
ورځپاڼههيواد       

l سه شنبه د شعبان المعظم 7مه    1444ق کال l د کب 9مه    1401  ل کال l   دفبروري  28 مه  2023م کال l خصوصي  ګڼه 63مه  l پرله پسې ګڼه84يمه، اتمه دوره  د تاسیس کال 1328 لمريز مؤسس: عبدالرووف بېنوا 

يو سوداګر د تښتوونکو يو سوداګر د تښتوونکو 
له منګولو وژغورل شوله منګولو وژغورل شو

د استخباراتو عمومي رياست خرب ورکړی، 

چې ځواکونو يې وړمه ورځ د کابل ښــار 

په ۱۷مه حوزه کې د انســان تښتوونکو پر 

مرکز عمليات کړي،چــې په پايله کې يې 

درې انســان تښــتوونکي وژيل دي.له ياد 

رياسته په خپره شــوې خربپاڼه کې راغيل 

،چې په تررسه شويو عملياتو کې يو انسان 

تښتونکی ژوندی نيول شوی دی.

  د ســرچينې د معلوماتــو له مخې:
 د استخباراتو ځواکونو د عني الدين په نامه 

يو کس هم د انسان تښتوونکو له منګولو 

ژغورلی او خپلې کورنۍ ته يې سپارلی دی. 

ياد کس شاوخوا دریمياشتې وړاندې تښتول 

شوی و، چې تښتوونکو يې د خويش کېدو 

په بدل کې د ياد کس له کورنۍ د يو ميليون 

ډالرو غوښتنه کوله.

دو پروژه به تمويل بانک جهانی در کندهار دو پروژه به تمويل بانک جهانی در کندهار 
آغازبه کار کردآغازبه کار کرد

کار دو پروژه به هزینه ۱۳۰ هزار دالر 
از سوی بانک جهانی و مدیریت دفرت 
خدماتی پروژه ســازمان ملل متحد در 
آغاز شد.مســوولني شهرداری  کندهار 
کندهار میگویند: که پس از به قدرت 
بانک  امارت اسالمی،  رســیدن دوباره 
جهانی کار ساخت ۲۶ پروژه که هزینه 
آن به هشت میلیون دالر می رسد، در این 

والیت به تأخیر انداخته است.
مال نعمت الله حسن، شهردار کندهار، 
گفــت:  )) ما خیلی خرســند اســتیم، 
یکی آبــادی میاید و دیگــر این که به 
مردم زمینه کار فراهم می شود.((احمد 
جاوید میوند، رئیس خدمات سکتوری 
و تخنیکی شــهرداری کندهار، گفت:  
)) ۲۶ پــروژه بانک جهانی یــا برنامه 

میثاق شهروندی در ناحیه های مختلف 
کندهــار نیمه متــام باقــی ماندند یعنی 
اکرث پروژه ها از هفتــاد و پنج الی نود 
درصد پیرشفتــه و با فیصدی کمی نیمه 
متام باقی ماندند.((به گفته مسوولني، در 

این پروژه ها برای دو صد تن زمینه کار 
نیز فراهم شده اســت.در همین حال، 
شامری از باشــندگان کندهار خواستار 
آغاز کار برخــی پروژه های نیمه متام و 

فراهم شدن زمینه های کار استند. ص۶

په تهران کې د افغانستان سفارت او استانبول کې 
افغان قونسلګري اسالمي امارت ته وسپارل شوه

د بهرنيــو چــارو وزارت وييل: پرون 

 دوشــنبه په ايــران کې د افغانســتان 

د ســفارت واګي په رسمي توګه افغان 

ډيپلوماټانو ته وســپارل شــوې.د دغه 

وزارت د وياند مرستيال ضيااحمد تکل 

رســنيو ته په رالېږيل پيغــام کې وييل، 

چې د ســفارت د واګي ترالســه کولو 

لپاره د ياد ســفارت د نوي شــارژدافري 

مولوي فضل محمد حقــاين په مرشۍ 

د ديپلوماتانــو يوه ډله ايران ته تللې او 

په تهران کې به د افغانســتان ســفارت 

 چــارې ســمبالوي.تکل زياتوي ،چې 

د بهرنيو چارو وزارت، اسالمي امارت 

ته په تهران کې د افغانســتان د سفارت 

سپارل د ايران او               ۶مخ

 امريکا دې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني بېرته  امريکا دې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني بېرته 
ور وسپاريور وسپاري

وزارت  چــارو  بهرنيــو  د  چــني  د 

ويانــد وانــګ ون بني ويــيل، چني له 

امريــکا غوښــتي، چې له ځنــډ پرته 

دې د افغانســتان بانک شــتمني بېرته 

وروســپاري. وانګ ون بني يوې خربي 

 غونډې تــه د وينا پر مهال د ســپټمرب 

 د يوولســمې د قربانيانــو کورنيــو ته

  د افغانســتان له کنګل شــويو پيســو 

د ۳،۵  درې اعشاريه پنځه ميليارد ډالرو 

 د بېلولــو په اړه د امريــکا د يوه قايض 

د حکــم پــه غربګون کــې وييل، چې 

امريکا بايد سمدستي د افغانستان بانک 

شــتمنۍ بېرتــه ورکړي. تېــره اوونۍ 

امريکايي محکمې وييل: د افغانســتان 

بانک شتمني د سپټمرب ۱۱مې قربانيانو 

کورنيو ته نه ورکول کېږي.

د افغانستان بانک نن د افغانستان بانک نن ۱۷۱۷ ميليونه امريکايي ډالره ليالموي ميليونه امريکايي ډالره ليالموي
افغانيــو  د  بانــک،  افغانســتان   د 
د ارزښــت د ال پياوړتيــا پــه موخه، 
نــن ســه شــنبه د روان کال د کب په 
۹مه، ۱۷ ميليونه ډالــره د ليالم په ډول 

پلوري.دغــه بانک يــوې خربپاڼې په 
خپرولو ، پــه رشايطو برابــر له ټولو 
رصافانو او تجاريت بانکونو غوښــتنه 
کــړې، چــې پــه دغــو داوطلبيو کې 

ګډون وکــړي او د داوطلبۍ ګټونکي 
يــې مکلف کړي چې خپل حســابونه 
 د ورځــې تــر پايــه پــورې تصفيــه 
کړي. په خربپاڼــه کې دغه راز يادونه 
شــوې، چې د معاملــــو قسمي تررسه 
 کول مجاز نه دى او د ليالم ګټونکي دې 
 د خپــل ذمــت پيســې ټولــې يوځاى 
 نغــدې او يا هم په حوالــــــې رسه په

  ټاکلې مــوده کې په بانک کې تحويل 
 کړي.

د تېرې شــنبې په ورځ هم د افغانستان 
بانک د افغانيو د ارزښت د ال پياوړتيا 

په خاطر ۱۵ ميليونه ډالره وپلورل.

 هېڅوک حق نه لري چې خبرياالنو ته  هېڅوک حق نه لري چې خبرياالنو ته 
ستونزې جوړې کړيستونزې جوړې کړي

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو 

چارو مرستيال مهاجر فراهي ننګرهار چارو مرستيال مهاجر فراهي ننګرهار 

ته د سفر پرمهال د خربياالنو د ستونزو ته د سفر پرمهال د خربياالنو د ستونزو 

د هواري په موخه جوړه شــوې غونډه د هواري په موخه جوړه شــوې غونډه 

کې وويل، له دې وروســته به د رسنيو کې وويل، له دې وروســته به د رسنيو 

او مطبوعاتو ټولې ستونزې د اطالعاتو او مطبوعاتو ټولې ستونزې د اطالعاتو 

او فرهنــګ وزارت له لوري حلېږي او او فرهنــګ وزارت له لوري حلېږي او 

هېڅوک حق نه لري، چې په يو نوم او هېڅوک حق نه لري، چې په يو نوم او 

بــل نوم خربياالنو ته ســتونزې جوړې بــل نوم خربياالنو ته ســتونزې جوړې 

کړي.پــه دې غونډه کــې د ننګرهار د کړي.پــه دې غونډه کــې د ننګرهار د 

اطالعاتو او فرهنګ رئيس مولوي نور اطالعاتو او فرهنګ رئيس مولوي نور 

محمد حنيــف، د ننګرهــار ميل راډيو محمد حنيــف، د ننګرهــار ميل راډيو 

 تلوېزيون آمر مولــوي امان الله عادل،  تلوېزيون آمر مولــوي امان الله عادل، 

د ننګرهار د اطالعاتو آمر مولوي صديق د ننګرهار د اطالعاتو آمر مولوي صديق 

 اللــه قرييش بدلــون او د ننګرهار کې  اللــه قرييش بدلــون او د ننګرهار کې 

د دولتي او خصويص رســنيو خربياالنو د دولتي او خصويص رســنيو خربياالنو 

 او مسوولينو ګډون کړی و.په پيل کې  او مسوولينو ګډون کړی و.په پيل کې 

د ننګرهار د اطالعاتو او فرهنګ رئيس د ننګرهار د اطالعاتو او فرهنګ رئيس 

مولوي نور محمد حنيف وويل، چې په مولوي نور محمد حنيف وويل، چې په 

ننګرهار کې ټول خربياالن د اطالعاتو ننګرهار کې ټول خربياالن د اطالعاتو 

او کلتور وزارت له پاليســۍ رسه ســم او کلتور وزارت له پاليســۍ رسه ســم 

خپلې کړنې تررسه کوي.ده زياته کړه، خپلې کړنې تررسه کوي.ده زياته کړه، 

چې اطالعاتو ته د الرسيس په برخه کې چې اطالعاتو ته د الرسيس په برخه کې 

د ننګرهار ټولو ادارو خپلې ژمنې پوره د ننګرهار ټولو ادارو خپلې ژمنې پوره 

 کړي او وخــت په وخت خربياالنو ته کړي او وخــت په وخت خربياالنو ته

 د راپورونــو د چمتــو کولــو لپــاره  د راپورونــو د چمتــو کولــو لپــاره 

معلومات ورکوي.              معلومات ورکوي.              ۶۶مخمخ

په فراه کې د بې کيفيته تېلو په فراه کې د بې کيفيته تېلو ۲۴۲۴  
ټانکرونه بېرته ايران ته ګرځول شويټانکرونه بېرته ايران ته ګرځول شوي

د فراه لــه ابونرص فراهــي بندره ۲۴ 

ټانکــره وارد شــوي بــې کيفيته تېل 

بېرته ايران ته مســرتد شــول.  د فراه 

د اطالعاتــو او فرهنگ رياســت په 

خربپاڼه کې وييل چې پرون د سټنډرډ 

مــيل ادارې لــه خوا ۲۴ ټانکــره تېل، 

چې له ايرانــه وارد شــوي وو بېرته 

 مسرتد شــول رسچينې وييل، دغه تېل 

د ابونــرص فراهــي بنــدر لــه الرې 

شــوي  لېــږل  تــه  ايــران   بېرتــه 

دي. په خربپاڼه کې ويل شــوي هېچا 

 تــه اجــازه نــه ورکول کېــږي ،چې 

 بــې کيفيتــه توکي هېــواد تــه وارد 

کړي.  دا په داسې حال کې ده چې له 

دې مخکې هم له ايــران د بې کيفيته 

تېلو ټانکرونه مسرتد شوي دي.

ښوونکي :

  اوسنی معاش مو لومړنۍ اړتياوې  اوسنی معاش مو لومړنۍ اړتياوې
 نه شي پوره کوالی نه شي پوره کوالی

د ښــوونځيو ډېــر ښــوونکي وايي، 

چې د دوی له معاشــونو ۱۰۰۰ افغانۍ 

 کمــې شــوې او لــه دغه معــاش رسه 

د خوراکي توکــو د پېرلو وس نه لري.

جمعه له يوولســو کلونو راهيســې په 

 کابل کې ښوونکی دی. دی وايي، چې 

د خپلې پنځه کسيزې کورنۍ د اړتياوو 

برابرونکی دی طلــوع نيوز ته وييل: 

))د ښــوونکو معاش تغيري نه دی کړی 

ال هم ۱۰۰۰ افغانۍ کمې             6مخ

په ګمرکونو کې پر تازه مېوو او سبزيو په ګمرکونو کې پر تازه مېوو او سبزيو 
د لېږد فورم اخيستل لغو شولد لېږد فورم اخيستل لغو شول

ټولــو  پــه  هېــواد  د  وزارت  ماليــې 

 ګمرکونو کې پر تازه مېوو او ســبزيو 

د لېږد فورم اخيستلو له لغوه کېدو خرب 

ورکړی دی.

دغه وزارت پــرون د يوې خربپاڼې په 

خپرولو رسه وييل:              ۶مخ

صادرات افغانستان نسبت به سال صادرات افغانستان نسبت به سال 
گذشته گذشته 8585 در صد افزايش يافته است در صد افزايش يافته است

وزارت صنعــت و تجــارت میگویــد 

که، صــادرات افغانســتان نســبت به 

سال گذشــته 85 در صد افزایش یافته 

و در سال آینده این رقم بیشرت خواهد 

شــد. کارشناســان اقتصادی میگویند 

کــه افزایش صادرات بــر اقتصاد ملی 

تاثیرات مثبت خواهد داشت.

در حالیکــه از افغانســتان همواره به 

عنوان یک کشور وارداتی یاد میشود، 

امــا مقامــات در وزارت صنعــت و 

تجارت میگویند که، در ســال جاری 

و برای نخستین  بار صادرات افغانستان 

به ارزش 1،8 يک اعشــاريه هشــت 

میلیارد دالر رســیده است.عبدالســالم 

جــواد، ســخنگوی وزارت صنعت و 

تجــارت در گفت  وگو بــا کلید ګفته 

که، صادرات افغانســتان در سال های 

گذشته از 800 میلیون دالر فراتر نرفته 

بود، اما با رویکارآمدن امارت اسالمی 

صادرات کشــور به بیش از 30 درصد 

افزایش یافته و امسال میزان صادرات 

 بیش از 85 درصد افزایش یافته است.

)) دلیــل افزایش صادرات این اســت 

که ما تــالش کردیم تا  با بســیاری از 

کشورها روابط تجاری برقرار کنیم و 

از طریق کریدورهای هوایی و زمینی 

و راه آهن با کشــورهای دیگر ارتباط 

بگیریــم. در منایشــگاه های بین املللی 

هم رشکت کرده و دستاوردهای خوبی 

داریم.((در همین حال             ص6

د کډوالو موضوع بايد له سياسته بېله شيد کډوالو موضوع بايد له سياسته بېله شي
بېرتــه راســتنېدونکو  او  د کډوالــو 

چارو وزير په کابــل کې د ترکيې له 

ســفري جهاد ارګينــای رسه کتيل دي. 

دواړو لــورو په ترکيه کې د مېشــتو 

افغانانو پر ســتونزو خــربې کړي او 

افغانانو ته د آســانتياوو رامنځته کولو 

غوښتنه شوې ده.

  په دغــه ليدنه کــې د کډوالو چارو 

رسپرســت وزير وييل، چې د کډوالو 

موضوع بايد له سياســته جال يش او 

افغانانو ته د ويزې آسانتياوې رامنځته 

او د غري قانوين تــګ مخه دې ونيول 

يش.

 دغه راز د ترکيې ســفري وييل: هېواد 

يــې په ځينــو برخو کــې افغانانو ته 

ويــزو برخه کې آســانتياوې رامنځته 

کړي او لــه زلزله ځپلــو افغانانو يې 

غوښــتي، چې که غــواړي خپل مړي 

افغانســتان ته انتقال کړي؛ دوی ورته 

زمينه برابروي.

 ۵۹ تن مهاجر به شمول افغان ها 
 در اثر غرق شدن کشتی در ايتاليا 

جان باختند
 در اثــر غــرق شــدن یک کشــتی 
ایتالیا،  حامل مهاجــران در جنــوب 
دســت کم 59 تــن بشــمول افغان ها 
ساحلی  گارد  باخته اند.مسئولني  جان 
ایتالیا گفته  اند که، این کشــتی چند 
روز پیــش از ترکیــه حرکــت کرده 
بــود و روز یک شــنبه در آب هــای 
به سخره برخورد  ســاحلی کروتونه 

کرده و غرق شــده اســت. بــه گفته 
آنــان، در میان مهاجــران جان باخته 
دوازده کــودک و یک زن حامله نیز 
شــامل اند. این کشــتی با بیش از صد 
مهاجــر افغان، ایرانی و پاکســتانی، 
غرق شــده اســت که بــه گفته گارد 
ساحلی ایتالیا، نزدیک به 80 تن آنان 

یافته اند. نجات 

 د صادراتو او عوايدو ډېروالی
 او د پرمختګ امیدونه!

په تهران کې افغان سفارت ولې 
اسالمي امارت ته وسپارل شو؟

۲مخ

۳مخ

 دامربالمعروف او نهی عن المنکر
 په اجراء کې دهرمسلمان وڼډه

يخي آبدې ثبت شوې په زابل کې نوې تار

۴مخ

۵مخ

چين :

مهاجر فراهي :

د کډوالو چارو وزارت سرپرست: 
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غوره اقتصــاد د يو ملت د ســوکاله او هوســا ژوند لپاره 
بنســټيز اصــل دی، د افغانســتان جغرافيايــي موقعيت، د 
پراخو طبيعي زيرمو شــتون، د زراعــت او مالدارۍ لپاره 
پریامنــه اوبــه، مناســبه هــوا او پراخې دښــتې هغه مهم 
اســباب دي، چې که په ســمه توګه ترې ګټــه پورته يش، 
اقتصاد لرونکو هيوادونو نوملړ ته  افغانســتان د پرمختليل 

يش.  کولی  پورته 
صــادرات او واردات د اقتصــادي ودې دوه اصول دي او 
د يو ســامل او پرځان بســيا اقتصــاد لپاره اړينــه ده، چې 

صادرات لــه وارداتو ډېر وي او يا لږ تر لږه برابر وي.
خو له بــده مرغه اوږدې جګړې، پراخ فســاد او د نورو 
برخو تر څنګ اقتصادي اشــغال هغه څه و، چې دا څلور 
لســيزې يې زمــوږ د هيواد د اقتصــادي ودې او پرمختګ 

وه. نيولې  مخه 
اوس چې الحمدلله افغانســتان يــو خپلواک هېواد دی او 
يو داســې مرکزي دولت لري، چې ټولې پرېکړې ميل ګټو 
تــه په کتو کــوي،  نو د اقتصــادي ودې او پرمختګ لپاره 

دی. شوی  رامنځته  فرصت  ښه 
وړمه ورځ د افغانســتان  داسالمي امارت د اقتصاد وزارت 
خرب ورکــړ، چې د روان ۱۴۰۱ ل کال په ۱۱ مياشــتو کې 
افغانســتان د ســيمې او نړۍ بېالبېلــو هېوادونو ته د  د يو 
اعشــاريه اتو ميليارد امريکايي ډالرو په ارزښــت بېالبيل 
توکــي صادر کــړي او مته ده، چې د کال تــر پايه به دغه 

کچه دوه ميلياردو امريکايي ډالرو ته ورســېږي.
دا لومــړی ځــل دی چــې افغانســتان پــه دومــره پراخه 
کچــه صادرات کــوي، له دې وړاندې که څــه هم نړۍ د 
افغانستان پخوانی نظام په رســمیت پېژانده او، په بېالبېلو 
برخــو کې يې مرســتې وررسه کولې؛ خو بيا هــم په کلني 
ډول د افغانســتان د صادراتــو کچه تر يــو ميليارد ډالرو 

رسېدلې. وه  نه  پورې 
واک ته د اســالمي امارت پــه رســېدو رسه د عوايدو په 
راټولولــو کې هم په بې ســاري ډول ډېروالی راغلی، څو 
ورځــې وړاندې د افغانســتان د اســالمي امــارت د مالیې 
وزارت خــرب ورکړ، چــې پــه روان ۱۴۰۱ل کال کې يې 
يــوازې لــه ګمرکونو څخــه ۱۰۰ ميليــارده افغانۍ عوايد 
ترالســه کړي، چــې دا د افغانســتان په تاريــخ کې د غري 
ماليــايت عوايــدو له ټولو لــوړه کچه ده او ســرت الميل هم 
د عوايــدو راټولولو په برخه کې شــفافيت او د فســاد له 

دی. تګ  منځه 
د صادراتــو په برخه کې ډېــر والی، د هيواد پــه بېالبېلو 
برخــو کــې د ســرتو او زيربنايي پــروژو د چــارو پيل، 
شخيص ســکتور ته د پانګونې د مناســبو رشايطو برابرول 
او د کورنيــو توليداتــو لپاره د ســيمې او نــړۍ په کچه د 
مارکيــټ پيدا کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانســتان د 

اقتصادي ودې او پرمختګ څرک ترې ښــکاري.
کــه څه هــم د افغانســتان د اســالمي امارت لــه لوري د 
اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې د ســتاينې وړ دي، خو الهم 
په دې برخه کې ډېر کار ته اړتيا ده. اوس مهال افغانستان 
یــو واردايت هيواد دی او په کلني ډول شــا او خوا د اووه 
ميليارده امريکايي ډالرو په ارزښــت واردات لري. دولت 
بايــد هڅه وکړي چــې د صادراتو کچه لــه وارداتو لوړه 
کړي او دغــه راز د کورنيــو توليداتو کيفيــت او کميت 
تــه ډېره پاملرنه وکړي، پــه ځانګړې توګه د تازه او وچو 
مېوو، مالدارۍ، لبنياتو او نــورو خوراکي توکو پر تولید 
او صادراتــو بايــد مترکــز ويش، په دې رسه بــه نه يوازې 
افغانســتان غذايي خونديتوب ترالســه کړي، بلکې په دې 

برخه کې به پر ځان بســيا هيواد هم وګرځي.
د خوراکــي توکو د بيــو د ثبات او بڼوالــو او بزګرانو ته 
د ښــه عايد لپاره رضوري ده چې په هره ســيمه کې سړې 
خونــې او کوچنۍ کارخانې جــوړې يش، پر کروند ګرو 
اصالح شــوي تخمونه وويشل يش او هغوی ته د حاصالتو 
د زیاتــوايل پــه اړه معلومايت ســيمينارونه جوړ کړای يش، 
په دې رسه به نه يــوازې د بڼوالو او بزګرانو عايدات لوړ 
يش، بلکــې خلکو ته بــه د روزګار زمينه هم برابره يش او 

غذايــي خونديتوب به هم تضمني کړي.

د صادراتو او عوايدو ډېروالی د صادراتو او عوايدو ډېروالی 
او د پرمختګ اميدونه!او د پرمختګ اميدونه!

درې كالــه وړاندې زمــوږ پر گران 
هېواد او درانه ولس د صليبي اشغال د 
پای تقريباً تر ټولو بدې او ترخې شپې 
ورځې همدا د كب له لسمې وړاندې 
وې او دا ځكــه چې تر دې ورځو د 
يرغلگــرو او گوډاگيانــو يې نورې 
ټولې هيلې، موخې او ورته د رسېدو 
په الره كــې يې ډېــرې ككرې هم 
وررسه خاورې شــوې وې او د يرغل 
پر ماتــې نور پر نيمــه الره-نيم-نيم 
ژوانده-ستړي وجود ترې ناهيلې هم 
و، نو يواځي دا چې غچ يې له گران 
ولســه واخيل، د زړه بــړاس همدلته 
كم كړي او پرې د دغو شــپو ورځو 
ترخولو يې كه څه هم د څو شپو او 
شېبو په شامر وي؛ د حتمي راتلونكې 
او دغې سولې، ازادۍ، خپلواكۍ او 
د اســالمي نظام ســيوري ته دمې او 
پرمختگونو چې اوس ترې برخمن 
يو او پكې مخ پر وړاندې ځو؛ مخه 
ډب كــړي. د دې ټول تــوان يې پر 
مرموزو وژنو، مبباريو، شپنيو چاپو، د 
درنو وسلو بريدونو، برمته كولو، ټول 
وژنو، ويجاړيو، د كدرونو له منځه 
وړلو-له هېواده تېښتې ته اړكولو، د 
سولې مخنيوي او د مذاكراتو سبوتاژ 
كــې را ټول او پــرې متمركز و چې 
كه پكې تر بليكواټر او ســې آی اې 
پورې د وحشت هر تخنيك او تكتيك 
وكارېــد؛ تاو يې هم تــر هر بېوزله 
افغان پورې ورسېد، خو بس پر ولس 
په دې مته دغه ورځې تېرېدې چې نن 
يا سبا يې له دوحې د پای ته رسېدو، 
د اشغال بشپړې ماتې، رښتونې ازادۍ 
او خپلواكۍ او د اسالمي او رښتوين 
افغاين نظام راتلو زېــری راځي، نو 
ځكه يې زړه هــم ورته نيولی او تن 
يــې ور كړی و چې پــه همدې كې 

پرې كب لســمې ته ورسېد او دغې 
ورځــې يې هامغــه په تــور متونو 
كې مته پر يو ملموس او محســوس 
حقيقت او واقعيت وپوښله. د دغې 
تاريخي ورځې چې د پيل له ازادۍ، 
خپلواكــۍ او اســالمي نظامــه تر 

اوسنيو او تر اوږدې 
راتلونكــو  مــودې 
پرمختگونو او السته 
راوړنــو ټولو پېالمه 
او دا ټول يې مرهون 
منت دي؛ نن درېيمه 
كليزه په داسې فضاء 
كې ملانځو چې هغه 
مهــال مو ليــديل او 
تازه ټپونه او دردونه 
تــر ډېره دوا شــوي 
او ال هــم د مداوا په 
حــال كــې دي چې 
لــه نېكــې مرغې د 
دې ټولــو ابتكار هم 
د هېــواد او ولس د 
مسئول نظام په توگه 
د اســالمي امارت په 

الس كې دی او له بشــپړ باور رسه د 
مهمو او الزمو الزياتو نوښــتونو او 
پرمختگونو متــې هم ورپورې غوټه 

دي.
د كب لســمه د اســالمي امــارت د 
بنســټگر مرحوم لــوی مالصاحب 
رحمه الله يرغلگرې صليبي نړۍ ته 
د غرور له نېلۍ د راښــكته كېدو د 
وړانديز كړې فارمولې او د نه منلو په 
صورت كې يې بيا ورته ټاكيل رضب 
االجل گډ ښمر دی چې پر ياد رضب 
االجل يرغلگرو پر هامغه فارموله 
عمل كولو ته تن وركړ، له اســالمي 
امارت رسه د خربو مېز ته كېناســتل 

او په ښــكاره همدغه د خارق العادة 
او لــه متې لوړو څرگنــدو او حتمي 
پرمختگونــو د لړۍ پيــل و چې په 
رس كــې يې د كب لســمې تاريخي 
تړون له ځان رسه درلــود او ترې را 
وروسته كه د يرغلگرو لخوا له ياد 

تړونه د سلگونه رسغړونو-مستقيم 
او نامســتقيم يې د ماتولو بې خرته 
هڅو-د توافقاتو عميل كېدو كې يې 
د ځنډ او خنډونــو رامنځته كولو-

پرې ولس ته بې ساري زيانونو اړولو 
پر وړاندې لــه متې لوړ زغم و، كه د 
اسالمي امارت نړيوال وجاهت دی، 
كه په مكرر ډول عامه عفوه او السته 
راوړنې يې وې، كه د واك له سپارنې 
او انتقال پرته هم يواځي د څو ورځو 
په ظرف كې فعال او ســيال نظام را 
منځته كېدل و، كه د اشغال تپيل رژيم 
سلگونه زرو تنانو له خپلو دندو رسه 
په شــفاف ډول په اسالمي امارت او 

جهادي صف كې ادغام او د فعال او 
مسئول نظام په توگه يې ټول شمول 
كېدل و، كه د اســالمي او ميل كلتور 
له رواياتو رسه ســم په ميل او دولتي 
كچه بې ســاري پــراخ اصالحات 
دي، كــه د جهــاد پر مــټ راغلې 
يواځينۍ او غربيت ننگوونكې بې 
مثاله حكومتــويل ده، كه د نړيوالو 
بنديزونــو او فشــارونو تــر درانه 
ســيوري او اســامن الندې په بشپړه 
توګه دغه ميل-سيايس-ډيپلوماټيكه-

معجزانه  اقتصادي حكومتولۍ كې 
پرمختگونه او السته راوړنې دي او 
كه يې د الزياتو ابتكارونو شاهدان 
واوســو؛ ټول د يــادې لړۍ له كړيو 
څخــه دي چې لــه لومــړي رسه د 
اشغالگرو د تېښــتې مذاكراتو او د 
دوحې تړون د مبتكرانه تخنيك حجم 

او ژورتيا په گوته كوي.
د دوحــې پر تــړون د صليبي شــل 
كاله يرغليزې جگړې، ۱۸مياشــتې 
ډيپلوماټيكو ټگيو برگيو او د امريكا 
د نړيوالــې يكه تازۍ چــې د افغان 
ولس پــر وړاندې يې پــه دريو اړو 
كې له ځان رسه ټوله نړۍ ښــكېله 
كړې وه؛ پای ته رســېدل او بيا د دغه 
تړون له مخې د كابو۴۳كلنو ويرونو، 
بدو پايلــو او اغېزو د مخنيوی او له 
منځه تللو ترڅنگ د يو نيم كال په 
دننــه كې د دغو څــه باندې څلورو 
لسيزو په پرتله د داسې پرمختگونو 
او السته راوړنو مشاهده چې په دغه 
اوږده موده كې يــې په پلمه راغليو 
دوو نړيوالو اشغالونو هم نه دلته او 
نه كومه بله مســتعمره كې را منځته 
كړل؛ دا احســاس، روحيه او درس 
را كــوي چې دغه تــړون له هرڅه 
رسه د مجاهد افغان ولس د شل كاله 

جهاد او رښتوين افغانيت پالنې دومره 
اغېزمنه پايله ده چې ترې مخكينيو 
د۲۳كاله مودې بدمرغيو پاتې شوين 
او اغېزې هم لــه منځه يويس، هغه 
پرمختگونه هم له ځــان رسه ولري 
چې د ځمكنيو واقعيتونو او رښتونو 
حقيقتونو په توگه يې هېواد-ولس-

نظــام شــاهد دی او بيا هــم كه په 
هر ډول رشائطــو او په ځانگړې د 
اوس په څېر بنديزونو، فشارونو او 

فكري-تبليغايت-اقتصادي-فرهنگي 
جگړو كې جهاد او وياړمن افغانيت 
پالــو؛ همدا پايله پــر الس را كوي، 
ځكه دا ډول هر اړخيز يرغلونه او 
تر سيوري الندې يې د برشي مرستو 
او حقونــو په پلمه برنامــې هم پر 
مذهب، كلتور، ازادۍ، خپلواكۍ، پر 
مختگ او پر ځان بســياينې، د خپل 
الس پر گټې وټې، وگړو ته د كار پر 
زمينې رامنځته كېدو او په ټوله كې 
پر رښــتوين برشيت او په خپلواكه 
توگه د خپل فــردي او ټولنيز برشي 
ژوند اړتياوو په ښــه ډول پوره كولو 
چې پكې له غرب رسه كوم مدار او 
تړاو هم نه وي؛ يو ډول مســتقيم او 
نامستقيم بنديزونه او فشارونه وو او 
دي، نو كه پر خپلو مټو زور وكړو، 
د اسالمي امارت د اړوندو پاليسيو او 
برنامو پر مالتړ له هغه رسه الس ور 
كړو او د كب لســمې په بركاتو كې 
د دغو فشارونو، بنديزونو او جگړو 
ښــه مديريت او مهارېدنــه هم ور 
زياته كــړو؛ دا د برشيت پر مدار له 
غرب رسه د تړليو برشي او ســيايس 
حقونو چې پر ځان له بسياينې رسه 
ترې مستغني هم يو؛ اړوند بنديزونه 
او فشارونه به راته څه وي؟...۶مخ

پیرشفت هــای تکنولوژی هــر روز 
در حال گسرتش اســت. این پیرشفت 
ها، شــامل شــبکه های اجتامعی نیز 
می شــود. در دنیای امروز هر روز بر 
تعداد نرم افزارهای اجتامعی و رســانه 
های اجتامعی و ارتباطی افزوده شــده 
و تعــداد کاربران این شــبکه نیز روز 
به روز در حال افزایش اســت. هشتاد 
درصد کاربران شــبکه های اجتامعی 
معموالً جوانان و نوجوانان هســتند. 
بالطبع این آمار حاکی از آن اســت که 
این نرم افزارها تاثیرات مســتقیمی بر 
رفتار و اخالق آن ها خواهد داشــت. 
این مقاله به اثرات شبکه های اجتامعی 

بر نوجوانان خواهد پرداخت.
اثرات منفی ، شــبکه اجتماعی ، 
شــبکه  منفی  اثرات   ، نوجوانان 

های اجتماعی بر نوجوانان : 
اعتياد به اينترنــت : اولین اثرات 
شــبکه های اجتامعی بــر نوجوانان، 
اعتیاد آن ها به اینرتنت اســت. به دلیل 
نوجوانان  تفریحــی،  امکانــات  نبود 
بهرتین راه تفریــح و رسگرمی خود را 
در اینرتنت جستجو می کنند. مطالعات 
نشــان داده که حد متوسط استفاده از 
شبکه های مجازی در نوجوانان روزانه 
بیش از چهار  یا پنج ساعت می باشد. 
این آمار هر روز در حال افزایش است. 
بیشرت استفاده نوجوانان در چت روم ها 
و دوست یابی می باشد و بعد از آن این 
آمار به بــازی های رایانه یی اختصاص 
دارد. بســیاری از خانواده ها از اعتیاد 
نوجوانان به اینرتنت شاکی هستند. به 
گونه یی که امــروزه این معضل تبدیل 
به بزرگرتین آســیب های اجتامعی در 

نوجوانان و جوانان شده است.
مشکالت روحی و روانی: از اثرات 

دیگر شبکه های اجتامعی بر نوجوانان 
بروز مشکالت روحی و روانی است. 
این ســونامی نه تنها در ایــران، بلکه 
در متام جهان وجود دارد و متاســفانه 
هیچ ارگانی برای مبارزه با این مشکل 
اقدامی منــی کند. عــوارض روحی و 
روانی ناشی از اعتیاد به اینرتنت عالوه 
بر مشکالت جسمی، دچار افرسدگی و 
اختالالت روانی و رفتاری، اضطراب و 

اسرتس می شود.
شــخصيت پردازی نوجوانان در 
دنيای مجازی: عالوه بر این به دلیل 
اینکه بســیاری از نوجوانان شخصیتی 
مجــزا با دنیای واقعی دارنــد در دنیای 
مجازی برای دوســتان شان شخصیتی 
مجزا ترســیم کرده اند. متاسفانه دچار 
اختالالت شخصیتی و بیامری دو قطبی 
خواهند شد و حتی گاهی هویت خود 
را از دست می دهند. این رشایط برای 
نوجوانی کــه باید برای آینــده برنامه 
ریزی کند فاجعه اســت. عالوه بر این 
به دلیل دوســتی های نافرجام اینرتنتی 
و جــدی گرفــن کاربــران، نوجوان 
دچار شکســت عاطفی شــدید شــده 
و ممکــن اســت کل زندگــی خود را 
از دســت بدهد. عــالوه بر اختالالت 
روانی و شــخصیتی، اختالالت جنسی 
نیز جز اثرات شبکه های اجتامعی بر 
نوجوانان به شــامر می روند. متاسفانه 
به دلیل گســرتش محتواهای جنســی 
و آزادی روابــط و پخــش ویديو های 
جنســی، نوجــوان دچــار اختالالت 
جنسی خواهند شد و این امر موجب 
بروز رفتارهای نامناسب در نوجوان می 
شــود. نوجوان در این سن رو به خود 
ارضایی می آورد و یا در روابط عاطفی 
رفتارهای ناشایسته از او رس خواهد زد. 

مخصوصاً این رفتار در پرسان بســیار 
بدتر از دخرتان بروز پیدا می کند.

در صورتــی که راه های خالی شــدن 
برای او وجود نداشــته باشد عصبی و 
پرخاشــگر شــده و در اثر فشار های 
شدید عصبی و جســمی ممکن است 
دچــار بیامری های روحی و جســمی 
شــود. والدین حداالمکان سعی کنند 
فرزندان شــان را در این سن از داشن 
گوشی محروم کرده و تنها در مواردی 
که بــه درس آن ها مربوط می شــود 

اینرتنت را در اختیار آنان قرار دهند.
اختالالت خواب : در کنار اختالالت 
رفتاری و جنســی، اختــالالت خواب 
نیز جز رایج ترین اثرات شــبکه های 
اجتامعــی بر نوجوانــان خواهد بود. 
نوجوان ممکن اســت ســاعت ها در 
اینرتنت گشــت زنی کند بدون اینکه 
خواب کافی داشته باشد و یا به تغذیه 
خود برسد. چه بســیار نوجوانانی که 
تا صبــح در اینرتنت گشــت زنی می 
کنند وصبح نیز با بدن خســته و ذهن 
نا ارام به مدرسه می روند. به نظر شام 
با این رشایط نوجــوان بازدهی خوبی 
در مدرســه و خانه و اجتامع خواهد 
داشــت؟ چه فرصت هایــی را که به 
خاطر اختالالت خواب در نوجوانان 
و جوانان خود ریشــه متام مشــکالت 
جســمی و روحی آن ها بوده و باعث 
کاهش قدرت سیســتم ایمنی بدن شان 

می شود.
تاثیرات  از  شــخصيتی:  اختالالت 
دیگر شبکه های اجتامعی بر نوجوانان 
اختالالت هویتی آن هاســت. نوجوان 
در این ســن خــود را در نقــش های 
مختلف قرار مــی دهد و این موضوع 
در دورانی که شــخصیت نوجوان در 

حال شکل گیری است فاجعه محسوب 
می شود.

انزوا طلبی و اختالالت اجتماعی: 
نوجــوان در این ســن نیــاز دارد تا در 
اجتامع حضور بیشــرتی داشته باشد. 
فعالیــت های اجتامعی و نشــان دادن 
خود به دیگران از عواملی است که در 
تعین رسنوشــت و شناسایی عالقمندی 
های او نقش بســیار مهمی دارد. فکر 
کنید در این ســن رسنوشت ساز، مدام 
در حالت گشت زنی و چت است. چه 
آینده ای را برای او پیش بینی می کنید 
گذرانــدن مدت زمان زیــاد و اینرتنت 
سبب می شود تا نوجوان منزوی و تنها 

باشد.
عــدم و  يادگيــری   اختــالالت 

 تمرکز: از تاثیرات دیگر شبکه های 
اجتامعــی بــر نوجوانــان، اختالالت 
نوجوانانی  یادگیری اســت. معمــوالً 
که به دلیــل اعتیاد به اینرتنت، کمرت از 
مغز خود استفاده کرده و طبق نظرات 
دانشــمندان کارکرد مغــز ان ها پایین 
می آید. تغییرات ساختاری مغز باعث 
می شــود که دیگر نتوانند جمالت را 
حفظ کننــد و میزان یادگیــری آن ها 
پایین می آید. از تاثیرات دیگر شبکه 
های اجتامعی بر نوجوانان عدم مترکز 
اســت. این فرد در مدرسه و دانشگاه 
نیز منی تواند مترکز الزم داشــته باشد. 
حتــی زمانی که دیگران بــا او حرف 
می زنند حواسش جای دیگری است. 
بسیاری از مشکالت درسی، رفتاری و 
اختالالت روانی، ریشه در همین عدم 

مترکز او خواهد داشت. 
نتيجه گيری : شــبکه های اجتامعی 
مجازی، ابعاد مختلف ســبک زندگی 
افــراد را در دوران معارص تحت تاثیر 

خود قرار داده اند؛ به خصوص جوانان 
و نوجوانان بیشرت از سایر افراد، درگیر 
این فضا، تاثیرات و پیامدهای آن هستند. 
اســتفاده از ایــن شــبکه ها، در واقع، 
مرصف توأمـان زمان، فضا و محتواي 
منادین اســت که هر ســه از بنیان هاي 
سبک زندگی در عرص کنونی انـــد از 
این رو، ســبک زندگی جوانانی کـــه 
بـه صـورت روزمـــره درگیـر فراینـد 
تولیـد و مصـــرف مجازي هستند، در 
معرض دگرگونی هـــاي قابـل تـوجهی 
قـــرار مـی گیـرد؛ تولیـــد و مصـرف 
مجازي در شبکه ها، با کاسن از تولید 
و مرصف فرهنگی غیر مجـازي نظیـر 
مطالعـه کتـاب، روزنامه، متاشاي تئاتر 
و بازدید از موزه ها و حتی فعالیت هاي 
هرني، سبک زندگی فرهنگـی کاربران 
را به صورت مستقیم متـأثر مـی سـازد. 
اســتفاده از این شــبکه های اجتامعی 
مانند یک شمشیر دو لبه، دارای مزایا 
و محاسن و همچنین معایب و نقائص 
اســت. در این میان نوع استفاده افراد 
اســت که به این ویژگی های مثبت و 

منفی جهت می دهد.
منابع:

۱- امیرپور، گریوانی تاثیر شبکه های 
اجتامعی بر ســبک زندگــی جوانان، 
فصلنامه دانش انتطامی خراسان شاملی، 

سال ۱۳۹۳ص۲۳
۲- بشــیر، افراســیابی،   شــبکه های 
اجتامعــی اینرتنتــی و ســبک زندگی 
جوانان: مطالعه مــوردی بزرگ ترین 
جامعــه مجــازی ایرانیــان، فصلنامه 

تحقیقات فرهنگی،  سال۱۳۹۸
مفهومــی  تحلیــل  جبــاران،     -۳
فصلنامــه زندگــی،   ســبک 

  سال ۱۳۹۴ ص۱۷۴

اثرات منفـی شبکه های اجتماعـی بر نوجـواناناثرات منفـی شبکه های اجتماعـی بر نوجـوانان
پوهنيار محمد عظيم ))وردګ((

محسن سعود

دوحــې  د  او  لســمه  كــب  د 

پــه  هېــواد  گــران  د  تــړون 

ــه  ــې پ ــړۍ رسه ي ــه ن ــخ، ل تاري

اميــان  د  او  مقطــع  تاريخــي 

ــه  ــدې د ټيكنالوجــۍ پ ــر وړان پ

تاريخــي نــړۍ كــې زمــوږ د 

بــرم او د يرغلگــرو د رشم يــو 

نښــان دی. او  تــوغ  هســك 

د کب د لسمې درېيمه کليزه مو مبارك شه !!د کب د لسمې درېيمه کليزه مو مبارك شه !!



سه شنبه   د شعبان المعظم  7مه    1444ق کال l د کب 9 مه     1401  ل کال  l   د  فبروري 28مه     ۲۰۲۳م کال l خصوصي  ګڼه 63مه  l پرله پسې ګڼه۸4يمه، اتمه دوره هيواد

د جمهوريت بهرنی سياست امنيت 
محوره و: د جمهوريت د دورې بهرين 
سياســت امنيت محوره سياست و. دغه 
سياست دوه عمده الملونه درلودل ،چې 
يو المل يې سيمې ته د امريکا راتلل او بل 
يــې په کور د ننه د حکومت په وړاندې 

وسلوال جهاد و. 
 د پورتنيو الملونو له امله د هغه  وخت 
حکومت اړ و ،چې د امنيت پر بنســټ 
خپل بهرين سياســت تنظيم کړي ،څو د 
وسلوالې جګړې لپاره د سيمې او نړۍ د 

هيوادونو مالتړ تر السه کړي. 
د اســالمي امارت بهرين سياست  اقتصاد 

محوره دی .
د اســالمي امارت د بهرين سياســت بله 
ځانګړنــه او اصــل دا دی، چې اقتصاد 
محــوره دی او المل يې پر افغانســتان د 
امريکا د هغو مرســتو بنديدل دي ،چې 
د جمهوريت په دوره کې يې د متحد په 
نامه ورکولې، اوس مهال افغانســتان اړ 
دی، چې  يا خو  له داخيل عوايدو  خپله 
بوديجه تنظيم کړي  او يا هم له ټولې نړۍ 
رسه د ښــو اقتصادي اړيکــو په درلودو 
خپله بوديجه تنظيــم او خپل اقتصاد په 
پښو ودروي. ددې تر څنګ يو بل دليل 
دا هم دی، چې واک ته د اسالمي امارت 
تر رســېدو وروسته په هېواد کې امنيت 
ټينګ شــوی او له دې وروســته امنيت 
محوره بهرين سياســت ته اړتيا نشته. که 
څه هم افغانســتان اړ دی، چې د داعش 
په شــان ورانکارو ډلو د ځپلــو لپاره د 
ســيمې او نړۍ مالتړ له ځان رسه ولري، 
خو  يادې ډلــې دومره لوی ګواښ نه دی 
،چې له امله يې بايد بهرين سياست امنيت 

محوره يش. 
د بهرين سياســت د برخــې د پوهانو او  
متخصصينــو په بــاور،   اقتصاد محوره 
بهرين سياست د افغانستان په ګټه دی او 
له ټولو لويه ګټه يې دا ده ،چې  افغانستان 
به د ســيمه ييز اتصال پــه څلور الرې 
بدل کړي .په تري کــې  د امينت محوره 
بهرين سياست له امله افغانستان د سيمه 
ييز اتصال په برخه کې ګڼې ســتونزې 
درلودې، لکه روسيه، چني او ايران چې 
د افغانستان لپاره مهم سيمه ييز هېوادونه 
ګڼل کېږي  د افغانستان د امنيت محوره 
بهرين سياست له امله يې نه غوښتل يا هم 
د امريکا له خوا نه پرېښودل کېدل ،چې  

د دوه اړخيزو ګټو پر بنسټ له افغانستان 
رسه سيمه ييز اقتصادي اتصال را منځته 
کړي، خو  اوس چې امريکا په افغانستان 
کې حضور نه لري او اسالمي امارت هم 
په ښــکاره خپل بهرين سياســت اقتصاد 
محوره اعالن کړی  ، نو د افغانستان لپاره 
يې لوی او ګټور فرصت بللی شو ،څو د 
سيمې او نړۍ له هېوادونو رسه وصل يش. 
دا هم بايد ووايو ،چې په ډېره کمه موده 
کې د افغانستان اسالمي امارت د اقتصاد 
محوره بهرين سياست پر مټ ډېرې السته 
راوړنې درلودې ،خو دلته به يې د ليکنې 
د نه اوږديدو له امله يوازې ځينې السته 
راوړنې په ګوته کړو،  چې په الندې ډول 

دي:
• چني په  افغانســتان کــې پانګونې ته 

ليوالتيا پيدا  کړې.
• لــه ايــران رسه ســوداګريزې اړيکې 

پراخې شوې دي.
• روسيې د افغانستان پر صادراتو تعرفه 
ختمه کړې او  ال هم د ښــو سوداګريزو 

اړيکو  غوښتنه لري .
• هند خپل سفارت پرانيستی .

• پاکستان هم له اسالمي  امارت رسه پر 
اقتصادي اړيکو کار کوي.

• د منځنۍ آســيا هېوادونو له افغانستان 
رسه پر ګډو لويــو اقتصادي پروژو کار 

پيل کړی. 
دا ټول هغه ســيمه ييــز اتصال دی، چې 
اســالمي امارت د اقتصــاد محوره بهرين 
سياست په مرســته جوړ شوي او داسې 
ښکاري، چې په راتلونکو کلونو کې به 

نور هم وغوړيږي.
د جمهوريــت  نامتــوازن بهرنی 
سياســت: د جمهوريت د دورې بهرين 
سياست متوازن بهرين سياست نه و ، چې 
دا په خپله د بهرين سياست په برخه کې 
لويه ســتونزه وه. د يادولو وړ ده، چې د 
جمهوريــت په وخت کې کــه له يوې 
خوا د سيمې او نړۍ له هېوادونو رسه په 
اړيکو کې توازن ونه ســاتيل شو له بلې 
خــوا د ځينو هېوادونو تر منځ د دوی په 

شخړو کې پلوي او مالتړ هم وشو . 
دمثال په ډول : 

• د سعودي عربستان او مين په مسئله کې 
يې له سعودي مالتړ وکړ ،چې له امله يې 

ايران خفه شو. 
• د ارمنستان او آذربايجان په شخړه کې 

يې د آذربايجان پلوي وکړه .
• د هند او پاکستان ترمنځ يې هندوستان 

انتخاب کړ .
• له  امريکا او روسيې يې امريکا خوښه 

کړه. 
که څه هــم د افغانســتان او امريکا په 
اړيکو کې هم ســتونزې راغيل، چې له 
امله يې د وخت حکومت له امريکا رسه 
د خرابو اړيکو له امله د روســيې پلوي 
هــم وکړه ، لکه په ۲۰۱۴ م کال کې چې 
د وخت ولسمرش حامد کرزي له امريکا 
رسه د اختالفونو له امله  له روسيې رسه د 
کرميا د يو ځای کېدو مالتړ وکړ، خو په 
اصل کې افغانستان د دوغو دوو هېوادونو 
تر منځ تل د امريکا تر ځنګ پاتې شو ، 
چې په ټول کــې دا ډول نا متوازن بهرين 
سياست د افغانستان په شان يوه هېواد ته 

ګټور نه بلکې تاواين بهرين سياست و .
د اســالمي امارت  متوازن بهرنی 
سياســت:  که له يوې خوا جمهوريت 
په تېرو شــلو کلونــو کې پــه دې ونه 
توانېد، چې خپل بهرين سياست متوازن 
وسايت، بله خوا که په تري يو نيم کال کې 
د اســالمي امارت په بهرين سياست کې 
توازن ته وکتل يش، نو په شــکاره وييل 
شو، چې اسالمي امارت تر دې دمه ددغه 
توازن په ســاتلو کې بريايل پاتې شــوی 
دی. يانې د افغانســتان اسالمي امارت تر 
دې دمــه د نړۍ له ډېــرو هېوادونو رسه  
متوازنې او يو شــان اړيکې ساتلې دي، 
همداراز يې  د نړۍ د هېڅ هېواد په خپل 
منځي شخړه او اختالف کې د کوم لورې 

پلوي نه ده کړې. 
د مثال په ډول : پــه جمهوري نظام 
کې افغانستان ونشوای کړای چې د هند 
او پاکستان ترمنځ په بهرين سياست کې 
توازن وســايت، خو  اوس مهــال رسه له 
دې چې هند په افغانستان کې د اسالمي 
امارت  له بيا واکمنېدو اندېښنې درلودې، 
خو بيا يې هم په کابل کې خپل ســفارت 
بېر ته پرانيست او خپل تخنيکي ټيم يې 
کابل ته راولېږه. له دې مالوميږي ،چې د 
افغانستان اســالمي امارت متوازن بهرين 
سياســت ته ژمن دی. بايد ووايو چې دا 
ډول متــوازن بهرين سياســت ددې المل 
کېږي ،چې لــه يوې خوا افغانســتان د 
اقتصادي ودې او پرمختګ په الره روان 
کړي او له بلې خوا يې له نيابتي جګړو 

وسايت. 
پايله او پرتلنه : د دغې ليکنې په وروستۍ 
برخه کــې  د جمهوريت د تېرې شــل 
کلنې او د اســالمي امارت د يونيم کلنې 
دورې د پرتلې په توګه وييل شــو، چې د 
جمهوريت او اسالمي امارت په بهرنيو 
سياســتونو کې الندې توپريونه موجود 

وو:
• د جمهوريت بهرين سياست بې طرفه نه 
و، بلکې پر ائتالفونو والړ بهرين سياست 
و، خو د د اسالمي امارت بهرين سياست 
بې طرفه دی او د لويو قدرتونو ترمنځ له 

کوم قدرت رسه تړيل نه دي.
• د جمهوريت بهرين سياست ناخپلواک 
و، خو د جمهوريت پــه پرتله د امارت 

بهرين سياست خپلواک دي.
• د جمهوريــت بهرين سياســت امنيت 
محــوره و، خو د اســالمي امارت بهرين 

سياست اقتصاد محوره دی.
• د جمهوريــت بهــرين سياســت غري 
متوازنه او پر ائتالفونــو والړ و ، خو د 
اسالمي امارت بهرنی سياست بيا متوازن 
بهرين سياست دی او له ټولې نړۍ رسه د 
اسالمي او افغانۍ ارزښتونو په چوکاټ 
کې د خپلو ميل کټو پر بنسټ ښې اړيکې 

غواړي. 
• د دې ټولو ستونزو تر څنګ جمهوريت 
بيا هم له ټولې نړۍ رسه اړيکې درلودې 
،خو اسالمي امارت چې د جمهوريت په 
پرتله په قوانينو برابر بهرين سياست لري 
بيا هم د کوم هېواد له خوا په رســيمت 
نه دی پيژندل شــوی، چــې دا په خپله د 
نړۍ د دوه مخې توب يوه ښکاره بيلګه 
ده. د يادونــې وړده چې اســالمي امارت 
په دې برخه کې په ټول توان هڅه کړې 
او ددغو هڅو پايله دا ده،  چې اســالمي 
امــارت  له ډېرو هېوادونو رسه تعامل او 

غري رسمي اړيکې پيداکړې دي. 
وړانديزونه :

۱- اسالمي  امارت بايد له هر څه وړاندې 
د اســالمي نظام رسميت پېژندنې ته ډېر 
ارزښت ورکړي  او بايد د بهرين سياست 
تر ټولو مهم لومړيتــوب يې وبويل . که 
افغانستان په رســميت ونه پېژندل يش، 
ورځ تر بلې به ستونزې زياتې يش ،ځکه 
چې د رسميت پېژندنې او بهرين سياست 
قضيه د هېــواد له داخلــې وضعيت او 

مسائلو رسه کلکه اړيکه لري...  6مخ

ټولنيزې  رسنۍټولنيزې  رسنۍ

په تهران کې افغان سفارت ولې اسالمي 
امارت ته وسپارل شو؟

د افغانستان د غالۍ اوبدونکو او صادروونکو ټولنې سرپرست محمد عمر )) سيور (( :

د تېر کال په پرتله د افغانستان د غاليو 
په توليد او صادراتو کې په زړه پورې 
پرمختګ راغلی ،چې ښــه بېلګه يې 
په نړيوالو نندارتونونــو کې د لوړو 
مقام  ګټل دي.اوس د هيواد په سطح 
له يــو ميليون ډېر کســان د غاليو په 
توليد کې بوخــت دي،چې ډېری يې 
ښځينه صنعتکارانې تشکليوي.زموږ 
د هيواد غالــۍ په نړيوالــه کچه له 
ډېر شهرته برخمنې دي؛ خو د غالۍ 
اوبدونکو پر وړاندې يو لړ ستونزې 
شــته،چې پــه اړه يې بايــد حلالرې 
ولټول يش.په دې اړه د هيواد ورځپاڼې 
خربيال د افغانستان د توليدوونکو او 
له رسپرســت  ټولنې  د  صادروونکو 
محمــد عمــر ))ســيور(( رسه مرکه 

کړې،چې خپرېږي.
پوښتنه: په روان کال کې څومره 
صادرې  بهرته  او  توليــد  غالۍ 

شوې دي؟
ځواب:په روان کال کې يو ميليون او 
درې سوه زره مرته مربع غالۍ او ټغر 
توليد شــوي،چې پنځه نوي سلنه يې 
له هيواده د باندې صادر شوي،چې د 
يوولسو مياشتو په موده کې يې اندازه 
يوولــس لکه مرته مربع ته رســېږي. 
دغې اندازې ته په کتو رسه د تېر کال 
په پرتله سږ کال د غاليو په صادراتو 

کې لوړوالی راغلی دی.

پوښــتنه:د پخــوا پــه پرتله د 
افغانســتان د غاليو په کيفيت او 
راغلی  بدلون  پرمختګ کې څه 

دی؟
ځواب:د افغانســتان غالۍ د نړيوال 
بازار د غوښــتنې پر بڼسټ توليد او 
صادرېږي.کــه چېرې نړيــوال بازار 
موږ ته الرښــوونه وکړي،چې د لوړ 
په  کيفيت غالۍ جــوړې کړئ،موږ 
دې کار الس پورې کوو؛خو په ټوله 
کې د افغانســتان د غاليو کيفيت لوړ 
دی،ځکه په الســونو اوبدل کېږي.

کوم تار،چــې د غالۍ پــه جوړولو 
کې کارول کېږي ډېر ښه او مظبوط 
تــار دي.پــه نړۍ کــې افغانســتان 
يوازنی هيواد دی،چــې له دغو تارو 
کار اخيل او ښــې غالــۍ توليدوي. د 
ايران ځينې ســيمې هم د لوړ کيفيت 
غالۍ جــوړوي.اوس د نړۍ د غاليو 
ډېــر رشکتونه د بېال بېلــو ډيزاينونو 
لرونکو غاليو غوښــتنونکي دي،چې 
يو يې د ښــې کوالټۍ د لويو  نقشونو 
درلودنکــي غالۍ غــواړي او ځينې 
رشکتونــه د کوچنيو نقشــونو غاليو 

غوښــتونکي دي.اوس زمــوږ ټــول 
د غاليــو رشکتونه د نړيــوال بازار د 
مارکيټ د غوښــتنو پر بڼسټ غالۍ 

توليدوي.
پوښــتنه:د يوه کال پــه موده 
نړيوالو  پــه  غالۍ  افغاني  کې 
نندارتونونــو کې ننــدارې ته 

وړاندې شوي که څنګه؟

امله د  له  ځواب:د کرونا ويــروس 
نړۍ ټول خصــويص رشکتونه تاواين 
شــول .د افغانستان د غاليو خصويص 

ســکتور هم پر دې ونــه توانېد،چې 
خپلــې توليد شــوي غالــۍ نړيوالو 
نندارتونونو ته ولېږدوي؛خو له نېکه 
مرغه،چــې د يوه کال پــه موده کې، 
افغــاين خصــويص رشکتونــه پر دې 
وتوانېدل،چې خپلــې غالۍ د ترکيې 
نندارتــون ته وړانــدې کړي.رسبېره 
پر دې د چــني په نړيــوال نندارتون 

کې هم زموږ د خصــويص رشکتونو  
غالۍ نندارې ته وړاندې شــوې او بل 
نندارتون په ايران کې پرانيستل شوی 

و،چــې زموږ د غاليــو رشکتونو هم 
خپلې غالۍ وړاندې کړې وې.رسبېره 
پر دې په جرمني او پاکستان کې هم 
د غاليو نندارتونونه پرانيســتل شوي 
وو،چــې زمــوږ د غاليــو خصويص 
رشکتونــو خپلــې غالۍ  ننــدارې ته 
افغانســتان  د  وې.  کــړې  وړانــدې 
نورو ســوداګرو هم د افغانســتان په 

اســتازيتوب په دغو نندارتونونو کې 
نور توليــدات  هم نندارې ته وړاندې 
کړي وو؛نو زه ويلی شم،چې زموږ د 

غاليو سکتور د پرمختګ لور ته يون 
پيل کړی دی.له دې وروســته به موږ 
په نورو را روانو نندارتونونو کې هم 

خپلې غالۍ نندارې ته وړاندې کړو.
پوښــتنه:د افغاني غاليو ځينې 
چارې پــه ګاونډيــو هيوادونو 
کــې ترســره کېــدې ،اوس د 
غاليو ســکتور ځان بسياينې ته 
د  چــارې  دغه  رســېدلی،چې 
هيواد په د ننه کې ترسره کړي؟

ځواب:دا چې د افغانســتان د غاليو 
د پروســس ځينې چارې لــه هيواده 
د بانــدې تــررسه کېــدې، ځانګړي 
دليلونه لري.زموږ  يو شــمېر د غاليو 
ســوداګرو،چې غالۍ يــې پېرلې،په 
پاکستان کې يې منايندګۍ لرلې او  دا 
يې غوښتنه وه،چې افغاين غالۍ د دوی 
تر نظــر الندې پروســس يش. زموږ 
غالۍ هم پرته له پروسســه پاکستان 
تــه وړل کېدې،خو انــدازه يې کمه 
وه.د دغې ستونزې د حلولو لپاره موږ 
په مزار رشيف،هــرات او کابل کې 
د غاليو د پرېمنځلــو رشکتونه جوړ 
کــړي دي.اوس د اســالمي امارت،د 

صنعــت او ســوداګرۍ وزارت او د 
غاليو د توليــد او صادراتو رشکت په 
دې لټه کې دی،چې په ځانګري توګه 
د غاليو د پروسس لپاره د ننګرهار کې 
صنعتي پــارک پرانيزي.د دغه پارک 
د جوړولــو چــارې پای ته رســېديل 
دي .ننګرهــار ښــه هــوا لري،موږ 
کولی شــو په هر موســم کــه غالۍ 
د  پرېمينځو.څومره،چــې ژر کېږي 
غاليــو صنعتي پارک په يــاد واليت 
کې بايد پرانيســتل يش،چې  په داسې 
يوه حالــت کې به دې تــه اړتيا پيدا 
نــه يش،چې افغاين غالۍ د پروســس 
لپــاره ګاونډيو هيوادونــو ته يووړل 
يش.اوس هم ګاوڼديــو هيوادونو ته 
د افغاين غاليو وړلو کچه د پروســس 
لپاره کمه شوې ده.د افغانستان د غاليو 
اوبدلــو ټولنه هم هڅــه کوي،چې د 
ياد کار لپاره بديل ومومي؛چې زموږ 
غالــۍ د هيواد په دننه کې پروســس 
او پاکستان کې  ايران  يش.پوښتنه:په 
ډېرو افغان مهاجــرو د غاليو اوبدلو 
صنعت ته مخه کړې ده.تاســې دغه 
بهري د افغانســتان د غاليو د پرمختګ 

لپاره څنګه ارزوئ؟
ځواب:لــه شــک پرته که پــه يوه 
رشکــت کې پانګونــه ويش په غالۍ 
جوړولوکــې بدلون راوســتل کېدای 

يش...  6مخ

ابوالياس جهادوالابوالياس جهادوال

عبدالحی قانتعبدالحی قانت

ټولنيزې رســنۍ د بېالبېلو شــبکو له 
الرې د ټولنو ترمنځ د اړېکو ټينګولو 
او عقايــدو او افــکارو د تبادلــې له 
ټولو آســانه وسيلې ګڼل کېږي. مېريم 
 )Merriam-Webster( وېبسټر قاموس
په ۲۰۱۹ م کال کې ټولنيزې رســنۍ )د 
برېښنايي اړيکو )لکه د ټولنيزو شبکو 
او مايکــرو بالګونو د وېبپاڼو( د هغو 
بڼو په توګه تعريف کړې ،چې له الرې 
يې کاروونکــي انالين ټولنې رامنځته 
کوي څو معلومات، نظرونه، شخيص 
پيغامونه او نور توکــي )ويډيوګانې( 

رشيک کړي. 
 Notes( ، )PLATO( که څــه هــم د
 Messege-forum ،  )TERM-talk(
 )،)Talkomatic( ، )News Report
او)Access Lists(  په نومونو د ټولنيزو 
رســنيو لومړي ماډلونه په ۱۹۶۰ م کال 
 )PLATO system( کې د پالټو سيستم
 University( له خوا په ايلينوي پوهنتون
of Illinois( کــې جوړ او  وروســته د 
 )CDC )Control Data Corporation
رشکت له لوري بازار ته وړاندې شول 
،خو دغو شبکو په لومړي ځل د ۲۰۰۴ 
م کال د فربوي پــه ۴ مه نېټه د مارک 

اندرو  ســاورين،  ادواردو  زاکربرگ، 
مک کلم، داســتني موســکوويتز او 
کريس هيوز له خوا د فيسبوک شبکې 
په تاســيس رسه نړيوال شهرت وموند 
چې اوس مهال د نړۍ  په  کچه کابو ټول 

خلک ورته الرسيس لري. 
ټولنيزې رسنۍ له دوه اړخيزې يا تعاميل 
)Interactive( ټېکنالوژۍ څخه عبارت 
دي، چې د مجازي ټولنو او شــبکو له 
الرې د معلوماتو، نظرونو، ذوقونو او 
د بيان دنورو ډولونو د رامنځته کولو او 
رشيکولو لپاره آســانتياوې برابروي او 
ځينې ګډې ځانګړتياوې لري، چې په 

الندې ډول دي:
1- ټولنيزې رســنۍ د دوه  اړخيز چلند 
 Interactive( اړوند يا تعاميل مشارکتي
Web( 2.0( انټرنېټي اپليکېشنونه دي. 

2- د يــوزر )User( لــه لــوري توليد 
شوې منځپانګه – لکه متني پوستونه 
يــا تبــرصې، ډيجيټــل انځورونــه يا 
وېډيوګانې او نور مــواد او معلومات 
چې د اناليــن تعامالتو پــه پايله کې 
رامنځته کېږي – د ټولنيزو رسنيو حيايت 

برخه ده.
3- کاروونکــي پــه هغــو وېبپاڼو يا 

اپليکېشــنونو کې د اړونــدو خدماتو 
ځانګړي پروفايلونــه جوړوي چې د 
اړوندې ټولنيزې رسنۍ د ادارې له خوا 

ډيزاين شوي او ساتنه يې کېږي.
4 - ټولنيزې رســنۍ له نورو وګړيو يا 
ډلو رسه د يــوه کارن )User( پروفايل 
نښلولو له الرې د انالين ټولنيزو شبکو 

په پراختيا کې مرسته کوي. 
5 - ټولنيزې رسنۍ د خلکو ژوند ته ور 

دننه شوي دي. 
کاروونکي معمــوالً د خپلو ګرځنده 
وســيلو )لکــه ځريکــو موبايلونو او 
ټبلېټونو( پر مټ په ډېسکټاپونو کې 
د اېنټرنېټي اپليکېشــنونو يــا د ډانلوډ 
خدمتونو لــه الرې دټولنيزو رســنيو 
خدمتونو تــه الرسيس پيدا کوي. کله 
چې کاروونکــي له دغو برېښــنايي 
خدمتونو رسه ښــکيلېږي، داســې د 
 )interactive( لوړې کچــې تعاميل يــا
جوړښــتونه يا پلېټفارمونــه رامنځته 
کوي، چې افراد، ټولنې او سازمانونه يې 
پر مټ د کاروونکيو له خوا توليد شوې 
رامنځته  په خپله  يا   )user-generated(
شــوې )self-curated( او په انالين بڼه 

خپرې شوې منځپانګې...   ۷مخ

تازه په ايران کې د افغانســتان سفارت د 
نوي حکومت ډيپلوماتانو ته له سپارلو 
وروســته  د ګاونډيــو هېوادونو دايره 
د نــوي حکومــت الس تــه ولوېده.  د 
تېر امارت په وخت له افغانســتان رسه 
د ايــران اړيکې ډېــرې ترينګلې وې، 
چــې وجه يې په مزار کــې د ايران د ۹ 
ديپلوماتانو وژل او ځينې نور موارد وو. 
دا چې چا او ولې پــه مزار رشيف کې 
هغه وخت د ايران د سفارت ډيپوماتان 
ووژل بېل بحث دی، خو دا ځل د ايران 
تعامل د تېر په خالف ډېر رياليســتيک 
دی. د افغانســتان له نوي حکومت رسه 
ايــران څو اړخيــزه ديپلومايس ،چې له 
ديپلوماتيکو او تجاريت رابطو نيولې تر 
رسنيو، قضاء او پانګونې پورې غځېږي، 
پيــل کړې ده. د ســيمې پــه اړه د ايران 
ســيايس محاســبه دا ده، چې د امريکا 
له وتلو وروســته بايد زموږ له ســيمې 
د نا امنۍ ټغر ټــول يش. دا کار ايران د 

خپلو ميل ګټو په محــور کوي. دا چې 
ولې په ايران کې د افغانســتان سفارت 
بايد نويو مسئولينو ته سپارل شوی وای، 
دلته يې شــاربو : ))په نړيوال سيســتم 
کې هېوادونــه د قدرت پر مټ له نورو 
رسه تعامــل کوي. دا ځل ايــران په دې 
پوهېږي چې د افغانستان نوی حکومت 
د افغانستان يو څرګند واقعيت دی او له 
تعامل پرته بلــه الره نه لري. )) په ايران 
کې د افغانســتان څه د پاســه ۵ ميليونه 
مهاجرين مېشــت دي ،چې ايران بايد د 
هغوی مشکالتو ته رســېدنه وکړي. د 
افغانستان له نوي حکومت پرته دا کار 
نا ممکن دی.)) د افغانستان غريب سيمې 
د ايران لــوی تجاريت  مارکېټ دی. دوی 
غــواړي  د دوی په بد اقتصادي  وضعيت 
کې دا مارکېټ نور هــم ورغېږي.(( )) 
دا چې ايران له بنديزونو رسه مخ دی او 
عراق، لبنان، سوريې،  فلسطني او مين کې 
يې لوی بار په رس کــړي، نه غواړي په 

خپل ګاونډ کې يو بل درد رس ولري.((  )) 
ايران غواړي د امريکا له وتلو وروسته 
دا ثابته کړي ،چې د امريکا په نه شتون 
کې هــم کــوالی يش هېوادونــه ترقي 
وکــړي. دوی پر دې اســاس د امريکا 
يکــه تازي هــم ننګوي او غــواړي په 
افغانستان کې د دوی له رشمانده ناکامۍ 
هم تبليغايت ګټــه پورته کړي. )) د ايران 
په ســيايس تفکر کې دا نِښتې ده، چې د 
سيمې په کچه بايد د امريکا پر وړاندې 
يــو اتحاد وجود ولــري. له همدې امله 
يواځې په تېره اوونۍ کې د دوی رئيس 
جمهور چــني ته، بهرنيو چــارو وزير 
روسيې ته سفرونه درلودل.  د افغانستان 
د ســفارت موضــوع هــم لــه همدې 
محاسبې رسه تړاو لري.(( )) په ايران کې 
د افغانستان سفارت د ايران په الس کې د 
استفادې يو مهم کارت و چې په سپارلو 
يې دوی د مخالف جهت رسه اړيکو ته 

تل لپاره مخه ښه وويله.
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د غاليو سکتور د پرمختګ په حال کې دی
 ))نوري(( ))نوري((
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اما ټولنيز دعوت: د حکومت 
فریضه ده، چې پــه خپل رعیت 

کــې دهمــدې کار د پــاره یــوه 

ځانگــړې او خاصــه ډله وټاکي 

او پــه اصطالح دهغوی رســمي 

وظیفه همدا دعوت وی اوبس.

  پــه ځینــو حکومتونــو کــې 

بانــدې  نامــه  پــه  دمحتســبینو 

همدغسې ډله شته.

که اســالمی حکومت ذکرشوي 

وظیفه اداء نه کړه او د احتساب 

په نامه باندې يې تشــکیل جوړ 

نه کړ، نو بیا نورو مســلامنانو ته 

پــه کارده، چې دهمدې کار لپاره 

یوه ډله جوړه کړي او د اســالمی 

دعوت لپاره په ټولنیزه توگه کار 

وکړي، ځکه چــې په ټولنیزډول 

بانــدې دعوت ښــه موثــر واقع 

کیږي.

ددعوت مراحل
دعوت الندې مرحلې لري:

الف : چې کفار، اسالم ته دعوت 

کړي او د هغوی شــبهات دفع او 

اعرتاضونه يې جواب کړي.

ب : د گمــراه ډلو)لکــه خواج، 

معتزلــه اونورو ډلــو( د عقایدو 

اصــالح وکــړي او د بدعتونــو 

مخنیوی وکړي.

او  دمعاصیــو  دمســلامنانو   : ج 

او  وکــړي  مخنیــوی   جنایاتــو 

د رشیعت په سمه الره باندې يې 

برابر کړي.

د : لیونیــان ورانــکاری تــه نه 

يــې  درملوغــم  د  او  پریــږدی 

وخــوري او هم ماشــومان د بې 

کړي  منع  گرځیدلوڅخــه  ځایه 

او د تعلیــم او تربیې بندوبســت 

يې وکړي، خصوصآ د شــهیدانو 

ماشومان چې رسپرست نه لري.

و : باآلخره دمســتحباتو ښــودنه 

او د مکروهاتو په گوته کول تر 

څو چې ځانونه ترې وسايت.

ددعوت طريقه:
ددې لپاره چې دعوت موثر واقع 

يش بایــد هر یــو داعــي الندې 

نکات په پام کې ونیيس:

الــف : په هــره موضــوع کې 

چې دعوت چلــوي باید په هغې 

کې پاخه معلومــات ولري او له 

ضعیفــو او کمــزورو معلوماتو 

څخه باید ځان جدا وسايت.

ب : باید هــر یو رشعي حکم له 

خپل چوکاټ څخه ونه بايس او د 

خپل ارزښت په اندازه یې خلکو 

ته وړاندي کړي.

باندې  په مستحبو  ځینې واعظان 

دومــره زور اچوي تــه به وايې، 

چې دا کار مستحب نه دی بلکې 

فــرض دی پــه ځینــو وختوکې 

مکروه د قطعي حرامو درجې ته 

رسوي.

کــې  دعــوت  پــه  بایــد   :  ج 

د منکراتو ښــکار نــه يش، موږ 

داسې واعظان هم لیديل دي، چې 

د یوه منکرڅخــه د منع کولو په 

ترڅ کې، په خپله واعظ د نورو 

منکراتــو باعــث گرځــي او په 

خپله واعظ وعــظ ته اړتیا لري، 

ترڅو د ده دمنکراتو مخه ونیوله 

يش.

د : باید ددې آیت الرښــوونه په 

پام کې ونیــيس چې ژباړه : یعنی 

ای پیغمــربه! د خپل رب الرې ته 

په حکمت )د وخت دغوښــتنې 

مطابق( او په حسنه موعظه رسه 

بلنه کوه او )که بحث ته حاجت 

پیښ شــو، نو( په هغــې طریقه 

وررسه مباحثه وکړه چې هغه ښه 

طریقه وی. النحل:۱۲۵

نــو باید چې ددعــوت په اوږدو 

کې پوچ او پاش کلامت استعامل 

نه کــړي اوهــم باید له اســانې 

بلنې څخه پیل وکــړي او مخ په 

کلکوالی پورته الړ يش.

له حکمــت او عقــل څخه کار 

اخيســتل او د عفوې او بخشش 

الره غــوره کــول، چــې ديــوه 

دعوتګر )داعــي، خطيب، امام، 

ښــوونيك او...( لپــاره اساســی 

رشط ګڼل کيږی، ځکه  ددعوت 

ورکوونکــی هــدف، د زړونــو 

الس تــه راوړل او زړونه يوازې 

په نرمــی او مهربانــه وينا الس 

دحکمــت  کيــږي.  راوړل  تــه 

د معنــی پــه اړه علــاموو کرامو 

ډيرڅــه ليکلی دي، خــو په لنډ 

ډول حکمت پــه عامه اصطالح 

کې پــه خپل ځای کې دهرشــی 

 ايښــودلو تــه وايې، مګــر دلته 

 د حکمــت کــوم چــې د حــق 

د الری داعيان پرهغه متصف وي 

غالبــاً حکمت پــه وينا کې  چې 

علم او موعظــه او يا حکمت  د 

نورو رسه په برخورد کې دنيکی 

طرف ته د تشويق لپاره او بدی نه 

منع کول دي.

)َوالَْمْوِعظَِة الَْحَســَنِة( د حکمت 

په مفهوم کې داخــل دي، دهغه 

عطف پرحکمت له بابه دعطف 

خاص پر عام دی.

وينا  داسې  الَْحَسَنِة(:  )َوالَْمْوِعظَِة 

چــې دمخاطب زړه نــرم کړی، 

دنيکو افعالــو انجامولو ته اماده 

اود داعــی دعوت قبــول کړي. 

)َوَجاِدلُْهــم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَســن (: 

دخپلی رأيــې لپاره دليــل راوړل 

)مجادلــه کــول ( په يــوه نيکه 

طريقه، نه داســې، چې دجنجال 

او خشونت سبب وګرځی.

اســالم  چــې  پوهيــږو،  ټــول 

ژوندآســانول  دانســانانولپاره 

غــواړي، او دې ديــن تــه د یرس 

او آســانتیا دین وایي، ټول اوامر 

او نواهــی ددې دین، دانســان له 

قــدرت اوطاقــت رسه تړلی دی. 

مریضــان، صحتمندان، معیوبان، 

سړې، ښــځې، مقیامن، مسافران 

اوداسې نورفروق ټول په نظرکې 

نيول شوی دی.

داسالمی دين غوره والی
  ژباړه: تــايس )ای محمدې امته( 

خیر)بهرتدهرهغه ( امت يي، چې 

ایستلې شــوې دی، لپاره دخلکو. 

]آل عمران/110[. 

تفســیر: یعنی ای مسلامنانو! الله 

تعالی تاسې له گردو )ټولو( امتو 

ځنــې افضــل او بهــرت گرځولې 

یــئ! د اللــه تعالی پــه ازلې علم 

کې له پخوا څخــه، هم دا مقدر 

شــوې وو، چې دهغه خرب ځینو 

پخوانيو انبیاووعلیهم الســالم ته 

هم ورکړی شوی و، څرنگه چې 

محمــد صلی الله علیه وســلم له 

گردو )ټولو( انبیاووعلیهم السالم 

ځینې افضل اوبهرت دی، دده امت 

هم له ټولو امتونو او اقوامو ځنې 

ښــه او بهرت دی، ځکــه چې له 

ټولو ځنې ارشف او اکرم رســول 

الله صلی الله علیه وســلم ددوی 

په برخه شوی دی، او ډیر زیات 

پاتې کیدونکی اوښه کامل یې په 

نصیب دی. تفســیر کابلی پشتو، 

مرتجم شــیخ الهند موالنا محمود 

الحسن دیوبندی )رح(- اول جلد 

۱۸۲/

څرنګه چې پــه )کنتم خیرأمته(

کې د)کنتم( کلمه معلومه ماضې 

ده، نــود معنی حاصل یې داســې 

کیږې، چې تاســو په تیره زمانه 

کې بهرته وئ، حال داچې په تیره 

زمانــه کې خو محمــدې امت له 

رسه موجود نه وه. له همدې کبله 

مفرسینو کرامــو همدغه تناقص 

ته الندې ځوابونه کړي دي:

الف: ځینې مفرسین وایې په دې 

مقــام کې د)کنتم( تقدیر داســې 

کیږي، چې کنتم خیرامته ژباړه: 

تاســودالله تعالی په علــم، یا په 

لــوح محفوظ او یا پــه پخواینو 

امتونــو کــې بهرت وئ، نوتاســو 

تــه پــه کاردې، چې هغــه خپله 

بهرتې وســا تئ. یعنــی پخوانيو 

پیغمربانو )ع( هر یوه خپلو خپلو 

 امتونو ته خــرب ورکړی وو، چې 

به  پیغمرب)ص(امت  آخرالزمان  د 

په ټولــو امتونو کــې بهرته امت 

 وې. احــکام القــرآن للجــامص 

ج ۲ صفحه۳۴.  

ب: ځینې نــور وایې چې )کنتم( 

په معنــی د)رصتــم( دی، یعنی: 

له کبله  تاســودراتلونکو صفاتو 

بهرته امت ګرځیدلې یاســت، که 

بالفــرض دعوت الــی الخیر ونه 

کړئ، نــود بهرتئ لیاقــت به مو 

دالسه الړشــې -التفسیر الکبیرج 

۸ صفحــه ۱۹- نو څرنګه چې په 

راتلونکــو صفاتو باندې محمدې 

)ص( امــت دموجودیــت څخه 

معلومه  نو  وروسته موصوفیږې، 

شــوه چې په )کنتم(کــې هم له 

موجودیت څخــه وړاندې زمانه 

مطلب نده.

ج: ځینې وایــي چې په دې مقام 

کــې د )کنتم خیرامتــه جمله له 

)أنتم خیر امتــه( رسه مرادفه ده، 

تفسیرطربی ج۴ صفحه ۴۵. یعنی: 

اوهغه حالت یادکړئ، چې تاسو 

لږ وئ. په بل ځــان کې همدغه 

اذ  بیانوې چې:)واذکروا  مضمون 

أنتم قلیل( )االنفــال :۲۶(  یعنې: 

اوهغه وخت یاد کړئ چې تاسو 

لږ وئ.

د: په دې مقــام کې)کنتم( یوازې 

په ماضــې باندې داللت نه کوې، 

اواســتمرارباندې  لزوم  په  بلکې 

داللت کــوې لکه چې الله تعالی 

فرمایې: یعنې: بې شکه الله تعالی 

په هر شــې باندې په دایمې توگه 

)روح  )النســاء:۳۳(   حارضدی. 

املعانی ج۴ ضفحه۲۷( نودلته یې 

معنی داســې کیږې، چې تاسو په 

دوامداره ټوگه بهرتامت یاســت. 

موږه ته همدغــه څلورمه معنی 

بهرته ښــکارې چې بې تکلیفه او 

د مقام رسه ښــه مناسبه ده. عزیز 

التفاسیر: ج۲ صفحه ۴۳۸    

څوک چــې په نیکی حکم کوی 

او له بدی څخه منع کوی، خو په 

خپله وینا کې له هغه عمل څخه 

خالف وي

الله متعال فرمایی: ژباړه : آیا تاسو 

حکم کــوئ خلکو ته دنیکئ او 

هیروی ځانونه خپــل او حال دا 

چې تاسو کتاب ولولئ، آیا تاسو 

د عقل څخه کار نه اخلئ. رصف 

تبلیغ کافــی نه دي بلکه عمل هم 

رضوری دی. بقره-44

 اللــه جالله په بل مقــام فرمایی: 

ایامن  ژبــاړه: ای کســانو چــې 

راوړی دی، لویــه ده پــه لحاظ 

دغصې رسه، په نزد الله دا خربه، 

چې ووایې تاســو، هغه څه، چې 

عمل نه پــرې کوئ. ولــې وایئ 

تاســې هغه )خربه( چــې نه یې 

کوی. ]61:3[

 منهاج الصالیحن – مرتجم: موالنا 

شاه فیصل فاضل - وفاق املدارس- 

نارش: فیصل کتــب خانه - محله 

جنگی- اول جلد - صفحه:352

 څوک چــې نهی لــه منکرڅخه 

نه کوی پــه لوی عــذاب باندې 

اخته کیږی   

الله متعال فرمايی: 
مائده /79

ژباړه : وو، دوی چې یو بل به یې 

رسه نه منع کول، له هغه بد عمله، 

چې کاوه به دوی، هغه خامخا بد 

وو، هغه کار چې وو، چې کاوه 

به یې.

تفســیر: »الینتاهون« دوه معنی 

کیــدای يش )۱( نه ســتانه کیدل 

)کامفــی روح املعانی()۲( یو بل 

به یې نه ستاوه )کامهو املشهور( 

کله چې بدې په یوه کې منترشه او 

خوره شې، او په هغوی کې کوم 

یومنــع کوونکی اوســتنوونکی 

هم نــه وی، نــود عمومې عذاب 

اندیښنه شته. منهاج الصالیحن – 

مرتجم: موالنا شاه فیصل فاضل - 

وفاق املدارس- نارش: فیصل کتب 

خانه - محلــه جنگی- جلداول - 

صفحه:352.

د دعــوت لپــاره ډيرمهــم رشط 

تقوی ده، داسالمي امت داعی به 

د يهــودو دعلاموو په څري نه وي 

چې خلکو ته په نيکی امر کوي 

او لــه بدو کارو خلک منع کوي 

خو پخپله عمل نه ورباندې کوي، 

د داســې کس په اړه سخت وعيد 

دي. حديث : 

 ژباړه : اسامه رضی الله عنه  وايي 

چې له رسول الله صلی الله عليه 

وســلم  څخه مــې اوريدلی چې 

ويې فرمايل : دقيامت په ورځ به 

يوکس راوستل يش او دوزخ ته به 

وروغورځول يش اوپه تيزی رسه 

به يې کلمی د بانــدې تويې يش، 

پــه خپلو کوملو بــه دخره دڅپر 

په شان غوبل کوي، دوزخيان به  

دده له چاپــريه راټول يش اوورته 

وايې به، ای فالنه ! په تا څه شوي 

دی، آيــا ته نه وي چې موږ ته  به 

دې امرباملعــروف  او نهــی عن 

املنکرکاوه؟ وايي به، هو تاســې 

ته به مې په نيکی امر کاوه، خو 

پخپله به مې نه انجاماوه او تاسې 

به مې د لــه منکر کار څخه منع 

کولی، خــو پخپله به مې انجاماه 

و. )بخارى: 3267(

استاد حبیب الرحمن »صالحی«      

مصادر او مراجع:  
   القرآن الکريم

   صحيح البخاری
   صحيح مسلم

   احــکام القــرآن للجمــاص ج ۲ 
صفحه۳۴.

 روح المعانی ج۴ صفحه۲۷.
تفسيرطبری ج۴ صفحه ۴۵.

التفسير الکبير ج ۸ صفحه ۱۹.
عزيز)عزيز(  عزيزالتفاسير-مولوی 
ابوح   ٔذيفه )عفــی الله عنه( - کتب 

رشيديه – کابل- دوهم جلد /438
موالنا  مترجم:   – الصالحيــن  منهاج 
شاه فبصل فاضل - وفاق المدارس 
- ناشــر: فيصل کتــب خانه - اول 

جلد /352
مترجم:  پســتو،  کابلــی  تفســير   
الحسن  محمود  موالنا  الهند  شــيخ 

ديوبندی )رح(- اول جلد /182  

علمي تشهعلمي تشه
وقايت الله وقاروقايت الله وقار

اټکل  ډېــرو خلکو زمــوږ  په 

داوي، چــې دوی بــه ډېر لوی 

علــوم لــه ځــان رسه لــري او 

زموږ په ماليــي تعبري د نقيل او 

عقــيل علومو ماهريــن )جامع 

املنقول واملعقــول( به وي؛ خو 

 چې ســړی وررسه لــږ له نږدې

  پاتې يش؛ نو د هغوی کمزوري

لــه ځانــه ډېــره  بــه ورتــه   

چــې  يش،  ښــکاره  ځکــه 

انســان تــه خپــل عيبونــه په 

 اســانۍ پــه نظر نــه ورځي او 

د نورو عيبونو ته يې پام وي. 

دا خــربه زمــوږ د هغــو علمي 

رجالــو پــه اړه ده ،چــې پــه 

عامه ټولنه کې پــر قوي علمي 

شخصيتونو باندې مشهور شوې 

او يا ورته په کومه تعليمي اداره 

کې شــهرت ور په برخه شوی 

دی، په دې اړه به دومره اســتثاء 

هم ومنو، لکه په اوړو کې چې 

څومــره مالګه ګډېــږي؛ ولې 

دا نو زمــوږ د ټولنې په باريکه 

کتنه کــې ښــه را څرګندېدای 

يش ،چې موږ او علوم الهم بال 

فاصله لرو.

هغوی چې مــوږ يې عوام ګڼو 

او بيــا په عوامو کــې ځينو ته 

د حاجــي صاحــب او ملــک 

صاحــب پــه نامــه د مــرشۍ 

وياړ ورکول شــوی دی، هم په 

خواشــينۍ رسه چې علمي تشه 

يې ډېره ســرته ده، کــه څه هم 

چې له دوی رسه د علمي تشــې 

نه  بــدې ،ځکه  خامۍ ډېــرې 

ښــکاري چې د دوی په اړه عام 

باور دادی چې دوی ،خو هسې 

هم نه پوهېږي. 

زموږ کرشه طبقه چــې تازه له 

اجتامعي علومو، آدابو، ساينس 

او ټيکنالــوژۍ رسه آشــنا يش، 

داســې فکر کوي ،چې کورنۍ 

او ټولنــه يې هم بايــد پر هغو 

معيارونــو برابــره وي، چې ده 

تازه  زده کړي او دی بايد د يوې 

همداســې ماڼۍ يوه خښــته و 

اويس چې څه يې اورېديل دي، 

هغه پکې په پــوره معنی عميل 

يش؛ خو کله چې په واقعي ژوند 

کې وګوري؛ نو خپل والدين يې 

هم په هغه تــول برابر نه وي، 

په همدې بنياد ســخت مايوسه 

يش او ډېر کلــه يې په نيمه کې 

د علمــي مزل د پاتې کېدو المل 

هم همدا وي.

موږ په عريف اړخونو کې داسې 

موارد لرو ،چــې زموږ ډېر پوه 

او مطرح کادرونه پکې داســې 

وياړنې)!( کــوي چې په علمي 

لحاظ دا له يوه بانزاکته ماشوم 

رسه هم نه ښايي؛ خو د دې لوی 

المل ناپوهي ده، علمي تشــه ده 

او هغه کمی دی، چې موږ الهم 

ورته متوجــه نه يو، کېدای يش 

دلته به ځينې ووايي: 
کله چې يو څــوک پوهاند او 

دکتــور يش؛ نو آيا هغه هم موږ 

په علمي لحاظ کمزوری ګڼلی 

شو؟ 

،چــې  دادی  ځــواب  دې   د 

د پوهانــد او دکتور مقام يا پوړ 

تــه خو زمــوږ په متامــه معنی 

احــرتام دی، ولې لــه دې پوړو 

نو مطلــب دا نه دی، چې اړوند 

کس په هــر علم کــې د کامل 

تر اوجه رســېدلی دی، حقيقت 

دادی ،چې يو کس به د يوه علم 

دکتــور وي؛ خو په بل علم کې 

به پر مباديو هم نه پوهېږي او 

ددې منونې ډېرې دي.

مــوږ کــه د طــب، انجنريۍ، 

ريــايض،  جغرافيــې،  تاريــخ، 

وترنرۍ،  زراعــت،  فزيــک، 

کمپيوټــر او... عرصي ډګرونو 

له متخصصينو په عادي کارونو 

کــې ګيلې لــرو او يــا همدې 

ته ورتــه مالحظې مــو د ديني 

علومو په فارغانو هم وي، لوی 

المل يې بيا هم علمي تشــه ده، 

يو سړی کېدای يش ،چې په يوه 

فن، علم او تخصص کې د اسامن 

ستوری وي،خو دا چې ابتدايي 

زده کــړې يــې پــه ځانګــړې 

توګه او ټــول علمي مزل يې په 

عامه توګه د يــوه منظم نصاب 

په رڼــا کې نه دي کــړي او له 

اجتامعياتــو او آدابو څخه لرې 

پاتې شــوی دی؛ نو هغه په دې 

اړخ کې ناپوه حســابېږي او په 

دې اســاس موږ بايد له پيله دې 

ته متوجه شــو چې په يوه ډګر 

کــې پرمختګ ددې پــه معنی 

نــه دی چې دغه کــس په ټولو 

ډګرونو کې وتلی دی.

کله چــې د خپلې ټولنې په منځ 

کې په زرګونو مدرسې، لېسې، 

پوهنتونونــه او عامــې تعليمي 

نــو د خوښــۍ  ادارې وينــو؛ 

احســاس کوو او داسې انګېرو 

،چې که خېر و، ســبا به له نن 

څخه ډېــر منــور وي، خو په 

دغه اړه چې پــه روان بهري کې 

زموږ نظــر پر جعــل، تزوير، 

خيانت او ټګــۍ پرېوځي؛ نو 

زړه مــو له ګوګله ورته راوځي 

او د خفــګان آخــري حــد ته 

ورسېږي، زموږ علمي قرش کې 

ښــوونکو ته ډېرې سرتګې ور 

اوړي چې د خپلــې ټولنې دغه 

علمي تشه درک کړي او په يوه 

لوی احســاس د تعليم او تربيې 

پروســه مخ پر وړاندې بوځي، 

دا سمه ده ،چې )معلم( زموږ په 

ټولنه کې د )مظلوم( مرادف دی 

او دلته يې تل پر حقوقو خېټې 

اچول شــوې دي؛ خو کله چې 

د معلمينــو په منــځ کې د ځينو 

خود خواه او بې احساسه وګړو 

تعامل ته وکتل يش؛ نو له مکمل 

علم رسه يې ورانه يش.

هغه علمي تشــه چې نن زموږ 

احساســېږي،  کــې  ټولنه   پــه 

د ټولنې د هرې طبقې خلک ېې 

په اړه مسئول دي او بايد په ګډه 

يې په وړاندې مقابله وکړي؛ که 

داسې ونه يش؛ نو خدای مه کړه 

دنيا او آخرت دواړه به مو ضايع 

وي. 

سه شنبه  د شعبان المعظم  7مه   1444ق کال  l  دکب 9مه    ۱۴۰۱  ل کال  l   دفبروري 28   مه    2023م کال l خصوصي  ګڼه  63مه l پرله پسې ګڼه 84يمه    ، اتمه دوره هيواد



سه شنبه  د شعبان المعظم  7مه   1444ق کال  l  دکب 9مه    ۱۴۰۱  ل کال  l   دفبروري 28   مه    2023م کال l خصوصي  ګڼه  63مه l پرله پسې ګڼه 84يمه    ، اتمه دوره هيواد

گنجينه های بشریگنجينه های بشری                        حافظ نويدحافظ نويد
وسلم  علیه  الله  صلی  پیامرب 

را  جاهلیت  خام  مواد  چگونه 

انسانی  های  اعجوبه  به  تبدیل 

کرد

با این ایامن عمیق وفراگیر،آموزه 

دقیق  نبوی،تربیت  پایدار  های 

نظیر  بی  وحکیامنه،شخصیت 

اعجازآمیز  کتاب  لطف  وبه 

متام  هایش  شگفتی  که  آسامنی 

شدنی نیست کهنگی وفرسودگی 

به تازگی وطراوتش راه ندارد. 

در  انسانیت  در  توانست  پیامرب 

رشف مرگ حیات جدیدی بدمد.

برشی  های  گنجینه  به  نخست 

صورت  به  اینک  که  پرداخت 

توده یی از مواد خام در آمده بود 

دانست  منی  را  آن  ارزش  وکسی 

واز محل شان نیز اطالعی نداشت 

به  وابستگی  کفرو  جاهلیت 

برده  بین  از  را  ها  دنیا،آن  زندگی 

خداوند  فرمان  به  بود،حرضت 

آورد  پدید  وباور  ایامن  ها  آن  در 

دمید،این  آنها  در  یی  تازه  و روح 

در  خاک  زیر  از  را  ها  گنجینه 

آورد واستعداد هایشان را شعله ور 

ساخت،سپس هر یکی را در جای 

برای  گذاشت،گویی  مناسبش 

شده،گویا  آفریده  جایگاه  هامن 

انتظار  پیوسته  خالی  جایگاه 

به  وکنجکاوانه  کشیده  می  اورا 

آن  انگار  است،  نگریسته  می  او 

تاکنون الشه جامد وبدون  انسان 

تبدیل  اکنون  اما  بود،  تحرک 

اراده  با  وانسان  جاندار  جسم  به 

بی  مرده  کنون  تا  گردید،گویا 

اکنون  اما  بود،  جان وبی تحرک 

زنده شده برجهان اراده وخواست 

گویا  کند،  می  تحمیل  را  خویش 

را منی  راه  که  بود  تاکنون کوری 

شده  بینا  فرمانده  اکنون  اما  دید، 

که جهانیان را رهربی می کند.

حرضت ،به امت عرب:

 اینکه در آستانه ی تباه شدن بود  

پرداخت  مردمان  دیگر  به  ونیز 

دیری نپایید که از میان آنان جهان 

از عجایب  که  شد  نوابغی  شاهد 

روزگار وبرکات تاریخ بودند.

رضی  عمر  حرضت  دوم  خلیفه 

الله عنه که شرتان پدرش خطاب 

مورد  ،واحیانأ  چراند  می  را 

گرفت  می  قرار  نیز  رسزنش 

وظاهراً از نظر بردباری وصالبت 

بود  قریش  متوسط  طبقات  از 

واز  نداشت  خاصی  وجایگاه 

نگاه همتایانش نیز چندان اهمیتی 

به چنان عظمتی  ناگهان  نداشت، 

با  را  جهان  که  یابد  می  دست 

شخصیت وتدبیر خویش  شگفت 

وقیرص  کند،کرسی  می  زده 

می  پایین  قدرت  اریکه  از  را 

کشاند،وچنان دولت اسالمی بنیان 

می گذارد که در کنار در اختیار 

های  ودارابی  مترصفات  داشن 

مدیریت  از  وبرخورداری  ها  آن 

باال  وانضباط  دهی  وسازمان 

ـ امری  تقوا،پرهیزگاری ودادگریـ 

نیز  را  ـ  است  زبانزد همگان  که 

در خود دارد،صالحیت واستعداد 

الله  رضی  ولید  بن  خالد  جنگی 

عنه که یکی از سوارکاران جوان 

محدود  ی  دایره  بود،به  قریش 

شد،بزرگان  می  منحرص  محلی 

یی  قبیله  های  جنگ  در  قریش 

از وی کار می گرفتند،ودر مقابل 

اورا مورد ستایش واعتامد قرار می 

دادند، وهیچ گاه به چندان شهرت 

چشمگیری در نواحی شبه جزیرة 

العرب دست نیافته بود،که ناگهان 

به عنوان شمشیر خدا در زمین می 

درخشید،هرچه در مسیرش قرار 

می گیرد قلع وقمع می شود،وچون 

صاعقه یی بر رومیان فرود می آید 

ونامش در تاریخ ماندگار ثبت می 

شود.

ابوعبیده رضی الله مردی بود صلح 

طلب،درستکار ونرمخوی،بعد از 

اعزامی  های  دسته  اغلب  اسالم 

مسلامنان را برای جهاد فرماندهی 

فرماندهی  ناگهان  کرد،که  می 

می  دست  به  را  اسالم  سپاه  کل 

های  دامنه  از  را  گیرد،وهرقل 

زیبای رسزمین  های  وتپه  رسسبز 

یی  گونه  راند،به  می  بیرون  شام 

که وی مجبور میشود در آخرین 

رسسبز  رسزمین  این  از  دیدارش 

بدرود  بگوید:  چنین  وشاداب 

این  از  پس  که  بدرودی  سوریه! 

دیگر دیداری نخواهد بود. عمرو 

یکی  عنه  الله  رضی  عاص  بن 

وخردمند  روشن  های  انسان  از 

به  را  وی  بود،قریش  قریش 

عنوان سفیر خویش جهت مسرتد 

به حبشه  مهاجر   منودن مسلامنان 

می  بر  ونامؤفق  فرستد  می 

دین   پذیرش  از  بعد  گردد،اما 

مقدس اسالم به نا گاه فاتح مرص 

بزرگ  مقام  این  گردد،وبه  می 

دست می یابد.

در مورد سعد بن ابی وقاص رضی 

الله عنه در تاریخ عرب هیچ گاه 

رساغ نداریم که وی فرمانده وسپه 

به  اما  باشد،  بوده  لشکری  ساالر 

به  مداین  خزانه  کلیدهای  گاه  نا 

شود،وفتح  می  آویخته  او  گردن 

تاریخ  در  او  نام  به  ایران وعراق 

ثبت می شود.

سلامن فارسی رضی الله عنه فرزند 

یک موبد در یکی از روستاهای 

از  ها  بود،مدت  ایران  رسزمین 

بردگی به بردگی دیگر واز جفای 

انتقال  حال  در  دیگری  جفا  به 

بود،اما ناگهان به عنوان فرمانروای 

که  ایران  امپراتوری  پایتخت 

بود  آن  اتباع  از  یکی  دیروز   تا 

می درخشد.

شگفت اینجاست که با وجود این 

سمت مهم،ذره یی از تقوا وسادگی 

وبا  فرونکاست  زندگی  در  وی 

وجود فرمانروا بودن  مردم وی را 

می دیدند که در کلبه یی معمولی 

زندگی می کند،وبارهای سنگینش 

به جای  از جایی  انتقال  را جهت 

خودش حمل می کند.

 بالل حبشی رضی الله عنه به درجه 

که  رسد  می  وبرتری  فضل  از  یی 

امیراملؤمنین عمر رضی الله عنه از 

وی به عنوان سید یاد می کند،سامل 

عنه  الله  ابی حذیفه رضی  موالی 

حرضت  که  رسد  می  مقامی  به 

عمر رضی الله عنه وی را شایسته 

خالفت می داند،ومی فرماید:اگر 

عنوان  به  اورا  بود  می  زنده  سامل 

جانشینم  تعین می کردم، حرضت 

زید بن حارثه رضی الله عنه سپاه 

اسالم را به طرف مؤته فرماندهی 

این سپاه  می کند، در حالیکه در 

افرادی چون جعفر بن ابی طالب 

رضی الله عنه وخالد رضی الله عنه 

وجود دارند،فرزندش اسامه رضی 

الله عنه نیز فرماندهی سپاهی را به 

افرادی  عهده می گیرد، که در آن 

الله  رضی  وعمر  ابوبکر  چون 

عنهام وجود دارند،

بن  مقداد،ابودردا،عامر  ابوذر، 

یارس،معاذ بن جبل،وابی بن کعب 

از  نسیمی  وقتی  عنهم  الله  رضی 

از  وزد،  می  آنها  بر  اسالم  صبای 

می  راسخ  وعلامی  زهاد  معدود 

گردد،

حرضت علی بن ابی طالب، عایشه، 

عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت، 

وعبد الله بن عباس رضی الله عنهم 

در آغوش پیامرب امی صلی الله علیه 

وسلم از بزرگرتین عاملان جهان می 

شان  وجود  رسارس  از  گردند،که 

شان  زبان  کند،از  می  فوران  علم 

حکمت جاری است،

ترین،  ترین،ژرف  پاکدل 

ترین  تکلف  وبی  دانشمندترین، 

مردم بودند، سخن که می گویند، 

زمانی لب فرو می بندد، وخاموش 

گویند،  می  که  می شود، وخطبه 

سخنان  نگاشن  به  تاریخ  قلم 

مرواریدی آنان می پردازد.

خوږې کيسې خوږې کيسې 
                                                                     پنځمه برخه                                                                                                                           پنځمه برخه                                                      امين وردګامين وردګ

ځريک امري:
ارشف االدب د ابــن الکلبی له 
قوله يوه کيســه را اخيســتې، 
چې حــرضت عمروبن العاص 
)رض( د روم د قيصاريــې لــه 
فتحې وروسته د فلسطني َغِزې 
ته الړ او غوښــتل يې چې هغه 
ښــار هم له روميانو فتح کړي، 
خو کلــه چــې د هغــه ځای 
رسدار )ارطبون( خرب شــو، نو 
يې ابن العاص )رض( ته قاصد 
ولېږلــو او ترې ويې غوښــتل 
چې د خربو لپــاره يو معترب او 

منطقي پالوی تيار کړي.
حــرضت َعمرو... چــې فکر 
وکړ، نو تر ځان زيات منطقي 
او د قــوي اســتدالل واال يــې 
په ملګرو کې بــل و نه موند، 
ځکه خو پــه خپله ارطبون ته 

ورغی. 
ارطبــون چې کلــه د ده خربې 
واورېــدې نــو ســخت متحرَي 
شــو او ورته ويې ويل: آيا ستا 
په ملګرو کې تــر تا عاقل هم 
شــته؟ ده مبارک ورته وويل: 
دا څه وايي! زه تر هغوی ټولو 

ضعيف يم.
ارطبون شــک واخيست! خو 
کله يې چې رخصتولو نو ښــه 
يې وهــم نازولــو )مانا دا چې 
تحائف او نقديې يې ورکړې!( 
مګــر دروازه وان يې پټ پوه 
کړی و! چې هم يې رس ووهي 

او هم ټول اموال ترې واخيل.
خو کله چې ابن العاص )رض( 
د ارطبــون له محلــه را ووت، 
نو د ُغسان قبييل له يوه نرصاين 
ځوان رسه مخ شــو، هغه ورته 

وويل: ای ابن العاصه! څرنګه 
چې په ويښــيارۍ رسه راغلی 
يې، همغسې ووزه! دی مبارک 
ګلجاڼۍ  شــو چې خــربه  پوه 
ده او ارطبــون غــداري کړې، 
را وګرځېد؛  بېرتــه  ځکه خو 
خو چې ارطبــون ته ورغی نو 
هغــه ترې وپوښــتل: خري خو 
بــه وي! ولــې را وګرځېدې؟  
ده مبــارک ورتــه وويل: اې د 
زما  قيصاريې ســخي رسداره!  
لس د تره زامن دي! نو ستا دغه 
تحفې چې پر ما دې ولورولې- 
هغــوی ته نه رســيږي، نو که 
چېرې ستاســو خوښه وي! زه 
به الړشــم او دوی به هم درته 
راومل؟ ارطبون ورته وويل: دا 
خو بيخي ښــه خربه ده! نو ته 
الړ شــه او هغوی هم له ځان 

رسه راوله.
دروازې واال ته ارطبون بيا پټ 
خرب ورکړ؛ مګــر دا ځل خرب 

کامالً باالعکس وو.
نو حــرضت عمروبــن العاص 
)رض( په دغــه ډول د ارطبون 

له دامه روغ ووت.
مګــر کله يې چې ســوله رسه 
وکــړه، نو بيــا ارطبــون د ده 
مبارک خــوا تــه ورغی، خو 
چې مازې وررسه مخ شو نو يې 
ورته وويل: ښــه ښه! ته همغه 
کس يې چې يو وخت کې دې 
)د دورغو پــه زور( له ما ځان 
خالص کړ؟ ده مبارک داســې 
ځــواب ورکړ: هــو! زه همغه 
يم )چې ستا د غدارۍ له امله( 

دروغو ته اړ شوم.
نور بيا... 

                            حرکت وکړئ!                                            حرکت وکړئ!                حسان مجاهدحسان مجاهد
اللــه تعالی رســول اللــهملسو هيلع هللا ىلص ته 

وايــي: ای مدثــره! ودرېــږه او 

وېرول )دعوت( پيل کړه! )سورة 

مدثر(

اللــه تعالی د حبيب په نامه دهغه 

کس ســتاينه کړې ، چــې دخپل 

قــوم د هالکــت او ګمراهۍ له 

وېرې څخه په منــډه منډه راغی 

او خپــل دعوت يې پيل کړ: ))يو 

ســړی دښار له پايه په منډه راغی 

او خپــل قــوم ته يــې وويل: ای 

قومه! د رسوالنو پريوي وکړئ!(( 

) سورة يسن(

اللــه تعالــی پــه قرآنکريــم کې 

هغه کســان ګام په ګام غنديل او 

توبيخي الفاظ يې ورته کارويل ، 

چې له جهاده بــه پاتې وو او په 

کورونــو کې به  ناســت وو. له 

دېوو تنو صحابه کرامو کعب بن 

مالک، هالل بن اميه او مراره بن 

ربيــع )ريض الله عنهم( څخه الله 

مؤمنان  او  اللهملسو هيلع هللا ىلص  رسول  تعالی، 

څلويښــت ورځې خفه و؛ ځکه 

پرتــه له کوم عذر څخه يې ددين 

پريښود. لپاره حرکت )جهاد( 

ابراهيــم عليه الســالم خپل زوی 

اســامعيل عليه الســالم ته وايي: 

زه اللــه تعالی په يــو کار مامور 

کړی يم؟ زوی يــې ورته وايي : 

)) همغه وکړه چې رب درته امر 

کــړی(( پالر يې ورتــه وايي: ته 

کومک راکــوې؟ زوی يې ورته 

وويــل : )) زه کومک در کوم(( 

)البخاري( هوکې دا حرکت و!

حرکــت د مثبتو نتيجو زيږونکی 

)پاتې کېدل( شنډ  او ســکون  ده 

پــه  ددعوتګــرو  حرکــت   ده، 

قاموس کې ژوند دی او ســکون 

مرګ بلل شوی ، حرکت پيل دی 

او سکون پای دی.

 داســالم په لومړنيــو کلونو کې 

ســبب  په  دحرکــت  مســلامنان 

لکه دملــر وړانګــې دځمکې په 

ټولــو اطرافــو کې خــواره واره 

فتحه کړل،  يې  ښــارونه  شــول، 

د بندګانــو زړونه يــې له کفر او 

رشک څخــه آزاد کــړل، توحيد 

ته يې دعــوت پيل کړ، طاغوتانو 

ته يې شکســت ورکړ او خلک 

يې د جنــت په لــور رهي کړل. 

دوی دحرکت له برکته دژوند په 

تاريکيــو کې روښــانه څراغونه 

وګرځيــدل، چې په نتيجه کې يې 

باطل له ملبو وروسته ايرې کړ او 

له حرکته وروسته يې ووژل.

الله( خپل  امام شــافعي )رحمــه 

عشــق لــه حرکــت رسه متثيلوي 

او لــه سســتۍ رسه خپلــه کرکه 

له  ســکون  نوموړی  څرګندوي. 

هغــه اوبو رسه ورتــه ګڼي ،چې 

له جريــان )روانېــدو( څخه په 

درېدو فاسدې وګرځي او خراب 

بوی وکړي، دی په دې پوره باور 

لــري ،چــې زمری هــم کله چې 

دخپل ښــکار لپــاره حرکت ونه 

کړي؛ نو له هالکت رسه مخ دی، 

دا شان غيشــی که له ليندې څخه 

حرکت ونه کړي ،نو خپل هدف 

ته نه رسېږي، ملر که پر يوه ځای 

ودريږي او حرکت ونه کړي ،نو 

عــرب او عجم به ټول په خفګان 

کې واچوي.

نن ډيــر با اســتعداده کســان دا 

يــوه ناروغي لــري ،چې حرکت 

نــه کوي، خپلې چــارې پرمخ نه 

وړي، ځنــډوي يې او پــه تعميل 

کــې يې زړه نــا زړه وي، ډېر بيا 

په رنځ  د تسويف )کار ځنډولو( 

اخته وي.

مــوږ بايد حرکت وکړو او نورو 

ته حرکــت ورکړو، وخت روان 

دی، بايــد موږ هــم وررسه روان 

شــو، نړۍ روانــه ده بايــد موږ 

هــم وررسه روان شــو، معــارص 

جاهليت او الحاد مخ په وړاندې 

بايد موږ هم پرمختګ  روان دی 

وکړو او مخه يې ونيســو، باطل 

پرستان ناست نه، بلکې روان دي 

او منډې وهي، نــو بايد موږ هم 

له حــق څخه ددفــاع او د باطل 

په وړاندې دمبــارزې لپاره منډې 

ووهو او شاته پاتې نه شو.

په زابل کې نوې تاريخي آبدې ثبت شوېپه زابل کې نوې تاريخي آبدې ثبت شوې
د زابــل د اطالعاتــو او فرهنګ 

رياســت مســولني وايــي د زابل 

او ســيوري  نوبهار  پــه مرکــز،  

آبدې  تاريخــي  کــې  ولســواليو 

پېژندل شــوې او ثبــت کړې يې 

دي.

څو ورځې وړاندې د افغانســتان 

وزارت  فرهنګ  او  اطالعاتــو  د 

مقام له لوري يو مســلکي پالوي 

زابــل تــه ســفر وکــړ او بيا يې 

دلته د ا.ا.ا بنســټ ايښــودونکي 

عمر  محمــد  مــال  امرياملومنــني 

له  ارامــګاه ترڅنګ  د  مجاهــد 

ليدنه  ځايونو  تاريخي  شــمېر  يو 

وکــړه او په دې توګــه د نوبهار 

ســيوري او مرکــز په يو شــمېر 

ســيمو کې يې نوې تاريخي آبدې 

ثبت شوې.

د زابل اطالعاتو فرهنګ رياست 

د فرهنــګ او ګرځنــدوی امــر 

عبدالويل برشمل وويل يو شــمېر 

باچاخان  لکه  آبدې  تاريخي  نوې 

الدين کال، طالب  زيارت، شهاب 

اخوند زيــارت او کرم کال کې د 

الال صاحب زيــات هغه ځايونه 

دي چــې د دې پالوي د ســفر په 

تــرڅ کــې د زابــل پــر تاريخي 

ابداتــو ور زيات شــول او نوي 

ثبت شول.

د ده پــه وينا د دې آبــدو د ثبت 

ترڅنــګ بــه ډېــر د يو شــمېر 

د رغونې کار هم  ابــدو  تاريخي 

پيل يش.

پــالوي  دې  مقــام  وزرات  د 

په ســيوري کــې د ا.ا.ا بنســټ 

ايښودونکي لوی مال صاحب مال 

محمد عمر مجاهد له ارامګاه او 

بوالن ســمڅې هم ليدنه کړې او 

اړيــن مالومات يې لــه ځان رسه 

اخيستي.

 په لوګر کې د غوره کتاب او غوره ليکوال په نامه  په لوګر کې د غوره کتاب او غوره ليکوال په نامه 
علمي کمېټه جوړه شوهعلمي کمېټه جوړه شوه

او فرهنګ رياســت  د اطالعاتو 

د  لپــاره  لومــړي ځــل  د  لخــوا 

تر  ليکوال  اوغــوره  کتاب  غوره 

نامــه الندې علمــي کمېټه جوړه 

 او خپلــه لومړنــۍ غونــډه يــې

 د اطالعاتــو او فرهنــګ رئيس 

رفيــع اللــه صميم پــر مرشۍ په 

داســې حال کې، چــې د پوهنې 

رياســت، د لوګر پوهنتون، حج 

اواوقافو رياســت او تخنيکي او 

مســلکي زده کړو د ادارواستازو 

هم شتون درلود تررسه کړه.

رئيس  فرهنــګ  او  اطالعاتــو  د 

رفيــع اللــه صميم د دغــې علمي 

کمېټــې د چــارو د پيــل پرمهال 

وويــل؛ موږ                  6مخ

داســام په لومړنيو کلونــو کې مســلمانان دحرکت په 

ســبب لکه دلمــر وړانګې دځمکې په ټولــو اطرافو کې 

خواره واره شــول، ښــارونه يې فتحه کــړل، د بندګانو 

زړونه يې له کفر او شــرک څخه آزاد کړل، توحيد ته يې 

دعوت پيل کړ، طاغوتانو ته يې شکســت ورکړ او خلک 

يې د جنت په لور رهي کړل. 
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اطالعيه مفقودی مهر دواخانه
محــرتم میر احمــد فرزنــد گل احمد  

ولدیــت فیض محمــد دارنــده تذکره 

منــرب  ) ۲۱۵۰۷۵۱۱  ( مســکونه اصلی 

والیت  هرات دواخانه  میرکشــکک 

واقــع ولســوالی اوبه والیــت هرات 

عنوانی این دوا و عارض و از مفقودی 

مهر دواخانه خویش خرب داده اســت.

اشخاص موسســات ودوایر دولتی در 

مورد آگاهی حاصــل منوده و از تاریخ 

نرش اعــالن مطابق قانون و مقرره مهر 

دواخانــه مذکور از اعتبار ســاقط می 

باشد.۴۳۱۰

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی تذکره به اسم احمد 

ندیم فرزند قربان شــاه  مفقود گردیده 

اعتبار ندارد.۴۳۰۹

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی نــکاح خط رشعی  

دارای منــرب ۱۵۷۱/۵۰۵ بــه اســم امید  

فرزند غالم دستگیر  و محرتمه  مدینه  

بنــت  محمد اســحق مفقــود گردیده 

اعتبار ندارد.۴۲۹۲

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی تذکره به اسم روح 

اللــه فرزنــد عبدالله مفقــود گردیده 

اعتبار ندارد.۴۲۸۷

اطالعيه مفقودی
ســند ملکیت زمین به اســم عبدالعلی  

فرزند نور احمد مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۲۸۶

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم  

ســحراب  فرزنــد عبیــد اللــه مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.۴۳۰۷

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم 

ســبحان الله فرزند عبید اللــه  مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.۴۳۰۶

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی نــکاح خط رشعی  

دارای منــرب ۴۸۴۸/۱۵۵۱ به اســم غالم 

محمد حقدوست فرزند غالم حرضت 

و محرتمــه  ندیمــه حقدوســت بنت 

حبیب الرســول  مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۲۹۴

کرايی کور اړتيا ته خبر تيا
د کابل ښــار پوهني ریاســت د خپلو 

زدکوونکــو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی 

لپاره په )لســمه ( حوزه کــي د ) ۱۰ ( 

خونو کور د  جدید التاسیس وزیر آباد 

لیســی لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي 

د یاد ښــوؤنځي په ســیمه کي دا ډول 

تعمیر ولري او وغواړی چي په کرایه 

غوښــتنلیکونه  داد وکړي، خپل  قرار 

دي لــه خپریــدو نیټي څخــه تر ۲۱ 

ورځــو پــوري د کابــل ښــار پوهني 

ریاســت د تدارکاتو لوی مدیریت ته 

د څلورمی کاريت په رسای غزين سیمه 

کي وســپاري او رشطنامه دي وګوري 

۴۲۹۱.

اطالعيه دعوت به داوطلبی
نجات  انکشافی  موسسه برش دوستانه 

) RHDO( جهــت تطبیق بهرت پروژه 

شفاخانه انتانی خویش در والیات بلخ 

ادویــه با کیفیــت را از بهرتین کمپنی 

های جهــان خریــداری مینامید بدین 

وسیله از متام رشکت های که خواهش 

قــرار داد به این موسســه را دارند از 

تاریــخ نرش اعالن الی مدت ۳ یوم آفر 

خویش را از دفرت مرکزی موسسه برش 

 )RHDO ( دوستانه انکشــافی نجات

تسلیم شــوند آفر از طریق ایمل قابل 

قبول نه می باشــد.آدرس :کارته چهار 

کوچه روبروی مسجد قندهاری خانه 

منرب ۱۹ پهلوی کورس ایالیت

شامره متاس : ۰۷۳۰۸۵۹۵۹۵

۴۲۸۴

کرايی کور اړتيا ته خبر تيا
د کابل ښــار پوهني ریاســت د خپلو 

زدکوونکــو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی 

لپاره پــه ) دریمه( حــوزه کي د ) ۱۱ 

( خونو کــور د نور االنــوار لومرنی 

ښــوؤنځي لپــاره اړتیــا لــري ، هغه 

کســان چي د یاد ښــوؤنځي په سیمه 

کي دا ډول تعمیر ولــري او وغواړی 

چــي په کرایه قــرار داد وکړي، خپل 

نیټي  غوښــتنلیکونه دي له خپریــدو 

څخه تــر ۲۱ ورځــو پــوري د کابل 

ښار پوهني ریاســت د تدارکاتو لوی 

مدیریت ته د څلورمی کاريت په رسای 

غزين سیمه کي وســپاري او رشطنامه 

دي وګوري .۴۲۹۳

اطالعيه فروش امتياز دواخانه
محــرتم رحیم الله فرزند عبدالرســول 

ولدیت عبدالــروف دارنده تذکره منرب  

) ۳۱۲۲۱۴ ( مســکونه اصلــی والیت  

وردک مالــک دواخانــه میــر صفی 

الله  واقع ناحیــه چهارم والیت کابل 

طی درخواســتی به مقام محرتم اداره 

ملی غــذا و ادویه افغانســتان عارض 

امتیــاز دواخانه   و خواهان  فــروش 

خویش  باالی محرتم سیف الله فرزند 

عبداملنــان ولدیت عبدالرشــید دارنده 

تذکره شــامره ) ۵۲۹۷۶۰۱ ( مسکونه 

اصلی والیت  کابل گردیده است .

اشخاص موسســات ودوایر دولتی در 

مورد ادعای داشته باشند از تاریخ نرش 

اعالن الی مدت ۱۰ روز به آدرس اداره 

ملی غــذا وادویه افغانســتان واقع ده 

افغانان تعمیر سابقه وزارت اطالعات 

و فرهنگ مراجعه منایند.۴۲۸۵

اطالعيه تغير اسم دواخانه
محرتم غالم محمــد فرزند  میر محمد  

ولدیــت میــر گل دارنــده تذکره منرب  

)  ۲۹۰۴۴ ( مســکونه اصلــی والیت 

کابل مالک دواخانــه فایز رامز واقع 

ناحیــه ۱۱ والیت کابــل عنوانی این 

اداره عــارض وخواهــان تغییر اســم  

دواخانه  خویش از فایز رامز به اسم 

افغان دوران گردیده اســت . اشخاص 

موسســات ودوایــر دولتــی در مورد 

ادعای داشته باشند از تاریخ نرش اعالن 

الی مدت ۳روز به آدرس اداره ملی غذا 

وادویه افغانستان واقع ده افغانان تعمیر 

ســابقه وزارت اطالعــات و فرهنگ 

مراجعه منایند.۴۲۸۸

د داوطلبی اعالن 
د ا.ا.ا د ســرتې محکمــې تدارکات پر 

رشایطو برابر ټولــو داوطلبانو ته بلنه 

ورکــوي چې د ۱۴۰۲ هـــ ش مايل کال 

د ســرتې محکمې د ۱۲ ډوله موټرونو 

لپاره د ټایرونــو او بطریو په ګډون د 

۷۷ قلمه د اړتیا وړ  پُرزو د تدارکاتو په 

داوطلبۍ کې ګډون وکړي، د رشطپاڼې 

نقل  د مايل او اداري عمومي ریاســت 

د تدارکاتــو له آمریت څخه په فلش یا 

ډســک کې تر السه کړئ،خپل آفرونه 

په رشطپاڼه کې د ذکر شــویو رشطونو 

او د تدارکاتــو د قانــون او طرزالعمل 

مطابق په رسبســته او تــړيل ډول ددې 

خربتیــا د خپریــدو له نیټــې څخه تر 

۱۴۰۲/۱/۵هـ ش نیټــې تر ۱۰:۳۰بجو 

پورې د کابل ښار د عامې روغتیا څلور 

الري تــه څیرمــه  د تدارکاتو عمومي 

مدیریت  ته وســپارئ، تــر یادې نیټې 

وروسته او د انټرنټ له الرې را رسیديل 

آفرونه د منلو وړ نه دي.

] ډول  بانکــي  تضمین]پــه  آفــر  د 

]۱۶۰۰۰۰( یوســل او شپیته زره افغانۍ 

دی، د آفرونو پرانیســته ۱۴۰۲/۱/۵هـ 

ش نیټه مخکې له غرمې ۱۰:۳۰ بجو په 

سرته محکمه کې تر رسه کیږي.

نوټ:د آفرونو د پرانستې څخه تر مخ 

ناسته ۱۴۰۱/۱۲/۱۷هـ  ش نیټه د سرتې 

محکمــې په تدارکاتــو آمریت کې تر 

رسه کیږي. ۴۳۳۶

اطالعيه انتقال مکان البراتوار  
محرتم محمــد اســامعیل فرزند رحم 

خــدا مالک رسحدی طبــی البراتوار 

)البراتور درجه ســه( که قبال ذریعه 

مکتــوب منــرب ۴۹۹۳۰۹ مــورخ  ۲۱/ 

این ریاست  ۱۳۹۱/۱۱ رسام از طریق 

در مربوطات ناحیه هفتم شــهر کابل 

افتتاح گردیده اســت طی درخواستی 

جداگانــه بــه مقــام محــرتم وزارت 

صحت عامه خواهان انتقال البراتوار 

خویش به نسبت فسخ قرار داد مالک 

تعمیــر از ناحیه هفتم شــهر کابل به 

مربوطات والیت کاپیســا گردیده که 

مقام محرتم احکام الزم ارشاد فرموده 

اند.

اشــخاص ، موسســات و دوایر دولتی 

که در مورد البراتــوار مذکور ادعای 

داشته باشــند از تاریخ نرش اعالن الی 

مدت ده یوم بــه وزارت صحت عامه 

آمریت عرضــه خدمات بخش صدور 

جواز خصوصی مراجعه منوده در غیر 

آن ادعای شان باطل میباشد.۳۶۴۶

صادرات افغانستان نسبت به سال... افغان اعالنات    افغان اعالنات   

 اوسنی معاش مو لومړنۍ اړتياوې...

هېڅوک حق نه لري چې خبرياالنو...

په ګمرکونو کې پر تازه مېوو او سبزيو ...

دو پروژه به تمويل ...

په تهران کې د افغانستان . . .

د کب د لسمې درېيمه کليزه...د کب د لسمې درېيمه کليزه...

 کارشناسان اقتصادی افزایش صادرات 
را گام خوبــی بــرای تقویــت اقتصاد 
کارشناس  میدانند.محبالله رشیف  ملی 
مســائل اقتصادی میگوید که، افزایش 
صــادرات میتواند بازارهــای خوبی را 
برای اجناس ما در سطح بیناملللی ایجاد 

کند.)) افزایش صــادرات تاثیر خوبی 
بر اقتصاد کشــور دارد. بــا پولی که از 
کشورهای خارجی بدست میآید، میتوان 
بازارهــای خــوب و جایگزیــن برای 
کاالهای تجاری پیدا کرد.((احســانالله 
احســان، دیگــر کارشــناس مســائل 

افزایش  بــرای  اقتصــادی میگوید که 
صادرات، باید به تولیــد داخلی توجه 
ویژه شــود.  )) خواســت ما از امارت 
ســالمی این اســت که به محصوالت 
داخلــی به خصــوص زراعتــی توجه 
بیشــرت صورت گیرد. افزایش صادرات 

میتواند تجارت را به سمت مثبت سوق 
دهد.((این در حالی اســت که به دلیل 
به رسمیت نشناخن امارت اسالمی از 
ســوی جامعه جهانی، هنوز مشکالتی 
با شــامری از کشــورها در زمینههای 

اقتصادی و تجاری وجود دارد.

 په دې غونډه کې د اطالعاتو او فرهنګ 
وزارت د خپرونو چارو مرستيال مهاجر 

فراهي وويل، چې اســالمي امارت ټولو 

دولتي او خصويص رســنيو ته د خپرونو 

او فعاليت حق ورکړی، چې د اســالمي 

ارزښــتونو، افغــاين کلتــور او ميل ګټو 

درنــاوی به کوي.فراهي زياته کړه، چې 

اســالمي امــارت غواړي، ټولې رســنۍ 

په هېواد کــې داســې کار وکړي، چې 

لــه يوې خوا د هېــواد ميل ګټې خوندي 

وي او لــه بلــې خــوا د مطبوعاتــو او 

معلوماتو الرسيس برخه ال پياوړې وي.

ده وويل،چــې د رســنيو نــوی قانون د 

اطالعاتــو او فرهنــګ وزارت له خوا 

ترتيب شوی، چې د توشــېح لپاره يې د 

امارت مرشانو ته لېــږيل او ډېر ژر به د 

رسنيو په اختيار کې ورکړل يش.نوموړي 

د خربياالنو د کاري ستونزو او په هېواد 

کــې د اقتصادي وضعيــت خرابوايل ته 

په اشــارې رسه وويل، چې اطالعاتو او 

فرهنګ وزارت په دې لټه کې دی، ترڅو 

هغه خربياالن، چې د بېالبېلو عواملو له 

کبله بې کاره شــوی په مناسبو ځايونو 

کې ورته د کار کولو زمينه برابره کړي.

 جمعه گل، باشنده کندهار، گفت:  )) 
ما میخواهیم تا اینگونه کارهای بیشــرت 
جریان داشــته باشد و جوانان مرصوف 
کار باشــند.((فضل محمد، یک باشنده 

دیگر کندهار، گفت:  )) جوانان به دزدی 
و نشــه آغشته میشــوند. باید این گونه 
کارها باشــد تا جوانان مرصوف باشــد 
و بیکار منانند.((محمد، باشــنده دیگر 

کندهار، گفت:  )) افراد بیکار مرصوف 
اســتند و ما خرسند اســتیم. میخواهیم 
جاهایی دیگری که کاراش باقی مانده، 
آن نیز انجام شود.((مسوولني شهرداری 

کندهــار میگویند، تــالش دارند تا با 
همــکاری برخــی از نهادهای کمک 
کننده، برای شامری از جوانان در این 
والیت زمینههای کاری را فراهم کنند.

 افغانســتان پــه دوو اړخيــزو اړيکو 
کــې مهم او مرســتندوی ګام بويل:))د 
دې لپاره چــې په ايران کې د مېشــتو 
هېوادوالو لپاره د خدمتونو په وړاندې 
کولو کې ځنډ او خنډ رامنځته نه يش، 
د بهرنيو چــارو وزارت پرون ســهار 
د مجربــو ديپلوماتانــو اووه کســيزه 
ټيم په تهران کې د افغانســتان سفارت 
ته واســتاوه، څــو د نوي شــارژدافري 
ترڅنګ خپلو هېوادوالو ته خدمتونه 
وړاندې کــړي.(( په دغــو هيوادونو 
کــې د بهرنيــو چــارو وزارت له خوا 
استول شــويو ډيپلوماټانو ته د سفارت 
او قونســلګرۍ چارو له ســپارلو رسه 
اوس د ســيمې په نږدې ټولو هيوادونو 

کــې د اســالمي امــارت ډيپلوماټيک 
حضور بشپړ شو او دا سرت پر مختګ 
دی. پــه ورتــه وخــت کــې د ترکيې 
په اســتانبول کــې افغان قونســلګري 
اســالمي امــارت ته وســپارل شــوه . 
د افغانســتان اســالمي امارت د بهرنيو 
چــارو رسپرســت وزارت د اســيايي 
څانګې رئيس ذاکــر جاليل وييل چې 
په اســتانبول کــې افغان قونســلګري 
رسامً اســالمي امارت ته وسپارل شوه.

کارپوهــان دې کار ته لــه نړۍ رسه د 
افغانستان په اړيکو کې د يو پرمختګ 
پــه ســرتګه ګــوري.د ســيايس چارو 
کارپوه هاتــف مختار وايي، د نړيوالو 
اصولو او د ملګرو ملتونو د منشور پر 

بنسټ که په يوه جغرافيه کې يو نظام 
وي او امنيــت يې هم ټينګ کړی وي، 
بايد د يــوه نظام په توګه په رســميت 
وپېژندل يش.دی وايي: افغان حکومت 
ټول معيارونه پوره کړي او نړيوالو ته 
نوره هېڅ پلمه نــه ده پاتې ،چې افغان 
حکومت په رســميت ونــه پېژين:))د 
نړيوالو قوانينو پر بنسټ په ايران کې 
د افغانستان سفارتونه اسالمي امارت ته 
ســپارل، دا د افغان حکومت حق دی، 
مخکني نظام نــه جغرافيه لري، نه پر 
افغانســتان حاکميت لــري او نه هم د 
افغانستان اســتازيتوب کوالی يش.((د 
سيايس چارو شنونکي عزيز ستانکزی 
وايي: اسالمي امارت ته د دغه سفارت 

ســپارل لــه نړيوالــو رسه د اړيکــو 
ټينګولو يوه ښــه وســيله ده او کوالی 
يش ،چې د افغان حکومت په رسميت 
پېژندلو لپــاره هم الره هــواره کړي:

)) دا يو ښــه اقــدام دی، دا بــه زمينه 
برابــره کړي ،چې دوی نــور هم خپل 
مناســبات ټينګ کــړي، دا به د دواړو 
هېوادونــو د مرشانــو ليدنــو او کتنو 
تــه هم زمينــه برابره کــړي، دا يو پُل 
او يــوه رابطه ده، چې رامنځته شــوې 
ده.((دا په داســې حال کــې ده چې له 
دې وړاندې هم د افغانســتان اســالمي 
امارت د ځينو ګاونډيــو هېوادونو په 
ګډون يو شمېر هېوادونو لکه پاکستان 
او روســيې ته خپل ډيپلوماټان لېږيل.

 ځلور نيمې لســيزې وړانــدې په هيواد 
کې ســيايس بدلونونــه راغلل،زموږ ډېر 
هيــوادوال ګاوڼديــو هيوادونو مهاجر 
شول او پاکســتان کې يې د غاليو اوبدلو 
صنعت تــه مخه کړه .نړيوالــه ټولنه او 
خصويص سکتور دې ته ځري شول،چې 
د دغــو کډوالــو لپــاره کار او دنده  پيدا 
کړي،چې هم عوايد ترالسه کړای يش او 
هم له دې الرې خپــل ژوند پرمخ بوزي.

همــدا المل و،چې نړيوالــې ټولنې هغه 
مهال په پاکستان کې د افغاين غاليو اليس 
صنعت اوبدلو  کې پانګونه وکړه.له نېکه 
مرغه،چې افغان غالۍ اوبدونکو د خپلو 
توليد شــويو غاليو په توليد کې نوښت 
راوست. په دې معنی،چې د افغاين غالۍ 
کيفيت لوړ شو.په تېره بيا په رنګ آميزۍ  
او مارکېټنګ کې ډېر کار وشو.له همدغه 
ځايه افغاين غالۍ د پرمختګ لورته يون 
پيل کړ. دغو تحوالتو ته په کتو رسه افغاين 
غالۍ په نړۍ کې بديل نه لري؛ځکه دغه 
غالــۍ له لوړ کيفيتــه برخمنې دي.هغه 
غالۍ اوبدونکي،چې په افغانســتان کې 
پاتې وو او يا پاکستان او ايران ته مهاجر 
شــوي وو، د دوی د بوختيــاوو لپــاره د 
خصويص سکتور هلې ځلې بايد له پامه 
ونــه غورځــول يش.دا ټولې هلې ځلې د 

افغانستان د خصويص رشکتونو وې،چې د 
هيواد په دننه او يا په ګاونډيو هيوادونو 
کې د افغانستان د غاليو د کيفيت د لوړولو 
لپاره وشوې.له هغه زمانې چې افغاين غالۍ 
له دوديز حالته عرصي شــکل ته بدلون 
کړی دی.اوس ســوداګري کــې دا اصل 
دی،چې د بازار د غوښتنې مطابق به غالۍ 
جوړو او هغه به نړيوالــو بازارونو ته د 

پلور لپاره وړو.
پوښتنه:اوس د تاسې تــر پوښښ الندې 
څو رشکتونه فعاليت لري او د ښځينه وو 

ونډه په کې څو سلنه ده؟
ځواب:د غاليو په صنعت کې نوي سلنه 
ښځې ونډه لري،چې اوس په دغه صنعت 
کې يو ميليون کسان بوخت دي.له کرنې 
وروسته غالۍ دويم سکتور دی،چې ډېر 
کســان په کې کار کــوي.د غالۍ ډېرې 
چارې له ګرافه نيولــې تر ډيزاينه پورې 
ښځينه تر رسه کوي او د غالۍ په بشپړېدو 
رسه بايد ۳۷ پړاوونه ووهي، .اوس ۱۴۷۰ 
د غاليو جوړولو رشکتونه او فابريکې د 
ســوداګريزو او صنفي جوازونو په لرلو 
رسه له موږ رسه ثبت دي.د غاليو سکتور 
د پراختيا په حال کې دی، درې لســيزې 
وړاندې د غالۍ سکتور په څو واليتونو 
کې فعاليت درلود ؛خو له نېکه مرغه اوس 

د هيواد  په ۲۴ واليتونو کې فعاليت لري.
موږ هلې ځلې کوو،چې د دغه ســکتور 
فعاليتونه د هيواد ۳۴ واليتونو ته پراختيا 

پيدا کړي.
پوښتنه:د غاليــو ســکتورونو او غالۍ 

اوبدونکو ته څه وينا او پيغام لرئ؟
ځواب:د غاليو په سکتور کې،چې کوم 
کســان بوخت دي ورتــه دا پيغام لرو: د 
دغه ســکتور لپاره بايد ګټــور فعاليتونه 
تــر رسه کړو،چې ياد ســکتور پراختيا 
ومومي.مــوږ لــه بېال بېــال ادارو رسه د 
غاليو د راتلونکې لپاره کار کړی او کوو 
يې،چې له هغې جملې د غاليو د نندارتونو 
پرانيســتل دي،چــې د هيواد پــه دننه او 
همدرانګه پــه نړيواله ســطحه تررسه 
شــوي او يا کېدونکي دي.له نېکه مرغه 
بايد ووايم،چې په دې برخه کې اسالمي 
امارت او د صنعت او سوداګرۍ وزارت 
له موږ رسه همکاري کوي.په تېرو کلونو 
کې د افغانستان د غاليو د پرمختګ لپاره 
صنعتي ښارګوټي ځانګړي شوي،چې په 
نږدې راتلونکې کې به د هغو د جوړولو 
چارې پيل يش.په دې کار رسه به د غاليو 
خصويص سکتورونه او همداسې غالۍ 
اوبدونکي له ياد ښارګوټو ښه ګټه پورته 

کړای يش.

د غاليو سکتور د پرمختګ په حال …د غاليو سکتور د پرمختګ په حال …

 د كب لسمه او د دوحې تړون د گران 
هېواد پــه تاريخ، له نــړۍ رسه يې په 
تاريخــي مقطع او د اميان پر وړاندې د 
ټيكنالوجۍ په تاريخي نړۍ كې زموږ 
د برم او د يرغلگرو د رشم يو هســك 
توغ او نښــان دی. د كب پر لســمه د 
اشــغال خامتې پر تړون د خپل السليك 
په شــكل غرب د خپلــې برش پالنې پر 
هغــو ټولو ادعــاوو، غوغــاوو او پر 
تزويري كړنو  يې غولوونكو  بنســټ 
او توطئــوي اعرتافونو چــې پر گران 

هېــواد د يرغل او بيا د اشــغال۱۹كاله 
دوام ته يې د دليــل په توگه او پرې له 
خپلو موخو د عام پام دغه لورته اړولو 
لپاره تــررسه كړي و؛ د بطالن كرښــه 
كش كړه او ورپســې يې د باطلې كړې 
دغې برشدوســتۍ پر نوم را ټوله كړې 
زموږ ميل شــتمني هم كنگل كړه، خو 
بياهــم چې د برش پالنې لــه پلمې گټې 
اخيســتنې ته اړتيا شوه، دا دی تر هغه 
الپســې په ځوږ زمزمه كېږي او هغه 
شــتمني الهم كنــگل ده، خــو برشي 

مرستې دوام لري، په دې ډول د دوحې 
تړون لــه توافقاتو د نــورو رسغړونو 
ترڅنــگ يې پر بــرش پالنه كش كړې 
د بطالن كرښــه هم تر پوښتنې الندې 
راوســتې. په هر رنگ؛ دا چې ملتونه 
د خپل بري ورځ پر خوښيو ملانځې، د 
دوحې د وياړمن تړون له برم او بركته 
د كب لســمه هم نور زموږ د تاريخي 
وياړونو په مناســباتو كې ځای شــوه 
چې له انگرېزانــو د ازادۍ د دوهمې 
ســليزې پــه پيل كې له غــرب څخه د 

ازادۍ او خپلواكۍ گټلو پر ســرت وياړ 
يادېږي او ملانځل كېږي. خو زموږ پر 
هېواد يرغلونه چې له ماتې رسه سم يې 
موندنې همدا يرغــل يوه لويه تېروتنه 
ور پــه گوتــه كوي؛ زموږ له دغســې 
ورځې رسه يــې د يرغل ورځ هم توره 
او بده ورځ، تريخ او نه هضمېدونكی 
يــاد او نــه پټېدونكــی رشم وگرځي 
او پــه دې ډول يرغلگــر پــه تاريــخ 
كې  هيڅ ښــه ورځ نلري، نو د كب د 
لسمې درېيمه کليزه مو مبارك شه !!.

په لوګر کې د غوره کتاب...په لوګر کې د غوره کتاب...

د جمهوريت  او  اسالمي  امارت  بهرنی…د جمهوريت  او  اسالمي  امارت  بهرنی…

 پــه لوګرکې  ډېــر شــمېر ليکواالن 
لرو، چې د اقتصادي ســتونزو له امله 
يې کتابونــه له چاپه پاتــې دي او نه 
هم تراوســه چــا دې برخې ته خاصه 
پاملرنه کړې، چې الحمدلله اوس دغه 
فرصت موږ ته پــه الس راغی ترڅو 
خپلــو ليکواالنو رسه پــوره همکاري 

وکړو.

ښــاغيل صميم د اطالعاتــو او کلتور 
وزارتــه مننه وکړه، چې د غوره کتاب 
او ليکوال کمېټــې د جوړولو کې يې 
ځانګړې پاملرنه وکړه، ده وويل؛ چې 
مــوږ د دغې کمېټې لــه الرې کوالی 
شو د علمي کتابونو د چاپ برخه کې 

ليکواالنو رسه پوره همکاري وکړو.
دغه راز د پوهنې رياســت مرســتيال 

مولوي ضيــاء احمد صارم او د کمېټې 
نورو غــړو په واررسه ډاډ ورکړ، چې 
د غوره ليکواالنو د ستونزو د حل او د 
هغوی د کتابونو د چاپ برخه کې به 

له هېڅ ډول همکاريو ډډه ونه کړي.
هــا خــوا د اطالعاتــو او فرهنــګ 
رياســت د فرهنــګ او ګرځنــدوی 
آمــر محمــد ګل تســل وويــل؛ دغه 

کمېټــه د اطالعاتــو او کلتور وزارت 
په سپارښــتنه جوړه شوې، چې له دې 
الرې د هغــه غوره علمــي کتابونه او 
د ليکواالنو غــوره علمي ليکنې، چې 
تراوســه نه دي چاپ شــوي، د يادې 
علمــي کمېټــې ترڅېړنو وروســته د 
چاپ په موخه اړونــدو مراجعو رسه 

رشيک يش.

۲- د افغانســتان اوســنيو رشايطو ته په 
کتو بې طرفه بهرين سياست د افغانستان 
د ستونزو د حل لپاره له ټولو غوره الره 
ده ، نو اسالمي امارت ته پکار ده، چې 
په هېڅ ډول په بهرين سياست کې خپله 

بې طريف نقض نه کړي.
۳- افغانســتان تــل د نامتــوازن بهرين 
سياســت له امله د نيابتــي جګړو ډګر 
ګرځېدلــی دی، ځکــه نو له اســالمي 
امــارت څخه متــه ده، چې  پــه بهرين 

سياســت کې د روسيې او امريکا، چني 
او امريــکا، ايران او امريــکا، هند او 
پاکستان، هند او چني او نورو قدرتونو 

ترمنځ توازن وسايت.
۴- افغانستان دا مهال له اقتصادي اړخه 
ســتونزمن مزل طي کــوي، له دې کبله 
اقتصاد محوره بهرين سياســت د هېواد 
په ګټه دی او پــه واقعي ډول بايد دوام 
ورکــړل يش . د چابهــار بنــدر، ټاپي، 
کاســا ۱۰۰۰ ،ټاپ -۵۰۰ ،د پنځو ملتونو 

د ريــل پټلۍ او نورو اقتصادي پروژو د 
بشــپړولو لپاره دې کوټيل ګامونه پورته 

يش.
۵- له نړۍ رسه ښــې اړيکــې به د نظام 
پــه پياوړتيا کــې ډېره مرســته وکړي، 
نو اســالمي امارت ته هم پکار ده چې 
له نړۍ او په ځانګــړي ډول د امريکا 
او د هغه له مالتــړو هېوادونو رسه هم 
د  اسالمي او افغاين کلتور له ارزښتونو 

رسه سمې ښې اړيکې ولري. 

۶- په بهرنيو سياســتونو کې د نړيوالو 
عرفونــو رعايــت يو اصــل دی، نو له 
دې کبله اســالمي امارت تــه په کار ده 
چې ځينې هغــه نړيوال عرفونه چې له  
اسالمي ، دينې او د افغانستان له کلتوري 
ارزښــتونو رسه پــه ټکر کــې نه وي 
رعايت کړي، ځکه ښــايې رعايت يې 
هېــواد ته په ګټه و اويس؛ او بله دا چې 
د فقهي قاعدې له مخې په کار ده اخف 

الرضرين ته ترجيح ورکړله يش. پای

 د ماليــې وزارت د ګمرکونــو لــوی 

رياست په وړانديز او د ماليې وزارت 

مقام پــه منظــورۍ، ســوداګرو ته د 

آسانتياوو رامنځته کولو او د تازه مېوو 

او ســبزيو د خرابــوايل د مخنيوي په 

موخــه، د هېواد په ټولو ګمرکونو کې 

پر رسيــع الفســاد )ژر خرابېدونکو( 

اموالــو د لېــږد فــورم اخيســتل لغوه 

شــول.د ماليــې وزارت د معلوماتو له 

مخې؛ د محصول شــويو توکو د لېږد 

کړنالرې په يوولســمه ماده کې راغيل 

چــې واردايت ))رسيع الفســاد(( توکي 

د اصــيل اظهارپاڼــې له مخــې، تر ۱۵ 

ورځو پورې نــورو واليتونو ته د لېږد 

له فــورم پرتــه د انتقال اجــازه لري، 

خو دا چې مېوه او ســبزي په رسحدي 

ګمــرک کې له پړاوونــو تررسه کولو 

وروســته پــه واليتونو کې پــه نورو 

موټرو کې بارګريي کېږي، له دې رسه 

د موټر منرب پلېــټ هم بدلون مومي او 

بيا د لېــږد فورم ته اړتيــا پيدا کوي.د 

رسچينې پــه وينا، د يادې ســتونزې د 

حل لپــاره، د ګمرکونو لوی رياســت 

رهربۍ پرېکــړه کړې،چې د هېواد په 

ټولو ګمرکونو کې د مېوو او ســبزيو 

لپاره د لېږد فورم اخيســتل لغوه يش.په 

همدې حال کې، ياد وزارت ژمنه کړې 

،چــې د ګمرکونو لوی رياســت هڅه 

کوي ،چې د ســوداګرو ټولو ستونزو 

ته د نافذه قوانينو په رڼا کې رســېدنه 

وکــړي او پــه ګمرکونو کــې ورته ال 

زياتې آســانتياوې برابرې کړي. باخرت

 شوې دي، نو له ډېرو ستونزو رسه مخ 

يوو.((يو شمېر ښــوونکي وايي، چې 

اوســنۍ تنخوا يې د لومړنيــو اړتياوو 

د پــوره کولــو لپاره بســنه نــه کوي. 

ښــوونکی احمــد فرهاد وايــي: ))د 

ښــوونکو بې چاره اقتصادي وضعيت 

ډېــر خــراب دی نه يــوازې زه،بلکې 

د افغانســتان ډېــر ښــوونکي همــدا 

ســتونزه لري.((بــل خــوا د کابل يو 

شــمېر اوســېدونکي وايــي، چــې د 

ښــوونکو اقتصادي ســتونزې د هېواد 

پر ښــوونيز نظام اغېزه کوي. د کابل 

اوســېدونکی خالد څرګنــدوي: )) د 

هغــوی اقتصــاد کمــزوری دی او نه 

يش کــوالی خپلو درســونو تــه دوام 

ورکړي،اقتصاد يــې ضعيف دی او په 

ارامه فکر درس نــه يش ورکوالی.((د 

کابل بل اوســېدونکی ګل ويل هم وايي: 

))د غــوړو، وريجو بيې، د ټولو شــيانو 

نرخونــه ختــيل، نرخونه ثابــت نه دي 

او د معلــم معــاش کــم دی.((د پوهنې 

وزارت د ورکړل شويو شمېرو له مخې، 

د هېــواد پــه ټولو ښــوونځيو کې ۲۷۴ 

زره ښــوونکي پر زده کړو بوخت دي.



 سه شنبه د شعبان المعظم  ۷ مه   1444ق کال  l  دکب  ۹  مه    ۱۴۰۱  ل کال  l   د فبروري   ۲۸ مه    2023م کال l خصوصي  ګڼه  ۶۳مه l پرله پسې ګڼه ۸۴ يمه    ، اتمه دوره هيواد

بيش از يک ميليون ...
، آگاه مســایل حقوقــی میگویــد: )) 
زمینهای زیادی از پدرکالنها و بزرگان 
به فرزندان شان، نسل به نسل به میراث 
مانده است. بناًء کمیسیونی که در این 
بخش مسئولیت دارد، باید مطابق یک 
مقرره عمل کند تا عدالت در نظرگرفته 
ایــن حــال وزارت عدلیه  شــود.((با 
میگویــد کــه، بیش از چهــار میلیون 
جریب زمین در رسارس کشور غصب 
شده اســت که کمیسیون جلوگیری از 
غصب زمین و اسرتداد زمینهای غصب 

شده، در تالش برگرداندن آن است. 
د حيرتان بندر له الرې ... 

 ته الزمې آســانتياوې او رشايط برابر 
کــړي. د حريتــان بندر  رېــل پټلۍ د 
ازبيکســتان هېواد له پولې پيليږي او 
تر مزاررشيف ښــار پــورې دوام لري 
چې ۷۵ کېلومرته اصيل او ۳۱ کېلو مرته 

فرعي خطوط لري. 
برداشتن مـوانع از پيــاده...

 از ارگانهــای مختلف برای برداشــن 
موانع از پیادهروهــا و جادهها ایجاد 
گردیده بود که رس از یکشنبه عمال به 

کارشان آغاز کردند.
)) متام کارمندان همراه با قوه اجرائیه، 
درحال بازکردن متام پیادهروها استند. 
پس از پاککاری مکمل یک بارانگیر 
معیاری به هامهنگی دکانداران ساخته 

میشود.((
شــاروال شــهرمیمنه افــزود که، یک 
مارکیــت بــزرگ تحت نــام ))ارزان 
بــازار(( برای دســت فروشــان ایجاد 
میگردد. او از شــهروندان خواســت 
کــه بــرای برقــراری نظم و توســعه 
شــهر، بــا شــاروالی و ادارات دولتی 
منایند.در همین حال شامری  همکاری 
از دکانــداران با ابراز نارضایتی از این 
اقدام شــاروالی، میگویند که مسئولني 
باید چنــد روز به دکانــداران فرصت 
میدادند تا آنان وســایل شــان را جابجا 
اقدام  ،این  که  میافزایند  میکردند.آنان 
باید در متام پیادهروهای شهر و باالی 

متام افراد عملی گردد.
برخی از شــهروندان امــا از این اقدام 
شاروالی استقبال کرده و میگویند که 
کراچیهای سیار و غرفههای دکانداران، 

دشــوار  پیادهروان  بــرای  را  رفتوآمد 
کرده بودند.

حاجی نعمتالله، یک باشــنده فاریاب 
چنیــن میگویــد: )) ما از ایــن اقدام 
حکومت و شاروالی استقبال میکنیم. 
شــهرمیمنه  نقــاط  متــام  امیدواریــم 
بهخصوص اطــراف پارک شــاروالی 
پاککاری شود.((این درحالیست که به 
گفته مولوی ســیفالدین جهادی، رئیس 
امور مهاجرین و عضو کمیسیون نظم 
و توسعه شــهر پس از برداشن موانع، 
پیادهروها ســنگ فــرش و جادههای 
و رنگآمیزی  ترمیــم  تخریــب شــده 

خواهد شد. 
په ننګرهار کې ګډ اشر تر...

 کثافات مشــخصو ځايونــو ته انتقال 
کــړي.((د دغــه حرش عــام ګډونوال 
بازمحمــد او محمــد اصــف دا اقدام 
ســتايي ،خو د دوام غوښتنه يې کوي.

دوی وايي: د ښار پاکوايل دوامداره پام 
غواړي او هر ښاري بايد دې برخې ته 
پام وکړي، خو زياتوي ،چې ښاروالۍ 
په ټوله معنــی دې برخې تــه ډېر پام 
نه کوي.بازمحمــد زياتوي:  )) يوازې 
ښاروالۍ نيش کوالی ښار پاک وسايت، 
نو عــام خلک بايد د ښــار پاکوايل ته 
پام وکړي او ښــار خپل کور وګڼي او 
په پاکــوايل کې يې مرســته وکړي.((

محمــد اصف زياتوي: )) دا ډول حرش 
تررسه کول د ښــار د پاکوايل لپاره مهم 
دی او خلکــو ته په کار ده چې د خپل 
کور چاپېريال او ښــار پاکوايل ته پام 
وکړي، ځکه ښــار د ټولو خلکو کور 
دی.(( د ښــار د پاکوايل پــه موخه دا 
حرش داســې مهال تــررسه کېږي، چې 
ښاريان د ښــار په داخل او ناحيو کې 
د کثافاتو له زياتوايل شکايت کوي او 
غوښتنه کوي چې ښــاروايل بايد ورته 

پام وکړي. 
حکومت دې موږ ...

 ملــک ته پنځه، شــپږ کارته ورکړي، 
خو ډېر بېوزله خلک له مرستو څخه 
پاتې يش.((معلولني همدا راز له دولت 
څخه غــواړي، چې دوی تــه د تلپاتې 
کار زمينــه برابره کــړي.د کندهار بل 
اوسېدونکي بالل احمد وايي، تر اوسه 
اړونــدو ادارو را ته لکــه څنګه چې 

الزمه ده هومره پــام نه دی کړی او له 
بېکارۍ ســخت ځورېږي.)) موږ په 
دغه کيل کــې ژوند کوو او بېکاره يو، 
څه وکړو؟ څه وخورو؟ مسئولينو مو 
غم نه دی خوړلی.((په ورته وخت کې 
د کندهار د شهيدانو او معلولينو چارو 
رئيــس محمد طاهــر اغا وايــي، ټول 
معلولني يې په درېيو برخو وېشيل او د 
ځينو معلولينو امتيازات يي لوړ کړي.

دی همدا راز وايي: له موسسو رسه يې 
هم د معلولينو ستونزې رشيکې کړې، 
تر څو هغو ته د مرســتو او داميي کار 
زمينه برابره کړي. )) د اسالمي امارت 
په راتــګ رسه مو معلولــني په درېيو 
کټګوريو وېشيل، چې مکمل فلج وي، 
هغــه تــه د کال ۹۶ زره او چې د بدن 
دوه غړي يــې فلج وي، هغه ته ۶۸ زره 
او کوم کســان ،چې يــو غړی يې فلج 
وي، هغــه تــه ۳۶ زره افغانۍ ورکول 
کېږي.(( د يادونې وړ ده، چې په هېواد 
کــې روانو جګړو په زرګونه کســان 
معلول کړي چې اکرثه يې له اقتصادي 

ستونزو رسه مخ دي. 
په کابل کې د هوا .... 

کې ډاکټران وايي، چې لوګي او دوړې 
د هــوا د ککړتيــا او د تنفيس ناروغيو 
له لومړيو الملونو څخــه دي. د کابل 
وزيرمحمــد اکرب خــان روغتون کې 
د داخلــې څانګــې متخصــص ډاکټر 
ســيدفريد وايي: دې ورځو کې له ۶۰ 
تر ۷۰ســلنه تنفيس ناروغــان دوی ته 
مراجعــه کوي.دی وايــي:  )) له هرو 
لســو ناروغانــو څخه ،چــې موږ ته 
مراجعــه کوي، لږ تر لــږه ۷ ناروغان 
يې پر تنفيس ناروغيو اخته وي ،چې د 
هــوا د ککړتيا له امله دي. له بېکيفيته 
ســون توکي او د هــوا ککړتيا کوالی 
يش، تنفــيس سيســتم تخريــب کړي 
،چــې دومــداره کېدل يــې د ناروغۍ 
د پراختيــا المــل کېــږي او د التهايب، 
انتــاين او نورو رسطــاين ناروغيو المل 
ګرځي.((بله خوا د چاپېريال ســاتنې 
کارپــوه باســط رحــامين د ارزانه او 
دومداره برېښــنا نشتون، د سون توکو 
لــوړې بيې، کمــزوری اقتصاد، د کابل 
جغرافيايــي جوړښــت او د نفوســو 
زياتــوايل د پالزمېنې د هــوا  دککړتيا 

له اصيل الملونــو څخه بويل.دی وايي:  
)) کابل ښار د توپوګرايف له اړخه يوې 
کاســې ته ورتــه دی. کله چــې د هوا 
ککړتيا ټولېږي، له بده مرغه چې دلته 
کمېږي او د ککړې هوا وتل او تخليه 
کمــه ده.((په همدې حــال کې د کابل 
ښــاروايل وايي، چې پر يــادو ودانيو 
څار د دوی کاري پروګرام کې شــتون 
نهلري. د کابل ښــاروايل وياند نعمتالله 
باکرزي وايي:  )) کابل ښــاروايل دنده 
لري له هغو ودانيو څارنه وکړي، چې 
مرکز ګرمي سيســټم لــري، حاممونه 
او کارخانــې چې د تصفيې ماشــينونه 
ولګــوي، خو هغــه کورونــه چې د 
ډبرو سکاره کاروي، د څار مسئوليت 

لري.((
د يادونــې وړ ده ،چې کابل په ۲۰۲۱ م 
کال کې د نړۍ په ککړو ښــارونو کې 
راغلــی دی. که څه هم د عامې روغتيا 
وزارت روان کال د ککړې هوا له امله 
پــر تنفيس ناروغيو د اخته کســانو او 
له امله یې د مړينې شــمېرې نه دي په 
ډاګه کړي، خو په ۱۳۹۹ کال کې نږدې 
۵۰۰۰ کســان د ککړې هوا له کبله له 

بېالبېلو ناروغيو مړه شوي وو. 
په بغالن کې د يوې پروژې ...

بغالن کې د آغا خان بنسټ د سيمه ييز 
بنياد مرش خال محمــد د باخرت آژانس 
سيمه ييز خربيال ته وييل چې د دويش، 
تاله وبرفک، خنجــان، بنو، ده صالح 
او پل حصار ولسواليو په ۲۵۸ کليو کې 
د اووه اعشــاريه دوه ميليونه ډالرو په 
لګښــت د کليو د بيارغونې او پراختيا 
چارې پيل شــوې، چې مايل لګښــت 
يــې د نړيوال بانک له لــوري ورکول 
کېږي.د بغالن د کليــو د بيارغونې او 
پراختيا رييس عبدالواحد عبيده وايي، 
چې دې پــروژه کې هر کيل ته ۲۱ زره 
امريکايــي ډالــر  د ځانګړي شــوي، 
چــې په پيل کېدو رسه به يې په ســيمه 
ييــزه کچه د کليو کــې د ځايي خلکو 

ستونزې راکمې يش. 
ټولنيزې  رسنۍ ... 

 رسه رشيکوي، په ګډه رامنځته کړي، 
بحث پرې وکړي، ګډون پهکې وکړي 
او يــا هم ســمونونه پهکــې راوړي. 
دغه راز، ټولنيزې رســنۍ د خاطراتو 

او يادونــو د مســتندولو، د بېالبېلــو 
څيزونــو د زده کړې او ســپړنې، ځان 
مشــهورولو )advertise oneself( او د 
بالګونو، غږيــزو فايلونو، ويډيوګانو 
او د ګېمونو اړوند سايټونو د جوړولو 
لــه الرې د نظرياتــو لــه پراختيا رسه 
لپــاره کارول  د ملګرتيــاوو جوړولو 
کېږي. د ټولنيزو رســنيو ځينې مشهور 
وېبسايټونه چې له ۱۰۰ ميليونو زيات 
راجسټر شوي کاروونکي لري، عبارت 
دي له: فېسبوک )Facebook( او وررسه 
 Facebook( تړيل فېســبوک مېســنجر
 ،)TikTok( ټيــک ټاک ،)Messenger
انســټاګرام   ،)WeChat( چــټ  وي 
 ،)QZone( کيــوزرن   ،)Instagram(
 ،)Twitter( ټويټــر   ،)Weibo( ويبــو
 Baidu( بايــدو تېبا ،)Tumblr( ټمبلــر
 )LinkedIn( .او لېنکــډ اېــن )Tieba
ځينو تعبريونو ته په پام، نور مشــهور 
پلېټفارمونــه هــم کله کلــه د ټولنيزو 
رسنيو د خدمتونو په ډله کې شاملېږي 
چې له يوټــوب )YouTube(، کيوکيو 
ټېلېګــرام   ،)Quora( کــورا   ،)QQ(
 ،)WhatsApp( وټســپ ،)Telegram(
 ،)LINE( اليــن   ،)Signal( ســېګنل 
پېنټرســټ   ،)Snapchat( ســنپ چټ 
)Pinterest(، وايــرب )Viber(، رېډېټ 
 ،)Discord( ســکورډ  ډاي   ،)Reddit(
وي کې )VK(او مايکروســافټ ټيمز 
)Microsoft Teams(  څخــه عبــارت 

دي.  
ډېــرې ټولنيــزې رســنۍ لــه دوديزو 
رسنيو )لکه: چاپي مجلو او ورځپاڼو، 
راډيويــي خپرونو( رسه  او  تلوېزيون 
فريکونســۍ،  الرسيس،  څرنګوايل،  د 
کارونې، تــړاو، ارزښــت او دوام په 
شــمول بېالبېلو برخو کې توپري لري. 
د دې ترڅنــګ، ټولنيــزې رســنۍ د 
ډيالوګيــک )dialogic( لېږد سيســټم 
او دوديــزې رســنۍ د مونولوژيــک 
)monologic( لېږد ماډل پر بنسټ کار 
کوي )يعنی دا چې د ډېرو کاروونکيو 

لپاره به يوه رسچينه وي.( 
که څه هم د ټولنيزو رســنيو دبېالبېلو 
ډولونو له کبله د دغو رســنيو  تعريف 
ســتونزمن شــوی، خو بيا هم د بازار 
موندنې او ټولنيزو رســنيو متخصصني 

پــه پراخه کچــه موافــق دي چې په 
ټولنيــزو رســنيو کې النــدې ۱۳ ډوله 

رسنۍ شاملې دي: 
• بالګونه؛

• د پروژې مشارکتي مدېريت؛
• کاروباري ټولنېزې شبکې؛

• سوداګريزې شبکې؛
• فورمونــه )د بحــث او خــربو اترو 

ځايونه(؛
• مايکرو بالګونه؛

• د انځورونو رشيکول؛
• د توليداتو/ خدمتونو بياکتنه؛

 Social( ټولنيــز بــوک مارکينــګ؛ •
)Bookmarking

• ټولنيزې لوبې يا ګېمونه؛
• ټولنيزې شبکې؛

• د ويډيوګانو رشيکول؛ او
• مجازي نړۍ.

ګرځنده ټولنيزې رسنۍ:
ګرځنده ټولنيزې رســنۍ  په ګرځنده 
وســايلو لکــه ځريکــو تليفونونو او 
ټبليــټ کمپيوټرونــو کــې د ټولنيزو 
رســنيو کارولو ته ويل کېــږي. مبايل 
ټولنيــزې رســنۍ د ګرځنده يــا مبايل 
دي,  اپليکېشــنونه  ګټور  بازارموندنې 
ځکه د کاروونکي لهخوا توليد شــوې 
منځپانګــې رامنځته کــول، تبادله او 
خپرول له رشکتونو رسه د بازارموندنې 
پــه څېړنــه او د اړيکــو  پراختيا کې 
مرســته کويل يش. دغه رسنۍ له نورو 
رسه توپري لري ځکه چې د کاروونکي 
)د ځای حساسيت(  موقعيت  اوســنی 
يا د پيغامونو دليږلو او ترالســه کولو 

ترمنځ د وخت ځنډ ثبتوي

په هلمند کې تېرو جګړو او ...  
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی 

محمد بيا وايي: د له منځه تللو باغونو 

د بېرتــه زرغونولو پــه موخه وررسه 

چــا همکاري نهده کړې.دی غوښــتنه 

کوي ،چــې دولت او د کرنــې اړوند 

مرستندويه موسسې دې وررسه د بڼونو 

د مسلکي روزنې او نيالګيو برخه کې 

مرســتې وکړي.نوموړی زياتوي: )) له 

ځينو ځايونو پرته د نوزاد ټول باغونه 

له منځــه تليل، يوازې د نــاوې په نامه 

نوزاد کې يوه سيمه ده، هلته اوبه نسبتاً 

لوړې وې؛ نو يو څه باغونه شــنه پاتې 

دي.((خو د هلمند د کرنې رياســت د 

څېړنيز فارم مديــر فريداحمد نارصي 

وايــي: د له منځــه تللو باغونــو د بيا 

جوړولو په موخه د ROP مرستندويه 

موسســې په مــايل همکارۍ يــې د بيا 

زرغونولــو عمــيل چــارې پيــل کړې 

دي.نوموړی زياتوي:  )) په ګرمســېر، 

ناوه، نهررساج او نادعيل ولسواليو کې 

د ROP موسســې لهخــوا د زړو او له 

منځه تللو باغونو د بيــا زرغونولو او 

را ژوندي کولو لپــاره عميل چارې پيل 

شوي. د دې تر څنګ، کروندګرو ته د 

باغونو لپاره سيمنټي پايې هم ورکوي، 

وزارت هم  په ياده برخه کې د بوديجې 

د تصويب پالن لري.(( دا داســې مهال 

ده ،چــې په دې وروســتيو کې د کرين 

اداري  او  مــايل  وزارت  مالــدارۍ  او 

مرســتيال فضلباري فضيل هلمند کې د 

ســږنيو نيالګيو د وېش پر مهال وويل 

،چې ســږ کال به د کرين، مالدارۍ او 

اوبــو لګولو وزارت لهخوا ۸،۶  شــپږ 

اعشاريه اته ميليونه نيالګي د هېواد په 

بېالبېلو واليتونو کې کېنول يش.

د هيواد په ځينو برخو ...
 سېالبونه او د اوبو د کچې لوړوايل په 

ځانګــړي توګه د ) هلمند،  ترينکوټ 

کابــل،  لوگــر،  غــزين،  ارغنــداب، 

خوســت، پکتيــا، غوربند، پنجشــېر 

او لغامن( ســېندونو پــر الره او د ذکر 

شــويو ځايونو په ځينو سيلربونو کې 

شــتون لري.په همدې اســاس له ټولو 

هغو هېوادوالو څخــه چې د نوموړو 

ســيندونو په غاړو کې هســتوګن دي، 

په ډېر درنښــت رسه هيله کېږي، چې 

له يــادې موضوع څخــه ځانونه خرب 

کړي او د سېالب د راتلو په ترڅ کې د 

سېند د غاړو اړوند او هغه خلک چې 

په الندېنيو ســيمو کې ژوند کوي خرب 

کړي؛ تر څو د ځان او خپلو ماشومانو 

د ساتنې لپاره د ســيندونو په غاړو کې 

لــه هر ډول تــګ او راتګ څخه ډډه 

وکــړي او د انســاين او مــايل زيانونو 

مخنيوي ويش.

بدون شک تقویه اقتصاد هر کشور 

تضمین کننده رفاه و آسایش مردم آن 

رسزمین بوده،آنهــا هرچه زودتر به 

مدارج پیرشفت و ترقی می رساند و 

زمینه را برای ثبات امنيتی آنکشــور 

مســاعد می سازند.مســئولین امارت 

اسالمی افغانستان طی یک ونیم سال 

تالش  منوده اند تا از طریق برگزاری 

منایشگاه ها تولیدات داخلی را بیشرت 

و بهــرت به منایش بگذارند تا باشــد. 

که برای تولیدات وطنــی بازاریابی 

شــود که این یک کار ســتودنی می 

باشــد.در این زمینه وزارت  تجارت 

و صنایع مســئولیت دارد تا با ایجاد 

منایشــگاه ها تولیــدات داخلی را به 

بازار هــای جهانی معرفی ســازد و 

به ایــن ترتیب محصوالت کشــور 

به خارج  صادرشــود.همچنان چیز 

دیگری کــه باید بــه آن مترکز منود 

حامیت مردم از تولیدات داخلی می 

باشد وظیفه همه هموطنان ما است 

که از تولید داخلی استفاده کنند وتا 

جایی که بدیل وجود داشــته باشد، 

نبایــد بــه کاالهای خارجــی اجازه 

ورود به کشور داده شود.با این همه 

اعتامد ســازی برای تولیدات داخلی 

رشطه اساســی محســوب می شود.

متاسفانه در بیست سال گذشته بطور 

کلی و همه جانبه نســبت ناامنی ها 

،بی ثباتی و فســاداداری اعتامد میان 

شــهروندان و تولیــدات گننده گان 

داخلی شــکل نگرفته بود و در این 

زمینه بسیار به کندی کار صورت می 

گرفت. هزاران قلم جنس تولیدی بی 

کیفیت و اموال تولیدی کشور های 

همسايه از راه های غیرقانونی داخل 

افغانستان می شد که  ورود اینگونه 

امــوال بی کیفیت و تاریخ گذشــته 

کشــور های همســايه به کشــورما 

باعث توقــف کارخانه های تولیدی 

افغانستان گردید و از

  طرف دیگر خریداران را با آسيب 

هاي زیاد اقتصادی مواجه ســاخت 

وهیچگونــه اقدامی که بتواند موثر 

واقع شــود دراین زمینه انجام نشده 

اقتصادی  آگاهــان  اســت.به عقیده 

هر گاه حکومت و مســئولین امور 

بتوانند زیربناهای اقتصادی کشــور 

را استحکام بخشند منابع زیرزمینی 

را بکار اندازنــد و از رسمایه داران 

وصنعــت کاران کشــور حامیــت 

رسمایه گزاری  بــرای  را  کنند،زمینه 

باالی پروژه های اقتصادی مســاعد 

سازند،فســاداداری در حکومتداری 

نباشــد برای بــازار یابــی تولیدات 

داخلی در بیرون از کشور و همچنان 

مــردم از تولیدات داخلی اســتفاده 

منایند و صنعت کاران رسمایه شانرا 

به راحتی در ســاحات مختلف منابع 

تولیــدی بکاراندازنــد در آنصورت 

کشور ما از نگاه، اقتصادی پیرشفت 

می کند.بدون شک افزایش فعالیت 

های صنعتکاران و گســرتش پيشــه 

وران کشــور ما می تواند تــا اندازه 

زیادی زمینه را بــرای کاریابی برای 

افراد بیکار و فقیر مساعد سازد و از 

جانب دیگر افزایش تولیدات صنایع 

داخلی کشــور تاثیرات نهایت موثر 

خویــش را بر اقتصاد و زندگی مردم 

اســالمی  امارت  دارد.خوشــبختانه 

افغانســتان آماده هرگونــه اقدام در 

زمینــه محافظــت و تقویــت بازار 

داخلی می باشد صنعتکاران، رسمایه 

داران و تاجران صادر کننده باید خود 

را در یک زنجیر واحد ارزش بدهند.

همــکاری با صنعتــکاران و رسمایه 

داران و حامیــت دولت از تولیدات 

داخلی به معنــای تالش همگانی در 

راســتای خود کفایــی اقتصادی می 

باشــد.این کار زمینه کار را به طور 

گســرتده در کشــور فراهم خواهد 

کرد.در یک محاســبه کلی ،انتظار 

اینســت که باید کار خانــه داران و 

صنعتــکاران بــا بلند بــردن کیفیت 

تولیــدات خود و دولــت با حامیت 

های مادی و معنوی و مردم با مرصف 

ایــن کاالها،زمینــه رشــد تولیدات 

داخلی و صنایع ملی را فراهم سازند 

تا افغانستان به خود کفایی و توسعه 

اقتصادی دســت یابد آرزویی که هر 

هموطن ما دارد،در راستای تحقق آن 

بر صورت شایســته باید تالش منود.

شــکی وجود ندارد که توجه بیشرت 

به اقتصاد کشور از عوامل و شاخص 

های انکشاف اقتصادی محسوب می 

شود.به هر اندازه که سطح حاکمیت 

قانون در یک کشــور بــاال برود به 

هامن اندازه رسمایه گذاران تشــویق 

شده و باعث رشــد اقتصادی کشور 

میگردد.امــادر افغانســتان یکی از 

دالیل عمده کاهــش رسمایه گذاری 

ها وتولیدات در بیست سال اشغال، 

افزایش ناامنی،فساد،زورگویی و در 

معرض خطر قرار داشن جان و مال 

رسمایه ګذاران است.این سبب شد 

کــه بهبود تولیدات داخلی، ســطح 

اســتخدام و رشــد صنايــع نوبنیاد 

کشور صدمه ببیند.

چگونه ميتوانيم توليدات داخلی کشور چگونه ميتوانيم توليدات داخلی کشور را را 
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پاكستان كشوریست كه كشمكش های 

مذهبی، ستم سياســی، بحران اقتصادی 

و حــق تلفی هــای قومــی در آن بيداد 

ميكند. اين كشــور بنا بر هويت دينی 

مــردم ايــن رسزمني از بدنــه هند جدا 

گرديد و اســالم در شــكل دهی واحد 

سياســی بنام پاكســتان نقش اساسی را 

دارا بود، اما از بدو پيدايش اين كشور 

،اســالم به هويت فرهنگی مردم تقليل 

يافت و اســالم مرشوعيت بخش نظام 

نبود و تــا هنوز زمينــه تطبيق احكام 

اســالمی را مهيا نســاخته انــد.  متامی 

زمامداران پاكســتان از ابتدای تولد آن 

از يكطرف  امــروز  تا  واحد سياســی 

ســيكولر بوده اند و از طــرف ديگر 

قــدرت در دســت مردمــان جغرافيای 

خاص قرار دارد. 

از ســال 1947 تا كنون به حرف جنبش 

هــای كــه خواهــان اســالميزه كردن 

سيستم ســيايس و قضايی هستند گوش 

نداده اند و به هويت اقوام ديگر توجه 

الزم نشده است، جدا شدن بنگالديش 

و اعالم اســتقالل آن به حيث كشــور 

مســتقل نيز از همني ســتم های سياسی 

ناشی ميشود.

طبقه حاكم، جهت مهار اســالمگرايان 

و ديگر اقوام ســاكن در آنجا متوســل 

به حكومت نظامی شــده است و دوام 

خودرا در گرو همــني بازوهای نظامی 

دولت ميداننــد  و حرف اول و آخر را 

استخبارات آن كشور ميزند و اين از آن 

جهت است تا ســالح امتی پاكستان به 

دست اسالميون نيافتد و اگر چنني شد، 

موازنه قدرت در ســطح منطقه و جهان 

تغيري ميابــد و مجرای تاريخ عوض می 

شــود.نظام حاكم با متامی تــوان اراده 

رسكوب مخالفان را دارد و مخالفان هم  

عزم رسنگونی نظام را، دشــمنان نظام 

از فعاليتهای نظامی و سياســی خود در 

كوتاه مدت منی تواننــد نتيجه مطلوب 

بدســت آورند، ســالها بايد اســتقامت 

ورزند تا برای آنچه می رزمند، بدســت 

آورند.

نظام حاكم در پاكســتان با چند مشكل 

اساســی مواجه اســت و زمامداران آن 

از چندين ناحيه آســيب پذير اند و اين 

خود علل و عواملی دارد كه در ذيل به 

بررسی آن می پردازيم:

يكــی از عوامل آســيب پذيــري آنان 

اردوی آن  كشــور اســت، بدين مفهوم 

كــه اردوی پاكســتان در دو راهه قرار 

گرفته است، از يكطرف با انگيزه های 

جهادی در برابر هنــد تربيت يافته اند 

و از طرف ديگر خود آنان در خدمت 

يك سيستم ســيكولر و نا آشنا با اسالم 

قرار دارنــد و ميدانند كه زحامت آنان 

سبب بقا و دوام همني نظام می شود.

علت ديگر اين اســت كــه تحليلگران 

اســتخبارايت  های  تيوريســن  و  نظامی 

آنــان به اين گامن بودنــد كه تی تی پی 

يا تحريك طالبان پاكستان از ناراضيان 

قوم پشــتون اند و فعاليتهای آنان رصف 

در مناطق پشــتون نشني خالصه ميشود 

و آنــان در جــذب مردمــان ديگر اين 

رسزمني توانايی الزم و ظرفيت آنچنانی 

را نخواهند داشــت، ماننــد زمامداران 

دوران اشــغال كــه امــارت اســالمي 

افغانســتان را منسوب به يك قوم خاص 

ميدانستند، حمالت اخري در اسالم آباد، 

بلوچستان و كراچی به اين معنی است 

كه تحريــك طالبان پاكســتان توانايی 

هــدف قرار دادن هر گوشــه ای از آن 

كشــور را دارد و فعاليتهــای آنــان در 

امتداد خــط فرضی ديورند خالصه مني 

شود و در ايديولوژی آنان اين ظرفيت 

نهفته اســت تا ديگر اقوام پاكستان را 

قناعت بدهند تا با آنان همنوا گردند .

ييك ديگر از انگيزه های عناد با نظام، 

اين اســت كــه حكومت پاكســتان به 

رهــربی پرويز مرشف بعــداز حوادث 

يازدهم ســپتامرب در پهلوی امريكاييها 

قرار گرفت و به اين ترتيب پاكســتان 

رشيــك جرم ناتــو گرديد و بيشــرتين 

حمــالت امريكاييهــا نيــز از هامنجا 

پذيرفت  انجــام  اســالمي  امارت  عليه 

و همچنان مواد ســوخت ناتــو نيز از 

مســري تورخم وارد افغانستان ميگرديد 

كه اين همكاريها در خشــم مردم عليه 

نظام شان يب تأثري نبوده و مردم مسلامن 

آن رسزمني ايــن امر را خــالف آموزه 

های دينی و اعتقادی و رســوم همسايه 

داری مي پنداشــتند و از اين عمل عقده 

ها به دل گرفتند ، منتظر فرصت بودند 

تــا اينكه ناتو فرار را بــر قرار ترجيح 

داد و حدس مردم اين اســت كه زمان 

مناســب براي انتقام گريي فرا رســيده 

اســت تا با نظام شــان تصفيه حســاب 

منايند.

علت ديگر تشــنج در پاكستان بيامری 

دموكراســی است و دموكراسی در دنيا 

ديگر نفســهای پايانی خودرا ميكشد، 

چــون وجود دموكرايس ســبب فســاد 

اســت و فساد وسيله ايســت كه مردم 

را عليه نظام قــرار ميدهد و از طرف 

از وقوع  نتوانســت  ديگر دموكرايس 

دموکراتيك  كشــورهای  ميــان  جنگ 

جلوگــريي كنــد  و كشــور هــا را از 

اصطــكاك نظامــي ميــان روســيه و 

اوكراين + ناتو  بر حذر دارد، همچنني 

وجود دموكراســی در افغانستان سبب 

بربادی و ويراين كشور مان گرديد، و 

آنانيكه در فكــر وطن و ملت خويش 

اند در صدد ارايه ی نســخه ی هستند 

كه بهرت از دموكرايس باشد و پذيرفن 

آن تكليف ديني شمرده شود.

در كنــار ايــن عوامــل يب ثبــايت هاي 

ســيايس و بحران اقتصــادي را نيز مي 

تــوان اضافه كــرد و پاكســتان يگانه 

كشوري با ســالح امتي است كه چنني 

وضــع وخيمــي دارد و هــر روز بــر 

مشــكالت آن افــزوده مي شــود.ييك 

ديگر از انگيزه هاي ايستاده گي عليه 

بدانيم،  توانيم سيكولريزم  نظام را مي 

آنچه را بر  اســاس تجربه در يافته ايم 

اين اســت كه دوام نظام هاي سيكولر 

در جهان اســالم مديون زور اســت و 

اگر زور و ســتم منتفي گــردد از اين 

نظامها خــربي نخواهد بــود و يگانه 

وســيله ي دفع زور و ســتم فقط زور 

است و بس.

پاکستان  ريشه های بحران 
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د کندهار مرستيال وايل مولوي حيات  الله 
مبارک د ســويل لوېديځ زون په کچه د 
UNHCR موسســې له مسئول مامون 
ابوعرتوب رسه وکتل.په دغې کتنه کې 
مامــون ابوعرتــوب وويل، چــې اداره 
يې پالن لري، تــر څو په کندهار کې 8 
ښــوونځي، درې روغتيايي مرکزونه او 
د ۳۰۰ کورنيــو لپــاره د رسپنا ه جوړولو 
تر څنګ له سلګونو نورو کورنيو رسه 
بېالبېلې مرســتې وکړي. په ورته وخت 
کې مرســتيال وايل مولوي حيــات الله 
مبارک له ابوعرتــوب څخه مننه وکړه  
او ورڅخه يې وغوښــتل، چې په خپلو 
خدمتونو کــې ډېــروايل راويل.مولوي 
مبــارک پــه دې برخه کــې د هر ډول 

همکارۍ ډاډ ورکړ.    باخرت

د ســوداګرۍ او صنايعو وزارت وايي: 

هوايــي دهلېزونه د هېواد د صادراتو د 

زياتوايل لپاره اړين دي او د پوره پراختيا 

او آســانتيا لپاره به هوايي دهليزونو ته 

وده ورکړل يش.د سوداګرۍ او صنايعو 

وزارت رسپرســت نورالديــن عزيزې 

څرګنده کړې؛ ګاونډيو هېوادونو ته د 

افغانســتان صادرات د وارداتو په پرتله 

ډېر شوي او دغه وزارت په هېواد کې 

د بيو راټيټولــو او کنټرول لپاره له هر 

ډول امکاناتو کار اخيل.د ســوداګرۍ 

نورالديــن عزيزي  او صنايعــو وزير 

وييل: د افغانستان د نساجۍ پر صنايعو 

د پانګونــې او بيارغونې له الرې به له 

يوې خوا پر ځان بسياينې ته الره اواره 

او لــه بلې خــوا په هېــواد کې خلکو 

تــه د کار زمينه برابــره يش.نورالدين 

عزيزي زياته کړې: دا مهال افغانستان 

پــه دوه پنځــوس ســکتورونو کې پر 

ځــان بســياينې او په پنځلــس نورو 

ســکتورونو کې نيمه ځان بسياينې ته 

نږدې شــوي دي.دا مهــال د ځمکې او 

هوايي دهلېزونو له الرې د افغانســتان 

غالۍ، زعفران، پوستکي، تازه او وچه 

ميوه صادريږي.اقتصــاد پوهان وايي، 

چې د افغانســتان د صنعتي کولو لپاره 

ډېرو هڅو ته اړتيا ده، چې دا هېواد پر 

 ځان بسيا او صادرات يې له واردتو ډېر

 يش.

د ســوداګرۍ او صنايعــو وزارت وايي: 

هوايي دهلېزونه د هېــواد د صادراتو د 

زياتوايل لپاره اړين دي او د پوره پراختيا 

او آســانتيا لپاره به هوايــي دهليزونو ته 

وده ورکړل يش.د سوداګرۍ او صنايعو 

عزيزې  نورالديــن  رسپرســت  وزارت 

څرګنده کــړې؛ ګاونډيو هېوادونو ته د 

افغانســتان صادرات د وارداتو په پرتله 

ډېر شــوي او دغه وزارت په هېواد کې 

د بيــو راټيټولو او کنټرول لپــاره له هر 

ډول امکاناتو کار اخيل.د ســوداګرۍ او 

صنايعو وزيــر نورالدين عزيزي وييل: د 

افغانستان د نساجۍ پر صنايعو د پانګونې 

او بيارغونې لــه الرې به له يوې خوا پر 

ځان بسياينې ته الره اواره او له بلې خوا 

په هېواد کې خلکو ته د کار زمينه برابره 

يش.نورالدين عزيزي زياته کړې: دا مهال 

افغانســتان په دوه پنځوس ســکتورونو 

کې پر ځان بسياينې او په پنځلس نورو 

ســکتورونو کې نيمه ځان بســياينې ته 

نږدې شــوي دي.دا مهــال د ځمکې او 

هوايــي دهلېزونو له الرې د افغانســتان 

غالۍ، زعفران، پوســتکي، تازه او وچه 

ميــوه صادريږي.اقتصاد پوهــان وايي، 

چې د افغانســتان د صنعتــي کولو لپاره 

ډېرو هڅو ته اړتيــا ده، چې دا هېواد پر 

 ځان بســيا او صادرات يې له واردتو ډېر

 يش.

په افغانســتان کې د برشي مرستو 
د همغــږۍ اداره اوچا وايي، چې 

افغانســتان يو له هغــو هېوادونو 
څخــه دی، چــې ډېــر ناچاودي 

توکي لري، اوچا په يوه ټويټ کې 
وييل: پــه روان ۲۰۲۳ م کال کې د 

دغو توکو د خنثی
 کولــو، لــه ځمکــې د ماينونو د 
پاکولو او د دغو توکو د ګواښونو 
راکمولــو لپــاره  اتلس اعشــاريه 
درې ميليونو ډالرو او  همدارنګه 
د له قربانيانو رسه د مرســتې لپاره  
يو اعشــاريه څلور ميليونو ډالرو 
ته اړتيا ده.  په افغانســتان کې ډېر 
پخواين شوروي  د  ماينونه  شــمېر 

اتحاد د يرغل له مهاله پاتې دي.

 بيش از يک ميليون جريب زمين  غصب شده استرداد گرديد بيش از يک ميليون جريب زمين  غصب شده استرداد گرديد
مقامات در وزارت عدلیه می گویند که 

تاکنون بیــش از یک میلیــون جریب 

زمیــن غصب شــده در رسارسکشــور، 

از چنگ غاصبین بیرون شــده اســت. 

به ګفتــه ی این مقامات بررســی ها در 

منطقه شريپور کابل نیز آغاز شده است. 

مقام های وزارت عدلیه می گویند که با 

رویکارآمدن امارت اسالمی جلو غصب 

زمین گرفته شده و این روند ادامه دارد.

عبدالحمیــد جهاد یار، ســخنگوی این 

وزارت در صحبت با رسانه ها گفت: )) 

تاکنون بیش از یک میلیون جریب زمین 

اسرتداد شده و روند پس گیری زمین های 

دولتی همچنان ادامه دارد.((

جهادیار می گویــد:  )) تیم تخنیکی ما 

به ســاحه رفته ویک سلسله معلومات 

را هــم جمع آوری کرده  اســت، اما بعد 

از تکمیل بررسی ها، اگر ثابت شود که 

تکه زمینی غصب شده، دوباره اسرتداد 

خواهد شد.((

ســخنگوی وزارت عدلیه مــی ګويد، 

غاصبین در هرجایی که باشند، شناسایی 

و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

با ایــن حال شــامری از آگاهــان امور 

می گوینــد که اســرتاد زمین های دولتی 

باید براســاس یک طرزالعمل که بتواند 

عدالت را تامین کند، صورت گیرد.

عبدالشکور دادرس...   ص7

پخواين جهادي شخصيت  انجيرن ګلبدين 

حکمتيار  پــه خپلو تازه څرګندونو کې 

وييل، چې د افغان حکومت پر وړاندې 

جنګېدونکو باغيانو رسه د خپل بغاوت 

لپاره هېڅ دليل نشــته او عمــالً په ټول 

هيواد کې پر يو وړوکي کيل هم کنټرول 

نه لري.حکمتيار د خپلو خربو پر دوام 

وييل: دوی د پرديو په الس کې د لوبېدو 

له يوې ذليلې وسيلې پرته بل څه نه دي، 

د اغېزمنــد، رغنده او مثبت کار له کولو 

هم عاجز دي او هم يې له فکري او عميل 

اړخه  د کولو اهليت او وړتيا نه لري.د ده 

په خربه: که خدای مکړه کوم هيواد پر 

افغانستان د بريد پرېکړه وکړي؛ نو دوی 

به يوځــل بيا د هغوی د اجريانو په توګه 

جګړه کوي او په لومړۍ کرښــه کې به 

يې د افغان مســلامن ولس پــر وړاندې 

جنګوي.حکمتيار زياتوي: دوی په مته 

دي چې نــور رايش، د نــورو يرغلګرو 

د راتلو او تريي لپــاره الره هواره کړي. 

رشايط ورته برابر کړي او بهانې په الس 

کــې ورکړي. چې رايش يو ځل بيا زموږ 

په ګران هيواد تــريی وکړي ترڅو دوی 

ته د فعاليــت زمينه برابره يش. د ويلو ده 

چې ښــاغيل حکمتيار يو له هغو افغان 

سياســتوالو ګڼل کېږي چې د اســالمي 

امارت په مــرشۍ د افغان حکومت په 

راتګ په هيواد کې پاتې شو اګر که دی 

 برداشتن مـوانع از پيــاده روهای
 شهر ميمنه

مســئولني محلی در فاریــاب با ایجاد 

کمیســیونی تحت نام ))نظم و توسعه 

شهری(( روند بازگشایی پیاده روها را 

در شــهرمیمنه؛ مرکز این والیت آغاز 

کردند. آنان می گویند که دکانداران با 

ایجاد موانــع در رسک ها و پیاده روها 

نظم شــهری را برهم زده و برای عبور 

و مرور مردم عام مشــکل ایجاد کرده 

بودند.

مسئولني محلی...    ص۷

په ننګرهار کې ګډ  اشر ترسره شو
د جالل آباد ښــاروالۍ د ښار پاکولو 
يو ورځني ګډ حرش تررسه کړ، چې 
په کې د تنظيفاتــو پر کارکوونکو 
رسبېره وليس خلکو هم ګډون کړی 
و.د ښاروالۍ وياند بختي جان مراد 
وايي: د ياد حرشهدف د ښار پاکوايل 
ته د خلکو پــام اړول او دغه راز د 
چاپېريال ســاتنې فرهنــګ دودول 
دي.مراد زياتوي:  )) نن مو د جالل 

آباد ښاروالۍ له لوري د ښار په داخل 
کې د ښــار د پاکوايل پــه هدف يو 
ورځني حرش تررسه کړي، هدف يې 
عامه پوهاوی دی او دغه راز ولسونو 
ته پيغام ورکول دي، چې له ښاروالۍ 

رسه د پاکوايل په برخه کې همکاري 
وکړي؛ ځکه يوازې ښــاروايل نيش 
کوالی ښار پاک وســايت.((په ورته 
مهــال د ښــاروالۍ د تنظيفاتو آمر 
حرضت عيل له ولســونو وغوښتل 
،چې د ښــار په پاکوايل کې له دوى 
رسه مرســته وکړي.نوموړی وايي: 
هڅه کوي، چې د ښــاري نظم لپار 
اليس پلورونکو ته هم مناسب ځای 

پيدا کړي.حرضت عيل زياتوي: )) له 
ښاريانو مو غوښتنه دا ده، چې دوی 
دې د ښــار د پاکوايل په برخه کې له 
ښاروالۍ رسه مرسته وکړي او دغه 

راز دې...   ۷مخ

په هلمند کې تېرو جګړو او وچکالۍ په هلمند کې تېرو جګړو او وچکالۍ ۶۵۶۵  
سلنه باغونه له منځه وړيسلنه باغونه له منځه وړي

په کابل کې د هوا د ککړتيا اصلي المل ۶۴۰ زره لوړپوړې 
ودانۍ دي

 هوايي دهلېزونه مو د صادراتو له ډېرېدو
 سره مرسته کوي

ټولنه مو مسلکي کسانو ته ضرورت لريټولنه مو مسلکي کسانو ته ضرورت لري باغيان د پرديو د الس ذليلې باغيان د پرديو د الس ذليلې 
وسيلې ديوسيلې دي

 د هيواد په ځينو برخو کې د اورښت 
او د سېالبونو راوتلو اټکل شوی

د کب مياشــتې له 9 چې نېټې څخه تر 
10مې نېټې پورې د هېواد د ســينديزو 
حــوزو په ځينــو ځايونو کــې د اوبو 
کچې د لوړوايل او د ســيالبونو راوتلو 

اټکل شوی.
د هايدرومټيورولوژيکــي ستيشــنونو 
د بــاران او واورې تحليــل او تجزيې، 
د اقليمــي بدلــون د منفــي اغيــزو، د 

هېــواد د هوا پېژندنــې ادارې او د هوا 
پيژندنې د بهرنيو او څېړنيزو ارګانونو 
د وړاندوينو لــه مخې د هېواد په ځينو 
برخو کې د اورښت او سيالبونو راوتلو 
اټکل کړی چې ددغو ناڅاپي اورښتونو 
او سيالبونو راوتلو ډېر اټکل د )هلمند 
او کابل( سينديزو حوزو کې شوی دی. 

په يادو نېټو کې آبريزه يي         ۷مخ

معلولين:معلولين: حکومت دې موږ ته د تلپاتې  حکومت دې موږ ته د تلپاتې 
کار زمينه برابره کړيکار زمينه برابره کړي

کندهار هم د نورو واليتونو غوندې 
هغه واليت دی ،چې په تېرو شــلو 
کلونــو کــې د جګړو لــه امله ګڼ 
شــمېر کســان په کې وژل شوي او 
معلــول شــوي، چــې اوس له ګڼو 
اقتصادي او نورو ســتونزو رسه مخ 
دي.په کندهــار کې د معلولينو کيل 

اغاوايي:  عبداملالک  اوســېدونکي 
له ډېرو اقتصادي ســتونزو رسه مخ 
دی اوحکومت او موسسې يې بايد 
الســنيوی وکړي. )) زياتې ستونزې 
لرو، له حکومت څخه مو غوښتنه 
ده چــې زمــوږ الســنيوي وکړي. 

مرستې ،چې رايش...     ۷مخ

د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ 

رياست مســئولني وايي: په دغه واليت 

کې د تېرو جګړو او وچکالۍ پر مهال 

شاوخوا ۶۵ سلنه ميوه لرونکي باغونه له 

منځه تليل دي.د هلمند د کرنې رياست د 

نباتاتو د اصالح متخصص مديرعبداملنان 

امريي په دې اړه رسنيوته وييل:  )) د ثبت 

شويو شمېرو له مخې کابو ۶۵ سلنه باغونه 

په هلمند کې له منځــه تليل ،چې ډېری 

يې په هغو ســيمو کې دي ،چې خلک د 

تېرو جګړو له امله ترې کوچېديل او يا 

د وچکالۍ له امله له منځه تليل.((حاجي 

غالم رحيم د هلمند د مويس کال ولسوالۍ 

د کالب کارېز اوسېدونکي دی. دی وايي 

،چې د تېرو جګړو او وچکاليو له کبله 

يې ګڼ شــمېر باغونه زيامــن يا له منځه 

تليل دي.نوموړی، چې اوس لښــکرګاه 

ښــار ته د خپل بڼ د بيــا زرغونولو لپاره 

د نويو نيالګيو پېرلو پــه موخه راغلی، 

وايــي:  )) زموږ باغونه له منځه تليل. زه 

په نويو نيالګيو پسې راغيل يم، کوښښ 

کوم داسې نيالګي وپېرم، چې کمو اوبو 

ته اړتيــا ولري. په تېــرو وچکاليو کې 

زموږ د سيمې کابو اتيا سلنه باغونه وچ 

شول، يوازې يو شل سلنه به پاتې وي.((

په همدې حال کې  ...  ۷مخ

 افغاني سرې مياشتې
 د هيواد په ۲۳ واليتونو 
کې له اړمنو کورنيو سره 

مرستې کړي
افغــاين رسې مياشــتې ټولنــۍ په 
تېرو ۹ مياشــتو کې د هېواد ټولنې 
۲۳ واليتونــو کې پــر زلزله ځپلو، 
وچکالــۍ ځپلو، ســيالب ځپلو، 
بېوزلو او اړمنو کورنيو څلور سوه 
څلور دېرش ميليونه شپږ سوه نوي 
 )۴۳۴۶۹۰۳۰۰( ســوه  درې  او  زره 
افغانۍ نغدي مرســته ويشلې. ياده 
مرســته کې هرې کورنۍ ته کم تر 

کمه ۹ زره افغانۍ ورکول شوي.

د وســپنې پټلۍ ادارې چارواکي وايي 

چې وړمه ورځ د حريتان – مزاررشيف 

وســپنې پټلــۍ لــه الرې 229 واګونه 

سوداګريز توکي چې وزن يې 13890 

ټنه او ډېره برخه يــې خوراکي توکي 

وو، هېواد ته وارد او 36 واګونه الوګان 

او مميــز چې وزن يــې 2371 ټنه دي، 

بهر ته صادر شوي دي. د وسپنې پټلۍ 

ادارې ويــيل، هڅه کــوي چې د توکو 

لېږد رالېږد لپاره سوداګرو...    ۷مخ

په بغالن کې د يوې 
پروژې چارې پيل 

شوې
د بغالن د کليــو د بيارغونې او پراختيا 

رياســت مســئولني وايي، چې د دغه 

واليت په ۶ ولسواليو کې د څه باندې ۷ 

ميليونه ډالرو په لګښت د ټولنيز مالتړ 

او د افغانستان معيشت تر نامه الندې د 

کليو د بيارغونې او پراختيا چارې پيل 

شوې...     ۷مخ

مولوي اميرخان متقي:حکمتيار: 

اوچا: 

په کندهار کې 8 ښوونځي 
او درې روغتيايي مرکزونه 

جوړېږي

افغانستان د نړۍ په کچه له ټولو ډېر ناچاودي توکي لري

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت سرپرست نورالدين عزيزې :وزارت عدليه :

د حيرتان بندر له 
الرې ۱۴ زره ټنه توکي 

هيواد ته وارد شوي

د چاپېريال ساتنې ميل ادارې مسئولينو 

رســنيو ته وييل، چې پــه کابل کې څه 

باندې ۶۴۰زره ناپالن شــوې لوړپوړې 

ودانۍ شــتون لــري ،چــې د ژمي په 

موســم کې د ډبرو له ســکرو او نورو 

نامعياري توکو څخــه د ګرمولو لپاره 

اســتفاده کوي چې پالزمېنه کې د هوا 

د ککړتيــا اصيل المــل دي.د چاپېريال 

ســاتنې ميل ادارې د تفتيش او کنټرول 

رياســت رسپرســت محمدبصري امني 

وايي: د کابل ښــار بېالبېلو ســيمو کې 

۶۴۴زره رهايــيش ودانــۍ د ډبــرو له 

سکرو اســتفاده کوي، چې تر ډېره يې 

د پالزمېنې هوا ککړه کړې ده.نوموړي 

وييل:  )) تراوســه ۹۰سلنه لوړپوړيزو 

ودانــو کابل کــې د تصفيې ماشــينونه 

لګــويل او د لوګــي توليدوونکو نقليه 

وســايطو ســتونزه نه وه او ســتونزه د 

فابريکــو او د هغو کورونو ده، چې د 

غونډيو شاوخوا جوړ شوي.((په ورته 

مهال کابل ....   ۷مخ
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