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 معلومات در مورد ولسوالی جاغوری
 "رویش"باقر نوشتۀ 

   هجری شمسی به ایدت و رهنمایی رحمانی جاغوری 1993دلو  11تأریخ نشر نخست 
 

 
 با ولسوالی زیبای جاغوری آشنا شوید

 

 جاغوری است. سنگ ماشه مرکز این ولسوالی باشد. می افغانستان در غزنی والیت های ولسوالی یکی از جاغوری
. دکـنـ ارتـقاءه والیت ـاز ولسوالی بدارد که می بایـد رار ـقدی ـدر حنفوس آن  . زار جمعیت داردـپنجاه ه و سه صد

 نمایند. تکلم می )هزارگی(محلی جاغوری  لهجۀبا  دری هستند و بزبان زارهه از قوم و باشندگان جاغوری نژاد زرد
 

 ،اولیتو باریک، سه پایه، شهرزیده، ناوه لومان، قسمتی از جنوب هزاره جات بوده شامل ناوه قلندری، حیدر، جاغوری
 اوسه، غونگ، چوب، تبر سبز دسته دوم ایزدری، باشد، چری می مناطق نامبرده در جمع باغو شغله است، و ششپر

 چال، سنگماشه، عالقه های دسته آته ، چهل دختران را در بردارد. شاتو، المیتو، خربید، کمرک، الودال، احمد، سید
سازد  چهل باغتوی پشی را می قادی، و دامرده سنگ شانده، پاتو، هیچه، بابه، خرکش، چهل باغتوی اوقی، ممدگ،

 ت.رئیسدسته چهارم ناوه گ
که اراضی مسیر خود را سیراب کرده و باعث بوجود آمدن پیداوار  گذرد میدریای )ارغنداب( از میان این ولسوالی 

 است. )شبیه به ماش( و سبزیجات گردیده گندم، لوبیا، کچالو، جواری، موشونگ زراعتی مانند: جو،
 انگور و... است.  بخارا، زردالو، توت، بادام، سیب، آلوآلو، دارای میوه جات از قبیل: جاغوری 

 همانند سایر مناطق هزاره نشین در محرومیت بسر میباشندگان آن پای صنعت درین منطقه باز نشده است  هنوز
 برند.

 

 حدود اربعه جاغوری:
 

جاغوری از طرف شمال غرب به دره های مالستان وشمال شرق ناور 
 وجنوب به سمت مقرگیالن، دایچوپان واقع می باشد.

 
 ناوه ها:

 

سوی ه پر از میوه است که از طرف شمال ب ناوه گری دره هموار و
داشته ولی کم آب می باشد،  یمنظره دلگشای یده ودجنوب هموار گر

ریزان آن  جوی های آب گرفته و بر ناوه لومان سه قول بزرگ را در
از میوه  قول های پر چوب، سبز ،گردد به دریای جاغوری سرازیر می

 مناطق ۀاز جمل .ددبوده که در بغل کوهپایه خم می گر سبز سر و
 )دره تبرغونک(همانند دره های سالنگ منظرٔه دلچسپ دارد و ایزدری

کرده دریای  احمد والودال آب دریای مالستان گذر سمت سید از
رود  همین دریا در دشت ارغنداب قندهار می جاغوری را می سازد و

سنگماشه بزرگترین  کیلومتر است. (413) و آب شیرین داشته به طول
گ پهن گشته دریای رکوه بز زیباترین تگاویست که در بین دو و

این دره فقط دو جوی کالن که  از کند و جاغوری از میان آن عبور می
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اقی رئیس عبدهللا خان ب متن این ساحه قلعٔه بزرگ از کشیده شده است در "پشتون یار"شاه  نام پسر ظاهره یکی آن ب
 خود کم نظیر است. یمانده که به زیبای

 
 کوهسار:

 

 ست وا کوه قومرغو های آن کوه توپ سر و ترین کوه در جنوب منطقه جاغوری موقعیت دارد که بلند یکوهپایه های

ه یله نیز در بغل کوه موقعیت داشتومیخ ط ریخی مثل آب خور اسپ وأبزرکان عالیم ت ۀبنا به گفت ،در کوه توپ سر

 کوه کوه احد و ن، اسپی کوه،کوه زرکشا کوه ناله، کوه رئیس، از،های معروف در جاغوری عبارت اند  کوه سایر و

 

 نوع حکومت داری در جاغوری:
  

شگل  هقبل از اینکه به نوع حکومت داری به جاغوری بپردازم الزم است که مطابق به تعریف فرهنگ علوم سیاسی ب
روش ادارٔه یک کشور یا واحد  چگونگی و تشکیالت سیاسی و اداری کشور، .مکنگذرا خود حکومت را تعریف 

 می قضائیه تشکیل مقننه و از سه بخش مجریه، معموالا  های اجرائی، دولت که عالوه بر نمایندگی تشکیالت سیاسی،
رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعمال می شود عبارت از  قوانین و آداب و مجموعٔه بنیاد های سیاسی، شود،

 موکراسی است پس منشاء حاکمیت خود ملت ینظام سیاسی د افغانستان نظام مبتنی برحکومت است چون نظام سیاسی 

 
 

 نمایی از ساختمان ولسوالی جاغوری
 

بعد هم در جاغوری  قدرت حاکمه را ملت به زمامداران تفویض می کند ولی برعکس اول در افغانستان و است و
، تمثیل دپاسداری نمای د، از قانون حراست وخادم های مردم باشاینکه  حاکمیت قبل از .حاکمیت به ملت پاسخگو نیست

 اند، عدالت ستیز، تزویر زور و د خادم زر،دن قانون را در جامعه فراهم بسازد و زمینه نهادینه شعدالت باش ۀکنند
خوش از زمامدارانش که به  ۀترویج کننده فساد در جامعه است به همین لحاظ مردم جاغوری خاطر قانون گریز و

که امید است حکومت جدید حاکمان  ندتأثیر گذار نیست گو و ندارند چون در هیچ بخش پاسخ مد،آنموده  ءفساد اتکا
را که در رابطه به تشکیالت اداری در جاغوری با  یگویو  د و گفتجاغوری معرفی نمایدرایت را در  پاسخگو و با
 نفر مأمور 100جاغوری به تعداد ی داشتم چنین معلومات ارائه نمود ولسوالی شریف ولسوال جاغور محترم ظفر

سرباز نظامی دارد که این ارقام  ضابط و نفر افسر، 150دارد و در حدودرنوالی څا اجیر به شمول محکمه و ملکی،
ینده ها آرم که دولت درین زمینه نیزهم در امیدوا .که جاغوری دارد برای تأمین امنیت کافی نیست یبه نسبت مشکالت

 د.نمایتوجه جدی 
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 شفاخانه شهدا در مرکز ولسوالی جاغوری سنگ ماشه

 
 

 انتخاباتی در جاغوری:حوزه های 
 

طریق آرای عمومی عبارت از انتخابات  ولیتی در جامعه ازمسؤبات برای احراز مقام یا منصب و جریان رسمی انتخا
ست که در آن کشور به چند ی اشیوه ا انتخابات به شکل عمومی در سراسر کشور برگزار می شود واین  است و

کنند. ولی در افغانستان  اشخاص واجد شرایط انتخاب کردن را معین می هر حوزه افراد، حوزٔه انتخابیه تقسیم و در
ده شایستگی علمیت و تخصص نبو ت،ن قدرت حاکمه سیاسی لیاقیمالک برای تعی ریخ سیاسی اش معیار وأدر طول ت

طوری که معلوم  مالک برای رسیدن به قدرت قوم بوده یعنی قومیت قدرت را بوجود می آورده است و بلکه معیار و
است فقط یک قوم بر اساس حذف سایر اقوام از طریق سرکوپ و ایجاد وحشت بدون انتخابات سرتاسری در افغانستان 

جدید معیار مالک برای رسیدن به قدرت دیگر قوم نیست بلکه در نظام سیاسی  رسید ولی در فصل به قدرت می
سپارد یعنی  یا دستگاهی می موکراسی ملت حکومت را از طریق آرای شان برای یک مدت معین به یک جمع وید

دون اساس استعمال آرای خود مردم ب بر حکومت مردم توسط مردم باالی مردم آنهم از طریق انتخابات عمومی و
 وحشت.  ترس و

ه حساب ب ها های انتخاباتی برای کاندید داشتن بیشترین واجد شرایط در انتخابات یکی از مهم ترین حوزه جاغوری با
ل ؤوصحبت را که با جناب صمدی مس است و (120000در این ولسوالی به شکل تخمینی ) ءمی آید که تعداد آرا

ی گیری در جاغوری وجود أ( مرکز ر36در این دور در حدود ) ایشان گفتل انتخابات داشتم ساحوی کمیسیون مستق
( محل 55) ( محل آن مردانه و85قام )قسیم شده بود که از تعداد این ار( محل ت140( مرکز به )36داشت که این )
 -10ر حدودمحدود د ۀگفت که عد ( نفر600تعداد کارمند کمیسیون مستقل انتخابات را در جاغوری ) آن زنانه بود و

 داد. متباقی آن را از طبقه نسوان تشکیل می نفر آن از طبقه ذکور و 15
 

 فرهنگ:
 

که جزء فرهنگ مردم  نخست یک نگاه گذرا روی واژه ای فرهنگ دارم برای اینکه بتوانم فرهنگ مردم جاغوری را
شباهت های فراوان و نزدیکی در ضمن نباید انکار کرد که فرهنگ مردم هزاره باهم  م ونمایهزاره است معرفی 

دارد یعنی می شود برای وضاحت موضوع و تحلیل ارزش های فرهنگی مردم جاغوری از میتود جزء به کل استفاده 
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جاغوری که یکی از گوشه های هزاره جات است به عنوان مشت نمونه خروار یاد کرد یعنی معرفی کرد یعنی از 
فرهنگ  اصطالح . قطره آبی است از بحر بیکران فرهنگ مردم هزارهجاغوری به عنوان ارزش های فرهنگی مردم 

رهنگ ف کلمۀ ،را دانشمندان و بزرگان علم و معرفت معانی مختلف و متفاوتی برایش قایل شده اند. در فرهنگ سخن
زندگی  ۀشیو و هنر، ،پیچیده ای از آداب رسوم، اندیشه ( پدیده کلیFarang) است . فرهنگمعانی آورده را به این 

که  . کتابیقابل انتقال به نسل های بعدی است که ارائه نموده است ،گیرد ریخی اقوام شکل میأت ۀطی تجربکه در 
ب به ترتی یک زبان را به زبانی دیگر، معموالا  اصطالحاتآنها به همان زبان و یا  با معانییک زبان را همراه  کلمات

ریشه ای کلمه و جز آنها به خواننده می دهد  ،تلفظ، هویت دستوری ۀر بارد یمعموال آگاهی هاینقل می کند و الفبایی 
 فرهنگ است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یکی از لیسه های نسوان ولسوالی جاغوری مرکز سنگ ماشه
 
 

 : در عوام )عامه، عامیانه(
 

سنن و رفتار های اجتماعی طبقه عامه یا عموم مردم را  ادبیات یا ،هنر ،باورها، زبان آداب و رسوم ،
 نمایم. مطلب فوق فرهنگ را تقسیم بندی می کطور خالصه با دره حال ب و دنفرهنگ می گوی

 

 افراد بشر تقسیم بندی کنیم به دو گروه ذیل بسته بندی می شود. هرگاه فرهنگ را بر مبنای تعدد گروه ها و
 
  :داشته باشد مانند فرهنگ اسالمی کاشترافرهنگ عام فرهنگی است که جوامع مختلفی در آن  فرهنگ عام، 

 …فرهنگ انسانی و غیر ،فرهنگ الهی ،فرهنگ دینی
 هم فرهنگ هزاره  یا فرهنگ خاص: این نوع فرهنگ به جغرافیای خاص تعلق می گیرد مثل فرهنگ افغانی و

 ….گی و
  

را که من روی آن تحقیق نموده ام جاغوری است که ممکن این تحقیقات کامل و جامع نباشد ولی امید  یموضوع و
 است که دوستان دیگر زیاد تر روی این موضوع کار نمایند.
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 اوضاع فرهنگي جاغوری:
 

جاغوری خانم  بخصوص بانوی فرهیختهٔ  مهربان و پدران و مادران نهایت گرانقدر و در جاغوری با تالش دانشمندان،
جنگ های بین القومی و دوران سیاه  انقالب، سال هایافغانستان در  کمیسیون مستقل حقوق بشر رئیس" سمر سیما"

 هفعال بودند. ب جاغوریتنگ دستی بازهم مکاتب  فقر، مشکالت و شکنی های زیاد، نظر داشت کار طالبان با در
 ت رسیده بودند.خاطریکه مردم فرهیخته جاغوری به این درگ و درای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیسه هدایت سنگ شانده ولسوالی جاغوری
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 و تغییر انسانیت برای ایجاد  مخزن علم، معرفت و سرمایه مادی و معنوی، ،که معارف ستون فقرات، گل سر سبد
متحرک  در معارف قشر متحول ودانستند که  می ید وآمختلف برای یک جامعه به حساب می تحول در حوزه های 

تربیه، تعالی روحی،  جذب تعلیم و آمادههست،  انرژی برخوردار جامعه یعنی نیروی جوان که از بیشترین نیرو و
انسانیت است جذب می شوند به همین لحاظ برای اینکه  عاطفه و احساس، پرورش استعداد، انکشاف ذهنی و رشد و

ت شایستگی، لیاق شرافت، بنیاد، انسانیت، عزت، م که در آن جامعه اصل اساس وافراد سالم برای ساختن جامعه سال
معنوی را روی نسل جوان شان نمودند و در مقابل هر  علمیت باشد تحویل بدهند بیشترین سرمایه گذاری مادی و و

هم اکنون در  و ندخاطر رشد فرزندان شان متحمل می شده رنجی را که از این ناحیه متوجه شان می شدند ب زجر و
فصل جدید که افغانستان دارای نظام واحد مرکزی و فراقومی است به نسبت حمایت قانون و دولت از معارف و 

ی شوند تربیه مردم بیشتر تشویق م خاطر کسب تعلیم وه به مکتب ب ،دختران مساعد ساختن زمینه برای رفتن پسران و
اساس معلومات محمد  ف در جاغوری نسبتاا رشد خوبی داشته و برهمکار معارف شان باشند به همین لحاظ معار تا

باب مكتب در ولسوالی جاغوری با کمک مردم و دولت به  105 مدیر معارف جاغوری، در حدود” نایبی“یوسف 
 ”یهئابتدا“( باب شان مکتب 23) و” متوسطه“( باب شان  20، )” لیسه“( باب شان 62شکلی رسمی فعالیت دارد که )

( هزار 28756است که )  ( هزار نفر54428) ندا تعلیمکه درین مکاتب مصروف کسب  متعلمینیمجموعه  است و
 2250ین ارقام یاد شده از مجموعه ا د ونده شان را طبقه اناث تشکیل می ( نفر25672شان را طبقه ذکور و ) نفر

 430ن کانکور با اضافه وارد امتحا نموده و ( فراغت خود را از صنف دوازده اخذ1393در همین سال ) شاگرد
 باشند تعداد در مکاتب می شاگردانبرای این  یسرمتفرقه شده اند و مجموعه معلمین مكاتب که مصروف تد متعلم

آموزي  همچنان تعداد كورس سواد مالزم و نفر (145) مأمور و ( نفر98) اضافه رسند با ( نفر می1210شان به )
 تمویل می شود. در جاغوری که از طریق دولت

نظارت و معلم دو عض 7است که  باب 14 ارائه می کندمدیر این کورس ” توکلی“اساس معلوماتی که جناب نسیم  بر
و کورس د رسد که همه از طبقه نسوان است.  نفر می 318آموزی به  کورس سواد متعلمینیک مدیر دارد و تعداد  و

 50خانم مظفری در جاغوی فعالیت دارد که برای  تحت مدیریتسسه ناروی ؤسواد آموزی دیگر از طرق م
ب نداشتن فضاي مناس "نایبی"اقای آ فراروی معارف در جاغوری به گفتهٔ می کنند. مشکالت  یسرتد شاگرد
 "ایبین"قای آها جهت ارتقای کیفیت معارف است  کتاب خانه نبود البراتوار و ،کمبود بست معلم ،تعلیمی

شاگردان این مکاتب فعال در زیر خیمه  باب مكتب در حال حاضر فاقد ساختمان است و 30افزود كه تعداد 
امید است  .آن رنج مي برند به شدت از ی هوا باالی آنها تأثیر نموده وسرما و ها درس مي خوانند که گرما

 که دولت برای حل مشکل درین قسمت توجه جدی نمایند.
 

 جاغوری: اقتصادىاوضاع 
 

 شباهت فراوان دارد زیرا سرزمین آن كوهستاني و جاتهزارسایر مناطق  وضعیت اقتصادي جاغوری با
مالداري است  و دهقانیین رو شغل اصلي مردم داراي زمین هاي طوالني مي باشند از ا سرد سیر است و

زیاد دیده است تعداد اندك مالداري آسیب  هاي اخیر به دلیل خشك سالي هاي پیاپي زراعت و كه در سال
صنایع مانند خیاطي، آهنگري وغیره مشغول هستند. بیشتر جوانان  هاي تجارتي، دکان داری و مردم به كار

 ۀهاي همسایه، حاشی در كشور كشور مهاجرت مي كنند و خارج از براي یافتن كار به خارج از منطقه و
معیشت می  ها امرار از این طریق خانواد ر مي شوند وغیره وارد بازار كا خلیج فارس، اروپا، استرالیا و

 کنند.
بنا بر این؛ تكیه گاه اصلي مردم از لحاظ اقتصادي در آمد خارجي است شاید این مشكل مربوط به تمام مردم 

 افغانستان باشد.
د داراحداث بند برق را در باالی دریایی که از مرکز جاغوری عبور می کند نیز  البته جاغوری ظرفیت و

 ایجادكارخانه هاي كوچك  مین كند تا در سایه آن كارگاه ها وأواند برق اکثر مناطق جاغوری را تكه مي ت
دولت است دولتی که كار آمد  ادارۀ براي جوانان ایجاد اشتغال شود كه این كار نیازمند دلسوزي و گردیده و

اي ه متعهد باشد اما دولت افغانستان هنوز به این مرحله نرسیده و نتوانسته از ظرفیت هاي طبیعي استعداد و
 هاي انساني وسیع خود بهره برداري نمایند. نیرو دادي و خدا
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 .آن از طریق ناهور است و راه دیگر راه مواصالتي جاغوری به مركز والیت )غزني( از طریق قره باغ 

قره باغ اكثر اوقات  یخبندان مسدود مي گردد. راه جاغوري و یش از نصف سال توسط برف وراه ناهور ب
 مي باشند. به خاطر ناامني ها بسته مي شود از این ناحیه مردم جاغوري با مشكالت فراوان رو برو

بازارهای معروف جاغوری عبارتند از بازار مركز ولسوالي در سنگماشه، بازار غجور، بازار هوتقل 
ي نجاري، خیاطي، ها فروش، دوكان انگوری، بازار بابه و بازار پشی در این بازار ها عالوه برخرید و

 غیره نیز وجود دارد. زرگري، تعمیرگاه موتر، تانك تیل، و ،آهنگري، جوشكاري
 

 ت زراعتي جاغوری:حاصال
 

جاغوری هنوز به شكل  اقسام حبوبات و میوه جات رشد مي كند زراعت در در ولسوالي جاغوری انواع و
به امید باران رها مي  تخم مي پاشند و آهن زمین را شخم مي زنند و ي انجام مي گیرد با گاو وایقرون وسط

دون اینكه ب حبوبات به همان شكل اولیه و دانه هاي گیاهي و شوند اكثر كنند. از تراكتور بسیار كم استفاده مي
 اصالح شده باشد كاشته مي شود.

ماش، تخم آفتاب  ،باقلي ،لوبیا ،عدس ،جواري ،جو ،معروف جاغوری عبارت اند از گندم دانه هاي حبوبات و
 كدام در نواحي خاص بیشتر كشت مي شوند. كلول كه هر و پرست

هاي معروف جاغوری عبارت اند از زردآلو، شفتالو، توت ابراهیم خوانی، توت جنگلی بادام، سنجید،  میوه
 .باشند غیره مي سیب و پاره، شکر چارمغز،

 
 پایان
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