشکال

مناسب به ورزش نمی باشد به تمرينات خود ادامه داده  محيط که اصآل

 ورد های داشتهدست آوتالش خسته گی نا پذير دارند تا بتوانند روزی 

وفرهنگ ورزش را که برای صحت وتندرستی هرانسان نهايت  .باشند

برای اينکه بتوانيم در آينده بازهم  وزنده نگهدارندضرورت است احيا 

وردهای خوبی  ورزشی مخصوصا در بخش فوتبال داشته باشيم از دست آ

مقامات ومسولين تقاضا داريم تا در قسمت رشد وبهتر ساختن زمينه های 

هم برای مناسب ورزشی و تمرينی و هم در ساختن مکان هایوفوتبال 

بيشتر وتالش های  از اين  ش دارند توجهکسانيکه عالقه به اين ورز

                                                                      .نمايند بيشتر 

    "حيدری"در واليت غور جان محمد  فوتبال فدراسيون هنمايند

گفت به پیری که کمانت به چند -تازه جوانی زسر نیشخند    

چرخ ترا نیز دهد رایگان  -پیربخندید و بگفت کای جوان   

هفـتم هچوچـ  

ما  بايد متحدانه تر از امروز کارکرده !  خواننده گرامی 

نانيکه برای ما وعده داده اند وعده خالفی نمايند آونگذاريم 

ومثل گذشته وعده بی عمل داده باشند هرچند در گذشته 

اما  شده  غين بسيا ری برای ما دادهوده های دروع

تاحد زياد مقصر  ه ن ديده نشدآعمل در اجرای  نکوچکتري

نانی شويم آاصلی خود ما وشما هستيم که نتوانستيم گلو گير 

مکتب  ،سرک ،چنين يا چنان ميکنيم بند برق دکه گفتن

د هيچ گونه توجه وغيره ميسازيم اما وقتی کار به عمل رسي

بازهم ،عده ها صورت نگرفت اين و عملی کردنبرای 

اين همه بی توجی متوجه ما وشما است که  یروی اصل

نانيکه چنين گفتن وهيچ آنتوانستيم هيچ گونه فشاررا بر 

درس حکومت محلی ونه آيم نه از يعمل نکردنند وارد نما

درس مردم پس بايد تمام اين همه نا بسامانی را خود آهم از 

يم اينکه خود هم کمترکاری برای يوبگو قبول دارباشيم

مسولين درجه  یورری کردن وعده هاآعملی ساختن وياد 

اول داشته ايم اين را می پذيريم که واليت ما يک واليت 

کوهستانی دور افتاده وسرحد باز با هيچ کشور همسايه 

ند دليل ندری نمی باشد اما اينها نمی تواودارای  شهری ب

کاری صورت بگيرد رسانه های که در  باشد براينکه نبايد

غور فعاليت دارند فعاليتهای رسانه ای شان محدود بداخل 

نعده رسانه هاييکه ارتباطات شان با مرکز آغور است و

خوبتر است بداليل متعدد وبرخورد های صليقوی نمی 

 کرد  انعکاس دهند پس چی بايد را خواهند مشکالت مردم

ن اساسی که بزرگترين وثيقه به استناد موادات که درقانو

ملی کشور است می توانيم اين موضوع را از هرمقام 

برای  ،که شما برای انکشاف متوازن ،ول بپرسيمئومس

چی کاری را انجام  برای رفاء عمومی ،عدالت اجتماعی

ابی نداشته باشند خود آنانيکه هيچ جو آواضح ؟داده ايد

ش خواهند نمود بعد ازاين بيشتر از پيش تال ، متوجه شده

غور حکومتی درمحلی اما يک چيز مسلم است که مقامات 

بصورت جدی  را هيچ گونه پيشنهاد وخواست مردم

ويا هم نخواسته اند که مطرح نمايند داليل متعدد    نتوانسته

در سطح  راامور باشد چراعده که می توانند وجود داشته 

الزم  توانايیدوش دارند به هيچ صورت واليت  ورياست ب

دارا نبوده وهيچ وقت به دليل اينکه  برای اجرای وظيفه 

شايد وظيفه شان را از دست بدهند نخواسته اند يک خواست 

بصورت جدی مطرح نمايند و هم بسياررياست  را مردم

های وجود دارد که توانايی آن را ندارند که يک پيشنهاد 

ظر آن هستند که بصورت مدلل مطرح نمايند وهميشه منت

نها گفته شود که چنين کنيد در حاليکه چيزی از باال به آ

دولت مرکزی هم طوری رفتار مينمايد که هرکس بايد حق 

خواست ما اينست که هرکس به انداز خود را به زور بگيرد 

توانايی خود هم از آدرس دولت وهم از آدرس مردم 

درشورای ملی وشورای واليتی وهم از آدرس يک شهروند 

برای اينکه به حقوق حقه خود برسيم تالش داشته  عادی بايد

وديگه از اينکه وظيفه وموقف خود را از دست ميدهيم 

اگر واقعا کسی صادقانه کار نمايد  اسی نداشته باشيم هر

ديگر هيچ دليل برای برکناری وجود ندارد چرا مردم با 

خود ميداشته باشد واين مردم هستند که می توانند از 

فا ع  وحمايت نمايند اما گريز يی هرکس دشخصيت وتوانا

ن روزی که تاريخ در مورد اجرای خوب تان هيچ ازآ

چيزی برای نوشتن نداشته باشند که آنروز هم خيلی دور 

نخواهد بود اما اگرهرکدام ما وشما واقعا صادقانه تالش 

     .  از اين منجالب نجات خواهيم داد را نمايم اين واليت

                                          سوولمدير م         
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0282-ی فبرور                               مطابق                                                                                                                          8811 –   حوت   

 

 هشتم  شماره

 انتخابات افغانستان به تعویق افتاد
برگزاری  تقل انتخابات افغانستان اعالم کرد کهيسيون مسکم

پيش . ل شدعطسپتامبر م  81 به روز نافغانستا پارلمانی انتخابات 

 22پارلمانی اين کشور، روز انتخابات  از اين اعالم شده بود که

 یفضل احمد معنوی، يکی از اعضا . برگزار خواهد شد ی ماه م
يک شنبه، اعالم کرد  مسستقل انتخابات افغانستان، روز ميسيون ک

تخابات برگزاری ان که اين کميسيون تصميم گرفته است تا تاريخ

وی در ادامه . ل کندعطماه سپتامبر سال جاری ميالدی م 81را به 

به دليل مشکالت مالی، امنيتی، و يسيون توضيح داد که اين کم
جستيک و تدارکات جهت هر چه وژساير مشکالت مربوط به ل

زمان برگزاری  بهتر برگزار شدن اين انتخابات در کشور،
الزم به  . ه تعويق انداخته استرا ب انتخابات پارلمانی افغانستان 

ستان آوريست که در پايان سال گذشته ميالدی، دولت افغان ياد

ميالدی را جهت برگزاری  2282 یماه م 22  اعالم کرد که روز

همچنين دولت . پارلمانی اين کشور در نظر گرفته است انتخابات
تامين هزينه های  در صورت عدم افغانستان متذکر شده بود که

اين کشور از سوی جامعه بين المللی،  پارلمان خابات انت
شايان  . افغانستان کليه هزينه های آن را متقبل خواهد شد دولت

قانون اساسی افغانستان، دوره  13ذکر است که بر اساس ماده 

ژوئن سال جاری به پايان  22کاری مجلس نمايندگان اين کشور 

ز پيش از پايان دوره رو 02تا  32می رسد و انتخابات می بايست 

.برگزارشود مجلس افغانستان به ماه سپتامبر    درانتخابات  اما 

.انتخابات باز هم در افغانستان جنجال آفرید   ل شدعطم         

میالدی برگزار  9002بار انتخابات در بیستم آگوست سال  آخرین
های  جمهوری با آن حجم از حاشیه انتخابات ریاست. شد 

اکنون هم . ته اخبار ضد و نقیض در خصوص تقلبسیاسی و الب
چه در آن  آن. انتخابات پارلمانی در این کشور به تعویق افتاد 

برهه زمانی جنجال سیاسی به راه انداخت ، ناکارآمدی ناظران 

ی که هم گیری آنها به نفع حامد کرز جبهه داخلی بود و البته
. شد می جمهوری افغانستان محسوب کاندید بود و هم رئیس

ها پیش اعالم کردند که مخالف برگزاری  ها از مدت غربی
کند و  انتخابات در شرایطی هستند که هم ناامنی بیداد می

تاریخ جدید . هم دولت توان برگزاری انتخابات عادالنه را ندارد 

. برگزاری این انتخابات هجدهم سپتامبر اعالم شده است 
بود منابع مالی و ناآرامی کمیسیون انتخاباتی در افغانستان کم

در این کشور جنگ زده را از جمله عوامل دخیل در به تعویق 
 پیش از این قرار بود انتخابات در . داند افتادن این انتخابات می

                           .ماه می برگزار شود   و دوم بیستروز
شود که کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان به  گفته می

ی ها اعتمادی های امنیتی و بی چالش طر کمبود بودجه، خا

جز تعویق انتخابات ستیکی چاره ای وژیهای ل موجود و چالش
برای  این کمیسیون پیش از این اعالم کرده بود. نداشته است 

میلیون دالر  090افغانستان نمایندگانبرگزاری انتخابات مجلس 
 00رد که حداقل این کمیسیون اعتقاد دا . کمبود بودجه دارد

میلیون دالر باید از سوی کشورهای غربی برای برگزاری 

جمهور  رییس ی، دولت حامد کرز. لمانی هزینه شود انتخابات پار
افغانستان پیشتر خواهان برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده 

المللی خود  بود و قول داد بود در صورت عدم کمک مجامع بین
کنفرانس افغانستان اواخر . مین می کندبودجه انتخابات را تا

گران  تحلیل بسیاری از. شد  برگزار در لندن  9000نوری ماه ج

ی برای کم کردن از حجم انتقادها از خود در اعتقاد دارند که کرز
این نشست با به تعویق افتادن زمان انتخابات موافقت کرده 

تامبر انستان در سپنخستین انتخابات پارلمانی در افغ. است 
واقعیت امر اینست کشورهای که برای  دبرگزار ش 9000

انتخابات افغانستان هزینه مالی وتخنیکی را فراهم برگزاری 
 بر گزار ا با وجود به تعویق انداختنکرده بودنند وانتخابات ر

کردنند ودر آخر امر هم انتخابات تواهم با تقلب همرا بود این 

پول  واب برای گفتن ومصرفبرای ملت وپارلمان خود ج ها کشور
وندارند وهم چنان اگر  د نداشتندهای انگفتی که هزینه شده بو

دیگر بر گزاری انتخابات  وضعیت به همین منوال ادامه یابد
چرا هیچ تضمین وضمانت برای  ،می ندارد وهفمعنی وم

برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد اکثر کسانیکه می خواهند 

شان اینست که را ه تقلب را از کجا بیابند کاندید باشند تالش 
کسانی که می  توانند وچگونه می توانند با بر قراری ارتباط با 

هر صورت به ی بیا ورند تماس داشته باشند به برای شان را
دی را دوا نمی کند وبه هیچ تعویق انداختن انتخابات هیچ در

باشیم  صورت امکان ندارد با وضعیت موجود یک انتخابات داشته
                            .  ن اراده مردم تمثیل شده باشد آ که در

       

 

 

 

پیامدهای کنفرانس لندن حضور وعدم حضوربعضی کشورها در این 
 کنفرانس

 
هاى بزرگ با سپردن تدریجى  افغانستان با موافقت قدرتلندن درباره کنفرانس 

ى افغانى پایان یافت، این در حالی مسئولیت تامین امنیت این کشور به نیروها

شرکت نکردن ایران در این کنفرانس را   وزیر امور خارجه بریتانیا  است که

 های داخلی وخارجی گزارش خبرگزارى به  .خوانده است« غیرقابل توجیه»

نمایندگان حدود هفتاد کشور جهان شامل کشورهاى همسایه افغانستان روز 

در این کشور با هم  هاى تامین ثبات مدند تا در باره راهشنبه در لندن گرد هم آ پنج

در این میان عدم حضور جمهورى اسالمى ایران به عنوان یکى از .رایزنى کنند

رو بو انتقاد بریتانیا رو« یقتاسف عم»کشورهاى همسایه افغانستان با ابراز 

اش  رانىوزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به دعوت از همتاى ای دیوید م.شد

به اعتقاد ما این که آنها از » : براى شرکت در کنفرانس افغانستان گفته است

و همین طور غیر برانگیز  اند، تاسف شرکت در این کنفرانس خوددارى کرده

الملل بسیار حایز اهمیت است که  در روابط بین» : وى افزود.«قابل توجیه است

مایل بودیم که ایران در این کنفرانس  ما... هاى خود را بیان کنند کشورها دیدگاه

خواهند نقشى مثبت و  آنها هم گفته بودند، مى. شرکت کند و این را هم گفتیم

با بیان این که برخى از  وزیرخارجه بریتانیا .«سازنده در افغانستان ایفا کنند

این »: کشورها تفسیر خاص خود را از عبارات و اعمال دارند، افزوده است

هاى خود  لکه خالق بدبختىانى توطئه دیگران نیستند، بکشورها قرب

پیشتر نیز سخنگوى وزارت امور خارجه بریتانیا با انتقاد از عدم .«هستند

رفته  فرصتى از دست»شرکت ایران در کنفرانس افغانستان از آن به منزله 

انتخابات  روابط ایران و بریتانیا به ویژه پس از.یاد کرده بود« براى ایران

هاى ایرانى در  به تیرگى نهاده است و مقام است جمهورى  در ایران روری

ابط با بریتانیا خبر داده روزهاى گذشته نیز از برنامه خود براى کاهش سطح رو

با این حال سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران علت .بودند

این کنفرانس در رویکرد »عدم شرکت ایران در کنفرانس افغانستان در لندن را 

جهت افزایش اقدامات نظامى و برخورد دوگانه با جریانات موجود در 

این در حالى است که کشورهاى شرکت کننده در .اعالم کرده بود« نافغانستا

شنبه که  هاى بزرگ در جریان مذاکرات روز پنج این کنفرانس، شامل قدرت

تامین امنیت این  هفت ساعت به طول انجامید، با سپردن تدریجى مسئولیت

موافقت  ۰۲۰۰و اوایل سال  ۰۲۰۲کشور به نیروهاى افغان از اواخر سال 

 .ردندک

رتبه  سپنتا، وزیر امور خارجه پیشین افغانستان و از مشاوران عالىدادفر رنگین

» :رییس جمهور این کشور پس از پایان گفت و گوهاى لندن اظهار داشت

قرار نظام پذیرى در روند است و مسئولیت ها مشارکت بیشتر خواسته اصلى افغان

هاى اتخاذ شده در کنفرانس  وى با اشاره به تصمیم.«در کشورشان بوده است

همچنین به گفته گوردون .«خوبى براى افغانستان بود ز امرو»: افغانستان افزود

براون، نخست وزیر بریتانیا از طریق سپردن تدریجى مسئولیت امنیت در 

رو  اى به منظور جذب طالبان میانه ها و اجراى برنامه غانىافغانستان به اف

آقاى براون .رد انتظار در این کشور دست یافتهاى مو توان به دگرگونى مى

انجام « محله به محله»ها  هاى امنیتى به افغان افزود، روند سپردن مسئولیت

ار هز ۰۷۰ارتش افغانستان به  شمار سربازان ۰۲۰۰شود و تا اواخر سال  مى

بر اساس .هزار نفر خواهد رسید ۰۳۱نفر و شمار نیروهاى پلیس این کشور به 

ر حمایت المللى به منظو اعالم نخست وزیر بریتانیا قرار است یک صندوق بین

س همچنین از کشورهاى شرکت کننده در این کنفران.از افغانستان تشکیل شود

نه کمک مالى به آن ى، رییس جمهور افغانستان در زمیهاى حامد کرز برنامه

گذارند، حمایت  هاى خود را زمین مى دسته از اعضاى گروه طالبان که سالح

ى در سخنرانى خود در کنفرانس افغانستان در این باره گفته حامد کرز .کردند

شود و  مذاکره با طالبان براساس روند مورد توافق در افغانستان انجام مى» :بود

خواهند به زندگى عادى باز گردند،  ه کسانى که مىدولت افغانستان آماده است، ب

 .«هاى شغلى فراهمکند  کمک کند و براى آنها فرصت

کنندگان در کنفرانس  به گفته دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، شرکت

میلیون دالر براى اجراى این طرح در سال نخست  ۰۱۲اند،  افغانستان قول داده

" طالبان " حبت های زياد راجع به احيای امروز ص .اختصاص دهند
اين واضحاً ، به افزايش فعاليت های محاربوی و . شنيده ميشوند

. خرابکارانه طالبان در آستانه مبارزات انتخاباتی فعلی مربوط می گردد
شما چه فکر ميکنيد ، آيا طالبان از حمايت در بين مردم افغانستان 

های اخير طالبان فعاليت های  در سالبرخوردار می باشند يا خير؟ 
شان را تشديد بخشيده چنانچه اخيرا طالبان با تغير دادن شيوه های حمله 
برمراکز تجارتی و وزارت خانه ها نشان دادن اينکه هنوزهم توانايی 
دارند اما يک چيز بسيا ر روشن است که مردم افغانستان از کسانيکه 

د خسته اند وانها را به هيچ بخواهند جان مردم را به هر عنوان بگيرن
صورت حاضر نيستن ببخشند اما کسانيکه امروز از ادرس دولت 
ومردم بخواهند چنين لطفی به حق ان جنايت کاران روا دار شوند قابل 
بخشش نيستن بايد به پنچه قانون آن جنايت کاران را داده تا باشد مردم 

عقوليت پيشنهادات شما در باره م.  نسبت به حکومت اعتماد پيدا کنند

برخی سياستمداران به ارتباط پيشبرد مذاکرات با رهبران طالبان به 
منظور جستجوی راه بيرون رفت از وضع موجود در افغانستان چه 

 من به اين نتجه رسيدم که مذاکره باکسانيکه هميشه فکر ميکنيد؟
مذاکرات را رد نموده اند وحاضر نيستن که در روی ميز مذاکره به 

چ صورت حاضر شوند اين دعوت ها برای کرد هم اهی يک طرفه هي
به جز اينکه سرکردانی   بوده ونتجه آن از همين حاالها معلوم است 

 .برای خود ويک نوع فريب بسيار واضح وروشن خود را داده اند 

  
 
 

 صفحه دوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

 پیامدهای کنفرانس لندن حضور وعدم حضوربعضی کشورها در این کنفرانس
 فراخوان دولت از مخالفین دولت   

رانس لندن تالش های اخير حکومت افغانستان در کنف

سفر ريئس جمهور به عربستان وجستجو کمک  از 

پادشاه عربستان سعودی واعالن استراتژی حامد 

کرزی ريئس جمهور برای دعوت از مخالفين دولت 

می تواند آغاز گر گفتگو باشد اما اين تالش ها چه 

وقت نتجه ميدهد آيا نتجه دارد يا خير؟ من به اين 

به هيچ صورت نتجه  باورم اينکه مذاکره يک جانبه

ندارد همواره دولت افغانستان از مخالفين دعوت نموده 

وگفته دست از خشونت بکشيد اما اين مخالفين بودند 

بم وانفجار  ،که پاسخ دولت را با حمله های مسلحانه

داده اند وهمواره آن را رد نموده اند وخواست های را 

مطرح نمودند که به دور از پذيرش است به هر 

رسيدن به  رت صلح يک ضرورت است وبرایصو

ا ام ،صورت گيرد آن بايد هر اقدام که  ممکن است 

ه جامعه عمل بپوشد تالش ها نبايد به هر قيمت ممکن

بيان  ازادی زنان و  زادیآچرا که  طالبان مخالف 

محدوديت های اجتماعی ديگر هستند اما يک چيز 

ين حمايت مسلم است که اگر دولت افغانستان  بتواند ا

ها ودعوت ها را از آدرس پاکستان عملی سازد به 

نظر من نتجه خوب خواهد داشت اما آيا پاکستان 

ومقامات دخيل در آنکشور حاضر هستند همکاری 

های الزم با اين پروسه انجام دهند به نظر بعيد ميايد 

اما اگر دولت افغانستان در مرحله اول بتواند طالبان 

سازد کاری بس بزرگی را انجام را از القاعده جدا 

اگر دولت امروز برای مخالفين وعده . داده است 

ميدهد که برای تان زمينه اشتغال زای فراهم ميسازم 

واقعا چی کاری می تواند انجام  بدهد در حاليکه 

امروز اکثر جوانان مملکت را بخاطر بدست اوردن 

لقمه نان وبی وظيفگی ترک مينمايند  در چنين 

ی مخالفين می توانند اعتماد داشته باشند امروز وضيعت

که  دتمامی کسانيکه سالح بدست دارند طالب نيستن

هدف شان وشعارشان ازاد ساختن افغانستان باشد بلکه 

بسياری از انها کسانی اند که از اين طريق امرار 

معيشت مينمايند در حال حاضر مخالفين امتياز 

دهند به مراتب ومعاش که برای جنگجويان خويش مي

بيشتر از معاش است که دولت افغانستان برای 

سربازان اردو وپوليس ميدهد هرچند اين تالش ها 

خوب است اما اين تالشها  تا زمانی نتجه ندارد که 

چيزی بنام امتياز درميان باشد تا زمانيکه اين دولت با 

دادن امتياز بخواهد مخالفين را دعوت نمايد نتجه هيچ 

است اما بايد دولت برای اشتغال زايی تمام را دارا 

اتباع کشور تالش نمايد دولت بايد با سرمايه گذاريهای 

ورشد  ،بزرگ در بخش های زيربنای وکارخانه جات 

زياد مرفوع  را تا حد صنعت می تواند اين مشکل

سازد اما يک چيز بسيار مهم است که آيا مردم حاضر 

اريخ را ببخشند هستند که اين جنايت کاران بزرگ ت

چرا اين حق مسلم عامه مردم است که تصميم بگيرند 

که چی کسی را ببخشند وچی کسی را برای محاکمه 

به دادگاه معرفی نمايند واجازه ندهند هرکس از آدرس 

دولت ويا هم جامعه جهانی چيزی را باالی مردم 

تحميل نمايند که صالحيت وحق دار اصلی آن مردم 

برگزاری جرگه بزرگ مردمی  هستند هرچند برای

دولت تالش دارد اما ای کاش اين جرگه قبل از اين 

برگزار ميشد وپيش از اينکه استراتژی اعالن شود 

دولت حمايت مردم با خود ميداشت نه اينکه بسيار نا 

وقت مثل هميشه به هرصورت   به اميد روزيکه همه 

کسانيکه  قدرت طلبند چه مخالف چه موافق به اين 

يم دورهم جمع شده ديگر ازطريق گروه واز طريق ژر

ند وهمديگر را پذيرفته جنگ امتياز وقدرت طلب نکن

.  .وبرای مردم وکشور خود تالش صلح جويانه نمايند

يعقوبی  پرويز                  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282- فبروریمطابق                                                                                                                                                          8811 –  حوت  

 

 هشتم  شماره

 برگزاری نمایشگاه هنری نقاشی بزم سوری

شتم دلو برای اولين بار نمايشگاه هنری ونقاشی تحت عنوان بزم سوری ه پنچشنبه

برای مدت يک هفته در سالون اطالعات فرهنگ برگزار گرديد اين  محفل که به 

ر واليت غور با چنين شکوه برگزار ابتکار نهاد فرهنگی توسعه برای اولين بار د

در افتتاح اين محفل که  ،روی باز ديد کنندگان باز بودگرديد به مدت يک هفته به 

نمايندگان از تيم پی آرتی در غور  لون اطالعات وفرهنگ برگزار گرديددر سا

دراين نمايشگاه که بمدت يک   ،داشتند ان نهاد های جامعه مدنی حضور نماينده گ

آثاری  "نديم  "ستاد احمده گان کشوده بود آثاری هنری از اهفته بروی باز ديد کنند

شده از محترم محمد هللا يعقوبی وآثاری بسيار جالب وديدنی از طراحی ونقاشی 

که هر کدام انها هزار پيام را ميرساند به نمايش گذاشته شاگردان دار اليتام غور 

ما در واليت زندگی ميکنيم که دارای افتخارات بزرگ  تاريخی فرهنگی .شده بود 

جهان بيابيم اما بايد بگويم  وسياسی بوده  که آثار آن را می توانيم در گوشه وکنار

 که ما شخيصت های در سال های اخير داشته ايم که هنوز مکتب شان روهروان

ستاد مشعل غوری که آثارش گواهی از توانايی خاص خود را دارد می توانيم از ا

او را نشان ميدهد اما امروز ما درواليت غور کمتر می بينيم که به اين های 

تشويق  راتوانايی ها توجه صورت گيرد اما اين مردم هستند که می توانند هنرمند

ن نمايشگاه  ديدن وبخوبی د که خوشبختانه مردم از اينواورا به بلندی ها برسان

                                             . .                             کردننداستقبال 

                                         

 

 

 

 

چوچه هفتم   -------- 8ادامه ص           

                                              :باران جواب داد
                            سنگ پشت كوچكت را نديدم

                                  بچة مقبولكت را نديدم
 
 ،سنگ پشت باز هم با غمگيني به خانه آمد و ديد كه گل

روي سنگ  پژمرده شده و سر  خود را پايين آورده و به
دل سنگ پشت به گل كوچك سوخت و آمد كه با . گذاشته است

سنگ پشت با دست به روي گل مي . دست، گل را نوازش كند
چند بار كه . كشيد و دستش به سنگ كوچك هم تماس مي كرد

دست سنگ پشت به سنگ كوچك خورد، سنگك كمي گرم شد 
اه اما سنگ پشت متوجه او نشد و از گل سي. و به هوش آمد

                                            :پرسيد
                                  گل قشنگ، گل قشنگ
                                 سنگ پشت كوچكم كجاست؟
                                    بچة مقبولكم كجاست؟
ادرش سنگ كوچك به جواب م ،گل سياه خاموش بود و يك بار

                                                    :گفت
                                               مادر جان،

                                 سنگ پشت كوچكت اينجاست
                                      بچة مقوبلكت اينجاست

ت و سنگ كوچك باز سنگ پشت صداي چوچه اش را شناخ
                                                          :هم گفت

                                                 مادر جان،
                       از تنهايي دلكم تنگ شده است

ركم سنگ شده است                      پايكم تا س  
               

. پشت فوراً سنگگ را برداشت و در بغلش گرفتسنگ 

چشمهايش را باز كرد ؛ گرم شد ؛نزديك قلب مادر بود ،سنگك

گل سياه هم دو باره . و دوباره به سنگ پشت كوچكي مبدل شد

همه خيلي خوشحال شدند، چوچة كوچكتر را بوسيدند . تازه شد

        .و به هم قول دادند كه بعد از اين او را بيشتر ناز بدهند

                      (پايان)   

يگانه "استاد غالم حيدر  

ملینهاد فرهنگی توسعه   صفحه سوم 

 گپی در باره کاندید

 

دیروز که رئیس جمهور بود . امروز روز کاندید است
امروز که . هزار دالر است 00گفت دارایی اش 

دیروز . کاندید است میلیو ن ها افغانی خرج می کند
ت او هم که قدرت را با ناتوانان تقسیم نمود، دول

امروز که کاندید است باز با همان ناتوانان . ناتوان بود
دیروز که رئیس جمهور بود . پیمان بسته است

امروز که کاندید است . کشور رو به نگون بختی رفت
آزموده را ! آری. قول ساختن کشور را می دهد

دیروز که . امروز روز کاندید است.آزمودن خطاست
خلی، خون ناموس جهادی بود، در جنگ های دا

امروز . نوطن را به پای آرمان قومی خود می ریخت
که کاندید است می خواهد از ناموس وطن 
پاسداری کند و رئیس جمهور تمام ملت افغانستان 

دیروز که جهادی بود بر علیه متجاوز خارجی . شود
امروز که کاندید است با همان خارجی . جنگید

بود کابل را در  دیروز که جهادی. پیمان بسته است
. ند یک چشم به هم زدن به خرابه ای بدل نمود

امروز که کاندید است قول ساختن کشور را می 
امروز روز .آزموده را آزمودن خطاست! آری. دهد

امروز که کاندید است دیگر برنامه . . کاندید است
. امروز روز کاندید است. ای برای کارهایش ندارد

رزوی اش بود که رئیس دیروز که بی سواد بود، آ
امروز که کاندید . جمهور شود و کشور را بسازد

امروز روز . است هنوز هم نمی فهمد که نمی فهمد
امروز که کاندید است مبارزه با فساد  کاندید است

خط مش انست چه بسا روزهای که هدر رفت بیا 
به این نتجه برسیم که امروز روزی کاندید است 

ی است بعد از انتخابات همه شعارهای انتخابات
بازهم همان تیم است همان پیمان بیا یید همه 
گفتنی هاره گفتنی های کاندید دانسته و امید به 
عمل ان را فراموش کنیم چرا که امروز روزی کاندید 

 .......... است 
 

 

 

 

 

 
   آیا شنیده بودید..........  اگر نه پس بخوانید

  تحقیقات جدید نشان داده که مرکز

 .زمین خانه کعبه شریف است 
  یکی از فوائد نماز آن هم در قسمت

ه اینست که، در هنگام سجده سجد

تمام شعاعات  مقتدی
جذب کرده  که بدن الکترومقناطیسی را

است از طریق سر به زمین یعنی 

آن .ذخیرۀ چارج الیتناهی انتقال میدهد
 .هم بطرف مرکز زمین

  جگر تنها عضو داخلی بدن است که اگر با
عمل جراحی قسمتی از آن بر داشته شود 

 .دوباره رشد می كند
  ميليون رنگ  82چشم انسان می تواند

 .تلف را ببيند و از هم تشخيص دهدمخ
 يايی سگ با حس بويايی مورچه حس بو

 !!!بری می کندبرا
  سال متوالی بخوابند 3می توانند حلزون ها. 

  در شيلی صحرايی وجود دارد که هزازان
 .سال است در آن باران نباريده است

 زبان مقاوم ترين ماهيچه بدن است. 
 اختراع شد گوگردندک قبل از ف!!!!! 
  قرنيه چشم تنها قسمت بدن است که خون

 .ردندا
  قلب انسان در هنگامه عطسه به اندازه يک

 !!!ميليونيم ثانيه می ايستد
  حس بويايی خرس تقريباً صد برابر قوی تر

 .از حس بويايی انسان است
  حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ

 !!!!است
  تجربه نشان داده است که مرغ با

شنیدن صدای موسیقی بزرگترین تخم 
 !!!را می گذارد

  ز رو 05ابریشمی در کرم های
 !برابر خود غذا می خورد5000

  زنبور عسل دو معده دارد یکی برای
آوری عسل و دیگری برای هضم جمع 

 !غذا
  یک زنبور عسل باید روی چهار هزار گل

ه اندازه یک قاشق بشیند تا بتواند ب
 !عسل تهیه کند

  موشهای صحرایی چنان تکثیر می کنند
ی ماه دو موش صحرای01که در عرض 

 !یک میلیون فرزند داشته باشندقادرند 
  موشهای صحرایی ساالنه یک سوم

منابع و ذخایرغذایی جهان را نابود می 
 .سازند

 سایت افغان پیپر :منبع                    
 
 

 اندرزهای سیاسی
بهول بخرد ،عدالت را پـــــــــ كسيكه قـــــــدرت را با با  
                   . ـروشدپـــــــــــول مي فـــــــــــ

حكومت طالئي در جاي وجود دارد كه نتوان قوانين را 
                                           .با پول خريد

اگر پــــول  در جهان نبود  هيچ جــنــگــي  رخ  نمي 
.داد  
سوراخ سوزن براي دو دوست به اندازه كافي فراخ  

           ...من تـنگ ااست و سراسر دنيا براي دودش
با اينهمه فضيلت كه دست راست دارد چرا انگشتر را 

::در دست چپ ميكنند؟   
 !!!!!!!در طول تاريخ هميشه اهل فضل محروم بوده اند 

                                                  
 انهيچ كس حاضر نيست پند بگيرد ، ولي همه كس

پس معلوم مي شود كه پول حاضر هستند پول بگيرند ،
                                           .بهتر از پند است

حوادث تلخ را مرور كنيد تا شما همچون من اين حقيقت 

رين ـــــكتـــــرا بپذيريد كه بزرگترين جنايات ، با كوچ

                        .ه استـجام گرفتـــــــــتها انـــــدس

گاه كساني است كه همديگر را نمي شناسند و به جنگ كشتار 

نفع كساني است كه يكديگر را مي شناسند ولي همديگر را 

                                               .نمي كشند

(                 "سعيدی" امين هللا  )تهيه کننده               

 

 

 

 

 درخت سفیدار با ارزش ترین محصول زراعتی در مناطق سرد سیر )مرکزی( 
 
امروز هدف اصلی در ساحه زراعت بيشترين عايد از فی واحد زمين ميباشد 

 12گر در يک جريب زمين آبی گندم زرع گردد حاصل حد اوسط ان مثال ا

افغانی باشد  در  852سير گندم خواهد شد اگر قيمت يک سير گندم در بازار 

دوازده هزار افغانی می شود صرف      82222واقع عايد يک جريب زمين 

. نظر از مصارف که در  کاشت تا برداشت اين محصول صورت گرفته است 
حال اگر يک جريب زمين در خت سفيدار غرس گردد حد اقل ظرفيت در عين 
پنج هزار اصله در خت را دارا بوده که بطور اوسط بعد از ده سال به  5222

مرحله استفاده کامل ميرسد وهم چنان با استفاده از بعضی موضوعات تخنيکی 
ی از آن دهی زمان استفاده گير     ک استفاده از کود يوريا ابياری مناسب وخا

قسميکه ديده می شود استفاده .کوتاه شده هفت الی هشت سال به حاصل ميرسد
وسيع اين محصول در ساحه ساختمان سازی در ودروازه کلکين ومواد سوخت 
سال به سال به ارزش اقتصادی اين محصول            افزايش به عمل می آيد 

ار افغانی ميباشد دو هز 2222قيمت واقعی يک اصله در خت حد اقل فعال .

اگر محاسبه از قيمت فعلی اين محصول صورت گيرد عايد يک جريب زمين 
بعد از ده سال ده ميليون افغانی می شود که اين عايد در سطح دنيا کم نظير 

طوريکه تجربه نشان داده اين درخت توافق خيلی خوبی در .بوده وخواهد بود 
ت ميباشد بهترين کار اين خواهد اين محيط داشته عاری از هرگونه امراض آفا

بود که اگر نهاد های دولتی وغير دولتی می خواهند کمک بخصوصی در 
ساحه زراعت داشته باشند اين محصولرا ترويج داده وبرای کسانيکه شرايط 
تطبيق اين محصول را دارا ميباشندکمک های الزم را انجام داده تا هم کمک 

ست کرده باشيم وهم از اين طريق به سرسبزی وهم بهترساختن محيط زي
جلوگيری از سرازير شدن چوب های کشورهای همسايه که امروز اکثر 
بازارهای افغانستان را اشغال و اکثر کسبه کاران برای ساختن دروازه وکلکين 
.       وپوشش ازان استفاده مينمايند کرده و عايد خوبی هم بدست اورده باشيم 

                                                    
" باختری "جمعه خان   

 

 



 

 

 مختصر بیوگرافی و افتخارات شهید عبدالقدوس "قیام "                                 

             ذردــی میگـی چغچران چـبایـیدر شـــــهـرز

0282-فبروری                                مطابق                                                                                                                          8811 –  حوت   

 

 هشتم  شماره

 گپ های روز

 .شرکت نميتوانست ای کاش يک شخص يکبار بيشتر در انتخابات افغانستان 
تازه مترجم شده  تعداد از جواناناگر انجیوها اینگونه رشد نمی کردند این 

 ؟کردنند چکار می 
و  وردندآبعضی ها رای می شد چگونه اگر انتخابات بدون تقلب برگزار می 

 ؟برنده انتخابات می شدند 
اموال  انی دمت به وطن و ملتشان بودند چه کساگر مسئولین به فکر خ

 کشور را در حسابهای شخصی شان واریز می کردند؟
اگر تملق و چاپلوسی وجود نداشت بعضی ها برای رسیدن به اهدافشان 

 چه کاری باید انجام می دادند؟
ان نبود چگونه کشورهای خارجی اوقات فراغت خود را پر می اگر افغانست

 کردند؟

 .ل ها از کجا ميشد ـزگر فساد اداری نمی بود پس اين بلند منا
 .قوق بشر محاکمه شوندحای کاش آدم کشها بر خالف موازين 

 .آزموده را نيازمايند در انتخابات  ای کاش مردم ما
 .ا ورکشاپ نگويندکار خانه يا کار گاه ر  م ای کاش مرد 
ما بدانند که کشور ما از عقب مانده ترين کشور های جهان هست و م ای کاش مرد 

 .گويند پاکستان را دال خور ن
 . ب های وطن ما به خارج از کشور رايگان نميرفت و بعد از اين نرودآای کاش  

 .نگريدای کاش بعد از اين هيچ طفل بی پدر نگردد وهيچ مادری بداغ جگر گوشه اش 
 .ای کاش بهترين کانديد انتخاب شود نه شيادترين

 .همه صلح خواه شودقدرت طلبی جای به  ای کا ش 
 .ای کا ش جای ظلم عدا لت به پا شود
 .ای کا ش دشمنی و بد ی ازميا ن رود

 .وشنبه باشد  ای کاش هر روز جمعه
 .اعده به بهشت حمله نکندقای کاش دوزخ و جنت هم سرحد نباشد که ال

 . ردش قناعت ميککاشکی زن به زن بودن
 

 .ردند ويا هم مرد ها تقليد زن هاره نميکردنندکاشکی زن ها تقليد مردا نمی ک
 .ميشد وطن آبادتا جای اين قدرانتقاد کاری انجام می داديم  ی کاشا

 اعالن کاریابی

.اشخاص که واجد شراط اند  می توانند درخواست خود را بياورند  
.واليت غورباشند  فارغ التحصيل  صنف شانزده باشند اگر از  -8   

مهمانی خوب داده بتواند  ويا هم يک واسطه قوی و غير قابل برگشت داشته باشند  در  – 2

              .غير اين صورت نه وقت خود ونه هم وقت مارا ضايع کنند چنانچه کرد ه اند 
س در موسسه شود مسئول درجه يک کارمند آ مادگی هم داشته باشند که اگر هرنوع اختال -3

                                                                                       .  محل ميباشد 
اگر از واليت وردک هرات ويا هرواليت ديگر که واسطه  شخصی با موسسه  دارند می 

                                                       . توانند به شرايط ذيل درخواست بياورند 
سند صنف دوازده را به همراه داشته باشند امتحان هم برای اشغال وظيفه گرفته نمی  – 8

                              .شود چرا که از راه دور به اين جا آمده وحاضر به کارشده  اند
ر د مشکل ندارد مگم يک کمی انگليسی وکمپيوتاگر سند صنف دوازده را هم نداشته باشن – 2

بايد متوجه باشيم که اين کار در  راالبته يک چيز. می شوند  از کسی شنيده باشند بازهم مقرر

تمام موسسات ديده ميشود بعضا موسسات وابسته به يک واليت ويک قوم شده که بسيار به 

برای اينکه از اين حرف ها .يند ندرت اگر نا چار شوند از نيروی کار محل استفاده مينما

مطمئن شويد می توانيد سربزنيد به موسسات وببينيد فعاليت های موسسات  واشخاص که در 

آن کار مينمايند الزم به ذکر است که چند ين مورد اختالس وسوء استفاده که در موسسات 

ه اما بعد از غير دولتی صورت گرفته در مرا حل اول سوال اول متوجه کارمندان محل بود 

دارند چون  دکه دست اصلی را مردمان که از محل نيستن دتحقيقات فراوان به اين نتجه رسيدن

موسسات مقررات سختی در برخورد با چنين قضايای نداشته تنها با سبکدوش کردن کارمند 

                                                                                         .اکتفا نموده اند 

  

 
 

 

لیـــــــــــــــــــــــــــــــــعه مـنگی توســاد فرهــــــــــــــــــــبنی :راتـــی شــــان نــــارگ  

  
 

 

بـنـــــــــــــــــــــــــــــــــیاد فـرهــنگی تــوســعـه مـــــــــــــــــــــلی :صـــــاحـــــب امــــتـــیــاز  
                       6747607970 "   یـعقـوبـی  "پــرویــز   :               ئولــــمــــدیــر مس

                  parwizyaqubi@gmail.com        :                    ایمل ادرس     

" فـضــلی" عــــــــــبـدالـلـطـیـف  :     ولـسـئــر مـدیــاون مـــعــم  
"شــــــــــــــجـاع"شــــــــــــــــــــــــجاع الــــدیــن  :               رـیـــردبـــــــــــــس  
"پــار ســــا" مـنـیـر :             رـیــردبــاون ســعـم  

"رســولــــــــــــــــــــــــــــــــــی"خـــلیــل هللا  :                  ارــــتــراســـوی  
"سارــاکـــخ"ول ــالم رســـغ:               امور مالیمسوول   

بورد رهبری نهاد فرهنگی توسعه ملی  :          تحت نظر هیت تحریر  
محمد نبی سلطانی :      دیزاین             وتر یکمپ  

   
 

:                           گـــــــــــــزارش گـــــــــــــــــــــران   
   "نوری" ، نور محمد " حنیفی "محمد شفیع "انوش "حسین غالم: غـــچـــران چـ

جمعه خان : دولــت یــــار   
"وحید" فضل الحق : تــــــــولـــک   
محمد مجاهد: تــــــیــــــوره   

عبدالحکیم ساقی و محمد صداقت : چــــهارســـــده   
محمد آصف همراز: لعل وسرجنگل   
احمد وثیق: دولــــــــیـــنـه    
  " حنیف " محمد طاهر : شــــــــهــــرک 

محمد فهامی :پـــــــــــسابـــنـد   

   --------------:ساغر 
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Etahad Monthly    

 صفحه چهارم نهاد فرهنگی توسعه ملی

فــــرزند عبدالغفور در سال ( قيام)دگروال عبدالقدوس 

يوره واليت غور چشم در قريه آبيدك ولسوالي ت 8312

موصوف تحصـيالت ابتدائي الي صنف . به جهان گشود
هشـــتم بدرجه اول نمره گي به مكـتب ابتدائي قُبه 
ولسوالي تيوره بسـر رسانيد و بعد از فراغت صنف 

شامل ليــسه مسلكي اســـتاد  8352هشــتم در سال 

 . هرات گرديد( بهزاد)
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