
   

 

        

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                                            

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارهشم  اول 

 

 صفحه اول نهاد فرهنگی توسعه ملی

رّسُای طثش تِاری طزاّت ّتاسگی را تَ ُوزاٍ دارد تِار ُویؼَ ًْیذ اس طز طثشی ّػکْفای هیذُذ ػکْفایی کَ اس عقة 

تاسٍ طزتیزّى هیکؼذ ّتوام اًچیشُاییکَ در گذػتَ تْدٍ اًذ را تَ فزاهْػی هی طپارد ُّوَ چیش را  طزدرّسُای طزد سهظتاى 

طاسگاری ُّن یاری طثعیت را تزای ایٌکَ اس اى خْب اطتفادٍ در ػکْفای  تاسٍ ػزّع هیکٌذ غٌیوت تذاًین یک لذظَاس

ّایي هزستْم تالع داػتَ تاػین یک رّس را تزای غزص یک ًِال ّ ّتوام طال اس تاسگی اى در دْلی ّطي ّطزطثشی ایي 

اطت ّیا ُن صثخ یا  هذلَ ّقزیَ خْد لذت تثزین طزطثشی کَ دیذى اى فزق ًویکٌذ کَ ػة اطت رّس اطت تاریک اطت رّػي

ػام اطت اها تادیذى اى دل ّرّح ُز اًظاًی تاسٍ هی ػْد ػِز چغچزاى تا ایٌکَ اس ًگاٍ ّطعت داخل ػِز تظیار تشرگ ًیظت 

اگز ُزکذام اس ػِزًّذاى ایي دیار ُوت تَ خزچ دٌُذ ّیک ًِال غزص ًوایٌذ ایٌجا تَ جای تثذیل هی ػْد کَ ُزکض آرسّی 

هي چیظت ّقتی فزصت تزای ها هْجْد اطت ُّز کذام اس ها ُن تْاًاتی فشیکی را ًیش دار هی تاػین  یاى تدیذارع را هیٌوایذ 

چزا ًثایذ اس فزصت تْجْد اهذٍ فصل تِاری اطتفادٍ اعظیوی را ًذاػتَ تاػین هي یک ّاقعیت را هی خْاُن تا ػوا ػزیک 

کٌیذ ادظاص تاسگی در ّجْد تاى سًذٍ هی ػْد دلیل اع تظاسم ّقتی ػوا اس پیغ رّی تعویز فعلی ریاطت سراعت عثْر هی

ّاضخ ّرّػي اطت کَ در اًجا ًِال غزص ػذٍ ّدال تَ اصطالح عام تَ تز رطیذٍ اطت اگز ها پیغ رّی خاًَ خْد ًِال 

جِاى ًْرّس اعتذال آفزیي ًّظن آّر ّاقعیت اطت کَ  کاری تکٌین ّاقعا کَ طِن خْد را در طزطثشی ػِز خْد ادا کزدٍ این

ایي ارسػوٌذی را ًیاکاى ّگذػتگاى ها ّآًِای اس خْد تیا دگار گذاػتٌذ کَ . ًّْیذ تخغ اهیذ ػکْفٌذٍ ی سًذگی ّرّیٌذگی اطت

ها تایظت کَ قذر ّاُویت آًِای را کَ تا اًذیؼَ ّتیٌغ جاّداًَ خْیغ تزای ها ارسع . اهزّس هایَ ی افتخار تؼزیت اطت

در ایٌجا هٌظْر اس تجلیل ذاػتٌذ، ارج گذارین ّاهاًت آًِا را تذّى خیاًت تَ ًظل آیٌذٍ تزطاًین فزٌُگی ّپایایی فزّسًذگی تجا گ

 ؛رّس ًْرّس اطت کَ تایذ تا ػاى خاؽ تجلیل ػْد  

 گیتی اس طز هیؼْد ًْ سًذگی افزّس هاطت......................................هاٍ دول  رّس اّلغ ًْرّس هاطت 

در تلخ تزگشار هیگزدیذ ّاس آًجا عالوگیز ػذ؛ ّاژٍ ًیکی ًخظتیي تار در دیار تْ طز تلٌذ کزد ُّوَ ًْرّس !آری ُوْطي

ایي ریؼَ . اًظاًِا در فزٌُگ تْ تزاتزتْدًذ ّدتا در ستاى ّفزٌُگ ها سى ّهزد یکظاى اطت ّ اّ هزد ّ اّ سى خطاب هیؼْد

پیز تز اس تاریخ ها اهزّس ًواد گشارٍ ی تؼزیت ػذٍ اًذ، چگًَْ ّتٌیا د اس کجا طز چؼوَ گزفتَ اطت ّایي جؼٌِای تاطتاًی ّ

افتخارات هارا در دم تزّریظت ّاًتذار ّتٌگ ّتزیاک تظتَ اًذ ّکظی ًیظت کَ خاکظتزّ خاػاک تْدٍ ػذٍ را اس رّی ققٌْص 

ر تَ جِاًیاى هعزفی فزٌُگ ّتاریخ ایي طزسهیي تزّتذ ّایي هزغ ًیکْ طیزت ُشار جاى را دّتارٍ سًذٍ گزداًذ ًّْرّسّا

ًوایذ؛ ُوَ اس خْد تیگاًَ ػذٍ اًذ ّرّسگار تذ اقتصادی داًؼوٌذاى هارا فزطْدٍ طاختَ اطت ّکارهٌذاى دّلتی را هصزّف 

رّسگار تذ اهٌی کزدٍ اطت ّاخذ هعاع ّگْػَ ای خلْتگاٍ را ُشار تار تِتز اسجِیذى ّػْریذى ّتارّپْدػذى هیذاًٌذ 

اعتذال تٌیاد جِا ى اطت ّکظی کَ اًذیؼَ ی عذل ًذاػتَ تاػذ، طتوکار .ِای سهاًَ کْفتَ ػذٍ اطتّتاّرهٌذیؼاى در تی تاّری

اطت ّطتوگزاًزا ًَ ًْرّس ًَّ اعتذال در کاراطت ًَّ تیٌغ ّػگزد اًظاًی ؛ دکین ًاصز خظزّ ایٌچٌیي کظاى را تذتز اس 

 :گزگ درًذٍ هیذاًذ ّهیگْیذ

 ..تِتز اس هزدم طتوکار اطت... .........گزگ درًذٍ گزچَ کؼتٌی اطت 

 ..ّسطتوگار طخت دػْار اطت...............اس تذ گزگ رطتي آطاى اطت 

اها تاس ُن ًْرّس تاطتاًی را کَ اس در رطیذ تزای ُوَ ُوْطٌاًن تثزیک گفتَ ّخْع اس ایي ُظتین کَ ًْرّس در یک فضای 

تَ اهیذ ایٌکَ رّسی  تتْاًین ایي رّس را هثل  گ ّدر تیزّى ُن ًثْدکاهال ارام در طزتاطش افغاًظتاى تجلیل گزدیذ ُز چٌذ تشر

 هذیز هظّْل   .........................سّگذػتَ در تیزّى ّتیاتاى ایي کِي سهیي تجلیل ًواین ُز رّس تاى ًْر
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..........................................سخن نخست    

............................فشرده اخبار داخل والیت   

.................................فلک را سقف بشکافیم   

.......... مستقر شدن کندن اردوی ملی افغان در غور  

.....در کشور ما روز زن اینگونه تجلیل می شود   

........................در مکاتب غور چی میگذرد   

..................................چند مطلب اجتماعی   

.ای تمویل کننده شد غور میزبان نهاده ، به ابتکار کمیته انکشافی  

 فشرده اخبار داخل والیت

این تعمیر آمریت برق والیت ؼور به بهره برداری سپرده شد 

دارای هشت اتاق  پروژه که از بودجه شرکت برشنا در دوطبقه

بشکل پخته واساسی توسط شرکت  مترمربع 652به مساحت 

کار ان تکمیل وبه حضور  ماه 7بمدت  خالدظفر ساختمانی

داشت عبدهللا هیواد والی ؼور وعده زیاد از روسای ادارات 

عمیر زمان ین تدولتی افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت ا

مریت برق کارهای اداری خود را بداخل دو افتتاح می شود که آ

اطاق گلی به بسیار مشکالت به پیش میبرد به گفته امر برق  با 

افتتاح  این تعمیر مشکالت شان از ناحیه تعمیر واطاق دفتر 

داری مرفوع خواهد شد هرچند قیمت کیلووات برق در والیت 

از ناحیه سخت شاکی  اند امید  افؽانی بوده که مردم 50ؼور

داریم دولت درقسمت ساختن بند برق باالی دریای خروشان 

                      .هریرود توجه داشته تا این مشکل حل شود 

مسوصفحه ......... ادامه    

                                                                        

  

  

 

همه میدانیم که تآمین امنیت وظیفه پولیس است این ارگان 
معتبر ملی در ؼور مسئولیت داشت تا شرایط را طوری آماده 

چ نوع خطر جانی و مالی زندگی ملت و مردم  را سازد که هی
تهدید نمیکرد تا مردم میتوانستند در فضای صلح و آرامش 

شخصی و سیاسی خود ,اجتماعی,زندکی کنندو از حقوق مدنی

استفاده می نمودند شرافت و کرامت انسانی از تعرض مصئون 
می بود، مورد بی حرمتی ازطرؾ حلقات و گروهای فرصت 

می گرفت، بدون موجب شرعی و قانونی کسی طلب قرار ن

مجازات نمی شد، مخالفین و یا هم موافقین دولت که به حقوق 
ملت اعتنا ندارند باالی مردم ظلم می کنند مورد پیگرد قانونی 
قرار می گرفتند و قانون را باالی همه مجرمین و متخلفین 

                                               .یکسان تطبیق می کرد
با تآسؾ که چنین فضای از اوان حکومت اقای کرزی تا بحال 

درین اواخر با گذشت .ملت ؼور میسر نگردیده و حاکم نشده 

هرروز اوضاع و خیم تر امنیت خراب تر زنده گی بر ملت 
                           .مظلوم ؼور تنگتر و سخت تر می شود

نا هنجاریها خاموشی ، ضعؾ و  علت این همه نا به سامانیها و

نا توانی پولیس در ؼور بوده است زیرا  اصل مساوات و 
برابری در مقابل قانون مفهوم واقعی مصداق و منطق حقوقی 
خودرا از دست داده قانون طور یکسان باالی همه متخلفین و 

مجرمین تطبیق نمی شود با متمردین ، قدرت های محلی 
رد مورد پیگرد قانون قرار سازش های سیاسی صورت میگ

بدون مبالؽه و ؼلو میتوان گفت اگر نظر بیک . نمی گیرند 

تعداد والسوالی ها انداخته شود دیده میشود که تردد وگشت گذار 
اشخاص و افراد مسلح ؼیر مسئول بیشتر از نیروهای امنیتی 
میباشد بدون حراس حتی به مراکز ولسوالی ها رفت و آمد 

.م مشهود و تهدید جدی بر امنیت عامه استدارند که خود جر  
پولیس چنین وضعیت را به چشم سر مشاهده می کند اما نسبت 
اینکه هر کدام متعلق و مرتبط به یک قدرت محلی هستند و یا 

هم بکدام ملحوظ دیگر مکلفیت و مسئولیت خودرا که همانا 
این نا . تآمین امنیت و پیگری مجرمین باشد فراموش می کنند 

رابریها وتبعیضات از یک سو باعث شده تا زور مندان و ب

قوت های محلی بیشتراز پیش تقویه و اکمال شوند و به خواسته 
از سوی دیگر باورو اعتماد . های دولت جواب رد بگویند 

مردم نسبت به حکومت کمتر شود ، بین ملت و حکومت فاصله 

بل مالحظه ایجاد گردد ، اتوریته و اعتبار سیاسی دولت بحد قا
                     .تنزل کند مورد انزجاروتنفر ملت قرار گیرد

  

آنچه مردم ؼور انتظار داشتند ، خلع سالح قوماندانان و زور 

مندان محلی ، تآمین امنیت در تمامی واحد های اداری و مرکز 

ؼور بوده در این راستآ پولیس و همچنان پی آر تی  که 

ؼور به عهده دارد کدام اقدام عملی و مسئولیت امنیتی را در 

چشم گیری که در کاهش نا امنیها و قدرت نمائی های زور 

حتی دراین اواخر پی ار تی از .  مندان تآثیر داشته باشد نکردند

ساحه مرکز بیرون رفته نمی تواند چه رسد به آنکه عملیات 

پولیس و دیگر . های  نظامی را با پولیس یکجا را اندازی کند 

همکاران این ارگان معتبر ملی  بر ملت ؼور امتحان خودرا 

دادند ضعؾ و ناتوانی خود را به اهالی والیت ؼور که 

حکومت واحد میخواهند ثابت ساختند و نتوانستند درین چند 

سال حکومت های محلی را از بین ببرند و چنگال سردمداران 

را  قدرت های محلی رااز جان مال مردم کوتاسازند وقانون

                               .........باالی چنین افراد تطبیق کنند

                                      صفحه دوم .........  ادامه    
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 نهاد فرهنگی توسعه ملی

 صفحه دوم

 

سایر ارگان ها و ادارات اینجا برخور دار ه نسبت ب

است، ولي تا هنوز هیچ اقدامي كه چشمگیر در 

ارتقاي ظرفیت ها باشد، انجام نیافته، كه این مساله 

میتواند شاخصه ي بزرگي باشد از ناكار آیي معارؾ 

ؼور، حتا در سطح شهر چؽچران، این ریاست از 

یه ي همان ظرفیت هاي كه همیشه به اصطالح همسا

در و دیوارش بوده، هم استفاده درست نتوانسته و 

بطور كل لیسه ها و مكاتب تحت شهر چؽچران كه 

رو در روي دروازه این ریاست قراردارند  در 

وضعیت تاسؾ باري بسر كه با برداشت از وضع 

موجود این مكاتب شهرو مركزوالیت میتوان ابراز 

دور  داشت كه وا به حال لیسه ها و مكاتب كه در

امروزه شاگرد !!! دسترین نقطه ي ؼور قرار دارند

( 00)لیسه ي شهر چؽچران كه وسعت یك دایره را 

درجه میخواند ویا یك دایره را یك زاویه ي قایمه 

تلقي میكند، یا تعریؾ خط را از لحاظ هندسي 

نمیداند، همچنان با خوانش كلمه ها و جمله هاي 

ست جمالت فارسي دري نا آشنا است و بصورت در

را به خوانش گرفته نمي تواند، این مسولیت بدوش 

كي است؟ كدام اداره، دفتر و یا موسسه پاسخگوي 

این موارد مي باشد؟  ویا چه انساني مسولي میتواند 

مكن كاري )این همه پرسش ها را پاسخگو باشد؟  

مي پذیریم شاید بهانه ها طوري !( كه بر پا سنگت آید

تر از ؼور نبوده و دلسوزي باشد كه ریس این دف

براي آینده ي معارؾ ؼور نشان نداده، اما این بهانه 

ي است كه میتواند تعدادي را براي مدتي تلقین نماید، 

ولي براي هیچ فرزند آگاه ؼوري مورد پذیرش 

نیست، چرا كه اوال رییس معارؾ جز افراد معارؾ 

مي باشد واز لحاظ وظیفوي ایجاب مینماید تا توجه 

چه بیشتر در راستاي كاري اش نماید، دوم مقام هر

ریاست معارؾ ایجاب مي نماید تا تمام ظرفیت هاي 

اما و ...ر شدن معارؾ بكار بسپاردخود را براي بهت

اما این بهانه جویي ها جایي را نمي گیرد، اگر ما 

ؼوري هستیم و به عنوان ؼوري درچوكات معارؾ 

ربیه ي اوالد ایفاي وظیفه میكنیم و احساس براي ت

ؼور و ؼوري ها داریم همچنان میخواهیم ؼور آینده 

ي داشته باشد بهتر از امروز، پس انساني كه 

رهبریت ویا مقام ریاست معارؾ بدوشش مي باشد، 

تنهاست و یك نفر و به فرض اگر اگر بخواهد عمل 

تخریبكارانه ي را هم براي آینده معارؾ ؼور انجام 

ولي وظیفه ي . خواهد بودبدهد به یقین كه ناكام 

اصلي و مسولیت بزرگ بدوش ما آدماني هست كه 

اما به یقین براي . خود را ؼوري تلقي مي كنیم

دوستاني كه ؼوري هستند و در چوكات ریاست 

معارؾ ایفاي وظیفه مي نمایند میخواهم بگویم كه 

عملكرد شما در چوكات ریاست معارؾ ؼور، 

خدمت شما  عملكرد یك ؼوري محسوب مي شود،

براي معارؾ ؼور مطمنا خدمت به ؼوري ها 

شمرده خواهد شد و بر عكس خیانت شما هم به 

عملكرد ؼوري خوایین بشمار خواهد عنوان یك 

رفت، با مشاهده ي وضع موجود در معارؾ ؼور 

بدرستي میتوانم بگویم كه دوستان ؼوري من متوجه 

باشید كه در آینده تاریخ سیاهي معارؾ ؼور به 

سانیكه عملكرد خوب و مثمر را نمیخواهند براي ك

نسل آینده ي ؼور انجام دهند نوشته خواهد شد، 

مطمنا میتوانم بگویم كه روند و گذر تاریخ را هیچ مساله 

ي تؽییر داده نمیتواند، جز اینكه ما در انجام وظایؾ مان 

آرزو مندم حرؾ ها و . از خود ها شاهكار نشان دهیم

عده دوستان كه هدؾ مندانه در راستاي نوشته هایم به آن

بهتر سازي معارؾ ؼور و براي تربیه نسل آینده ي این 

جمشید احمدی .     سرزمین زحمت میكشند بر نخورد

........ 

 

ارهشم  اول  

 فلک را سقؾ بشکافیم 
در همه اعصار و زمانه ها چشم دید انسان ها از 

ممالك و افرادي كه در آن سرزمین ها زندگي 

میكنند و از هواي خدادادي ومفت طبیعت سود 

براي بهتر سازي اجتماع و جامعه آن ، مي برند

سرزمین باز میشود، بلي نیاز جوامع مختلؾ 

ابر آنچه در آن جامعه اولویت دارد سنجیده بن

. اهده مي كنیم میشود امروزه هم چنانكه مش

ضرورت ها و نیاز ها بنابر همین منوال است، 

بلي درهمه ي موارد بنابر آنچه كه ضرورت 

                  تشکیل میدهد ، یک سلسله                 جامعه را  هاي مبرم

ه درهمه اعصار و زمانه ها براي ملت هاي مسایل اساسي و تهدابین هم وجود دارد ك  

گوناگون نیاز و ضرورت مشترك بحساب مي آید كه همه سرزمین ها با تمام انسانهاي آن 

این مشتركات را دارند وبراي هر موجود عاقل و به اصطالح قابل تربیه نیاز هست تا 

ه ها، معیارها، دست و پایي براي بر آورده شدن آن نیاز ها بزند، مي پذیریم كه فرآورد

همه و همه در طي زمان و با گذر تاریخ سیر تكاملي خود را ... ادیان، فرهنگ ها، علوم

پیموده تا نیاز هاي امروزین ما كه خود ها را انسان هاي قرن بیست ویك تلقي میكنیم، 

برآورده سازد و حال هم تالش هاي خستگي ناپذیر در جوامع گوناگون در جریان است تا 

روان را به سمت و سویي دیگري كه بتواند براي مرفع سازي بهتر انسانها كار آمد این كا

باشد، حركت بدهند، بنابر موقعیت جهاني و اینكه هر اجتماعي به كدام سمت و سو روان 

است، ماهم خود را جز این كره ي خاكي محسوب میدانیم و برتر از همه خود را اشرؾ 

كه سرزمین مان و مردم ما در جریان تاریخ دچار مخلوقات مي شماریم، مي پذیریم 

ناهمگوني ها وبدبختي هاي ناگوار بوده و حال هم جریان سیاه گذشته را نه تنها از صفحه 

ي تاریخ مطالعه مي كنیم، بلكه از چشم دید انسانهاي كه به قول عامیانه چند پیراهني قبل 

ا هم میدانیم كه درجریان این همه از ما كهنه كرده اند، با گوش دل مي شنویم، و این ر

كشاكش، حكومت هاي مختلؾ وگوناگوني را، اهم از چپ وراست، باالوپایین، راست و 

دروغ و بااآلخره ؼوؼا ساالر را تجربه كردیم و امروزه به مدد و كمك جامعه ي باالتر از 

ت و صلح چهل كشوري كه جامعه ي جهاني نامیده میشود، زیر چتر نیمه سایباني از امنی

داریم امرار حیات مي كنیم، حدود تقریبا یك دهه میشود كه از سایبان جهاني سود مي بریم 

و این فرصتي بود و هست براي اینكه بتوانیم خود ها را به عنوان انسان هاي فرهنگ 

پذیر و قانوني، ترقي خواه، بشر دوست و آنهاي ثابت بسازیم كه میخواهند براي ذره ذره و 

این خاك بخاطر محصول باالتر از سي سال جنگ و ویراني اشك بریزد و  وجب وجب 

اما با تاسؾ امروزه  در اكثریت عرصه ها آنطوریكه برداشت  .دلسوزي داشته باشد

عمومي از وضعیت كنوني والیت مان داریم كاري درخور پذیرش براي این ؼوري هاي 

ي آید كه در آینده هم نخواهد صلح دوست و معارؾ پرور صورت نگرفته واز قرینه بر م

گرفت، با نگاه به والیات مختلؾ مي بینیم كه امروز حتا در اكثریت ولسوالي هاي آن 

واحد ها كارهاي چشمگیري صورت گرفته و مردم از آن همه تسهیالت استفاده مي كنند 

 ولي جاي سوال اینجاست كه چرا ما محروم از تمام این عرصه ها شدیم؟ آیا ما شهروند

این مرزو بوم نیستیم؟ آیا كارت شناسایي و تذكره ي تثبیت هویت مان با انسانهاي دیگري 

این مملكت تفاوت دارد؟ ویا هم شاخصه ي دیگري براي تفكیك وجود دارد بین آدمان این 

دیار؟ دولت و حكومت آقاي كرزي كدام توقع را از مردم این والیت دارد كه تاهنوز ما در 

گذشته از تمام این مسایل واینكه دولت  ودن آن سهل انگاري كرده ایم؟راه بر آورده نم

براي ماچه انجام میدهد ویا نمیدهد، بیایید برگردیم به خودها كه ما براي خود و آینده ي 

نسل هاي بعدي خود ها از امكانات دست داشته چه كاري میكنیم و از نتاییج كار هاي مان 

بلي مي پذیریم كه درهمه عرصه ها ما براي  میمانیم؟ براي آنها چه چیز را به یادگار

چرا كه امروزه نه بیمارستان و !!( از باال بلندان شرمساریم)تحصیل امكانات بیشتر 

شفاخانه ي داریم در مقایسه به شفاخانه هاي شهر هاي دیگر، نه سركي داریم حداقل براي 

ا، دولت هم تا هنوز یا بطور وسعت محدوده ي شهر مان و نه هم زد و بند هاي ملیتي ر

قصدي ویا هم تا اكنون دراین قسمت بي توجه بوده و نمیدانم كه چه تفاوتي را بین ؼور 

وؼوري ها با آن شهرها و والیاتي كه هر روز انفجار، هرروز از بین بردن تاسیسات 

ملي، هرلحظه به آتش كشیدن مكاتب و بااآلخره هرروز سربریدن معلمین حاكم است، 

، همه به وضاحت میدانیم كه ؼور و ؼوري ها هیچگاهي خواستار بي نظمي، بي  گذاردمی

ثباتي و اخالل امنیت نبودند و نخواهند بود، تا اكنون از تمام اوامر نظام حاكم پیروي 

خانه . ویژگي ؼوري ها سو استفاده میشود خاص خود را داشتند و دارند كه امروزه ازاین 

مي پذیرم كه . در قبال تمام كار كردها و فعل وانفعال هاي مان ي ماست و مسولیت داریم

امروزه مشكالت خاص خود را داریم، اما به طور كل اینطور هم نیست ما در بعضي عرصه ها 

گذشته از تمام آنچه در امكانات بیش از حد را داریم تا بتوانیم عملكرد قابل پذیرش را داشته باشیم، 

میخواهم بطور واضح روي  را دیم به اینكه ما ها به عنوان كسانیكه ؼورباال تذكر رفت، بر مي گر

 زاري ــوابالي ــامكانات مور از تمام ـویدا است كه معارؾ ؼـبپیچم، براي همه گان ه  معارؾ ؼور

 

محیط زیست سالم ضامن تندرسی 

 ما است 

مستقر شدن کندک اردو ملی   .فحه دوم ص ----------  

درؼورو آمدن  بامستقرشدن کندک اردوی ملی

فرصت دیگر به ( هیواد)والی جدید آقای عبدهللا 

مردم مظلوم ؼورفراهم شده تا اینکه کامال 

ازوضعیت سیاسی درؼورمایؤس نشوند و به آینده 

امیدوار با شند زیرا وعده ها و نوید های آقای 

ت دانشمند ، روشن فکر، هیواد که شخصی

یک بار . دلسوزوخدمت گذار به نظرمی رسد

دیگر ملت ؼور را امیدوار ساخته چونکه ایشان 

همواره در تآمین امنیت و صلح وثبات رفا اسایش 

مردم ؼورسعی تالش دارند و میگویند در 

صورتیکه فرمانده ها و قوماندانان محلی مسلح 

سه صلح نه اسلحه را به زمین نگذارند ، به پرو

پیوندند یکجا نشوند وحکومت های محلی و ملک 

الطوائفی خودرا که موازی با  حکومت منتخب 

مردمی قرار دارند ازبین نبرند و به فعالیت ها و 

تحرکات ؼیرقانونی و اعمال مجرمانه خود خاتمه 

ندهند آخرین راه حل استفاده ازقوت های نظامی 

د توجه این کلمات و جمالت مور. خواهد بود 

واستقبال اهالی ؼور قرار گرفته و توقع دارند تا 

جناب والی وعده های خودرا با استفاده از فشار 

های نظامی و امکانات فعلی که درخدمت شان 

                              .قرار دارد عملی بسازد

یقینا اگر تمرکز قوت ها وعملیات های نظامی  

ذیرکه تحت نفوذ بیشتر درساحات نا امن اسیب پ

و ازطریق . افراد مسلح قرار دارد صورت گیرد

فشارهای نظامی واگذارشوند ، تا اسلحه خود را 

به زمین بگذارند ، اردوی ملی در ولسوالی ها 

ومناطق جابجا شود که حاکمیت دولتی بعلت نفوذ 

قوماندانان محلی  و اختالفات ذات البینی متاثر 

را وقصبات گردیده  وعملیات های را در ق

بمنظور جمع اوری اسلحه و تصفیه افراد زورمند 

، خود سرراه اندازی کنند  قانون باالی مجرمین ، 

متمردین بدون تبیعض وموقؾ محلی مردمی 

برخالؾ پولیس با افراد زورمند . تطبیق شود

و از هرنوع . سازش های سیاسی صورت نگیرد

معامالت انتفاعی شخصی که سیاست دولت را 

به رساند وباعث استفاده جوئی گردد  خود صدمه 

بدون شک وتردید اقدام جدی . داری شود 

وتصمیم قاطعانه اردوی ملی ، رهبری والیت ، 

اوضاع فعلی را تؽیرداده مردم به زندگی عادی 

خود برمیگردند و دیگر جای پا ی به افراد 

اشخاص فرصت طلب باقی نمی ماند زیرا مردم 

لوی آن حق دارند امنیت می خواهند در په

دربخش . ازپروژه های عامه المنفعه مستفید شوند

های صحت ، معارؾ ، زراعت و ؼیره تسهیالت 

و امکانات برای شان فراهم گردد که حاکمیت 

و  های محلی وترویج فرهنگ تفنگ ساالری زور

زبردستی ، رساندن خدامات عام المنفعه را به 

امید می . ه مردم متاثر ساخته پیامدهای سلبی داشت

و اردوی ملی و ( هیواد)رود تا والی جدید آقای 

ضیعت ؼور را جدی  گرفته و با قاطعیت 

تا مردم بتوانند . درراستا تامین امنیت عمل کنند 

درفضای صلح و ثبات ، اسایش و امنیت زندگی 

با گذشت زمان معلوم خواهد شد که چه . کنند 

          . اقدام صورت می گیرد منتظر می باشیم

 دالوری 



 ! ارسال خاکستر جسدش به فضا

استار ” رادنبری، خالق مجموعو تلویسیونی

، بو قذری داستان ىا علمی تخیلی و "ترک 

فضا نوردی را دوست داضت کو وصیت کرد 

ضود و پس از مرگص جسذ او سوزانذه 

خاکستر آن بو فضا فرستاده و در آنجا پراکنذه 

آرزوی او بر آورده ضذ و  ۷۹۹۱در سال . ضود

خاکستر او با یک ماىواره اسپانیایی بو فضا 

 .فرستاده و در آنجا پخص ضذ

 !هر روز یک شاخه گل برای همسر

جک بنی و سایذ مارکس عاضقانو یکذیگر را 

گی سال زنذ ۸۴دوست داضتنذ، اما پس از 

جک . فوت کرد ۷۹۱۸مطترک، جک در سال 

پیص ار مرگص با یکی از گل فروضی ىا 

محل سکونت خود بو توافق رسیذه بود تا او 

سرخ پس از مرگ جک، ىر روز یک ضاخو گل 

 . برای ىمسرش ببرد را 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............ادامه گزید ه اخبار   

 لست اعضای شورای عالی صلح

در والیت ؼورنهایی  شد ترکیب 

هیت که از کابل برای تعین کمیته 

ها و نهایی کردن لست اعضا 

رفی وتشریح پروگرام به والیت ومع

ؼور امده بودن لست ها را نهایی 

وکمیته هارا تعین نمودنند اعضای 

شورای عالی صلح در والیت ؼور 

تن  6تن بوده که از آن جمله 67

این . انها را خانم ها تشکیل میدهد

در حالیست که چندی پیش چند 

گروه مسلح وابسته به گروه طالبان 

ند وشهرک از ولسوالی های پساب

والیت ؼور به پروسه صلح پیوسته 

واعالن همکاری خود را با دولت 

کرده اند به گفته مسئولین ترکیب 

این کمیته سرتاسری بوده 

ونمایندگی از تما م اقوام وولسوالی 

های این والیت می نمایند که 

مجموعا اشخاص با نفوذ وصاحب 

رسوخ تعین شده بهر صورت هر 

ز فعالیت چند بگومگوهای زیاد ا

های مخالفین با شروع سال مطرح 

است اما امید داریم که شورای 

عالی صلح در کل وبصورت اخص 

نمایندگی آن در والیت ؼور بتواند 

 .جلو این حرکت ها را بگیرد 

دوجناح متخاصم در ولسوالی تیوره  

اقوام مربوط .هم آشتی کردنند با 

ولسوالی تیوره که اضافه از دو ده باهم 

ت داشته ودر جریان این مخالفت مخالف

اضافه از ده ها کشته وزخمی در بین 

خود بجا گذاشته اند در هفته های اخیر 

به ابتکار محترم عبدهللا هیواد والی 

ؼور کمیته چهار نفری از ترکیب 

محترم الحاج ؼالم محمد پیمان محترم 

امان هللا بیک محترم محمد خان 

رحیمی وفضل احمد خان کوهستانی 

ین تا با دوطرؾ صحبت نموده تع

وتوافق وخواست طرفین را در نظر 

گرفته نتجه را به جلسه ارایه بدارد 

سرانجام کمیته مذکور بعد از تماس با 

دوطرؾ با طرح چهار ماده ای 

همدیگر را به آؼوش گرفته وصلح 

ضرورت اساسی زندگی بشری دانسته 

ووعده دادنند که دیگر بین هم مشکل 

 نخواهند داد که هیچ از نداشته واجازه

طرفدارهایشان به هم ضرر برسانند به 

نمایندگی از قوم پهلوان الحاج محمد 

قاسم اعلم گفت ما واقعا از جنگ خسته 

شده ایم ما از این مخالفت ودرگیری 

ؼیر از تباهی ودر بدری چیزی دیگر 

را ندیده ایم وصلح را یگانه وسیله 

برای اعاده حقوق حقه خود مناسب 

نسته و متعهد به توافق بوده واز انچه دا

گذشته واقعا پیشمانیم وهمه ان موارد 

فراموشی می سپاریم همچنان به را 

الحاجی محمدرسول عیدگل ازاقوام مربوط 

باین گفت که ما متعهد به توافق موجود می 

.                                          باشیم

  

 

 

 صفحه سوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

شان  انسانی های آنان در راستای احقاق حقوق مبارزات زنان و کوشش تجلیل از روز زن که یادآور 

جایگاه و مقام انسانی آنان  شود تا از اهمیت نقش زنان در تثبیت خاطر این تجلیل می است، عمدتا به

تا این حقیقت بر . داشت صورت گیرد گرامی سازند، تجلیل شود و ی بشریت را می که نیمی از پیکره

ی بشری، فقط مرهون کار و  زنان در جامعه ه این روز و نیز موقعیت کنونیهمه روشن شود ک

تکیه براین که مسایل مطروحه و . دیگری پیکار خود آنان است و نه هدیه و بخشش هیچ کس

شود، به زنان نیز مربوط است، حاکی از  مربوط می ای که به مردان جریانات روز به همان اندازه

. اصلی آن، جز به حاشیه کشاندن زنان چیز دیگری نیست است که هدؾای  آن بینش مردساالرانه

اند و چرا در محافلی که به این مناسبت  روز زن مسمی کرده اگر چنین است چرا روزی را به نام

در حقیقت این روز فرصتی برای بازنگری روابط . شوند شرکت داده می گردد، اؼلبا زنان دایر می

سخنان . که وضعیت زنان چه اندازه تؽییر کرده است ی عینی این مشاهدهاست و  جانبه با زنان همه

شد که طی یک بیانیه  داشت از روز هشتم مارچ، شامل آن مسایلی می در محفل گرامی رییس دولت

زنان  این به آن معنی نیست که این مسایل به. های عمومی به اطالع عموم رساند طریق رسانه از

ولی توجه  شود سایل و موضوعات مربوط به همگان اعم از زن و مرد میچرا، این م. مربوط نیست

گردد، الزاما باید  می باید داشت که هشتم مارچ خاص زنان است و در محافلی که به این مناسبت دایر

موضوع تبعیض و نابرابری جنسی،  مثال. شود آن مسایلی را محور قرار داد که مربوط به زنان می

محرومیت دختران از درس و تعلیم،  آن، حق کار و مالکیت، حق ازدواج، های ناشی از خشونت

ی ما  زنان در جامعه. سیاسی و اجتماعی های گیری ی تصمیم سطح پایین مشارکت زنان در عرصه

ولی کار برای آنان نه یک حق، بلکه یک تکلیؾ  کنند کنند و بیشتر هم کار می بدون شک کار می

ها مسایلی هستند که باید  این... تن در دادن به آن هستند و ان ناگزیر بهبدون اجر و مزد است که آن

رییس دولت در پاسخ به این سوال که چرا خانم . مورد تحلیل قرار گیرند در روز زن مطرح شوند و

... محفل حضور ندارند، گفت که من در خانه، همچنان که درحکومت، مظلوم هستم  ایشان در این

در  یکی از بزرگان در مورد بودن زنان. کننده کننده باشد ولی نه قانع تواند ساکت یپاسخ م البته این

اما آیا  .گفت که زن وزیر داخله است و مرد وزیر خارجه و این امتیازی است برای او خانه می

را مظلوم جلوه دهند،  خواهند خود تقریبا اؼلب مردان می! سازد گونه پاسخ دادن کسی را قانع می این

خواه و مبارز  زن آزادی سیمین دوبوار. لی این حرؾ از زبان رییس دولت هیچ زیبنده نبودو

وقتی مردی از »اش نوشته است  دوجلدی سارتر است، در کتاب  سنگ وهمراه ژان پل فرانسوی که هم

روز  .بینم ؼیرصادقانه برای انکار هویت زن می گوید من در اظهاراتش نوعی کوشش زن سخن می

است که باید مردان و زنان برای اعاده حقوق زن تجدید پیمان نمایند و ازآنچه که  رچ روزیهشت ما

ایستاده گی و  برابر زنان مانند تهدید، ظلم، ناروا وخشونت پنداشته میشوند، در اجتماع علیه آن در

 زنان که اگر مسووالن امور روز هشت مارچ را با اهدای چند تاتحفه به. مبارزه صورت گیرد

در حقیقت درست  تجلیل مینمایند و به آن بسنده کرده و عنوان مینمایند که روز زن تجلیل شد ، این

شمول حقوق بشر ، جامعه مدنی ،  با وجودیکه طی نزدیک به ده سال گذشته چندین نهاد به. نیست 

، اما با مختلؾ زنده گی زنان کارمینمایند برعالوه وزارت امور زنان در راستای بهبود عرصه های

. کمتر زنان افؽان به اعاده حقوق خود دست یافته اند  توجه به میزان مشکالت زنان درکشور ، هنوز

متاسفانه تاهنوز زنده گی زنان دراکثریت ساحات کشور حتی در مرکز شهر رقم نخورده وکتله 

زیادی همه  زمینه کاری با مشقات عظیم از زنان به عنوان نان آور خانواده های شان نسبت نبود

با قوت آن باقی است و در برخی از بخش های  ، هنوز خشونت با زنان. روزه دست و گریبان اند

در مالء عام بدون حکم محاکمه سنگ سار  زن برخالؾ اصول دینی و فرهنگ افؽانی والیت ما 

نوز ها درمیان زنان به اوج آن باقیست ، ه میشوند، شالق زده میشود و هنوز میزان خود سوزی

وجود دارد ، و هنوز دختران درسنین پائین به ازدواج  درکشور ما ازدواج های اجباری به قوت آن

ساحات کشور هنوز هم زنان اجازه ندارند تا به مراقبت های  وادار ساخته میشوند و در برخی از

فاتی متاسفانه در کشور ما از هشت مارچ فقط با تدویر محافل تشری .صحی دسترسی داشته باشند

رسم و رواج  به هر صورت این یک حقیقت تلخ است که درکشور ما به اساس برخی میگردد تجلیل

زنان ازدیر زمان  های ناپسند بعضاً زنان از حقوق حقه شان محروم می شوند و این مشکل برای

کنون درکنار وزارت امور  پس از میان رفتن حکومت طالبان و ایجاد اداره موقت تا. وجود دارد

فعالیت گذاشته اما قسمیکه دیده  زنان ده ها نهاد برای اعاده حقوق زن درافؽانستان پابه عرصه

اجتماعی زنان تحول مثبتی را بمیان آورد ،  میشود ، کاری که میتوانست تا برای بهبود حیات

ز جانب تشکیل میدهند و انیم از پیکر اجتماع انسانی را  با توجه به اینکه زنان. چشمگیر نمی باشد 

زنان جایگاه خاص قایل شده است بناً برهر فردمومن و مسلمان کشور ماست  دیگر دین مقدس اسالم نیز برای

 با آنکه هشت مارچ به عنوان روز همبستگی. و احترامی که سزاوار آن است بجا آورده شود تا به زن حرمت

نساجی شهر  فابریکه هایدریکی از که به حیث کارگر  5775زنان جهان از قیام زنان امریکایی در سال 

روز به عنوان  نیویارک کار میکردند ، شکل گرفته است ، و جهانیان بشمول کشور ما نیز ازآن

به وضاحت در  روز زن یاد بود مینمایند، اما باید تاکید داشت که مواردی نیز وجود داردکه میتواند

مدنی در اعاده حقوق  ر و نهاد های جامعهپس باید مسووالن امو. برابر زنان حق تلفی تلقی گردد 

  .مستلزم همکاری همه میباشد نیل براین امرحقیقی زنان گام های موثر و عملی را بردارند و 
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..چند مطلب اجتماعی   

هـــمــــرای هــــالش بــــت وتــمــام زحـیــــــپ  

ــيــــــزوع کــــــــبـیــــا دُـقـــــــاى تــــو کــار ًــو ضــــــ  

 سهــیـــــــي و بـــــــاغ خـــــــــود تــــــــــو بـذر ًــو کــــي

 بـــــــــکـار گـــــــــــٌـذم و جـــــــــــو ســــــبـشی بســــیـار

کــــــــــار و بـــــــــار خـــــــــود تـــو افــتـــــخار کــي بَ   

ــــــاراى و بـــــــــزف و ژالــــَ بـــــــــارداگـــــــــــز بـــــ  

 سهــــــــــــــیـي و بـــاغ خـــــــــود تــــــو قـلــــــبَ گـاو کي

ـیـي راـــــــــالـَ سهـــــــــص هـــبـکــــــــــي قـلــــــبـَ بــکــ  

ــيــکـٌــذم را درو ــــــــي تـــو گـــــــــــخـاوت کـــــــــــسـ  

َــــــبــشی و داًــــــــــــــَ و ســـــــلـــطـــت غــــــــبــَ کــ  

ـن ًـو کــيــــــــود اس تـخــــعــی خــــــــــالش و ســـــــــتـ  

زدد حـاصـلـــزاواى گــــــــــواُـــی فــــــــــــز خـــــــــــاگـ  

ـيـــت و سـو کــــي را کـطـتـَ سهــیــــــــــــوز بـســــــــــکـ  

ــیارــــــبــسـ ـــــــار تـزیـاک بکـار گــٌــــــــــــــــذ مـکـــًـ  

ک عــالــن ثـواب کـيـو یــــــــي تــــــــــضـاوت کـــــــــقــ  

ــزد راـــــصـول گـزم و ســــــــــــیـوت داى فـــــــــــــغـــٌ  

ــيـــاٍ آو کـــــو فــکـزچــــــل گــزم تـــــــــــَ فــصـــــــبــ  

ــتــقـاى وطــي دوســــــــزد دُـــــــــــــــیـا ای هـــــــــــبـ  

ـــيــــا کـــــــبــش دعـــــزسهــیــي ســــــــــــزای ســـــــــبــ  

عارؾ یعقوبی    
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شت بازهم مثل همیشه با شروع فصل تازه از بهار زهای سرد زمستان گذرو

خود را برای شاگردان باشور وعالقه همیشگی رهسپار مکتب می شوند و

س خواندن خوب نتجه گرفتن انانیکه خوب درسال جدید تعلیمی آماده میدارند 

وانانیکه زحمت کمتر کشیده اند نتجه خوب هم نگرفتن بهر حال وضعیت 

معلمین  موجودیتلحاظ ساختمانی وهم از  از  مکاتب در داخل شهر هم

مومیت وضعیت خوب وبهتر را دارا می باشد اما این حالت ووضعیت ع

نداشته محدود بداخل شهر است بسیار مکاتب داریم که هنوز هم ساختمان 

نداشته وشاگردان در فضای باز درس می خوانند ویا معلم ندارند ویا بعضا 

هم اگر معلم داشته باشند شاید سواد کافی نداشته باشند در بسیاری مواقع تنها 

باید توانایی های الزم  سواد خواندن ونوشتن برای یک معلم کافی نیست بلکه

باشد بهر حال اهمیت تدریسی در بخش های علوم ساینسی وریاضیکی داشته 

ؾ در هر کشور در هر زمان وهر مکان برازنده وسرنوشت وجایگاه معار

ساز می باشد اگر ما معارؾ توانا معارؾ زنده ومعارؾ داشته باشیم از انجا 

ات زمانی تقدیم جامعه نمایم بدون افراد تعلیم یافته مطابق به شرایط وضروری

شک این همه دیگرضرورت به کمک همکاری دیگر کشور ها نمی داشته 

ما توجه جدی وخاص را برای بهبودی وضعیت معارؾ داشته اگرباشیم 

باشیم بدوش شک که روزی ما اقتصاد قوی میداشته باشیم اگر ما معارؾ 

دیم جامعه شوند بد ون شک داشته باشیم که از انجا افراد شایسته والیق تق

یک  حکومت قوی وقدرتمند میداشته باشیم در حالیکه ما از شروع سال 

تعلیمی وتحصیلی که شروع شده استقبال میداریم توجه مسئولین را برای 

بهبودی وضعیت معارؾ خواسته وخواهانیم بدین معنی که اگر امکانات در 

م بخش های والیت ؼور دسترس شان قرار میگیرد بصورت متوازن در تما 

که بسیار محروم هم هستند قرار داده شود این امکانات می تواند شامل 

ساختمان کتاب وؼیره ضروریات مربوط به یک مکتب می باشدالبته این 

که هنوز این امکانات بصورت مساویانه در بین تمام  تبدین معنی نیس

دارند که هم از  بل شده اما ضروت بیشتر را مناطق هولسوالی تقسیم نشد

لحاظ محدوده جؽرافیای فشرده اند وهم از لحاظ کدر های مسلکی 

ل گذشته دست آورد معارؾ ؼور در چند سادروضعیت خوب قرار ندارند 

یافتن به تحصیالت عالی داشتته که قابل کانکور و راه  های خوب درامتحان

ا نتجه زحمات دقت کرده باشیم این کامیابی ودست اورده ه قدر است اما اگر 

است که استادان ما در داخل شهر برای جوانان داشته اند اما بازهم این 

جا دارد از ادر کامیابی عمومیت نداشته که توجه بیشتر باید صورت بگیرد 

س خود از تما م استادان که برای اعتالی معارؾ ؼور از خود شایستگی 

شکرنمایم وتوفیقات مزید توتالش های شبانه روزی  نموده اند نشان داده اند 

           .............................ان از در گاه احدیت تمنا دارم را برای ش
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 اول  شماره

ذرد ــگـیـم ــور چــهغب ـمکات در  

میته انکشافی به ابتکارک

ن والیت ؼور ودر راس آ

محترم عبدهللا هیواد والی 

ؼور کنفرانس یک روزه 

در داخل والیت به 

اشتراک تمام وزارت های 

سکتوری موسسات ملی 

وبین المللی دایر گردید این 

ؾ عمده کنفرانس که هد

انرا جلب کمک های 

ده نهادهای تمویل کنن

تشکیل میداد ریاست های 

پالنها سکتوری 

وپیشنهادات خود را به 

اشتراک کننده ها ارایه 

در مجموع نمودند 

پروژهای پیشنهادی 

ن کنفرانس در ای سکتورها  

 
اعضای اشتراک کننده وعده شروع کار باالی پالن مطروحه داده شد این اولین بار  پروژه بوده که از طرؾ  56

شنایی وتطبیق پروژها به داخل والیت ؼور جمع می ح بین المللی وملی  برای آه در سطاست که نهادهای تمویل کنند

والی والیت ؼور در جریان کنفرانس از بی توجهی حکومت مرکزی شکایت نموده ویاد آور شد در چند سال  شوند

ی قابل لمس گذشته حکومت تمام خواست های مردم را به حد یک وعده نگهداشته  وهیچ کدام از پیشنهاد های زیربنا

استقبال  بهم رسانده اند از حضور شان حضور  گان که  از تمام اشتراک کننده در این واال عملی نکرده است را 

به شکل یک پالن از آدرس خود ریاست های سکتوری به اشتراک کننده ها مطرح   نموده وخواست های مردم

 ام شان به سطح معین ووزیر در این کنفرانس اشتراکنمودنند هر چند دیده شد که هیت های اشتراک کننده هیچ کد

مد تا خواست های مردم وکمیته نند تقاضا بعمل آنهاییکه اشتراک به هم رسانده بودنکرده بودنند اما بازهم از همه آ

هر انکشافی والیت را به مرکز رسانده وتعهد نمایند که برای عملی کردن این خواست ها تالش داشته باشند مردم 

د به وعده های حکومت چندان اعتقاد ندارند وبه این تصور اند که این گونه کنفرانس ها نمی تواند نتجه را در پی چن

بصفت وزیر  ها  داشته باشد چرا واضح وروشن است که تا زمانیکه ما کسی از آدرس والیت ؼور در وزارت خانه

چنان که تقسیمات پروژها در سطح مرکز به اساس ومعین نداشته باشیم همیشه خواست های ما به زیر افتاده  هم

برای عملی شدن این  روابط بوده و هیچ گونه توازن در بازسازی در سطح والیات در نظر گرفته نمی شود اما 

مردم تقاضا دارند اینکه وکالی محترم ما در کابل گرد هم جمع شوند پالن های موجود  خواست چی باید کرد

ای مربوطه دنبال نموده وهر لحظه وهرفرصت باید عملی شدن پروژه های مذکور را ومطروحه را به وزارت ه

های اساسی ما در شرایط کنونی ساختن بند برق باالی دریای هریرود و پخته کاری سرک  ضرورت . تقاضا نمایند

ی مردم کابل چؽچران و چؽچران تابه هرات است که می تواند زندگی وشرایط زندگی را متحول سازد  تقاضا

چیست وقتی که امنیت در والیت شان تامین است واز تما م برنامه ها وپالن های ملی حکومت حمایت داشته ودارند 

این تامین امنیت وحمایت از حکومت مرکزی  تالش ها وهمکاری های بیدریػ مردم بوده اما در پهلوی آن با ید  

والی والیت ؼور بمردم ؼور در داخل کنفرانس  اشته باشندد توجه  دولت نیز برای بهبود وضعیت زندگی این والیت

به مقامات باال خواهم رساند روی این دلیل کمیته انکشافی در نظر دارد یک  را وعده سپرد که خواست های شما

ترکیب از ریاست های سکتوری را تعین تا برای تعقیب عملی این تعهدات به مرکز بروند و بیشتر از پیش خود را 

مربوطه داشته باشند امید میرود  تجریان گذاشته ویک بار دیگر یاد آوری از پروژهای مذکور به هر وزارداخل 

گفتنی است که   وجه بیشتر شما داریم این کمیته به مرکز رفته ویک بار دیگر یاد آور شوند که ما ضرورت به ت

کیلومترسرک داخل شهر را در حین  55ی جاپان بزرگترین کمک کننده کشورهای دنیا درافؽانستان کار پخته کار

قابل یاد آوریست کشور جاپان در افؽانستان در بخش معارؾ بیشترین کاری بازسازی را داشته که روز افتتاح نمود

اما تطبیق نموده اند  اضافه از ده پروژه را  در سال گذشته از آدرس موسسات داخلی در نقاط مختلؾ این والیت

والیت هم عام نبوده وهنوزهم ولسوالی های داریم که به هیچ صورت از پروژه های کمکی  تطبیق پروژها در داخل

.   جاپان مستفید نشده اند تقاضا ما اینست که کشور دوست جاپان پروژه ها ی خود را بصورت متوازن تطبیق نمایند
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