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بغالن :بغالن :  ۳۰۳۰ زره تنه به مخابراتي خدمتونو ته  زره تنه به مخابراتي خدمتونو ته 

السرسی پيدا کړيالسرسی پيدا کړي
معلومــايت  او  مخابراتــو  د  بغــان  د 

ټکنالوژۍ رياســت مســئولني په  دې 

واليــت کې د شــپږو ويجاړو شــويو 

مخابرايت ســايټونو د بيارغونې بهري له 

پيلېدو خرب ورکوي. د دغو سايټونو له 

فعالېدو رسه به لږ تر لږه دېرش زره تنه 

د مخابرايت خدمتونو تر پوښښ الندې 

رايش. اوس  له شپږو مخابرايت سايټونو 

يوازې دوه سايټه فعال دي، خو ډېر ژر 

به د مرکزي بغان او برکه ولســواليو 

 کــې څــه بانــدې شــپږ زره کورنۍ 

د مخابرايت خدمتونو تر پوښښ الندې 

رايش.د بغــان د مخابراتو او معلومايت 

ټکنالوژۍ رئيــس عبدالحنان زياتوي: 

))اسامي امارت انشاءالله په پان کې 

لري، مخابراتو رياست او وزارت ،چې 

کوم ....۷مخ

 د نشه يي توکو د قاچاق په تور له  د نشه يي توکو د قاچاق په تور له ۵۰۰۰۵۰۰۰ ډېر  ډېر 
کسان نيول شويکسان نيول شوي

د کورنيــو چارو وزارت وييل؛ په ۴۲۱۰ 
عملياتو کې د څلورو بهرنيو وګړيو په 

 ګډون ۵ زره ۵۱ کســان د نشهيي توکو
 د قاچاق په تور نيول شوي دي.د نشه يي 

 توکو پــر وړانــدې د مبــارزې ادارې
 د ســراتيژۍ عمليايت رئيس محمدالله 
احمــدي د کب په ۱۳مه په کابل کې له 
نشــه يي توکو رسه د مبارزې د همغږۍ 
په لومړۍ غونډه کــې څرګنده کړې، 
چې پــه تېر کال کــې زرګونه روږدي 
کسان راټول شوي دي.دغه راز له ۵۰۰ 
ټنو ډېر نشــه يي او الکويل توکي نيول 
شــوي او د هغــو د توليد او پروســس 
 ١٧٠ فابريکــې ويجــاړې شــوې دي.

د کورنيو چارو وزارت د نشه يي توکو 
پر وړانــدې د مبارزې رياســت د څو 

وزارتونو له مرستياالنو...۷مخ

 حکومت په لوړه کچه د نيالګيو ايښودلو حکومت په لوړه کچه د نيالګيو ايښودلو
 ولسي اشر پيل کړ ولسي اشر پيل کړ

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 

او د اسامي امارت د لوړ پوړو چارواکو 

 په ګډون د کابل په بادام باغ سيمه کې 

د نيالګيو اېښــودلو پرسلنی ميل کمپاين 

پيل شــو.د اســامي امارت مســئولني 

وايي: په افغانســتان کــې تېرو جګړو 

او ناخوالــو هــوا او اوبــو دواړو تــه 

 سخت زيان اړولی دی،چې د دغه زيان 

د مخنيوي يوازېنۍ الره د نيالګيو اېښودل 

 دي او له هېوادوالو يې غوښتنه دا ده چې 

 د نيالګيو په اېښودلو کې برخه واخيل.

د رياســت الوزراء اقتصادي مرســتيال 

 ما عبدالغني بــرادر په ياده غونډه کې 

د هېواد زرغونتيا په ... ۷مخ

د ملي تدارکاتو کمېسيون يو لړ مهمې پروژې منظورې کړېد ملي تدارکاتو کمېسيون يو لړ مهمې پروژې منظورې کړې
نوبتي  د مــيل تدارکاتــو کمېســيون 

غونډه د رياســت الوزراء د اقتصادي 

مرســتيال ما عبدالغني برادر آخوند 

په مرشۍ د کب په ۱۳مه په مرمرينه 

ماڼۍ کې تررسه شوه. 

 له اجندا رسه ســم پــر ۳۱ تدارکايت 

ادارو  بېابېلو  د  موضوعاتــو، چــې 

روغتيايي،  زېربنايــي،  وې؛  اړونــد 

خوراکي توکــو او خدمتونو پروژې 

په کې شــاملې وې، بحث او ارزونه 

وشوه. 

د کابــل ښــاروالۍ له خــوا د کابل 

بېابېلــو ســيمو کــې پــه   واليــت 

تړونونــو جوړولــو  ســړکونو  د    

 د منظــورۍ وړانديزونه، چې د ميل 

تدارکاتو کمېســيون تــه يې وړاندې 

کــړل؛ ځينې منظور او د ځينو په اړه 

اړينې الرښوونې وشوې. د کمېسيون 

 پــه دې غونډه کــې د فــراه واليت

 د بخــش آباد بند د انحــرايف تونلونو 

د جوړولــو پــروژه، د هــرات نور 

پاتې برخو  د   الجهاد ســب سټېشــن 

د جوړولــو پــروژه، د کندهــار او 

 هــرات پــه هوايــي ډګرونــو کــې 

پروژې،  کولو  وړانــدې  خدمتونو  د 

د عدليې وزارت اړوند د سمســورتيا 

پــروژه، د ماليــې وزارت د ۲ قلمــه 

روغنياتــو د برابرولــو او تــدارک 

پــروژه، د کورنيــو چــارو وزارت 

اړونــد د ۱۲ قلمه البســې د برابرولو 

او تــدارک پــروژه او د افغانســتان 

ننګرهار  پــه  اړوند  برېښــنا رشکت 

کې د ســاختامين مــوادو د برابرولو 

او تدارک پــروژه، د کمېســيون په 

دې غونــډه کــې له بحث وروســته 

شوې. منظورې 

د کورنيو چارو وزارت سرپرست په کندهار کې د ملي پوليسو د فراغت په غونډه کې:د کورنيو چارو وزارت سرپرست په کندهار کې د ملي پوليسو د فراغت په غونډه کې:

ستاسې کاميابي هغه وخت ده چې ولس ستاسې کاميابي هغه وخت ده چې ولس 
په باور او همږغۍ کې وساتئپه باور او همږغۍ کې وساتئ

په کندهار کې د پوليســو په ښوونيز 

او روزنيــز مرکز کــې د ۳۸۰ تنو ميل 

پوليسو د فراغت غونډه پرون تر رسه 

شــوه، چي پرمهال يې د کورنيو چارو 

رسپرست وزير )الحاج خليفه رساج 

الديــن حقــاين( او يو شــمېر واليتي 

مســئولينو ګډون درلوده. ياد مراســم 

چي د قرآن کريم د څو مبارکو آيتونو 

په تاوت کولو رسه پيل شول، په پيل 

کې ټولو فارغو شــويو ميل پوليســو 

خپل ټــول زده کړي نظامي حرکات او 

منايشــات مســئولينو ته وښودل، چې 

د مســئولينو له تــاوده هرکيل رسه مخ 

شول او ټولو مســئولينو ډېره خوښي 

وښوده، چې د اســامي امارت امنيتي 

ځواکونه په مسلکي ډول روزل کېږي 

او وروسته عماً په مسلکي ډول ولس 

ته خدمت کوي.                 ۷مخ

د کراچۍ له زندانه د کراچۍ له زندانه ۱۳۷۱۳۷ افغان  افغان 
کډوال خوشې شولکډوال خوشې شول

د پاکســتان د کراچۍ له زندانه د ١٣٧ 

نــور افغانــان خــويش شــوي دي. په 

پاکستان کې د افغانستان سفارت وييل، 

چې په خويش شويو افغان کډوالو کې 

ښــځې او ماشومان هم شــامل دي. ياد 

افغانان د هســتوګنې د قانوين اسنادو د 

نشتوايل له امله د پاکســتاين پوليسو له 

خوا نيول شوي او بنديان شوي وو. په 

اسام آباد کې د افغانستان سفارت زياته 

کړې ،چې خويش شوي افغانان د چمن 

دروازې لــه الرې افغانســتان ته انتقال 

شــوي دي. د پاکستان حکومت تر دې 

مهاله له خپلــو زندانونو د تازه خويش 

شويو افغانانو د خويش کېدو په اړه څه 

نه دي وييل. د افغانستان اسامي امارت 

چارواکو له دې مخکې وييل وو، چې د 

پاکســتان په زندانونو کې شاوخوا دوه 

زره افغانان بنديان دي،چې يو شمېر يې 

خويش شــوي او د پاتې نورو د خويش 

کېدو هڅې روانې دي.

د پکتيکا د پکتيکا ۱۳۱۳ وچ شوي کارېزونه پاک  وچ شوي کارېزونه پاک 
او د استفادې وړ وګرځېدلاو د استفادې وړ وګرځېدل

د پکتيکا د طبيعي پېښــو پــر وړاندې 
د مبــارزې رياســت وييل، چــې د دغه 
واليت ۱۳ وچ شوي کاريزونه يې بېرته 
پاک کړي او د اســتفادې وړ ګرځېديل 
دي.د دې رياســت رئيس مولوي مطيع 
الله منصور وايــي: ))ديارلس هغه وچ 
کاريزونــه يې بېرته ترميــم او خاص 
کړي،چې مخکې به خلکو ترې استفاده 
کوله،په وروســتيو کې بند شوي وو.((

رسچينه زياتوي، چې له دغو کاريزونو 
يو په ګواشته، لس په وړممۍ او دوه په 
يوسفخېلو ولسوالۍ کې وو پاک شول.

ځايي خلکو د يادو کارېزونو د پاکېدو 
هرکلی او ستاينه کړې ده.

د وسپنې پټلۍ ملي د وسپنې پټلۍ ملي 
 اداره د خپلو چارو  اداره د خپلو چارو 

د ال پراختيا هڅه کويد ال پراختيا هڅه کوي

په تېره يوه اوونۍ کې د وســپنۍ پټلۍ 

له الرې څه باندې ۱۴۱زره ټنه انتقاالت 

تررسه شــوي دي. د وسپنې پټلۍ اداره 

وايي، چې تېره اوونۍ د حريتان، آقينې 

او تورغونډۍ لــه الرې ۱۴۱ زره ۷۸۱ 

مټريک ټنه توکي لېږدول شــوي دي. 

په يــادو توکو کــې ۱۱۰۱۹ ټنه توکي 

صادر شــوي، چې لويه برخه يې وچه 

مېوه ده. د افغانســتان د وســپنې پټلۍ 

ميل اداره وايي: دوی د هرې ورځې په 

تېرېدو د خپلو چــارو د ال پراختيا او 

ښــه وايل لپاره هڅه کوي،چې د هېواد 

سوداګرو ته ټول اړين امکانات برابر 

او معيــاري چوپړتيــاوې ورته  کړي 

وړاندې کړي.

 روی طرح جديد و جامع غرض صادرات روی طرح جديد و جامع غرض صادرات
 و ترانزيت طال کارمی شود و ترانزيت طال کارمی شود

معیــن وزارت صنعــت و تجارت در 

دیــدار با مناینــده گان طا فروشــان 

ازآنان خواســت، با هامهنگی تیم فنی 

این وزارت وبا مشــارکت کمیســیون 

اقتصادی ریاســت الورزاء  روی طرح 

جدیــد و جامع در زمینــه صادرات و 

ترانزیت طا کار کنند.

صنعــت  وزارت  مطبوعاتــی  دفــر 

وتجارت ديــروز با نرش خربنامه گفته 

است: مولوی قدرت الله جامل، معیني  

آن وزارت با  مناینده گان طافروشــان 

دیدار کرد.

  در این دیدار، طافروشان مشکات 

و پیشنهادات خود را در میان گذاشتند 

آن شــدند.مولوی  و خواســتار حــل 

قــدرت اللــه جــامل پس از اســتامع 

طافروشان  پیشــنهادات  و  مشکات 

گفت: کشــورها از طریــق صنعت و 

تجــارت پیرشفت می کنند و صنعت و 

تجارت زیربنای خودکفایی و توســعه 

کشور است.

  وی افزود که، رهربی وزارت صنعت 

و تجارت همواره در تاش اســت، تا 

تسهیات بیشری را در اختیار صنعت 

گران و تاجران قرار دهد.

فروشــان  طــا  از  جــامل  مولــوی   

خواســت بــا هامهنگی تیــم فنی این 

وزارتخانه و با مشــارکت کمیســیون 

اقتصادی روی طرح جدید و جامع در 

زمینــه صــادرات و ترانزیت طا کار 

 کنند، تا مشــکات در این زمینه  حل

 شود.                                  باختر

 پانګونې ته د يوې چينايي پانګونې ته د يوې چينايي
 کورنۍ هڅې کورنۍ هڅې

يــوه چينايي کورنۍ چې پــه کندهار 

کې ژوند کوي، وايي: کوښــښ کوي 

چې په  دې واليت کې خلک کوچنۍ 

پانګونې ته وهڅوي.د ســن فای درې 

کسيزه کورنۍ، چې اسام يې منلی او 

له څلورو کلونو راهيســې په کندهار 

کې اوسېږي، د يو شمېر نورو چينايي 

پانګه والو په مرسته يې په  دې واليت 

کې يو شــمېر بېوزلو کورنيو ته د وړو 

کاروبارونو زمينه برابره کړې ده.دغه 

کورنۍ چې په ســوداګرۍ بوخته ده، 

تر څنګ يې د نورو چينايي پانګه والو 

پــه مرســته د کندهــار له يو شــمېر 

بېوزلو کورنيــو رسه د وړو کاربارونو 

پــه برابرولو کې هم مرســته کوي او 

غواړي لــه دې الرې بېوزلــه کورنۍ 

وپوهــوي، چــې څنګه کــوالی يش 

واړه کاروبارونه په لويو ســوداګريو 

بدل او پر خپل ځان بســيا يش.چينايي 

پانګه وال سن فای وايي:  )) زما مشوره 

داده ... ۷مخ

د تخنيکي او مسلکي زده کړو ادارې د تخنيکي او مسلکي زده کړو ادارې 
يو لړ تړونونه السليک کړليو لړ تړونونه السليک کړل

د تخنيکي او مسلکي زده کړو ادارې د 

هېواد د صنعت او اقتصادي پرمختګ 

په هدف لــه خصويص ســکټور رسه 

يــادې  کــړل.د  الســليک  تړونونــه 

ادارې مســئولينو ويــيل: اوس له نورو 

هېوادونو شــاوخوا ۵۰ زره مســلکي 

کسان افغانستان ته د کار لپاره راځي، 

خو زموږ مســلکي ځوانــان بيا نورو 

هېوادونــو ته د اصولــو خاف د تګ 

هڅه کوي.د تخنيکي او مســلکي زده 

کړو ادارې رئيس غام حيدر شهامت 

پــه همــدې مناســبت جوړې شــوې 

غونډې تــه وويل: يوازېنۍ ســتونزه، 

چــې اوس زمــوږ خصويص ســکتور 

وررسه مخ دی، هغه د مســلکي کسانو 

نشــت دی، چې جدي اړتيا ورته ليدل 

کېــږي.ده دغــه راز زياته کــړه، ياد 

لري،چــې د خصويص  رياســت هوډ 

ســکتور له اړتياوو رسه ســم مسلکي 

کسان وروزي.)) له خصويص سکتوره 

مو غوښتنه ده...۷مخ

شاخصه های جلب اعتماد مردم توسط پولیس

د اسالمـي امارت وروستـۍ سیاسې برياوې !

قوت ما در وحدت ويکپارچگی ماست

آيا د دوحې تړون د اسالمي شريعت مخالف دی ؟ 

د سنتو پیروي کول

ص۲

۲مخ

ص۴

۳مخ

۵مخ

د کورنيو چارو وزارت :
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شــاوخوا يونيم کال وشــو، چې د اشــغال په وړاندې د 
اســامي امارت په مــرشۍ د افغان ملــت اوږده مبارزه 
بريا ته رســيدلې، د اشــغال کرغېړن ټغر ټول شــوی، د 
چــارو واګي نوي خپلواک اســامي حکومت ترالســه 
کــړي، پر ټول هيــواد يو مرکزي او ځواکمن اســامي 
نظام حاکم دی، خونړۍ جګړې پای ته رســېديل؛ اداري 
فســاد، غصب، د نشــه يي توکو کرکيله او قاچاق ختم 
شــوي او ددغو جرمونو علمربداران له هيواده تښــتېديل 

دي.
که څــه هم تر اوســه رســامً کــوم هيواد نــوی افغان 
حکومت په رســميت نــه دی پېژندلی، خــو د چني او 
روســيې په ګډون د ســيمې ځينــو هيوادونو اســامي 
امارت ته د افغانستان ســفارتونه او قونسلګرۍ سپارلې 
دي، تېــره اوونۍ ايــران او ترکيې هم خپلــو هيوادونو 
کې د افغانســتان ســيايس استازولۍ اســامي امارت ته 
وســپارلې، چې دا په ســيايس ډګر کې د اسامي امارت 
لپاره ســره بريا ګڼل کيږي. له دغو ســفارتونو څخه د 
اســامي امارت او افغانانو د ګټو په وړاندې د پخوانۍ 
تش په نامه افغان ادارې چارواکو او لنډغرو د انســجام 

او هامهنګۍ د يو مرکز په توګه کاراخيســت.
دا خــو څرګند حقيقــت دی، چې د اســامي امارت د 
رســميت پېژندلو په الره کې له ټولو ســر خنډ امريکا 
او لودېځــه نړۍ ده، هغوی غــواړي چې په دې رسه له 
افغان ملت څخه د خپلې ماتې کســات واخيل او پر نوي 
افغان حکومت د سيايس فشــار لپاره ترې د يوې الې په 
توګه اســتفاده وکــړي، خو مهمه او اســايس نقطه داده 
چې اســامي امارت په دې برخه کــې څه کولی يش او 
څرنګه د ســيمې او نړۍ هيوادونو تــه قناعت ورکولی 

يش؟
اسامي امارت که څه هم له نړۍ رسه د دوستانه اړيکو 
او تعامل په هکله په خــورا وضاحت رسه خپله پالييس 
اعان کړې، خو پــه دې برخه کې ال ډېر زيات کار ته 
اړتيا ده، اســامي امــارت بايد خپلې هڅــې څو برابره 
زياتــې کړي او د امريــکا او لوېديځې نړۍ پر ځای له 
روســيې، چني، ترکيې او د سيمې له نورو هيوادونو رسه 
رغنــده خربې وکــړي او که اړتيا وي د اســامي او ميل 

ارزښــتونو په رڼا کې يو څه انعطاف هم وښيي.
اســامي امارت له امريکا او لوېديځ رسه د روســيې او 
چــني له رقابتونو د خپل ځان په ګټه کار اخيســتلی يش، 
پــه دې رسه به نه يوازې د نــوي افغان حکومت د نه په 
رســميت پېژندنې پــه هکله په ښــکاره نړيوال ايتاف 
مــات يش، بلکې افغانســتان به د امريــکا او لوېديځې 
نــړۍ له غــري قانــوين فشــارونو او غوښــتنو څخه هم 

وژغورل يش.
په دې برخه کې د اســامي امــارت ټول ارګانونه بايد د 
بهرنيو چــارو وزارت ماتړ وکــړي، راتلونکي ګامونه 
پــه پوره هامهنګــۍ واخيل او د افغانســتان عليا مصالح 
بايد پــه پام کې ونيول يش. که پــه دې برخه کې کلکه 
اراده، پرلپسې هڅې او هامهنګي موجوده وي، ډېر ژر 

ولري. پايلې  مثبتې  به 
لنډه دا چې په نظامي برخه کې له تاريخي بريا وروسته 
اوس اســامي امارت په ســيايس برخه کې هم د بريا پر 
لــور چټک ګامونــه اخيل او که د رســميت پېژندنې په 
برخه کې لــه امريکا او لويديــځ رسه د خربو پر ځای 
ډېر مترکز د ســيمې له هيوادونو او په ځانګړې توګه له 
روســيې او چني رسه پر خربو ويش او د اسامي او ميل 
ارزښــتونو په رڼا کې د ملــت او نړيوالو ځينو مرشوع 
غوښــتنو ته د مثبت ځواب هڅه ويش، د اسامي امارت 
ټــول ارګانونــه  دې د بهرنيو چارو وزارت رسه په پوره 
هامهنګۍ اقدامات وکړي، ان شــاء اللــه تعالی ډېر ژر 

به رســميت پېژندنې ته هم الره هواره يش.

د اسالمـي امارت وروستـۍ د اسالمـي امارت وروستـۍ 
سياسې برياوې !سياسې برياوې !

يواځې په گران هېواد او په اوسنيو 
رشايطو كې يې نــه، بلكې د گردې 
نننۍ نړۍ پــه هېوادونو كې او هم 
پــه نړيواله كچه ســيايس، جنايي، 
ډيپلوماټيكــې، اقتصــادي او نورې 
لويې او وړې ستونزې، پر مختگونه 
او پېښې تر شا هر وخت يو يا ډېر 
اغېزمــن محــركات او پارونې لري 
،چې ځينې وخت د ډېرو ســتونزو 
او د دغــه جنس پېښــو له تصادف 
او ناڅاپۍ او هم تصــادم او ټكره 
رشايط يو مخ ترېنگيل كېږي ،چې 
پــر هره يــوه د دوهمــې اغېزه هم 
پرېوزي. ښــه بېلگه يې د پاكستان 
اوسنی ســيايس او اقتصادي بحران 
دی ،چــې د پوځ ترڅنــگ بهرنۍ 
الســوهنې، د هېوادنيو-گاونډيــو-

سيمه ييزو رشايطو په مديريت كې 
پاتې راتلل او د ســراتېژيك او مهم 
گاونډي په توگه افغانســتان د هرې 
ورځې لــه رشايطــو او وضعيتونو 
رسه، چې پرې اغېــزه يې هم له چا 
پټــه نــه ده؛ ځان نه عيــارول يې د 
تېرو څــو كالو راهيســې گونديز 
او ســيايس كړكېــچ او داقتصــادي 
ستونزو تر شا محركات دي او اوس 
چې بيا دغــه ســتونزې ناڅاپې او 
ټكر رسه ورغلــې؛ اقتصادي بحران 
او د دولــت د مخالفــو وســلوالو 
ډلــو فعاليتونه يې خپــل اوج او د 
ترينگلتيــا كچــې ته رســويل دي. 
ناوړه او حســاس محركات، پر اثر 
يې ستونزې او د هغو گڼې ناڅاپۍ 
او ټكرونه ښــايي له بل هر هېواده 
له څه باندې۴لسيزو راهيسې زموږ 
په گران افغانســتان كــې ځكه او 
پــه دې دليل بې مخينــې وو ،چې د 
همدې پاكســتان د نــړۍ  د لومړۍ 

رتبې استخباراتو په گډون د گردې 
نړۍ د استخبارايت لوبو ډگر و ،چې 
د رښــتوين اســامي نظام په توگه 
امارت په واك كــې اميد دی نور به 
هغسې نه وي، محركات به ژور او 
بشــپړ درك كېږي، شته ستونزې به 

هوارېږي او د نورو 
كېږي  مخنيــوی  به 
،چې پــه تېر يو نيم 
كال كــې يې هم په 
گامونــه  وړانــدې 
اخيســتل شــوي او 
يو  دا ځكــه چــې 
ســنجېده  اسامي، 
هېــواد  بريالــی  او 
هرڅه  لــه  نظام  او 
ستونزې،  د  وړاندې 
او  پرمختــگ 
پېښــې پر محرك او 
غور  ټيك  پاروونيك 
كوي، ارزوي يې او 
په تــړاو يې تصميم 
نيــيس او اوس لــه 
سيمې او نړۍ رسه د 

اسامي امارت د ښــو او پر متقابل 
احرام د والړو اړيكو غوښتنه او د 
افغانستان له خاورې ورته د گواښ 
نه پېښېدنې دوه مهم ټيك او بنسټونه 

هم همدا ايجابوي.
پر دې رسبېره پــه ختيځ كې د مهم 
او ســراتېژيك هېــواد د حيثيت او 
موقعيــت په لرلو د افغانســتان هر 
رنگ وضعيت گاونډي او د ســيمې 
هېوادونــه تر درنــې اغېزې الندې 
راويل او په تېره بيا پاكســتان، چې 
له گڼو مذهبــي، كلتوري، ژبنيو او 
نورو مشــركاتو او گــډو گټو ور 
هاخوا يې اغزن تار وېشــلی د يوې 

كورنۍ په څېر ولس د هغه يو بشپړ 
ايالت جــوړوي او دلته وضعيتونه 
يــې آن روح او روان، خوښــۍ او 
غميزې ال هم تر بســې اغېزمنوي؛ 
اسامي امارت وررسه د ښو اړيكو 
ترڅنگ غــواړي دلتــه د هر ډول 

گواښــوونكو محركاتو په له منځه 
وړلو او د هر اړخيز ښــه وضعيت 
پــه را منځته كولــو رسه گاونډ او 
ســيمې ته هم ارامــي او پرمختگ 
ولېږدوي او گــردې نړۍ ته يې هم 
پيغام ور كــړي، چې په تېر يو كال 
كې اخيســتو گامونو يې دريځونو، 
سياســتونو، پاليسيو او حكومتولۍ 
تــه يــو ناليدلــی او زړه وړونكی 
ارزښــت او وجاهت ور كړی دی. 
تېر۴۳كاله گران هېــواد او مظلوم 
ولس لــه دې املــه لــه بدمرغيو، 
ويرونــو او ناورينونــو پرتــه څه 
نه لــرل ،چې له ناوړه او حساســو 

محركاتــو او پارونــو پرته چې تر 
شا يې بهرين السونه ډېر ښه پېژندل 
شوي؛ د پرمختگ هېڅ محرك نه و. 
د ډېرو سيايس، اقتصادي، فكري او 
تبليغايت، جنايي، ښوونيزو، انفرادي 
دوديزو  روغتيايــي،  ټولنيــزو،  او 
او كلتوري ســتونزو او بدمرغيو د 
يو مشــرك محرك په حيثيت ولور 
او د رسپرســتانو له خــوا د مېرمنو 
پېــر او پلــور اوس د دې لــه ټولو 
ننگوونكــی محــرك دی ،چې كه 
د اســامي او ميل نظــام په وړاندې 
والړ بغاوتگــر، پر ولــيس اهدافو 
فتنه  او مســجدونو ځان وژونكی 
گر، پــه فكــري او تبليغايت جگړه 
كــې د پرديــو كرايي همســنگر، 
له خپــل ژوند رسه لــويب كوونكی 
اختطافگر، ســيايس-جنايي پېښې-

بنديــان، د قاچــاق په كښــتيو كې 
غرق، د كوم هېــواد پر پوله مړ، د 
تركيې زلزلــې ځپلی، د ناقانونۍ په 
تور كوم هېواد نيولی او را شــړلی، 
كورنی تاو تريخوالی، د بې سوادۍ 
اوج، ښــوونيز چاپېريالونه، ټولنيز 
او اخاقــي فســاد، كور پــه كور 
اختــاط، د مېرمنو له رشعي پردې 
او له كوره نه وتو رسه حساســيت، 
سوداگريزه راكړه وركړه، بې وزيل 
او بــې روزگاري، له كــور هېواده 
تېښته، د مســليك كادر كډوايل، تر 
شــا يې هامغه بهرنــی الس او كه 
هرڅه پوښــتې؛ د ټولو ريښه همدا 
د ولــور او د او ژوند پــر گډون د 
ځوانانو د بشپړې هستې په بدل كې 
د ازادې مېرمنې خرڅولو محرك دی 
او يواځي د نكاح له الرې درشعي 
واده او گډ ژوند په الره كې د خنډ 
پــه توگه د بهرنــۍ منظمې طرحې 

له مخې دغــه بدمرغي را منځته او 
پنځول شــوې او بيــا دود گرځول 
شــوې ده او دې خنډ بيا ټولنه نورو 
رنگ رنــگ بدمرغيو ته ټېل وهلې 

ده.
كه ځري شــو؛ د ودونو اوسنی دود 
د مېرمنې د رسپرســت لــه لوري د 
هغــې اختطــاف او د ځــوان ځان 
وژنــه ده، خو د اختطــاف او ځان 
وژنې له عــام فكره په دومره توپري 
چې كــه څه هم پكــې د اختطاف 
شوې مېرمنې او ځان وژونيك د زړه 
خوښه نه وي، بلكې پر مجبورېدو 
او  جوړجــاړي  د  وركــوي؛  اوږه 
معاملې په بڼه داســې تررسه كېږي 
چــې مېرمنې واده او گــډ ژوند ته 
تر هغه نه پرېښودلې كېږي، ترڅو 
چې رسپرست يې پرې ايښې پيسې 
ترالســه نكړي او ډېــر كم ځوانان 
يواځــې د نــورو پــه همــكاري د 
مېرمنې دغــه اختطافگر ته د منليو 
پيسو پر پرې كولو توانېږي، نورې 
زياتره مېرمنې تــر اوږدې مودې د 
رسپرست په اختطاف كې او خاوند 
يې په را خاصولو كې د ځان وژنې 
تر كچې د مرگ او ژوند ترمنځ گري 
پاتــې وي. د بېلگې پــه ډول: اوس 
چې هســې هم د نړيوالو بنديزونو 
پــه ځغ كــې وگړي د ژونــد عادي 
اړتياوې نيش پوره كولی، نو د داسې 
گټور كار چې د مېرمنې اختطافگر 
ته منلی ولور ور پــوره كړي؛ د نه 
موندنې له امله ځوان اړ كېږي خپل 
كور او وررسه تړلې هسته، خوښۍ 
او د خپلولــۍ عاطفــه او ارسه ټول 
همدلتــه پرېږدي او هغه ترې له يو 
نامالوم برخليك او راتلونيك رسه بل 

هېواد ته ...    ۷مخ

پولیــس به عنــوان مجــری قواعد و 
برقرار کننده نظم و امنیت اجتامعی 
پیوســته در ارتباط با مردم اســت. با 
توجه به حفظ نظم و کنرل اجتامعی 
در جامعــه، اعتــامد عموم مــردم به 
پولیس از اهمیت خــاص برخوردار 
اســت، زیــرا پولیــس بایــد بتواند 
بــرای رفتارهای خود از شــهروندان 
بنابر این  مرشوعیت کســب کنــد. 
در روش جامعــه محور امنیت رصفاً 
وابسته به وسایط، وسایل وتجهیزات 
سخت افزار نیست بلکه رضایتمندی 
از اقدامــات پولیس جلــب اعتامد و 
حامیــت عمومی و تبدیــل قوانین و 
مقررات به باورها و ارزشــهای مورد 
پذیــرش مردم، رمــز اصلی مؤفقیت 

است.
واژه های کليدی، اعتماد، مردم 
و پوليس: پولیس ملی افغانستان به 
عنوان نهادی که در میان سایر بخش 
های حاکمیت نزدیک ترین ســطح 
تعامل و برخورد را با مردم دارد، الزم 
است در اجرای ماموریت های خود 
در برقــراری نظم عمومــی و امنیت 
اجتامعی، بیشــرین توجه را به مردم 

داشته باشد. 
پولیس باید به اشکال گوناگون اعتامد 
شــهروندان را نســبت بــه عملکرد 
خوب جلب و با نشان دادن کارآمدی 
خود، مشارکت مردم را در فعالیتهای 
مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی 
افزایش دهد. بنابراین؛ مهمرین هدف 
پولیس جامعه گرا، جلب مشــارکت 
عمومی در راســتای حل مشــکات 

جامعه است. 
از شــناخت  مفاهيم کلی:  هدف 

مفاهیم، بیان ابعاد و گسره مفاهیمی 
اســت که نقــش اصلــی و کلیدی را 
در تحقیــق ایفا می مناینــد. روی این 
ملحوظ در این تحقیق مفاهیم چون: 
اعتامد؛ پولیس و مردم به عنوان واژه 
های کلیدی، نقش محوری در فهم و 
درک مســائل قابل بررسی در تحقیق 
را دارند. بناًء بیــان مفاهیم واژه های 

متذکره رضوری دانسته می شود.
مفهوم اعتمــاد: اعتــامد در لغت 
به معنــی تکیــه کــردن، اطمینان و 
کاری را به کســی واگذاشــن است 
و در اصطاح اعتامد مبنای بســیاری 
تعامات و عملکــرد های روزمره در 
جوامع انســانی در زمینــه ارتباطات 

فردی و اجتامعی است.
مفهوم مردم: مردم درلغت به معانی 
آدمیزاد، انســان، برش، ملت، نفوس، 
شــهروند و تبعه و در اصطاح َمرُدم 
جمعی از شهروندان است که کل یک 
قومیت یا ملت را شامل می شود. برای 
منونه، ))ملت افغانستان(( با نام مردم 

افغانستان شناخته می شوند.
مفهوم پوليــس: پوليس يک کلمه 
فرانســوي بــوده و ريشـــه التينــي 
دارد کــه به معنای نگهبان شــهر مي 
باشــد. پولیس شامل افرس، ساتنمن و 
ساتونکی بوده که درتشکیل وزارت 
امورداخله اســتخدام و جهت تامین 

نظم و امن عامه فعالیت می مناید.
گفتــار دوم: شــاخصه های جلب 
اعتامد مردم توســط پولیس، در این 
گفتار شــاخصه های مهم که پولیس 
بوســیله آن می تواند اعتــامد مردم را 

جلب مناید به بحث گرفته می شود.
 قدرت داشن پوليس: یکی از ویژگی 

های مهمی که ارگانهای پولیس دارند، 
اقتدار اســت و این زمینه باید فراهم 
شود که هم ارگانهای پولیسی در خود 
احســاس قدرت کننــد وهم اکرثیت 
ملــت دریابند کــه پولیس پاســدار 
و حافــظ امنیت فــردی و اجتامعی 
آنهاست. پولیس یک مجموعه مقتدر 
اســت و می تواند از مردم دفاع کند 
و هم دشمن مخل نظم و امنیت بفهمد 
که ارگانهای پولیس مقتدر وتوانا اند.  
عزت  پوليــس:  داشــتن  عزت   
ارگانهــای پولیــس به این اســت که 
تقوا و پرهیــزگاری در متام ارگان آن 
مشاهده شود وهمه احساس کنند که 
این نیروها پاک دامــن اند و خود را 
آلوده منی کنند و برای  هوس های قلیل 
وحقیر مادی، ارزشی قایل نیستند. این 
یک امر روحی و معنوی اســت که 
بــرای ارگانهای  پولیس عزّت خواهد 

آورد. 
انجام وظيفه  دقت ومراقبت در 
قانونــی: یکــی از وظایــف مهم 
ارگانهــای پولیــس، برقــراری نظم، 
اجــرای قوانیــن وبرخورد بــا قانون 
شکنان است. از این رو، کسی که می 
خواهد با قانون شــکن برخورد کند، 
خود باید وظایف قانونی را به خوبی 

انجام دهد.
داری  امانــت  و  راســتکاری 
پوليس: با توجه به اهمیت برقراری 
نظم و امنیت داخلی و نقش ارگانهای 
پولیس در این خصوص، الزم اســت 
که همه مردم افغانســتان به این نهاد، 
اعتامد و اطمینان خاطر داشته باشند. 
چنین امری، رفتار درســت و امانت 
داری ارگانهای پولیــس را می طلبد. 

در ســایه وجود چنین صفات، اعتامد 
و همکاری مردم با این نیرو گسرش 

خواهد یافت.
 دفاع از ارزشهای اسالمی: یکی 
از بارزترین وظیفــه ادارات پولیس، 
حفظ ارزشــها اســت. هرگاه مردم، 
یک نفر از پولیس را درگارنیزیونها، 
شهرها؛ قریه ها و رسک ها مشاهده 
کنند، باید مظهری از معنویات؛ تقوا 
و پرهیزگاری و دور از فساد و دشمنی 
با هرگونه کجروی باشد. آن کسی که 
اهل فساد و رشوه دادن و رشوه گرفن 
است، باید از پولیس برسد و آن کسی 
که متقی اســت، باید با دیدن پولیس 
شاد و دل گرم شــود و احساس کند، 
محیط جامعه، محیط خوبی است و 
می شــود در آن به راحتی نّفس کشید 

و زندگی کرد. 
 آموزش پرسونل پوليس: در طول 
تاریخ حیات برشی خصوصاً در جهان 
معارص، این واقعیت غیر قابل کتامن 
اســت که هرعملکرد خوب انسانی 
نتیجه آموزش و تربیت خوب است. 
بر اســاس همین کلیت، آموزش های 
خاص بــرای اقشــار مختلف جامعه 
امری رضوری و دایامً مورد نیاز است. 
آموزش حقوق برشی برای افرادی که 
در نهادهــای صاحب  قــدرت ایفای 
وظیفه می کنند، اولویت بیشری پیدا 
می کند، چرا که اگر این افراد آموزش 
هــای الزم را ببینند، کمر نســبت به 
نقض حقوق مردم اقــدام می کنند و 
نتیجــه آنکه، مــردم آرامش و امنیت 

باالتری به دست خواهند آورد. 
به حقوق مردم:  پوليس  احترام 
یکی از انواع احرام، رعایت احرام 

از ســوی مأموران پولیس است. این 
احرام به صورت گوناگون می تواند 
تجلی پیدا کند.و عبارت اند از: حفظ 
حرمت و حیثیت شهروندان، برخورد 
خوب با شــهروندان، پاسخگو بودن 
پولیــس به شــهروندان، امانت داری 
پولیس نســبت به اظهارات شــاکی، 
متهم و شــاهد، ترتیب اثــر دادن به 
رعایت  شــهروندان،  های  پیشــنهاد 
حقوق شهروندان در کشف و تعقیب 
جرایــم، حفظ حریــم خصوصی و 

عمومی شهروندان. 
نتيجه گيری:

در روش جامعــه محور امنیت رصفاً 
وابسته به وسایط، وسایل و تجهیزات 
سخت افزار نیست؛ بلکه رضایتمندی 
از اقدامات و اجراآت پولیس، جلب 
اعتــامد و حامیت عمومــی و تبدیل 
قوانین و مقررات بــه باورهای مورد 
پذیــرش مردم، رمــز اصلی مؤفقیت 
است. بنابراین شــاخصه های چون: 
اقتــدار پولیس، عــزت پولیس؛ دقت 
و مراقبت در انجــام وظیفه قانونی؛ 
راســتکاری و امانــت داری پولیس؛ 
دفاع از ارزش های اسامی و احرام 
به حقــوق شــهروندان زمینه ســاز 

ومحقق کننده این اهداف است.
منابع:

دهخدا، علی اکرب، لغت نامه دهخدا، 

جلد ششم، صفه ۹۱۴۲.

عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص ۴۲۷.
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دانش، محمد رسور، حقوق اساسی.
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محسن سعود

کــه ځير شــو؛ د ودونو اوســنی 
دود د مېرمنــې د سرپرســت له 
لــوري د هغــې اختطــاف او د 
ځــوان ځــان وژنــه ده، خــو د 
اختطــاف او ځــان وژنــې لــه 
عــام فکــره پــه دومــره توپيــر 
ــې د  ــم پک ــه ه ــه څ ــې ک چ
ــې او  ــوې مېرمن ــاف ش اختط
ــه  ــي د زړه خوښ ــان وژونک ځ
نــه وي، بلکــې پــر مجبورېــدو 

ــوي؛  اوږه ورک

د گڼو بېالبېلو کورنيو او ځينو بهرنيو ستونزو مشترك !!د گڼو بېالبېلو کورنيو او ځينو بهرنيو ستونزو مشترك !!
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افغانستان د نړۍ په کچه يواځنی 
هغه هيواد دی، چې ولســونو يې 
او مســتکربو  ټولو هغــو جابرو 
قوتونو ته د رس په کاسه کې اوبه 
ورکــړې، چــې  دلته يــې د  زور 
پر مــټ  د راتګ نيــت تررسه او 
پــه دغې جغرافيه کــې يې د خپل 
سيايس، کلتوري او عقيدوي نفوس 

هڅه کړې ده. 
 لــه دې توپــري پرته ،چــې کوم 
کمزوري هيواد پرې د يرغل شومه 
اراده کړې، يــا هم  زبر ځواکونو 
او ســرو قوتونــو؛ افغانانو يې په 
وړانــدې وســايلو او امکاناتو ته 
له کتو پرته،  لــه خپل ټول خدای 
ورکړي متانت څخه کار اخيستی 
او په تش الس، خو امياين جذبه يې 
هغــوی را پرځــويل او دا يې ثابته 
کړې چې ارزښــتونو ته ژمنتيا، د 
نيت خلوص او له ميل منافعو څخه 
کمزوري  څنګه  دفاع،  ريښــتينې 
ملتونــه د ســرو امپراتوريــو په 

وړاندې د بريا پوړونو ته رسوي. 
هوکې؛ هر ځل همدا مقاومت په 
دښــتو، او غرونو کې له چريکي 
مبارزې پيــل، بيا پر ښــارونو تر 
قيادت پورې رســيدلی؛ همدا راز 
همدا مقاومت هر ځل له فزيکي 
زور څخه پيل او بيا يې د ســيايس 
تبــارز ميدان ته خپل خط الســري 
رســولی او لکــه، چــې  متمدنه 
نړۍ په خپلــو پرمختللو مخرعه 
وسايلو کې ناکامه شوې، دغه راز 
يې د اکســفورډ، هاروارډ او نورو 
او فکري مراکزو  سرو ښوونيزو 
اډانه  نومياليو فارغانو په ســيايس 

کې هم د خړ جومــات او خټينې 
مدرسې له طالب څخه ماتې منلې 

ده. 
همدغه ملت و، چې تر شلو کلونو 
يې د امريکا هر ډول څرخېدونکو 
ميچونو ته خپل تن ورکړ، هر راز 
ناخوالــې يې وزغملــې او له هېڅ 
ډول فشارونو څخه متاثره نه شو؛ 

نه خو يې خپله د ســتړيا احساس 
وکړ، نه يې د نــا اميدۍ په موخه 
تندی تريو کړ او نه يې هم د خپل 
مبارز لښــکر )اســامي امارت د 
منســوبينو (. پر رس له چا رسه پټه 

سودا وکړه.
المل يې ښــايي د اسامي امارت د 
منســوبينو کامل، ژمنتيا، صداقت 
او له ارزښــتونو رسه داســې مينه 
وه، چې په خپله بېسارې قرباين يې 

نړۍ حريانه او ملت راخپل کړ.
هغوی چې له عقيدوي ارزښــتونو 
څخه پــه دفاع کې يې ګل ځوانۍ 

داســې قربان کړې ،چې  په ټنونو 
اخروي  يــې خپــل  بــارودو کې 
سعادت لټاوه، څنګه به پرې خپل 
او پردي باور نه کوي او ولې به يې 
پر سيايس ميز ځیراکتيا او ظرافت 

ته څوک تسليمېږي نه؟.. 
هوکې؛ همــدا عميل ميدان و، چې 
مستقيامً يې د هر خوځښت اثر پر 
سيايس ميز پريووت؛  د مخالفينو، 
حوصله وررسه له منځه تلله، هيلې 
يې خاورې کيدلــې او خپلې ټولې 
الس ته راوړنې يې په يوه نامعلوم 
رساب کې له منځه تللې حسابولې. 
 بلــه خوا بيا زموږ لــه پوځي بريا 
رسه د مرشانو حوصلــه، وړتيا او 
د اســتدالل ژبه هم  پياوړې کېده 
او د امريــکا په مــرشۍ د نړيوال 
استکبار د ماتې شــيبې يې وار له 
مخــه په هر پيغــام او خرب کې له 

ملت رسه رشيکولو. 
باملقابــل بيا په پوځــي ډګر کې د 
پرمختګ  +بهرنيانو  ادارې  کابــل 
بريته هغوي  ته پــر زيان متاميده، 
ځکــه دوي له يوې ډلــې رسه نه؛ 
بلکــې د خپلو منافعو د حصول او 
يوې مړژواندې، السپوڅې، خيايل 
ادارې د بقاء لپاره يې هره شــومه 
هڅه کې ملتونه قربــاين کيدل او 
په کوردننه او بهــر کې يې ددوي 
پــر عدم وړتيا او نــاکام مديريت 
غربګونونه راپاريدل، چې دا بريته 
د دوي حيثيــت ته زيــان و او په 
ســيايس ميز کې يــې کړنې لکه د  
تروريســتانو په څري معلوميدلې، 
چــې دې کار يــې ال خلــک  په 

وړاندې تبارز ته هڅول. 
همــدا و، چــې باألخره پــه خپله 
ايســتل شــوې کنــده کــې بېرته  
وغورځېدل او د تل لپاره د هاکت 
پــه ژور کوهــي کــې په نــاوړه 

برخليک اخته شول

د ترکيې باندنی  سياست

نهال هــا  و درختها نبض زندگی 
طبیعــت، تجدید زیبایی و متدید 
شــگوفا یی طبیعت اند، نهال ها 
و درختــان فلر معطــر هوا می 
شــوند و برای مــردم از  ارزش 
معنوی واالیــی برخوردار اند و 
در احکام رشیعت اســامی نیز 
در مورد لزوم  غرس و حفاظت  
صورت  فراوانی  های  توصیه  آن 

است.  گرفته 
گســرش اراضــی  رس ســبز و 
آراســته به گل ،گیــاه و درختان 
ضامــن تامین ســامتی انســانها 
نگهداری  و  شــود،حفاظت  می 
از محیــط زیســت و زیبایی آن 
شــادابی را برای برش به ارمغان 
مــی آورد. به نظر کار شناســان 
امور اجتامعــی  ، درختان یک 
سوم ســطح زمین را می پوشاند 
و باعــث معتدل ســاخن آب و 
هــوا ،حفاظت از منابــع آبی و 
جان  زنده  نــوع  میلیونها  تغذیه 
مــی شــوند و همچنــان ســبب 
حفظ تــوازن درجه حرارت می 
واضح  علمی  تحقیق  یک  گردد. 
ادویه  از  نیمی  اســت،  ســاخته 
هایــی که ما برای تــداوی از  آ 
گیاهان  از  میکنیــم  اســتفاده  ن 

شوند. می  گرفته 
قرار معلومات دیده شــده است 
کــه  در جهــان صنعتــی امروز 
بــر زندگی و  آلــوده  ، محیــط 
تاثیرات منفی   ، انســانها  صحت 
را بر زندگــی و صحت مردم بر 
در  انسانها  هرچند  و  جاگذاشته 

ظاهــر امر بــه پیرشفت و ترقی 
اما  اند،  یافته  در زندگی دســت 
از  جانــب دیگر در نتیجه  قطع 
درختــان ویــا پیرشفــت جهان 
به ســوی صنعتی شــدن ،محیط 
زیســت به طرف ویرانی میرود 
و بدیــن ترتیــب زندگی ســامل 
با  مشکات مواجه  را  انســانها 

می سازد. چنانچه دیده می شود 
با تراکــم عراده جات ،طیاره ها 
،کار خانه های صنعتی و ماشین 
آالت زراعتــی ، گاز های زهری 
، آلوده گی هوا و محیط زیست 
در  اســت.  داده  افزایــش  را 
حالیکــه خداوند متعال هســتی 
محیــط را پــاک آفریــده و اما 
انســانها آنرا  با وسایل و ماشین 

آلوده میسازد. آالت 

آغاز  از   )) حرضت محمد)) ص 
تاریــخ بعثت خویــش و ظهور 
را  مسلامنان  اســام  مقدس  دین 
رهنامیی کرده اســت  تا زندگی 
خــود را به ســوی خوشــبختی 
و  صحتمنــد ی پیــش بربنــد و 
در زندگــی نه فقــط برای خود 
مفید   نیــز  دیگران  بــرای  بلکه 

باشــند. مــا منحیث مســلام نان 
در پنــج وقت منــاز روزانه این 
میکنیم  تکــرار  ها  بــار  را  دعا 
که الهی به مــا در دنیا و آخرت 
نیکی اعطا فرما و ما را از آتش 
بــه یقین  دوزخ دور نگهــدار. 
که هدایت و ارشــاد خداوندی 
با سایر  انسانها  ارتباط  در مورد 
اســت.  جامع  کامآل  مخلوقات  
مگــر غرور و کوتــاه نظری ما 

انســانها گاهی اجــازه منی دهد 
تا ایــن حقیقت ســاده را درک 
با رفاه  کنیم که رفاه مــا آمیخته 
دیگر  مخلوقات  همه  سعادت  و 
بزرگوار   است.پیامرب  زمین  کره 
اســام حرضت محمــد ))ص((  
مــی فرمایــد:  ترجمــه : )) هر 
کــس که با بنــده گان خداوند« 

به  در حقیقت  کند  مهربانی  ج« 
خود مهربانی کرده است. ((

در حدیثی که امام مسلم و امام 
ترمذی آنرا روایت منوده اســت 
مســلامن  :))هیچ  اســت  آمــده 
را  نهالی  اینکــه  نیســت مگــر 
غــرس منایــد کــه از آن میــوه 
خورده شــود،پس آن میوه برای 

وی صدقه شمرده می شود. ((
همچنان در یک حدیث دیگری 

آنرا روایت منوده  امام احمد  که 
است آمده اســت :))اگر گاهی 
قیامــت قایم گــردد در حالیکه 
در دســت یکی از شــام   نهالی 
باشــد و فرصــت غــرس منودن 
آنرا داشته باشــید، پس باید آنرا 
غرس کنید(( در روایت دیگری 
آمــده اســت کــه رســول خدا 
سبز  :))جهان  ترجمه  میفرماید: 
و زیباســت و خداونــد متعــال 
شــامرا خلیفه خــود در آن قرار 
داد و او به آنچــه با خود انجام 

است.(( واقف  میدهد 
از کاشــت و  بدون شــک پس 
غرس نهــال ها و ســایر بته ها 
در زمیــن ،حفظ و نگهداشــت 
خاصــی  اهمیــت  از  نیــز  آن 
غرس  اســت.طبعآ  برخــوردار 
نهــال به تنهایی منی تواند مفاد و 
ارزشی داشــته باشد،مگر اینکه 
از آن نگهــداری صــورت گیرد 
و بــه آن توجه شــود.نگهداری 
نهــال های غرس  از  و حفاظت 
شــده و بته های کاشته شده نیز 
خاصی  اهمیت  اسام  دیدگاه  از 
وظیفــه  دارد.حــاال  را  خــود 
مســئولین امور و مردم است که  
باید در تطبیق آن کوشــا بوده و 
دین اســامی و ملــی خویش را 
در قبال غــرس و مراقبت آن ادا 
منایند تا فضای ســبز کشــور را 
توســعه داده و همه در سامت 
روحی و جســمی ، حیات مرفه 

باشند   داشته 

د دوو لوريو )اسامي امارت او امريکايانو( ترمنځ  په نولس کلنې جګړه 
کې د اسامي امارت مقاومت باآلخره امريکا اړه کړه، چې د اسامي امارت 
غوښــتنې ومني او د توافقنامې پر اساس د افغانستان اشغال ته د پای ټکی 

کښېږدي او له هېواده ووځي.
که څه هم اشغال ته د پای ټکی ايښودل او له يو سراتيژيکي هېواد څخه 

وتل امريکايانو ته ډېره سخته وه، خو بې له دې يې بله چاره نه درلوده.
غواړم چې د توافقنامې ځينو موضوعاتو ته اشاره وکړه: 

۱- د اشغال خاتمه: دا عمل د هېواد پوره آزادي او استقال په ډاګه کوي، 
پر همدې اساس دطالبانو )) اسامي امارت(( لومړنی او مهم هدف د هېواد 
د اشغال خامته وه، ځکه که چېرې هېواد له غريب اشغال څخه آزاد نه يش، 

سولې او امنيت ته رسېدل له زياتو خنډونو رسه مخامخ کېږي.
۲- اسالمي نظام: اسامي امارت هر هغه قانون او نظام ،چې د اشغال 
تر ســيوري الندې جوړ شوی وي غري قانوين او نامرشوع ګڼي او په آزاد 
افغانســتان کې د افغانانو لپاره د يو اســامي نظام غوښتونکی دی، چې 
اســامي قوانني پيل کړي او د ځورېدلو افغانانو ستونزو ته پوره الرسيس 
وکړي او همدارنګه له ګاونډيــو او نړېوالو هېوادونو رسه له هر اړخيز 
احرام څخه ډکې اړيکې ټينګې کړي، ترڅو زموږ هېواد د پرمختګ او 

امنيت لوري ته بوزي.
۳-  بين االفغاني مذاکرات: اســامي امارت په روانو ناســتو کې دا 
وښوده، چې دوی په افغانســتان کې د يوه اسامي نظام غوښتونکي دي، 
چې دا نظام به د افغانانو له خوا منځ ته راځي او واګي به يې د افغان ولس 

د رښتينو مرشانو په الس ورکول کېږي.
۴- مذاکرات بايد د اسالمي امارت او د افغاني جهتونو ترمنځ وي: 
په دې ټکي رسه دا څرګنده شــوه ،چې مذاکرات بايد د اسامي امارت او 
د افغانستان په سيايس موضوع کې د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ وي او د 
کابل اداره به د يو افغاين اړخ او جهت په توګه په کې ګډون کوي. نه د يو 

دولت او ټول افغان ولس د مناينده ګانو په حيث.
لنډه دا چې د دوحې په توافقنامې کې امريکايان دې ته ژمن شول، چې د 

افغانستان په ميل چارو کې به السوهنه نه کوي. 
په همدې اساس له يادو ټکو څخه دا په ډاګه کېږي، چې د توافقنامې هېڅ 

يوه ماده له الهی رشيعت او نبوي سنتو رسه په ټکر کې نه ده.
بلکې ياده شوې توافقنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې، امنيت او د افغان 

ولس د مړاوو هيلو د ژوندي کولو...    ۷مخ

محمد سليم سليمانمحمد سليم سليمان
د ترکيې باندنی سياســت په وروســتيو 
کلونو کې له جدي ادلون بدلون رسه مخ 
و، خو د رجب طيب اردوغان په مرشي 
 Adalet حاکــم  د عدالت او پرمختــګ
ve Kalkınma Partisi( ګونــد چې واک 
تر الســه کړ، ترکيې هــم د پرمختګ 
په الره کــې ګامونه ګړندي کــړل او د 
ترکيې نشيليزم په رابيدارولو او له نورو 
هېوادونو رسه د توکــم، دين، ميل ګټو ، 
دوديزو اصولو ، اقتصاد او سياســت په 
رڼا کې د اړيکو رغښت اعظمي کچې ته 
ورسېد. بل غټ المل د ترکيې په خلکو 
کې د ملت پالنې حس او ټول ترک ملت 
تــر يو چر النــدې راغونډېــدل او ميل 
ګرايي ده، دوی ته ترکيزم او ترک په يوه 
ملــت رسه راټولول او محکم کول له بل 
هرڅه اهميت لري او د همدې ملت پالنې 
نتيجــه وه، چې په پخــوا وختونو کې د 
ترکيې سره امپراتوري رامنځته شوې وه، 
چې د آسيا، اروپا او آن افريقا تر سواحلو 
يــې هېوادونه تر خپل کنټــرول الندې 

راوستی وو.
 هېوادونه د مرش هېواد په توګه په نړۍ 
کې د مســلامنانو د حقونو د ماتړي په 
توګــه کله کله غږ پورته کوي او د هغو 
اقداماتو پرخاف بيانيې صادروي، چې 
د اسامي اصولو او مسلامنانو پرخاف 

وي.
ترکيــه د ناټو غړی هېــواد هم دی، خو 
په دوامــداره او بنســټيزه توګه د خپلو 
معنوي او اخاقي ګټــو دفاع کوي، که 
څه هم د ناټــو له زياترو غړو هېوادونو 
رسه همغږی نظر نه لري. او په خپلواکه 
توګه پرېکړې کوي او په وروستيو کې 
چې کله چې د قرآن کريم د سوځولو په 
تړاو د اســام ضد پاروونکو الريونونو 
څپې سکنديناوي هېوادونو ته وغځېدې، 
دا ترکيه وه ،چې د اسامي ارزښتونو پر 
ننګه ودرېده. چارواکو يې په ســويډن، 
ډمنارک او هالنډ کې د پاروونکو عملونو 
غندنه وکړه. او هغه يې له مذهبي اصولو 
بشپړه رسغړونه وبلله او آن چې سويډن 
ته يې کوتڅنډنــه وکړه ،چې په دې کار 
رسه بــه دوی پــه ناټو کې د ســويډن د 

ورګډېدلو ماتړ قطعــاُ ونه کړي. اوس 
ترکيه په ناټو کې د ســويډن له شاملېدو 
رسه په کلکه مخالفــه ده، که څه هم د 
ناټو ډېر غړي مختلــف نظرونه لري او 
نور غړي هېوادونه د ســويډن په پلوي 

دي.
خو تازه تازه ترکيې خپلــه ژمنه بيا تازه 
کړه، چې نور بــه ترکيه کله هم په ناټو 
کې د سويډن د ګډېدلو ماتړو نه کړي 
او نه به مثبته رايــه ورکړي ،ځکه چې 
ښي اړخي افراطي سويډين له خپل دولت 
څخه د جواز په درلودلو په سويډن کې 
د ترکيې د ســفارت مخې ته د قرانکريم 
بې احرامي وکــړه او دغه مقدس کتاب 
يې وسوځاوه، چې د ترکيې له خورا توند 
غربګون رسه مخ شو او د ترکيې د حاکم 

ګوند وياند وويل ،چې نور دې ستاکهلم 
په دې انتظار نه کېني، چې ترکيه به يې په 

ناټو کې ماتړ وکړي .
د ترکيــې د عدالــت او پرمختګ ګوند 
وياند عمر چليک وويل: نور داسې څه 
نه دي پاتې ،چې موږ دې له سويډن رسه 
د خربو لپــاره د مېز پر رس مطرح کړو. 
د انکارا دريځ واضح دی ســويډن د پي 
کې کې په وړاندې هاغســې اقدامات نه 
دی کــړی، چې ترکيې يــې هيله لرله او 
ورځ تر بلې سويډن د اسامي ارزښتونو 
پرخاف کارونه کوي او د مسلامنانو د 
خشــم راپارولو په خاطر د اسام پرضد 
له سپکاوي ډک چلند کوي.او د ترکيې 
ســفارت مخې ته دا کارونه کېږي ،چې 
دا قطعاً د منلــو وړ نه دی. په ورته مهال 

د سويډن ځينو محکمو د )پي کې کې( 
ډلې د غړو د اخراجولو مخه نيولې او نه 
غواړي ددې ډلې کسان له هېواده وبايس .

ځيني نور شــنونکي بيا په دې باور دي، 
چــې ترکيې ځــان غلی کــړی ،چې له 
امريکا يې پــه بدل کې ايف ۱۶ الوتکې 
واخيل او پــه معامله رسه به د ســويډن 
ماتړ وکړي او ځينــې بيا وايي ،چې په 
هېواد کې د تورم په لوړېدلورسه غواړي 
د خلکو او ترکانو توجه د سويډن خواته 
ورواړوي ،چې غواړي د دولت له ارادې 

يې ماتړ وکړي.
د نړۍ په مهمو پېښــو او کشــالو کې د 
ترکيې دولت واضــح او پرېکنده دريځ 
لري او د ترکيې مرشان د ســوله ييز حل 
او خربو غوښــتنه کوي لکه د اوکراين 

او روسيې په مسئله کې ترکيې ال دمخه 
د دوه اړخېزو غونډو لپاره يو پليټ فارم 
جوړ او چمتو کړی و او پر غلو دانو بار 
لومړۍ کښتۍ د ترکيې په منځګړتوب 
نړۍ ته له روسيې او اوکراين څخه روانې 
شوې او د روانې قحطي مخه يې يو څه 
ونيوله. د اسامي هېوادونو د مرش هېواد 
په توګــه او همدارنګه له عريب نړۍ په 
تېره بيا له ســعودي عربستان رسه چې له 
دوديز پلوه ځان د مسلامنو هېوادونو مرش 
ګڼي د سيايل او په نړۍ کې د کلک دريځ 
او ځــواک په درلودلــو رسه هڅه کوي 
په نړيوالومهمو موضوع ګانو کې خپل 
ثابــت او خپلواک دريځ ولري او د نړۍ 
د سرو مســئلو په حل کولو کې طرفني 

سولې او ارامي ته راوبويل.

خالق يار احمدزیخالق يار احمدزی

د تبارز ميدان کې  بريالـی  هيوادد تبارز ميدان کې  بريالـی  هيواد

 آيا د دوحې تړون آيا د دوحې تړون
 د اسالمي شريعت مخالف دی  د اسالمي شريعت مخالف دی ؟؟    

  اهميت حفاظت نهال های غرس شده از ديدگاه دين مقدس اسالم   اهميت حفاظت نهال های غرس شده از ديدگاه دين مقدس اسالم 
 ميالد احسان 

هوکــې؛ هــر ځــل همــدا مقاومــت پــه 
دښــتو، او غرونــو کــې لــه چريکــي مبــارزې 
ــورې  ــادت پ ــر قي ــارونو ت ــر ښ ــا پ ــل، بي پي
ــر  ــت ه ــدا مقاوم ــدا راز هم ــيدلی؛ هم رس
ځــل لــه فزيکــي زور څخــه پيــل او بيــا يــې 
ــط  ــل خ ــه خپ ــدان ت ــارز مي ــي تب د سياس
الســير رســولی او لکــه، چــې  متمدنــه نړۍ 
ــو مخترعــه وســايلو کــې  ــو پرمختلل پــه خپل
ــفورډ،  ــې د اکس ــه راز ي ــوې، دغ ــه ش ناکام
او  ښــوونيزو  ســترو  نــورو  او  هــاروارډ 
فکــري مراکــزو نومياليــو فارغانــو پــه 
سياســي اډانــه کــې هــم د خــړ جومــات او 
ــې  ــه مات ــب څخ ــه طال ــې ل ــې مدرس  خټين

منلې ده.
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سياست:  نظام  جمهوري  د 
غم او مصيبت په دې ځای هم 

پاې ته نه رســېږي. لــه دې نه 

ور اخــوا د آزادۍ همدغه آند 

او فکر په غرب کې جمهوري 

نظــام وزېږواه او بيــا همدغه 

انقاب  اخاقي  پورتني  د  نظام 

د رس ته د رسولو يوه ځواکمنه 

وسيله و ګرځېده.

 د نوي جمهوريت بنسټيز اصل 

دا دی،چې خلک په خپله ځان 

حاکامن ګڼي او د ځان لپاره په 

ډول  هر  قانون جوړوي.  خپله 

يې  ځانته  غــواړي  چې  قوانني 

جوړ کــړي او کوم قوانني چې 

نه غواړي،نو د خپلې خوښــې 

يا  او  مطابق يې اصــاح کړي 

يې لــه منځه يــويس. د هغوی 

له پاســه کوم داسې ځواک نه 

شته چې د انســاين کمزورتيا و 

نه پــاک وي د کوم په اطاعت 

بېارۍ  لــه  انســان  کولو چې 

خونــدې پاتې کېــدای يش. له 

هغوی رسه داســې کوم اسايس 

قانون هم نه شــته چــې تلپاتې 

وي او د انســان له الســوهنې 

پاک پاتې شــوی وي او اصول 

يې د هر ډول اصاح او ترميمه 

پورته وي.

 له هغوی رسه داسې معيار هم 

نه شته چې د ســهي او غلط د 

بېلتــون لپاره پېامنــه وګڼل يش 

او د انســان د غوښتنو، هوا او 

نه وي،  بدلېدونکي  هوس رسه 

بلکــې ازاد او ثابت وي. د دې 

ډول جمهوريت نوي آند انسان 

بلکل خپلواکه او غري مســؤل 

ګرځولــی او د خپل ځان لپاره 

يې پخپله شــارع کړې او د هر 

ډول قانون جوړونې حق يې د 

خلکو د رايــې پورې اړوند او 

تړلی دی.

دا څرګنــده ده چې هر چېرې 

چــې د ټولنيز ژوند ټول قوانني 

د عمومــي فکــر تابــع وي او 

چېــرې چــې حکومتونه د دې 

نوې جمهوري تګارې غامان 

وي نو هلته بيا قانون او سيايس 

ځواکونــه ټولنه لــه هېڅ ډول 

نه يش ژغورلی.  اخاقي فساده 

بلکې ژغــورل خو پرېږده چې 

هغه په خپله د ټولنې په تباهۍ 

 او بربــادۍ کــې ونــډه اخيل.

 د عمومــي رايو لــه هر بدلون 

بدلېږي،  قانون هــم  رسه ســم 

د حــق، خري او اصــاح هېڅ 

معيار د دې نــه پرته بل نه وي 

چې رايې او وټونه د چا ډېرې 

زياتې دي،نو کــه يوه خربه او 

وړانديز که څه هم هغه ډېره نا 

پاکــه وي خو په عام ولس کې 

يې منښــت پيدا کړی وي او له 

سلو يو پنځوس رايې يويس،نو 

هغــه د وړانديــز لــه درجــې 

پورتــه کېــږي او د قانــون او 

ترشع درجې ته رسېږي.له دې 

بدترينه منونه د جرمني د نازي 

دورې څخه مخکې يوه پېښــه 

ده. په هغه وخت کې د جرمني 

))ماګنــوس هر  ډاکټــر  يــوه 

شــفيلډ(( چې د نړۍ د جنيس 

اصــاح په حق کې کلونه پرله 

پســې مبارزه وکړه، تر دې چې 

د جمهوريــت په واســطه يې 

 دغه حــرام کار حــال کړ او 

د جرمنــي پارملان د زياتو رايو 

په واسطه دا پرېکړه وکړه چې 

په  پرســتي((  ))همجنس  اوس 

دې رشط چې د دواړو خواوو 

په خوښــه تــررسه يش جرم نه 

ګڼل کېږي.

قانــون د جمهوريت د غامۍ 

په تررسه کولــو رسه کمزورې 

شوی د هغه د اوامرو تابعداري 

کوي،خو که چېــرې په ټنبلۍ 

رسه کوم کمښت چې د غامۍ 

په تکميل تــرې پاتې کېږي،نو 

هغه د حکومــت اداري پرزې 

پــوره کوي. هغــه خلک چې 

د دغــو جمهــوري حکومتونو 

له  هغــوی  پرمــخ وړي  دندې 

قانون نه د مخــه د هغو ليکنو 

او د هغو اخاقي فلســفو او د 

هغو د عامو مياناتو اغېز مني 

چې د هغوی په شاوخوا خپرې 

شــوې. د هغو پر اســاس هره 

هغه بد اخاقي په رسمي توګه 

منل کېږي چــې رواج يې عام 

شوی وي.

  که څــه هــم هغه تر اوســه 

د قانــون له مخــې ممنوع و؛ 

خو د عميل نفاذه يې پوليس او 

قضا دواړه ځــان ژغوري او په 

دې ترتيب هغه د حال درجې 

ته رســېږي. د منونې په توګه د 

حمل د اسقاط معاملې ته توجه 

وکړئ. دا په غريب قوانينو کې 

تر اوســه ممنوع ده؛ خو هېڅ 

داســې هېواد نه شته چې هلته 

د هغې ښــکاره ارتکاب نه وي 

شوې. په واده شويو ښځو کې 

لږ تر لږه پنځه ويشــت ســلنه 

داســې دي چې يا خو په خپله 

اسقاط کوي او يا د کوم ډاکټر 

تر ســرګو الندې. پــه نا واده 

شويو ښځو کې د دې تناسب د 

واده شــويو هغو په پر تله ډېر 

زيات دی. پــه ځينو ځايو کې 

د حمل د اســقاط کلبونه جوړ 

شــوي چې ښــځې ورته اونيز 

فيــس ورکوي. تر څــو د اړتيا 

پــه وخت کې تــرې د يوه پوه 

کړای  ترالســه  خدمات  ډاکټر 

يش. پــه لنــدن کې يــو زيات 

شــمېر )نرســنګ هوم( جوړ 

شوي چې زيات شمېر ناروغان 

يــې هامغــه دي چــې د حمل 

اسقاط يې کړی وي.

پروفيرس جوډ  )په دې هکلــه 

 Guide to :پــه خپــل کتــاب

کــې   :Modera Wickedness

ډېر حقايق  ليکيل دي، د نورو 

هلته  لپــاره  مالوماتــو  زياتــو 

مراجعه وکړئ.

نور بيا ان شاءالله

د غير قانوني مهاجرتونو له خطره ډکې پايلېد غير قانوني مهاجرتونو له خطره ډکې پايلې                نورينوري
له څلــورو لســيزو راهيســې 

افغان مهاجــر بهرنيو هيوادونو 

 ته پــه قاچاقي توګــه ځي،چې 

د الرو په اوږدو کې له بېابېلو 

خطرونو رسه مخ کېږي.همدې 

ســتونزې ته په کتــو رسه تېره 

اوونۍ د افغانانو يوه ډله،چې له 

ترکيې د بلغاريــا پر لور په يوه 

الرۍ کــې روانه وه، د هوا د نه 

شتون له امله خپل ژوند له السه 

ورکړ. د افغانســتان د اســامي 

 امارت د بهرنيــو چارو وزارت  

د مــړه شــويو افغــان مهاجرو 

جنازو د راوړلو خربه کړې،چې 

خپلــو کورنيــو تــه وســپارل 

يش.رسه له دې،چــې بلغاريا ته 

د بهرنيو مهاجرو د ورتللو لپاره 

ســخت بنديزونه لګول شــوي 

او په خپلو پولــو کې يې اغزن 

ســيمونه هم غزويل،خو بيا هم 

افغان کــډوال د ترکيې له پولو 

اوړي او دغه هيــواد ته ننوزي 

او بيا له هغــه ځايه نورو اروپا 

او امريــکا براعظمونــو ته په 

قاچاقــي توګو ځــي.دا لومړی 

ځل نــه دی،چې افغان کډوال د 

الرې په اوږدو کې مړه کېږي، 

په ســلګونو ځله ورته پېښــې 

منځ ته راغلې،خــو رسه له دې 

اروپايي  کــډوال  دغــه  هم  بيا 

او امريکايــي هيوادونــو تــه 

ځي،چې د الرو پــه اوږدوکې 

د مــرګ لــه خطــر رسه مــخ 

کېږي.د مهاجرت ســتونزه نوې 

نه ده؛بلکې له کابو څلور نيمو 

لســيزو راهيســې پيدا شوې او 

زمــوږ ډېرو هيوادوالــو بهرته 

د تللو په موخــه له مرګژوبلې 

رسه مخ کېږي.هره مياشــت له 

رســنيو خربېږو،چې افغانان په 

سمندرونو،دښتو او ځنګګلونو 

کې خپل ژوند له السه ورکوي.

هيوادونو  يادو  کوم کسان،چې 

ته رسېږي وررسه د مجرمينو په 

څېر چلنــد کېږي.له روغتيايي 

او نــورو خدمتونــو بې برخې 

ژوند تېروي.له اســامي امارت 

وړاندې هم ډېــرو خلکو خپل 

کورونــه او کرنيزې ځمکې او 

همداسې نور ملکيتونه خرڅول 

او په تر الســه شــويو پيسو په 

هيوادونو  بهرنيو  توګه  ناقانونه 

ته تلل،چې کم کسان يې مقصد 

ته ورسېدل. اوس ځينې کسان د 

دې لپاره،چې د خلکو ذهنيتونه 

مغشــوش کــړي د دې کار پړه 

اچوي،چې  امارت  اســامي  په 

ګواکــې دا کار د دوی په راتلو 

رسه پيل شــوی ، خو داســې نه 

ده، بهرتــه د ناقانونــه افغانانو 

مهاجرتونه د پخوا په شان دوام 

لري.په دغو مهاجرينو کې ډېر 

داسې کسان شــتون لري،چې د 

او وزګارتيا  اقتصادي ســتونزو 

له امله بهرنيــو هيوادونو ته په 

ناقانونــه توګه تلل.د اســامي 

امارت په واکمنېدو رسه په ټول 

هيواد کې ســوله او ثبات بسيا 

شوی، خلک کولی يش د هيواد 

ټولو واليتونــو او بندرونو ته د 

لپاره سفرونه وکړي  سوداګرۍ 

راکــړې  او  ســوداګرۍ  د  او 

ورکــړې لــه الرې خپلې ټولنې 

او کورنيو تــه د خدمت جوګه 

يش.اوس مــوږ ډېــر افغانــان 

وينو،چــې خپله پانګــه يې په 

کار اچولې او لــه ځانونو رسه 

يــې څو نور کســان هم په کار 

ګامريل او لــه دې الرې د خپلې 

کورنۍ اعاشــه او اباته الســته 

راوړي. 

په کور د ننــه مو هغو ځوانانو 

ته توصيــه داده،چــې په خپل 

هيواد کــې ژوند غــوره وبويل 

او ځانونــه په کارونــو کې په 

لږو امکاناتو بوخت وســايت.له 

ناقانونه مهاجرتونو دې ځانونه 

وژغوري،چــې لــه خطرونــو 

او مرګونــو رسه مــخ نه يش.په 

بلغاريا کــې د اتلســو افغانانو 

پنــد واخيل.ډېر  له مرګــه دې 

کېږي،خــو  وژل  مهاجريــن 

د مــرګ اصــيل ســبب يــې نه 

ځله  ســلګونو  څرګندېږي.په 

افغانــان د الرو پــه اوږدو کې 

وژل شــوي دي،خــو د هغوی 

مرګ انګيزه په واقعي توګه نه 

ده،چې  اړينه  ده خپره شوې.نو 

په خپل هيواد کې ژوند وکړو او 

د کار لپــاره مټې را بډوهو،چې 

ته  او هيوادوالو   خپلو خلکــو 

د خدمت جوګه شو او ژوند مو 

له خطرونو خوندي يش.

قوت ما در وحدت قوت ما در وحدت 
ويکپارچگی ماستويکپارچگی ماست

محمد قاسم سيفوریمحمد قاسم سيفوری

جهان به این نکته و باور رســیده 

است که افغانستان مقربه امپراتور 

هاست، این رسزمین ومردمان شان 

ِدژتسخیر ناپذیر در برابرهرتجاوز 

گر اند.لذا یگانه چیزی که ســبب 

از بین بردن  این مردم واين رسزمین 

می شــود. تجزیــه ایــن رسزمین 

اســت، دشــمنان می خواهند بنام 

وایامق.  هزاره  پشــتون،  تاجیک. 

بلــوچ و..  مــارا تکــه و پارچــه 

کنند چون وقتی کــه این رسزمین 

درچنین مصیبت گرفتار شد. دیگر 

توانایــی اســتقامت درمقابل قوت 

هــای بیرونی را ازدســت خواهد 

داد، و درآن وقــت ایــن رسزمیــن 

درکام اســتعامر کاماً فرو خواهد 

توانســت  نخواهد  ودیگــر  رفت 

کــه بعنــوان ِدژ تســخیر ناپذیــر 

در برابرهر دشــمن واســتعامرگر 

بدرخشــد.لذا ما افغانها باید بیشر 

ازهروقــت وزمــان بــا درایت تر 

وبابینش ترباشــیم! فریب دشمنان 

را نخوریــم همه ما بــرادر وبرابر 

برتری  ازکسی  کس  هســتیم،هیچ 

برلســان ونژاد ندارد، بلکه برتری 

در تقوا وپرهیزگاری است.

سطح شعور مردم سطح شعور مردم 
بايد باال برودبايد باال برود

شبير  راحلشبير  راحل

بــه متام مــردم مســلامن ، خیر 

و  کشــور  دلســوز   ، اندیــش 

این چند سطر  گان  خوانندگان 

محدود!

 میگویند :

)) ما را به سیاست و حکومت 

کاری نیســت و غریــب مردم 

را  خــود  غریبــی   ، هســتیم 

میکنیم!((

اما بی خرب از اینکه :نان مردم، 

عزت  مــردم،  مردم،امنیت  آب 

مردم، ذلت مردم ، اخاق مردم

،پیرشفت مردم،عقب مانده گی 

مــردم ، شــعور و آگاهی مردم، 

لبــاس مــردم، صحت مــردم، 

مســکن مردم، وحــدت مردم، 

بدبختــی مردم، جنــگ مردم، 

صلح مردم، نام و نشــان ملی و 

بین املللی مــردم، اقتصاد مردم، 

اشــتغال مردم، فقر و گرسنگی 

مردم، مکتب مــردم، پوهنتون 

مردم ، تجارت مردم و...

همــه توســط حکومت هــا و 

سیاست های آنان رقم می خورند 

و تخطیــط و تنظیم می گردند، 

به این حســاب اگر کسی خود 

را هــر قدر هــم   از حکومت 

و سیاســت دور فکر کند و بی 

غــرض ،   دروغ محض اســت 

و پائین درجه شــعور انسانی را 

انعکاس می دهد.

یعنی  که : 

 اگــر  فرضاً مــردم  غرض  هم 

نگیرنــد ، حکومت هــا  غرض 

می گیرنــد و اصــاً بــی غرض 

منی مانند  .

پس :

اگر شــعور و آگاهی مردم باال 

بود ، حکومت ها و سیاســیون 

دلسوز  و واقعاً محرم و متعهد 

به ارمانهای مردم و برخاسته از 

من مردم ، حکومت و سیاست 

می کنند، که مردم آنها را دوست 

دارنــد و آنها هم  مردم را و اگر 

مــردم دانــش و آگاهــی الزم 

، در آنصورت حاکامن  نداشتند 

و سیاسیون  جابر و نامحرم 

 و دیسانت شده دشمن و هرزه  

و مردمفریــب و معاملــه گــر 

و متعهــد بــه منافع سیاســی و 

اقتصادی و ایدئولوژیک دشمن  

منایندگیهــای  سفارشــیهای  و  

دیپلوماتیک خارجی  و  اعضای 

مافیای خارجی  و قاچاقربان  و 

  ، مامورین رشکت های خارجی 

حکومت می کنند و کشــور را  

به برده گی مدرن سوق می دهند 

، و ازجهل مردم استفاده کرد ه ، 

استثامری  و حکمرانی  سیاست 

و اســتحامری و اســتکابی و 

را  اســتضعافی  و  اســتکباری 

در پیــش می گیرند و اســتقال 

و آزادی کشــورها را  قربانــی 

پروژه هــای خارجی می کنند ، 

پس شعور مردم ،رابطه مستقیم 

با  سیاســت سیاســیون دارد و 

 یک لحظه هم بــا آن بی رابطه

 نیست.
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د سنتو پيروي کول     د سنتو پيروي کول     وحيد الله عمر المدنيوحيد الله عمر المدني
نولسمه برخهنولسمه برخه

د عطرو متعلق سنت نبوي ملسو هيلع هللا ىلص

انصاري  ابوايوب  حرضت 

الله  رسول  چې  فرمايئ  رض 

د  وفرمايل څلور څيزونه  ملسو هيلع هللا ىلص 

کې  عادتونو  په  کرامو  انبياوو 

دي.

۱-ختنه کول

۲-مسواک وهل

۳-عطر لګول

شامي  کول)سريت  ۴-نکاح 

)5٣٣,٧

او  عطرو  د  به  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور 

کوله( واپس  نه  تحفه  خوشبو 

بخاري ص ۷۸۷(

درې  وفرمايل  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور 

څيزونه واپس کوالی نشئ

۱-تکيه

۲-تېل

۳-عطر)ترمذي(

حرضت ابو هريره رض فرمايئ 

عطر  ته  مخې  ستاسو  کله  چې 

نو  يش،  کيښودل  خوشبو  يا 

همدارنګه  او  کوئ  مه  انکار 

نو  يش،  کيښودل  مټايئ  که 

.)بزار  کوي  نه  دې  انکار 

)۳۴۷,۳

د شريين او عطرو تحفه واپس 

کول خاف سنت دي.

د حضور ملسو هيلع هللا ىلص د خولې مبارکې 

رض  انس  حرضت  خوشبو: 

به  نه  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  چې  فرمايئ 

هغه  راتله  خوشبو  کومه  چې 

ما په مشک او عنرب کې نه وه 

موندلې)بخاري(

خوله مبارکه يې له د مشکو نو 

وه.)مسلم  داره  خوشبو  زياته 

رشيف(

چې  دي  ليکيل  بيهقي  محدث 

مبارکه  خوله  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د 

د  پړقيده  شان  په  ملغلرې  د  به 

داره  خوشبو   زياته  نه  مشکو 

النبوة) وه(دالئل 

مبارکه  خوله  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د 

کړه  راجمعه  رسه  ګوتې  يې  به 

او په شيشه کې به يې واچوله 

کې  ودونو  په  کله  چې  به  بيا 

کور  نو  استعاملوله  جينکيو 

چې  شو  معطر  دومره  يې  به 

خلکو به ورته دار العطر ويل.

اهتامم:  عطرو  او  خوشبو  د 

حضور ملسو هيلع هللا ىلص خو هيس هم ټول 

عطر  هم  يئ  بيا  خو  و،  معطر 

خپل  چې  څو  تر  استعاملول 

امت  او  تعليم ورکړي  ته  امت 

انتخاب  تګاره  هغه ملسو هيلع هللا ىلص  د  يئ 

کړي.

په رساله  الهي بخش رح  مفتي 

دي  ليکيل  کې  الحبيب  شميم 

رسه  چا  به  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  چې 

مصافحه وکړه نو ټوله ورځ به 

ماشوم  يو  د  تله  خوشبو  ترې 

را  مبارک  الس  يئ  به  رس  په 

ښکلو، نو نورو ماشو مانو کې 

پيژنديل  سبب  په  خوشبو  د  به 

شو.)نرش الطيب ص ۱۶۱(

و،نو  حالت  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د  دا 

رسول  چې  ته  دې  راځو  اوس 

عطرو  د  څومره  ملسو هيلع هللا ىلص  الله 

اهتامم کاوه.

نه  رض  عايشې  حرضت  له 

روايت دی چې حضور ملسو هيلع هللا ىلص به 

آخرۍ شپه کې عطر استعاملول 

)سريت الشامي ۵۳۲,۷(

رسه  عطرو  او  خوشبو  له 

محبت  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د 

و.)کنزاالعامل ۷۳,۷(

رسه  کرثت  په  به  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور 

عطر استعاملول )کنز ۷۴,۴(

د  لګول  عطر  خاوند  پر 

حرضت  دي  سنت  لپاره  ښځې 

به  ما  چې  فرمايئ  رض  عايشه 

لګول  عطر  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  پر 

)بخاري۸۷۸(

چې  دی  سنت  ته   ښځې 

عطر  باندې  کپړو  پر  خاوند  د 

ولګوي

په  د تهجد  به  او خوشبو  عطر 

ځکه  استعاملوي  کې  وخت 

چې دا سنت عمل دی.

له اوداسه وروسته عطر لګول 

سنت دي 

موقع  په  مجالسو  او  اجتامع  د 

عطر استعاملول سنت دي.

دعطرو  ورځ  په  جمعې  د 

دي)بخاري  سنت  استعامل 

)۱۲۱,۱

له  يا  کې  وخت  په  غسل  د 

خوشبو  وروسته  نه  غسل 

بخاري   امام  دي.  سنت  لګول 

قايم کړي دي چې  باب  په دي 

دا  رسه  صابون  دار  خوشبو  په 

مقصد پوره کيدای يش.

حافظ ابن حجر رح ليکيل دي 

چې د حيض او نفاس په غسل 

کې عطر لګول پکار دي يعني 

سنت دي.

خوشبو  خوښه  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د 

الهدي  وو.)سبل  عود  او  عطر 

)۵۳۷,۷

لګول  خوشبويي  لپاره  ښځو  د 

او بهر ته وتل منع دي حضور 

چې  ښځه  کومه  وفرمايل  ملسو هيلع هللا ىلص 

خوشبويي ولګوي او د خلکو 

له مخې تريېږي چې خلک يې 

کړي،نو  محسوسه  خوشبويي 

سرګه  يوه  هره  او  ده  زانيه  دا 

ص  بيهقي  )آداب  ده  زناکاره 

)۴۱۰

خپل  د  کې  کور  په  که  البته 

هيڅ  نو  لګوي  و  لپاره  خاوند 

الشامئل  .)رشح  نشته  حرج 

ص ۵(

چې  وفرمايل  ملسو هيلع هللا ىلص   حضور 

دي  نکريزې  خوشبو  جنت  د 

.)رشح الشامئل ۵۳۵,۷(

چې  وفرمايل  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور 

رسدار  خوشبو  د  جنت  د 

نکريزې دي 

حرضت عايشه رض فرمايئ چې 

د حضور ملسو هيلع هللا ىلص  د نکريزو رنګ 

نه  يې  خوښ و،خو خوشبويي 

وه خوښه )مسند احمد۱۱۷,۶(

حضور ملسو هيلع هللا ىلص وفرمايل چاته چې 

هغه  نو  يش،  ورکړل  خوشبو 

واپس  هغه  چې  دي  پکار  ته 

نکړي ځکه چې د دي اصل له 

جنت څخه دي.)شامئل ۱۵(

حضور  دی  سنت  دان  عطر 

و،  ډبی  يو  عطرو  د  رسه  ملسو هيلع هللا ىلص 

لګول  عطر  يې  به  نه  هغه  له 

)آداب بيهقي ص ۴۰۹(

د رنجو په شان د عطرو شيشه 

په  موقع  د  چې  ده  سنت  هم 

مناسبت رسه را ويستلی يش او 

ولګول يش 

فرمايل: مشک  و  حضور ملسو هيلع هللا ىلص 

څخه  خوشبويانو  متامو  له 

بهره خوشبو ده )نسايئ ۲۹۳,۱(

وشو  تپوس  نه  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور 

وې  کې،نو  باره  په  مشکو  د 

نه  عطرو  متامو  له  دا  فرمايل: 

بهر دی )ترمذي ۱۱۸,۱(

عطر  باندې  ږيره  او  رس  پر 

لګول سنت دي 

فرمايئ  رض  عايشه  حرضت 

د  نشانات  د خوشبو  به  ما  چې 

حضور ملسو هيلع هللا ىلص په رس مبارک کې 

ليدل )بخاري ص ۲۰۸(

فرمايئ  رض  عايشه  حرضت 

زيات  ټولو  له  ته  ملسو هيلع هللا ىلص  چې 

مشک او عود خوښ وو)سيت 

الشامي ۵۳۷,۷(

د حضور ملسو هيلع هللا ىلص لعاب مبارک: له 

حرضت عيل رض نه روايت دی 

خدمت  په  ملسو هيلع هللا ىلص  حضور  د  چې 

کې ډولچه وړاندې کړای شوه 

او  وڅکلې  ملسو هيلع هللا ىلصاوبه  حضور 

لعاب واچول  په ډولچه کې يئ 

ور  کي  کوهي  په  هغه  بيايئ 

به  نه  کوهي  هغه  له  واچوله 

يئ  خوشبو  شان  په  مشکو  د 

راتله.)دالئل النبوة ۲۵۷,۱(

نور بيا...

خوږې کيسې                         خوږې کيسې                         امين وردګامين وردګ
شپږمه برخهشپږمه برخه

د اســتاذانو ځينې ســطحي 
خبرې هم کله ريښــتيا خېژي 
: عــيل ابن َجعد له يعقــوب )امام 
ابــو يوســف رحمة اللــه عليهام( 

څخه داسې روايت کوي: زما پار 

)ابراهيم( چې کله وفات شــو ، نو 

زۀ د مــور په غېږه کــې ترې پاتې 

شوم ؛ يانې دومره وړوکی وم چې 

د مور پۍ مې ال څښــلې! خو چې 

کله لږ غوندې رسه وټوکېدم )يانې 

غټکی شــوم( نو مې مــور له يوۀ 

جامې وينځونکــي )دويب( رسه په 

نيم درهم مزدور کړم.

خــو چېرې چې زۀ مزدور شــوم، 

هلته نعامن ابــن ثابت /امام اعظم 

ابوحنيفــه )رحمة اللــه عليه( هم 

اوســېده او طالبانو ته به يې فقهي 

مسائل تدريسول.

نــو زۀ به هم کله نــا کله ورتلم او 

د دۀ مبارک درس ته به کېناســتلم 

چې مور مې خربه شوه؛ بيا راپسې 

راغله، زه يې سخت تهديد کړم او 

راته ويــې ويل: خپله مزدوري دې 

کوه او ځان ته دې يوه ګوله ډوډۍ 

پيدا کوه! له تا نه سبق څۀ غواړي! 

سبقونه خو هغه هلکان وايي؛ چې 

لږ تر لږه خو په نسونو ماړۀ وي.

مګــر زما به زړۀ طاقــت نه کاوه! 

تــر دې چې مور مې يوه ورځ امام 

صاحب ته هم راغله او داســې يې 

ورته وويل: هــا وروره!  زما زوی 

يتيم دی او زه د دۀ خوراک نشــم 

برابرولی! هيله کوم له کاره يې مه 

راته باسه ! خوشې يې کړه چې نيم 

درهم وګټي او خپله خېټه پرې مړه 

کړي.

دۀ مبــارک ورتــه وويل: ځه 
خورې پــدې خربو پســې رس مه 

خــوږوه! زوی دې لــه کاره وزي 

نــه! بلکې کار ته ځان ســموي او 

غــواړي چې د ِپســتو لــه غوړيو 

څخــه د جــوړې شــوې فالودې 

خوراک زده کړي.

موږ هغه مهــال د امام صاحب پر 

دغې خربې سم پوه نشوو او نه مو 

جــدي وبلله، خو کلــه چې زۀ يو 

)امرياملؤمنني  خليفه  عبايس  وخت 

القضات  الرشــيد( د قايض  هارون 

په منصب وګامرمل او بيا له دۀ رسه 

يو ځاي ډوډۍ ته کېناســتم، نو يې 

راته وويل: يعقوبه! بسم الله کوه! 

موږ ته هر وخت داســې خوراک 

نه برابريږي! هســې نن ستا برکت 

دی چې د پستې د غوړيو پر جوړه 

شــوې فالوده ور برابر شــوو! ما 

د امرياملؤمنــني پــه دې خربه له لږ 

سوچ کولو وروســته وخندل؛ دۀ 

راته وويل: يعقوبه! څه خربه ده؟ 
ولې لومړي سوچ يووړې او بيا دې 

وخندل؟ ما په ځــواب کې د امام 

اعظم )رحمة الله عليه( هغه خربه 

ورته وکړه چې زما مور ته يې )زما 

د ماشــومتوب پر مهال( کړې وه؛ 

نو د دغې کيســې پــه اورېدو رسه 

امرياملؤمنني متعجب شو او سبحان 

الله و بحمده يې وويل.

نور بيا...

خبرې ملغلرې!                      خبرې ملغلرې!                      حسان مجاهدحسان مجاهد
لومړۍ برخهلومړۍ برخه

ابــن قيــم رح: ټول کــامالت په 
 ســختۍ ترالســه کېږي او يوازې 

د ستړيا پر پله له تېرېدلو وروسته 

يــو کــس کــامل تــه رســېدالی 

يش.)مفتاح دار السعادة(

ميمون بــن مهران: څوک چې په 
پټه ګناه وکړي؛ هغه دې په پټه توبه 

وبايس او څوک چې په ښکاره ګناه 

وکــړي؛ هغه دې په ښــکاره توبه 

وبايس؛ ځکه الله تعالی بښنه کوي 

او پيغور نه ورکــوي او بندګان بيا 

بښــنه نه کوي ،خو پيغور ورکوي.

)تاريخ دمشق البن عساكر(

ابن رجب رح: په ذکر رسه د انسان 
زړه نرمېــږي، اصــاح کېــږي او 

غفلت ترې پورتــه کېږي.)لطائف 

املعارف(

 عالمة ابن کثير رح: مســلامن چې 
دعمر په هر پړاو کې ځان اصاح 

او توبه ګار يش؛ دا هم سوړ غنيمت 

دی، ځکه د تېر عمر ټول ګناهونه 

وبښــي.)البداية  ورته  تعالــی  الله 

والنهاية البن كثري١٠/٣١٨(

شــېخ عبد الرزاق البدر رح: دوه 
داسې کارونه دي ،چې له بنده رسه 

په دې کې مرسته کوي ،ترڅو د دنيا 

حقيقت درک کــړي، زهد اختيار 

کــړی او داللــه تعالــی او آخرت 

غوښتونکي يش:

۱_ د دنيا په زوال او ژر ختمېدو کې 

فکر کول او دا سوچ کول، چې زه 

به لــه دې دنيا کوچ کــوم يا ژر يا 

وروسته.

۲_ پــه آخرت کې د دې فکر کول، 

چې هغه هميشــنی او د خري کور 

دی.)تجديد االميان(

شــېخ ابن عثيمين رح: د ســريت 
لوســتنه په زړه باندې عجيب تاثري 

کوي؛ ځکه انسان پند ترې اخيل او 

داسې انګېري لکه له صحابه کرامو 

رسه، چې اويس چې په دې رسه زړه 

نرمېږي. 

) فتاوى نور عىل الدرب۱۲/۱۹(

ابن جوزي رح: الله تعالی چې له 
يو بنده رسه بغض وکړي؛ نو په هر 

حال رسګردانــه وي، لوړو کارونو 

تــه درســېدو همت ورنــه واخيل 

او له غــوره کارونو څخــه يې په 

 سپکو او عبثو کارونو اخته کړي.

)صيد الخاطر۱/۸۴(

ابن قيــم: که په دنيا کــې په بنده 
مصيبتونه نه راتای؛ نو خامخا به له 

تکرب، عجب، دزړه سختۍ او داسې 

نورو هاکوونکو مرضونو رسه مخ 

شوي وای.)زاد املعاد ٤/١٧9(

ابن کثيــر رح: امام بخــاري رح 
به پــه يوه شــپه کې لــه خوبه را 

پاڅېــد، څراغ به يې روښــانه کړ 

او هغــه فايده به يــې وليکله ،چې 

په زړه کــې به ور تېره شــوې وه، 

بيــا به يې څراغ مړ کړ، بيا به والړ 

شــو، او څراغ به يې روښانه کړ، 

 تردې چې نږدې شــل ځلــه به يې 

دا کار تکرار وه.

   )لبداية والنهاية ١١/٣١(

ابن قيم رح: لکه څنګه چې تقوا 
رزق را جلبــوي؛ دا شــان ګناهونه 

نيســتي را جلبوي او دګناهونو له 

پرېښودو پرته په بل هېڅ شی رسه 

رزق الس ته نه راځي.

 )الفوائد۵۳(

ابن عثيمين رح: کله چې انســانان 
له مســنونه او رشعي اذکارو غافل 

يش؛ نــو پرييان   پکــې ډېر يش او 

په دوی باندې بازۍ پيل کړي)لقاء 

الباب املفتوح١9٧(

ابن مسعود رض: له موږ څخه به 
چــې چا لس آيتونه زده کړل؛ نو تر 

هغــه وخته به نــورو آياتونو ته نه 

تېريده؛ ترڅو چې بــه يې په دغو 

آياتونو باندې عمل نه و کړی او په 

معنا يې نه و پوه شوی.

) َجـاِمـُع الـبَـيَـاِن ٧٤/۱(   

نور بيا ان شاء الله تعالی

                           د غوسې ځواب                                      د غوسې ځواب           مولوي وقايت الله وقار مولوي وقايت الله وقار 
ټولنه له درې ډولــه خلکو جوړه 

ده، ځينې ډېر ژر غوســه کېږي او 

ژر يې بيا غوسه له منځه هم ځي، 

ځينــې نور داســې دي ،چې ژر نه 

غوســه کېږي؛ خو غوسه يې هم 

ژر نه ســړېږي او ځينې بيا داسې 

دي چې په آســانۍ غوسه کېږي نه 

او په آسانۍ ېې غوسه هم له منځه 

ځي، دغه درېيمه ډله رســول الله 

صيل الله عليه وســلم غوره وبللې 

ده.

هر انسان له غوســې برخمن دی، 

چا په اړه چې مــوږ وايو، هېڅ نه 

غوسه کېږي، دا هسې وايو، ځکه 

بې غوسې انسان نه شته، غوسه په 

انساين فطرت کې اخښل شوې ده، 

البته مــوږ د معيارونو په تفاوت د 

خلکــو په اړه فيصله کوو، د ځينو 

په اړه چې وايو، ســخت غوســه 

ناک دی، مطلب مو دا نه وي، چې 

په هره شېبه کې هغه غوسه کوي، 

ځکه همدغــه ډول خلک موږ او 

تاســو وينو ،چې لــه خلکو رسه 

خاندي را خانــدي، کله  چې هغه 

ټــول په ټوله غوســه ناک وي؛ نو 

دغه خندا يې له کومه شــوه؟ او د 

چا په اړه چې وايو: هېڅ غوسه نه 

کوي؛ نو مطلب مو دادی، چې په 

اسانۍ غوســه نه ورځي، که نه په 

يــوه عادي خربه هم دغه ډول کس 

غوســه کولی شــو او دا کار هغه 

کسان ډېر ښــه کولی يش ،چې له 

دغه ډول خلکو رسه له نږدې پاتې 

شوي وي، ځکه هغوی ته د اړوند 

کس د غوســې او حوصلې دواړه 

ډګرونه او وختونه معلوم وي.

د ښځې او خاوند، پار او بچيانو، 

اســتاذ او شــاګرد، آمر او مامور، 

او  ملګــري  رعيــت،  او  پاچــاه 

ملګــري او... ټولو پــه اجتامعي 

ژوند کــې يوه نکته ډېــره د غور 

وړ ده، دا نکته زموږ په ټولنه کې 

نه عميل کېــږي، له همدې کبله نو 

زموږ ډېرې عادې خربې په دښمنيو 

بدلې شوې او تر کلونو کلونو يې 

داغ پاتې وي.

هســې خو ټول په دې قانع شــوو 

،چې بې غوســې انســان نه شته؛ 

نــو د دې مطلب دا شــو ،چې ټول 

غوســه کېږو او هغوی چې زموږ 

په آند ډېر آرام او آســوده دي، هم 

کلــه کله نا آرامه کېدای يش؛ نو له 

دې کبله که موږ په ټولنه کې قوي 

رابطه غواړو، بايد د مقابل لوري د 

غوسې پر وخت وررسه په آسانۍ 

هامغسې غربګون ونه کړو، څنګه 

چــې په عريف لحاظ وررسه په کار 

دي.

انسان په فطري اعتبار مسلامن پيدا 

شوي دي او بيا چې ځان ته مسلامن 

هم وايي؛ نو په ښه وايل کې شک 

په کار نــه دی، زموږ ټولنه الحمد 

لله مســلامنه ده، دلته که له يو ډېر 

عادي مسلامن رسه هم زموږ رابطه 

راځــي او هغه په يو څه غوســه 

کېږي؛ نو کــه د تجربې په خاطر 

ورته په دغه شــېبو کې چوپ شو 

او د هغه توندې خــربې په ورين 

تندي او موسکا رسه بدرګه کړو؛ 

نو ډېر به دغو غوســه په نيمه کې 

پرېږدي او که يو نيم داســې پيدا 

يش چې تر رسه ېــې کړي؛ نو ډېر 

ژر به پرې پښــېامنه کېــږي او د 

خجالتۍ احســاس به کــوي، که 

کوم کس داســې پيدا يش چې بې 

ځايه غوســه هم وکــړي او پرې 

پښــېامنه نه يش او موږ وررسه په 

هغه وخــت کې ګــوزاره وکړو؛ 

نــو ددې ګټه موږ تــه داده چې د 

يو ډول ســکون او اعزاز احساس 

به کوو، زمــوږ مقابل لوري که په 

کلونو کې هم زموږ دغه تعامل ياد 

نه کړي؛ نــو باک نه لري، ځکه د 

هغه ياد خو مهم نه دی، مهمه داده 

چې موږ له خپل ځان وروسته ښه 

تأثر پرېږدو. 

زه خو په دې باور لرم چې زموږ د 

ټولنې د ډېرو ناخوالو تر شــا لوي 

رنــځ همدا دی چې مــوږ خو اول 

د غوســې مجالونه نه پېژنو او که 

څوک را باندې د غوســې په ډګر 

کې غوســه وکړي؛ نو د هغه حال 

نه درکوو او فورا ورته په غوســه 

غربګون ښيو، دا شــفوي غربګون 

بيا تر فزيکي غربګون رســېږي او 

لويه ربړه ترې جوړېږي، که موږ 

ووايو چې د خپل مسلامن ورور يا 

خور دغه غوســه چې پر ما باندې 

غوسه کېږي، که بې ځايه هم وي؛ 

نو چې لږ صرب پرې وکړم، يو خو 

بــه اجر وګټم او بل بــه زما مقابل 

لوری په دې پــوه يش چې څومره 

هغه او څومره زه مامت يم، کله 

چې موږ د غوسې ځواب په مينه، 

نرمــۍ او حوصله ورکړ، بيا به نو 

زموږ ټولنــه په اخاقي ډګر کې د 

نورو لپاره قــدوه وي، ځکه زموږ 

ډېــر لوي اخاقي خويونه داســې 

دي چې نور خلک ترې برخمن نه 

دي او دغه لوي خويونه يوازې او 

يوازې د حوصلې د نشتوايل له کبله 

له موږ څخه پردي ګڼل کېږي.
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اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیســی تولد کارت به 
اسم سحر رحیمی بنت عبدالرحمن 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۳۷۳۲
اطالعيه فروش موتر

اســامی محرم احمد فرید  فرزند  
محمد الله یــک عراده موتر پلیت 
۳۸۵۷۴-۵ ش کابــل نــوع تویتــا 
لندکروزر زرهی  خویش را بعد از 
طی مراحل قانونی خرید و فروش 
باالی محمد ضیــا فرزند میر اعظم  
بفروش رسانیده است.بناء اشخاص 
ادارات و موسســاتیکه بــا عراده 
فوق کدام معامله داشته باشند الی 
مدت سه یوم به مدیریت ترافیک 

کابل اطاع دهند. ۴۴۰۰
اطالعيه فروش موتر

اســامی محــرم  موسســه اصاح 
جــوار گندم  یــک عــراده موتر 
پلیــت ۲۹۳۵ ش کابل نــوع تویتا 
کروالن ســالون خویش را بعد از 
طی مراحل قانونی خرید و فروش 
بــاالی  میررشیف الدین فرزند میر 
انصار الدین بفروش رسانیده است. 
بناء اشخاص ادارات و موسساتیکه 
با عراده فوق کدام معامله داشــته 
باشند الی مدت سه یوم به مدیریت 

ترافیک کابل اطاع دهند. ۴۴۰۳
اطالعيه مفقودی

یک قطعــه کارت هویت  وکالت 
دفاع شــامره ۲۸۷۲  مــورخ  ۳/۳ 
/۱۳۹۵  مربــوط محــرم محمــد 
اسامعیل شیرزی  فرزند  شیر جان  
که شــامره متذکره نیز درج آن می 
باشــد مفقود گردیده است بناء از 

اعتبار ساقط می باشد.۴۴۰۴
اطالعيه مفقودی

یک قطعــه کارت هویت  وکالت 
دفــاع شــامره ۴۴۱۱  مــورخ  ۸/ 
۱۴۰۰/۱  مربوط محرم عبدالخبیر 
افضلــی  فرزنــد عبدالقــدوس که 
شامره متذکره نیز درج آن می باشد 
مفقود گردیده اســت بناء از اعتبار 

ساقط می باشد.۴۴۱۵
اطالعيه مفقودی

جــواز دفر رهنــامی معامات آقا 
علی شــمس دارنده شــامره جواز 
مربوط   ۱۴۰۰/۹/۱۶ مورخ   ۳۷۸۰
محرم شفیق الله فرزند سیف الدین 
از نــزدش به تاریــخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 

میباشد.۴۴۰۵
اطالعيه مفقودی

ســته های دفر رهنــامی معامات 
محمد اقبال وردک به اســم محمد 
اقبال فرزند توریالی ولدیت زمری 
واقع تصدی ملی بس ناحیه ۵ چهار 
جلد ســته )یک جلد ســته کرایی 
دارای رسیــال منــرب ۳۳۳۶۱ ســته 
فروشــی به رسیال منرب ۲۶۳۴۱ سته 
گروی به رسیال منرب ۳۲۱۹۱ ســته 
موتر به رسیال منرب ۲۶۳۴۱  از دفر 
موصــوف مفقود گردیده اســت. 
بناء اســناد دفر متذکــره از تاریخ 
ســاقط  اعتبــار  از   ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

است.۴۳۹۸
کرايی کور اړتيا ته خبر تيا

د کابل ښار پوهني ریاست د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریسی 
لپاره په )دیارلســمه( حوزه کي د ) 
۸ ( خونــو کور د بــی بی خدیجی 
لومرنی ښــوؤنځي لپــاره اړتیا لري 
، هغه کســان چي د یاد ښــوؤنځي 
په ســیمه کــي دا ډول تعمیر ولري 
او وغــواړی چي په کرایــه قرار 
غوښــتنلیکونه  خپل  وکــړي،  داد 
دي له خپریدو نیټــي څخه تر ۲۱ 
ورځــو پوري د کابل ښــار پوهني 
ریاســت د تدارکاتو لوی مدیریت 
ته د څلورمی کاريت په رسای غزين 
سیمه کي وسپاري او رشطنامه دي 

وګوري .۴۳۹۹
کرايی کور اړتيا ته خبر تيا

د کابل ښار پوهني ریاست د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریسی 
لپاره په )دیارلسمه( حوزه کي د 

) ۴۰ ( خونو او یا دیرو خونو کور 
د چهل دخران لیسی لپاره اړتیا لري 
، هغه کســان چي د یاد ښــوؤنځي 
په ســیمه کــي دا ډول تعمیر ولري 
او وغــواړی چي په کرایــه قرار 
غوښــتنلیکونه  خپل  وکــړي،  داد 
دي له خپریدو نیټــي څخه تر ۲۱ 
ورځــو پوري د کابل ښــار پوهني 
ریاســت د تدارکاتو لوی مدیریت 
ته د څلورمی کاريت په رسای غزين 
سیمه کي وسپاري او رشطنامه دي 

وګوري .۴۴۰۱
اطالعيه داوطلبی

وزارت ترانســپورت وهوانــوردی 
یــک باب دفر به مســاحت ۴،۷۵ 
مر مربع واقع  منــزل اول ترمینل 
بین املللــی میدان هوائــی کابل را 
جهت فعالیت دفر اداری  به اجاره 

میدهد.
رشکت هائیکه  خواهش به کرایه 
گرفن مساحت متذکره را به طور 
مزایده داشــته باشند از تاریخ نرش 
اعان الی مدت ده روز درخواست 
های خویش را به آمریت  اماک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  ریاســت 
ترانســپورت و هوانــوردی واقــع 
انصــار وات بســپارند ، رشطنامه 
برای متقاضیان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بدون بــاز پرداخت توزیع 

میگردد.۴۴۰۷
اطالعيه داوطلبی

وزارت ترانســپورت وهوانــوردی 
مســاحت ۱،۵ جریب زمین چهار 
دیوار شده ملکیت خویش را واقع 
بازار پغامن والیت کابل را مبنظور 
پارکینگ وسایط ۲۴ ساعته   ایجاد 
به اجاره میدهد.اشــخاص حکمی 
و حقیقــی  که خواهــش به کرایه 
گرفن ســاحات متذکره را به طور 
مزایده داشــته باشند از تاریخ نرش 
اعان الی مدت ده روز درخواست 
های خویش را به آمریت  اماک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  ریاســت 
ترانســپورت و هوانــوردی واقــع 
انصــار وات بســپارند ، رشطنامه 
برای متقاضیان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بدون بــاز پرداخت توزیع 

میگردد.۴۴۰۸
اطالعيه داوطلبی

وزارت ترانســپورت وهوانــوردی 
مســاحت ۷۵ مر مربع واقع پارک  
D میــدان هوائی بیــن املللی کابل  
جهت گذاشــن چهار پایه کانتیرن 
مبنظور گدام وســایط تخنیکی به 

اجاره میدهد.
بــه کرایه  رشکتهائیکــه خواهش 
گرفن مساحت متذکره را به طور 
مزایده داشــته باشند از تاریخ نرش 
اعان الی مدت ده روز درخواست 
های خویش را به آمریت  اماک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  ریاســت 
ترانســپورت و هوانــوردی واقــع 
انصــار وات بســپارند ، رشطنامه 
برای متقاضیان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بدون بــاز پرداخت توزیع 

میگردد.۴۴۱۲
اعالن اجاره دهی

بــه اجاره دهــی موازی  موضوع 
)۲۰۰( زمیــن بــه طور قــرار داد 
اراضی  مدیریــت  مــدت  طوالنی 
للمی  مــوازی ۲۰۰ جریب زمیــن 
واقع باریک آب ولســوالی قره باغ 
را بطور قرار داد غرض کشــت به 
کننده گان  مزایــده  میدهد.  اجاره 
که خواهــان اجاره گیری ســاحه 
مورد بحث در بدل مبلغ تعین شده 
به منظور اجاره گرفن باشند الی ۷ 
یوم از نرش این اعان با درخواست 
اراضی  مدیریت  بــه  های خویش 
مراجعــه مناینــد فورم هــای الزم 
اجاره دهــی را از مدیریت اراضی 
تعمیر  واقــع  بــاغ  قره  ولســوالی 
ولسوالی اخذ منایند.مجلس مزایده 
که در حضور داشت مزایده کننده 
گان واجــد رشایط به روز هشــتم   
در دفــر کار مدیریــت اراضــی 

ولسوالی تحت نظر هیت 
مزایده تدویر میگردد اشــراک 

البته اســناد ناوقت رســیده  منایند 
بعد از رضب االجل تعیین شــده رد 

میگردد.۴۴۰۲
اعــــــــــــالن داوطلبی 
مؤسسه داکار                                                                                         
مؤسســه خیریــه داکار( اعــان 
لوزام چوبی  تهیــه  برای  داوطلبی 
برای پروگرام داکار(  را در پروسه 
ذیل به داو طلبی میگذارد. لهذا از 
متام عاقمندان واجد رشایط تقاضا 
بعمل میایــد تا آفر های رسبســته 
شــانرا قبل از معیاد تعین شــده به 

دفر مرکزی داکار بسپارند.
-PRF  29  DACAAR ITB
-2٣٠٣/BHA/١6٧  to  ١6٤

/BLA5.١2/BLA/BLA5.١٣
PRGO/٠2.2٠2٣ )لوازم چوبی(  

بناٌ ازمتقاضیان محرم خواهشمندیم 
تا آفرهای اعان داوطلبی باید الی 
تاریخ 22 مــارچ 2٠2٣ مطابق ٠2 
حمــل ١٤٠2  ســاعت ٤:٠٠ عرص 
به شعبه لوجســتیک دفر مرکزی 
مٔوسسه داکار واقع پروژه تایمنی، 
پایکــوب نســوار، رسک ١2 قلعه 

فتح الله، والیت کابل بسپارند.
فــورم قیمــت گــذاری و اعــان 
داوطلبــی را از صفحــات انرنیتی 

ذیل میتوانید بدست آورید:
www.Dacaar.org

www.Acbar.org
تيلفــون:  ڼمبــر 

0093202201750
jamal@dacaar.org

www.dacaar.org
۴۴۲۱

اطالعيه داوطلبی
وهوانوردی  ترانســپورت  وزارت 
مســاحت ۳۵ مر مربع  واقع منزل 
اول ترمینل بین املللی مدیان هوائی 
کابل را جهــت فعالیت دفر اداری 
به اجاره میدهــد. رشکت هائیکه  
خواهش به کرایه گرفن ســاحات 
متذکــره را به طور مزایده داشــته 
باشند از تاریخ نرش اعان الی مدت 
ده روز درخواســت های خویش 
را بــه آمریــت  اماک، ریاســت 
مالی و اداری وزارت ترانســپورت 
و هوانــوردی واقــع انصــار وات 
بسپارند ، رشطنامه برای متقاضیان 
در بدل مبلغ ۳۰۰۰ افغانی بدون باز 

پرداخت توزیع میگردد
اطالعيه تصميم اعطای 

قرارداد
بدینوســیله به تأســی از فقره )2( 
ماده چهل و ســوم قانون تدارکات 
به اطاع عموم رســانیده می شود، 
د افغانســتان برشنا رشکت در نظر 
دارد تــا قــرارداد (تهیــه و نصب 
۵۲ قلــم کار و مــواد ســاختامنی 
برشــنا  کابــل  رضورت  مــورد 

 -٠١6-LNB/W/١٤٠١/DABS
)با رشکت ســاختامنی کابل شاینی 
اســکای ایوب  دارنــده جواز منرب

D-5٤2٤6 و با داشــن محل اصلی 
چهارم  ناحیه  دهمزنــگ  رشکت} 
کابل { پــروژه  را مبلغ 56٠،69٨،١ 
یک میلیون شش صدو نود هشت 
هزار پنجصدو شصت افغانی اعطا 

مناید.اشــخاص حقیقــی و حکمی 

کــه هرگونــه اعــراض در زمینه 

توانند اعراض  باشــند، می  داشته 

خویش را از تاریخ نرش این اعان 

الی هفت روز تقویمی طور کتبی 

توأم با دالیل آن به  ریاست تهیه و 

تدارکات  دافغانستان برشنا رشکت 

- دهمزنــگ - کابــل  افغانســتان 

وفق احــکام مــاده پنجاهم قانون 

اطاعیه  منایند.این  ارائه  تدارکات 

به معنی عقد قــرارداد نبوده و الی 

تکمیــل میعاد فــوق الذکر و طی 

مراحــل قانونــی بعدی، قــرارداد 
منعقد نخواهد شد.

 افغان اعالنات    افغان اعالنات   

د پکتيا مرکز ګرديز ښار کې د ))هوا(( 

پــه نامه يوې خصويص راډيــو فعاليت 

پيل کړی، چې د نورو مسايلو ترڅنګ 

به پــه خــربي او ښــوونيزه برخه کې 

خپرونــې کوي.د هوا راډيو مســئولني 

وايي: که څه هم په هېواد کې يو شمېر 

رسنۍ د اقتصادي ســتونزو له امله تړل 

شــوې،خو دوی ټولنې تــه پر وخت د 

معلوماتــو ورکولو په هدف دغه راډيو 

جوړه کړې ده.

د دې راډيو مرســتيال مبني مريزا وايي: 

هڅه به وکړي ،چې پــه روانو حاالتو 

کې لــه اســامي ارزښــتونو او افغاين 

کلتور رسه ســمې او د نافــذو قوانينو 

پــه چوکاټ کــې خپرونــې وکړي: )) 

يادې راډيويي شــبکې، د افغانســتان د 

ټولــو نافــذو قوانينو په چــوکاټ کې 

خپل خپرنيز جواز ترالســه کړی ،چې 

خوشــبختانه د دې راډيويي شبکې ټول 

فعاليت بــه په خربي، ښــوونيزو او د 

برشي حقونو په برخــه کې وي.(( بل 

پلو پــه پکتيا کې يو شــمېر خربياالن 

وايــي، چې پــه دې وروســتيو کې په 

دغه واليت کې د رســنيو او خربياالنو 

اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي.خالد 

ذهــني او حبيب اللــه رساب وايي: له 

خربياالنــو رسه په اقتصــادي او نورو 

برخــو کــې مرســتې نه دي شــوې او 

زياتــوي ،چــې د نړيوالو بنســټونو له 

دوی  امکانــات،  لوري ورکړل شــوي 

ته نه دي رســېديل: ))له خربياالنو رسه 

د اړونــدو ټولنو له خــوا کومه خاصه 

مرســته نه ده شوې او نه هغه امکانات 

،چې دوی ته د نړيوالو بنسټونو له خوا 

په واک کې ورکړل شوي دي، تراوسه 

هــم پکتيا کې لــه خربياالنو رسه هغه 

مرستې نه دي شــوي.(( ))خربياالن له 

ځينو اقتصادي  ستونزو رسه مخ دي، د 

محيل رســنيو د تقويې لپاره له حکومته 

مو غوښــتنه دا ده ،چې دوی ته د نظام 

پــه ماتړ اعانات ورکړي او د هغه په 

بدل کــې دوی بايد مــايل حاميه کړي، 

ترڅو رســنۍ په خپله په پښو ودرېږي 

او نرشات ال قوي کړي. (( په تېرو دوو 

لســيزو کې په هېواد کــې د تصويري، 

غږيزو او چاپي رسنيو په برخه کې پام 

وړ پرمختګ او زياتــوايل راغلی، خو 

په دې وروستيو کې د اقتصادي ستونزو 

لــه امله ګــڼ شــمېر رســنۍ اغېزمنې 

او فرهنګ وزارت  اطاعاتو  شــوې.د 

د معلوماتــو له مخې له ســيايس بدلون 

وروســته په هېواد کــې ۴۴ راډيوګانې 

بندې شــوې، خو ال هم لــه ۲۰۰ زياتې 

راډيوګانې فعالې دي.

د خوســت پــه ګربزو ولســوالۍ کې 

د خلکو له لــوري د نيالګيــو کېنولو 

وليس ارش تررسه شو، چې د غام خان 

بندر د الرې په مســري کې ســلګونه د 

))ناجــو(( نيالګي کېنول شــول.د دې 

ولســوالۍ اوســېدونکی وايي: د دغو 

نيالګيــو د ســاتنې او پالنــې لپاره دې 

د دې  پاملرنه وکړي، ترڅو  مســئولني 

سيمې ښکا او سمسورتيا وررسه ډېره 

يش.د ګربزو ولســوالۍ اوســيدونکی 

ســفري اللــه وايــي: نيالګــي د پــاک 

چاپېريال په ساتنه کې خورا مهم رول 

لــري، نو په کار ده چې د دغو نيالګيو 

ســاتنه ويش او نور هــم کېنول يش:)) 

د هــوا د تصفيې په برخــه کې نيالګي 

مهمه برخه اخيل، د دې ترڅنګ د هوا 

کاربن ډای اکسايد د همدې نيالګيو په 

واســطه جذب کېږي، د خاورې ساتنه 

کوي، د اوبو ســاتنه کوي او په همدې 

شکل رسه د يوه چاپېريال د سمسورتيا 

د ښــريازۍ ســبب کېږي.((د شاکرين 

په نامه د دې ســيمې بل اوســېدونکی 

وايي: ځوانان دې په نورو ســيمو کې 

هــم ورته اقدام وکــړي او نيالګي دې 

کېنــوي او په وينا يــې: اړونده ادارې 

دې هم دغه نيالګي له وچېدو وســايت 

او د اوبو لپاره دې منظم سيســتم ورته 

جوړ کړي:)) په ګربزو ولسوالۍ کې 

د نيالګيــو کېنولو ارش تررسه  شــو،له 

ځوانانــو مــو دا غوښــتنه ده ،چې په 

راتلونکي کې هم بايد دا ډول په اتفاق 

رسه را ووځي. له اسامي امارت څخه 

مو هم غوښــتنه ده، چــې د نيالګيو له 

کېنولو وروســته د دې اوبــه کولو ته 

پاملرنــه وکړي.((پــه ورته وخت کې 

د خوســت د ګربزو ولسوالۍ ښاروال 

رفيــع الله زهــري وايي: د ولســونو له 

لــوري د غام خان بندر په مســري کې 

نيالګــي  ))ناجــو((  د   ۴۰۰ شــاوخوا 

کېنول شــول، چې د ســيمې ښکا به 

نــوره هــم وررسه زياتــه يش.د ده په 

خربه، چې د ګربزو ښاروايل به له دې 

نيالګيو ســاتنه کوي او پــر وخت به 

اوبه هم ورکول کېږي: )) دا ارش چې 

د ګربزو ولســونو له خوا تررسه شــو 

تقريباً څلور ســوه، د ناجو نيالګي به 

د ګربزو ولســوالۍ اړوند د غام خان 

عمومي ســړک په مســري کــې کېنول 

يش. انشــاءالله ښــاروايل په دې برخه 

کې جدي ده او د دوی ســاملې روزنې 

او پــر وخت اوبه ورکولــو ته به پام 

کوي.((د يادولو وړده ،چې د خوست 

په مرکز او ولســواليو کې هر کال په 

نيالګي کېنول کېــږي ،خو د  لکونــو 

نــه پاملرنې له کبله يــې ډېره برخه، د 

وخت په تېريدو رسه وچېږي.

په هلمنــد کې وروســتۍ وچکالۍ په 

هېواد کې د څارويو شــمېر کم کړی، 

چــې وررسه ســم پــه بازارونــو کې د 

غوښو بيې هم لوړې شوې دي.د هلمند 

اوسېدونکي شکايت کوي ،چې په دې 

وروســتيو کې د غټ مال او چرګانو د 

غوښــو قيمتونه ډېر لوړ شوي او دوی 

يې د اخېستلو توان نه لري.د لښکرګاه 

ښــار دوه اوســيدونکي محمــد ايوب 

او محمد انــور وايې، ســږکال د تېرو 

کلونــو په پرتله د غوښــو بيــې لوړې 

شــوي دي.))غوښــې ډېرې ګرانې دي 

ټول څاروي  له هېــواده بهر انتقالېږي 

،چــې وررسه دلته د غوښــو بيې لوړې 

شــوي له حکومته غوښــتنه کوو، چې 

پــام وکړي.(())کوچيان  ته  دې برخې 

بايد څاروي وسايت او حکومت وررسه 

مرسته وکړي او که حالت داسې روان 

وي اوس  څلــور اعشــاريه پنځه کيلو 

ګرامه غوښــه په ۴ زره ده، خو کېدای 

شې قيمتونه يې ۵ زره ته هم لوړشې ((

د څارويو لرونکي هم شــکايت کوي، 

چې په دې وروســتيو کــې د وچکالۍ 

او د څړځايونــو د نشــت لــه امله يې 

څاروي کم شــوي دي.دوه تنه څاروي 

لرونکي محمد خالــق او وليداد وايي: 

په تېرو کلونو کې له هلمند څخه نورو 

واليتونو تــه څاروي لېږدول کېدل خو 

اوس پــه هلمند کې څاروي کم شــوي، 

چې وررسه سم د غوښــو بيې هم لوړې 

شــوې دي . ))ټول پســونه مو له منځه 

تليل يوازې دوه پسونه راپاتې دي موږ ته 

بايد پاملرنه ويش((د لښکرګاه ښاروالۍ 

د عامــه اړيکو مســئول محمــد طاهر 

ابشار هم دغه ستونزه مني؛ خو زياتوي 

، چې د غوښو او نورو خوراکي توکو د 

کنټرول لپاره يې هڅې پيل کړې دي .)) 

نه يوازې په هلمند ،بلکې په هېواد کې 

اقليمــي بدلونونه راغيل ،نــو د چکالۍ 

له املــه د کوچيانو رمې له منځه تليل ، 

خو ښــاروالۍ د ټولو خوراکي توکو د 

کنټرول په برخه کې کار کوي ((

په پکتيا کې ))هــوا(( خصوصي راډيو فعاليت پيل په پکتيا کې ))هــوا(( خصوصي راډيو فعاليت پيل 
 

د خوست په ګربزو ولسوالۍ کې د نيالګيو ايښودلو ولسي اشر ترسره شود خوست په ګربزو ولسوالۍ کې د نيالګيو ايښودلو ولسي اشر ترسره شو

په هلمند کې د څارويو د کمښت له امله د غوښو بيې لوړې شويپه هلمند کې د څارويو د کمښت له امله د غوښو بيې لوړې شوي

لــه نن څخــه شــاوخوا دوه لســيزې 

وړاندې د ښار جوړولو چارو  وزارت 

د ننګرهــار کانال د هــډې فارم اړوند 

څلورم باک ۱۰۷ او ۱۰۸ منرو ځمکو 

حلقوي سړک ته څېرمه د ۵۲ باکونو 

د معياري ښــارګوټي د جوړونې چارې 

پېــل کړې وې، چــې له بــده مرغه د 

اړونــدو ادارو لــه لــوري د بېابېلــو 

الملونو له امله د ياد ښــارګوټي چارې 

پاتې وې.له  نېمګړې  تېرې دوه لسيزې 

نيکــه مرغــه اوس د ننګرهــار کانال 

الرحمن  رشکت رئيــس مولوي غــام 

کظيــم هلې ځلــې روانې کــړي، چې 

شــاوخوا ۱۷۱ جريبه ځمکه په بر کې 

نييس يو ښــکيل، منظــم او په عرصي 

بڼې ســمبال ښارګوټي، چې د استوګنې 

تفريحي ځايونه،  مارکېټونه،  کورونه، 

جومات او نور به ولري جوړ کړي او 

عوايد به يې د دولت خزانې ته تحويل 

يش.

د ننګرهار کانال د هډې فارم اړوند د ننګرهار کانال د هډې فارم اړوند ۱۷۱۱۷۱ جريبه ځمکه کې ښارګوټی جوړېږي جريبه ځمکه کې ښارګوټی جوړېږي

په شهرنو پارک کې د نيالګيو ايښودلو کمپاين ترسره شو
ه شــهرنو پارک کې د نيالګيو 
کابــل  د  کمپايــن  کېنولــو 
ښــاروالۍ د کلتوري چارو او 
د زرغونتيا رياســتونو له لوري 
د رسکس او تياتر په نندارو او 
د نيالګيو په کېنولو رسه تررسه 
شــو.په ياد کمپاين کې ،چې د 
کابــل ښــاروالۍ د کلتوري او 

مولوي  مرستيال  چارو  ټولنيزو 
حبيب الرحمن منصور، د کابل 
ښــاروالۍ د بېابېلو رياستونو 
رئيســانو، لوبغاړو او ځوانانو 
ګډون کړی و، د اسام له نظره 
د نيالګيو کېنولو په ارزښت او 
د لوبغاړو پــه روغتيا او حفظ 
الصحــه کې د زرغونو ســيمو 

د رول په اړه خربې وشــوې.د 
کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو 
رئيــس قــاري ويل ګل جــواد 
وويل، چــې د تياتر او رسکس 
د  ته  کېنولو  نيالګيــو  نندارې، 
ښــاريانو د هڅونــې په موخه 

برابرې شوې دي.
د زرغونتيا رياســت مرســتيال 

رساج الدين پټــان بيا په خپلو 
خربو کې وويل، چې د شهرنو 
پارک زرغونتيا پراخېږي او پر 
نيالګيو رسبېره به پکې بېابېل 
ډولــه ګان او زينتــي بوټــي 
کېنــول يش او د چمــن کرلــو 
بــه يې هــم پاملرنه  برخې ته 

ويش.
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آيا د دوحې تړون د اسالمي 
...

 په موخه لويو علاموو او ســيايس 
مبرصينــو د څارنــې او دهغوی له 
اندونــو او الســليکونو وروســته 

وړاندې شوې ده.
ځينــې د ســولې دښــمنان ،چې د 
اســامي رشيعــت او پيغمرب )صيل 
الله عليه وسلم( له سنتو ناخربه دي 
بې ځايه نيوکې کوي ،چې خاص د 
مظلوم افغان ولس په هيلو خاورې 

شيندي.
په توافقنامه کې دا ټکی ياد شــوی 
و، چې بهرنــۍ هېڅ ډول مداخله د 
منلو وړ نــه ده او د کابل اداره به د 
يو سيايس جهت په توګه ګډون او د 
خپلو شخيص غوښتنو يادونه کوالی 
يش، نه د يو رښتيني نظام او د افغان 

ولس د غوښتنو.
کله چــې د غربيانــو مداخله بنده 
شــوه ،نو څو مفت خواره کســان 
را پاڅېــدل ،چــې خپلو شــخيص 
غوښتنو ته د افغان ولس له غوښتنو 
لومړيتوب ورکړي او د کابل ادارې 
په مذاکرايت ټيم کې سولې او امنيت 
ته ژمنو ســيايس پوهانو هم حضور 
درلــود، هغه څېرې چــې واقعاً په 
افغانســتان کې د امنيت او ســولې 

راوستلو ته پوره ژمې دي. 
هغه توافقنامه چې د اسامي امارت 
او امريکا ترمنځ السليک شوې ده 

عميل کېدونکې ده.
که هر څومره پــه ارګ کې داخل 
کســان يې وغواړي اوکــه نه! دا له 
ټولو ښه الره ده چې د تلپاتې سولې 
او امنيت لپاره مثبت ګامونه اوچت 
کړي او کنه دا چانس به هم له السه 

ورکړي.
په ټول هېواد کې د تلپاتې سولې او 

امنيت په هيله!
ادارې دې مسلکي برخو ...

تشــکياتو  او  بودجــې  پــان،   
ترڅنګ يې د يادو ادارو د تېر کال 
کړنې او السته راوړنې هم وڅېړلې 
او پــه اړه يې هر اړخيــز بحث او 
خــربې وشــوې.همداراز ټينــګار 
وشــو ،چې ادارې دې له تشکيايت 
پړســوب او وظيفــوي تداخله ډډه 
وکــړي او مســلکي برخــو ته دې 
ځانګړې پاملرنه وکړي.په پای کې 
د معاشــونو او تشــکياتو د تنظيم 
کمېسيون د پورته ذکر شويو ادارو 
د ۱۴۰۲ کال د تشــکيل، بودجې او 
مايل پــان پــه اړه الزم تصميمونه 

ونيول.  
اروپايي ټولنه دې ...

 لــه الرې کولــی يش،چــې پر مخ 
والړ يش او شته ســتونزو ته د حل 
الره  پيــدا کړي.د رياســت الوزرا 
سيايس مرســتيال مولوي عبدالکبري 
بيا وييل: اســامي امارت د رسميت 
پېژندنــې لپاره ټول رشايط  بشــپړ 
کړي، نړيوال بايد اسامي امارت په 
رسميت وپېژين او په ملګرو ملتونو 
کې دې د افغانستان څوکۍ اسامي 
امــارت تــه ورکړل يش.دغــه راز 
مولــوی عبدالکبري زياته کړې،چې 
اسامي امارت له نړۍ رسه د متقابل 
درنــاوي پر بنســټ مثبــت تعامل 
غواړي او هېلــه لري،چې اروپايي 
ټولنه دې تعامل ته الره هواره کړي.

نوموړي له اروپايې ټولنې غوښــتي 
دي،چــې د افغانســتان په اســايس 

بيارغاونه کې فعاله ونډه واخيل. 
کندهار ښاريان له غږېزې ...

په ټولنه کې ډېرو زياتو امراضو ته 
الره هواروي پــه ځانګړې توګه د 
انسان پر روان باندې ډېر تاثري کوي.

))غږيزه ککړتيــا ډيرو امراضو ته 
الره هواروي زموږ او ستاسو غږيز 
چاپېريال نه دی ســم مسئول کسان 
بايد دې شــيانو ته فکــر وکړي په 
ښــارکې د موټرو،  او جرناتورونو، 
غږونه زيات دي  او د عامو خلکو 
پوهاوي هم کم دی او دا د انسان پر  
روان ډير بد تاثري کوي .((د کندهار 
د چاپېريال ساتني مدير فيض الحق 
عمري وايي :په کندهار ښــار کې 

د چاپېريال ســاتنې پــه برخه کې 
هڅې زياتې شــوي او له ښاروالۍ، 
د ترافيکــو مديريت او نورو ادارو 
رسه په ګډه کار کوي ، ترڅو غږيزه 
ککړتيا کنټرول يش.)) د اســامي 
امارت پــه راتګ رسه  په ښــار او 
ټولو ولســواليو کې غږيزه ککړتيا 
او هغه ګروپونه چې د انســان پر 
ســرګو او دماغ باندې يې بد تاثري 
درلود اوس نشته که څه هم پاتې به 
وي ،خــو موږ د هغو لپاره اقدامات 
کوو او د ترافيکو مديريت له خوا 
يې هم مخنيــوی کوو .((د کندهار 
ښار اوســيدونکي وايي: د غږيزي 
ککړتيا ترڅنګ چاپېريال ســاتنې 
ته هم  پوره پاملرنه نه کېږي او هوا 
هم له پخوا ډېره ککړه شــوې چي 
الملونه يي کندهار ښــار ته نږدې 
د منګيانو او خښــتو بټــۍ، د زړو 
موټرو زياتوايل، په حاممونو کې د 
ټريونو او ورته نورو توکو سوځول 

دي چې بايد مخنيوۍ يې ويش.

په خوست کـې يو  ...
 او ولس ته به يې ګټه رســېږي.(( د 
اســامعېل خېلو مندوزيو ولسوالۍ 
قومي مــرش فيض محمد وايي، چې 
د يــاد پله په ورانېدو رسه د ســيمې 
خلک د تګ راتګ پرمهال له ګڼو 
ســتونزو رسه مخ وو او په وينا يې: 
خوښ دي ،چې دغه پل بېرته ورته 
جوړ شــو:)) کله چې دا پل نه و، د 
زراعت لپاره تاوان و، ډېر اقتصادي 
مشــکات موږ لرل، ځکه دا موټر 
چې دلته راتلل، په نيم ســاعت کې 
چې بازار ته رســيدل، دا تقريباً دوه 
ســاعته وخت يې نيــوه، ځکه دا 
الر نه وه دا يوازې زموږ ولســوايل 
نه، بلکې د نورو ولســواليو خلک 
هم پرې راځي.((د نور ويل شــاه په 
نامه د سيمې يو بل اوسېدونکي هم 
وايي، چې د دغه پلــه په جوړېدو 
رسه يې ډېرې ســتونزې حل شــوې 
او د اړتيــا پرمهال به پرې په وخت 
تګ راتګ وکــړي.ده زياته کړه، 
پر دغه پلــه نه يوازې د اســامعېل 
خېلــو مندوزيو ولســوالۍ خلک 
تګ راتګ کوي، بلکې د خوست 
هوايي ډګر ترڅنګ د نورو سيمو 
خلک هم پــرې تګ راتګ کوي: 
)) دا پل خو ډېر حيايت ارزښت لري، 
عاوه له دې څخه ،چې د اسامعيل 
خېلو مندوزيو ولســوالۍ الره ده، 
بلکــې د تڼيو ولســوالۍ، پريان او 
پورته د ګېډورې ډېر خلک پر دې 
الره باندې ځــي.(( د يادونې وړ ده 
،چې په خوســت کې د وروســتيو 
سېابونو له کبله په مرکز او ځينو 
ولسواليو کې، پر استنادي دېوالونو 
رسبېره زيات شمېر لوی او کوچني 
پلونه هم زيامنن شوي او خلک يې 
له اړوندو ادارو د جوړيدو غوښتنه 

کوي. 
د کابل ښار په بازارونو کې ... 

 اوس کوالی شــو د کور لګښــت 
پوره کړو.((يو بل ټکيس چلوونکي 
رشيف وايي:  )) پر بيو دې کنټرول 
ولري، ځکــه په يوه ټانک کې يوه 
بيه وي، په بل کې بلــه بيه وي. يو 
جدي کنټرول دې وي، چې په ټولو 
کې يو شان بيه وي.((د يو شمېر تېل 
پلورونکو په وينا، په دې ورځو کې 
د هــر لېټر پټرولو بيه له ۷۰ افغانيو 
۶۵ افغانيو او د هــر لېټر ډېزلو بيه 
له ۸۰ افغانيــو ۷۵ افغانيو ته راټيټه 
شوې ده.تېل پلورونکي خدا وايي:  
))اوس هــم خــوښ يــو، خو که 
پنځوســو ته راښــکته يش، ډېره به 
ښــه وي.((د صنعت او سوداګرۍ 
وزارت څــه هم مــوده مخکې له 
روسيې د تېلو د واردولو په موخه له 
مسکو رسه يو تړون السليک کړ او 
د دې تړون له مخې به ۲ مېليونه ټنه 

تېل هېواد ته راوړل يش. 
په کابل کې )) د ورېښم ((  ....

کوالی يش د خلکو په اقتصادي وده 
او له کورنيو توليداتو څخه د ګټې 
اخيستنې برخو کې مهم رول ولري. 
د اسامي امارت هڅه هم دا ده، چې 

له کورنيــو توليداتو ماتړ ويش او 
افغانستان له خپلو کورنيو ظرفيتونو 
څخه په ګټنې د ځان بســياينې لور 
ته حرکت وکړي.((د هېواد د ښځو 
د ســوداګرۍ او پانګونې خونې د 
معلوماتو لــه مخې، په ۲۰۲۰ م کال 
کې د دې خونې په وروستۍ رسوې 
کې په دې خونه کې په سوداګريزو 
زره   ۵۸ کــې  برخــو  توليــدي  او 
ښځې ثبت شــوې وې، خو اوس د 
سوداګرو ښځو شمېر کم شوی دی.
د افغانستان بانک امروز ....

 بــا نــرش خربنامهیــی از بانکها و 
رشکتهای رصافــی و خدمات پولی 
واجد رشایط خواستهاســت که در 
این داوطلبی رشکت کنند و برندگان 
لیام مکلفیت دارند، تا حســابات 
شان را تا ختم روز تصفیه کنند.در 
خربنامه همچنان گفته شــده است 
که تسویه قســمی معامات مجاز 
نیســت و برندگان لیــام مکلفاند 
که پول ذمت خویــش را یکمرتبه 
به طــور نقدی در مدت زمان معینه 
تحویل د افغانســتان بانک، کنند.

روز شــنبه نیز، د افغانستان بانک، 
بــرای تقویــت بیشــر ارزش پول 
افغانی، شــانزده میلیــون دالر را به 

طور لیام به فروش رسانده بود.
په ننګرهار کې د خپلسرو ...

محمــد زمان زياتوي: )) د ښــار په 
داخــل کې ټولــې الرې د خپلرسو 
هډو لــه امله تــړل شــوي، زموږ 
غوښــتنه دا ده، چې بايد د ښــار په 
داخل کــې دخپلرسو هډو مخنيوی 
ويش.((ســيد اغا وايي:  ))په جال 
آباد ښار کې د خپلرسو هډو له امله 
هېڅــوک په خپل وخــت ورځنۍ 
چــارې نه يش تــررسه کــوالی او 
ډېر کلــه د همدې زيــات بريو بار 
له امله ناروغان له زياتو ســتونزو 
رسه مخ وي.((خلک داسې مهال د 
ښــار په داخل کې د خپلرسو هډو 
د شــتون له کبله د ښاري بې نظمۍ 
له زياتيدو شــکايت کوي، چې له 
دې وړاندې هــم د خپلرسو هډو د 
مخنيوي په هدف کمپاينونه تررسه 
شــوي و و؛ خو څه ډول چې الزمه 
وه مثبته پايله يې نــه وه ورکړې.د 
ښار په داخل کې خپلرسې هډې او 
د ترافيکــي اصولو نه مراعاتو هغه 
الملونه دي ،چې لــه کبله يې ورځ 
تربلې په دې ښار کې ترافيکي ګڼه 

ګوڼه ډېرېږي.
تقسيم بندی ۱۵ ناحيه .... 

کننــد.((از  رســانی  خدمت  مردم 
ســویی هم شــامری از باشــندگان 
هرات پروســه تقسیم بندی نواحی 
به گذر از ســوی شاروالی هرات را 
گام مثبت عنــوان میکنند.عبدالله 
احمدی، یکی از باشــندگان هرات 
میگوید که عــدم گذر بندی باعث 
شده بود تا هزاران واحد مسکونی 
شــامل یک گذر باشــند کــه این 
باعــث کاهــش ارايه خدمــات از 
سوی حکومت به مردم میشد.آقای 
احمدی افــزود:  )) وکای گذر در 
سابق ســاحه کاری خود را درست 
منیدانســتند و هرکــس رس بخــود 
اســناد مردم را مهر و تایید میکرد، 
حاال گذر بندی برای رســیدگی به 
مشکات زیاد موثر است.((طاهر 
بهزاد، یکــی دیگر از باشــندگان 
هرات بیان داشــت که، گذر بندی 
باعث خواهد شد تا از اختاسها نیز 
جلوگیری شود.آقای بهزاد میگوید:  
)) به ســوی اســتاندارد شدن روان 
هســتیم و این گذر بنــدی میتواند 
کمــک کند تــا جمعیت درســت 
محاسیه شــده و دولت بتواند برای 
مردم خدمات خوبر ارايه کند.((با 
این همه پس از تقسیم بندی نواحی 
به گذرهای معیاری، از سوی مردم 
برای هر گذر وکیل انتخاب خواهد 

شد.
عمران خان يو ځل بيا ... 

او پوليسو ته يې اجازه نه ده ورکړې 
،چــې عمــران خان ته ورســيږي.

په ورته مهــال عمران خان په زمان 

پارک کې خپلو ماتــړو ته د وينا 
پرمهال يوځل بيــا ادعا کړې ،چې 
پــه ده د وژونکــې حملــې طرحه 
اوس  او  دي  واک  پــه  کوونکــي 
يوځل بيــا غواړي چــې له صحنې 
يې لرې کړي؛ خو نوموړي ټينګار 
کړی چې نن به الهور د پاکستان په 
تاريخ کې د يو ســر وليس الريون 
شــاهد وي او له همــدې ځايه به د 
راتلونکو ټولټاکنــو کمپاين پيلوي 
،ترڅــو د ده په خربه پاکســتان له 

واکمنو غلو وژغوري. 
نيروهای روسيه در ...

ایاالت متحده، هویتزر خودکششی 
گوازدیــکا، هــاوان خودکششــی 
اســمیرچ  رزمی  خودروی  تولپان، 
MLRS و هویتزر D-٣٠ را يروز از 
بین بردند((افزون بر این، انبارهای 
مهامت تیپ های 5٣ و ١١٠ مکانیزه 
مناطــق  در  اوکراینــی  نیروهــای 
شــهرک های تونینکوی و اودیوکا 
در جمهوری خلق دونتسک از بین 

برده شد. 
حکومت په لوړه کچه ...

 پــار له هېوادوالو غوښــتنه وکړه، 
چې هر يو افغان بايد يو يو نيالګی 
کېږدي او د هغه پالنې ته جدي پام 
وکــړي.د ده په خــربه، که څه هم 
له يوې خوا د بېابېلو ســون توکو 
کارول د افغانستان هوا ککړه کړې، 
له بلې خوا د څو لســيزو په اوږدو 
کې د بهرنيانو لــه خوا د خطرناکو 
ماينونو او کېميــاوي موادو کارول 
خپلې اغېزې پر ځای پرېښي دي.)) 
د دې ککړ چاپېريــال او وژونکو 
کېميــاوي مــوادو لــه تاثرياتــو د 
خاصون يوازېنۍ الره د ونو، بوټو 
او د فصلونــو کرل او د افغانســتان 
زرغونــول دي. کــه دې برخې ته 
ټول کار وکړو،نو له هغو ســتونزو 
چې بهرنيانو راته په مرياث پرېښي 
خاص به شو.((له دې رسه جوخت 
د رياســت الوزراء اداري مرستيال 
مولوي عبدالســام حنفي د نيالګيو 
اېښودلو په ميل کمپاين کې د خربو 
پــر مهــال وويل، د خوښــۍ ځای 
دی، چې ســږکال په بشــپړ امنيت 
کې په ميل کچه د نيالګيو اېښــودل 
پيلــوو: ))د تېرو جګــړو د اثراتو 
له منځه وړلو لپــاره چې زموږ هوا 
او اوبو تــه يې زيــان اړولی د هر 
يو افغان امياين او وطني مســئوليت 
جوړېږي ،چې د هېواد د زرغونتيا 
لپــاره د خپل توان مطابــق نيالګي 
کېږدي. (( بــل لور ته د کرنې اوبو 
لگولــو او مالــدارۍ وزارت وزير 
عطالله عمري له شتمنو افغانانو او 
پانګه والو وغوښــتل ،چې د خپل 
تــوان مطابــق نيالګي کېــږدي:)) 
بهرنيو خصويص  او  ټولو کورنيــو 
ســکتورونو ته بلنه ورکوو،چې په 
افغانستان کې د کرنې په برخه کې 
پانګونه وکړي، پــه دې برخه کې 
د کرنــې وزارت هر ډول همکارۍ 
تــه چمتو دی. که تاســې غواړئ د 
افغانستان په هره برخه کې پانګونه 
وکړئ موږ به درته ښه زمينه برابره 
کړو.((د يادونې وړ ده، چې له دې 
وړاندې کابل ښــاروالۍ د کابل په 
مختلفو ناحيو کې د شــاوخوا ۶۰۰ 
زره نيالګيو اېښودلو لوی کمپاين تر 

رسه کړی و.
د نشه يي توکو د قاچاق ...

 رسه د همغږۍ په غونډه کې وويل 
،چې له افغانســتانه به د نشــه يي 
توکو ريښې وبايس.د کورنيو چارو 
وزارت د نشــه يي توکو پر وړاندې 
د مبارزې مرســتيال عبدالحق اخند 
وايي: د نشــه يي توکو له کښــت، 
قاچاق او استعامل رسه د مبارزې په 
برخــه کې د ټولو ادارو په همغږۍ 
به له افغانســتانه د نشهيي توکو ملن 
ټوله کړي.مسئولني وايي، چې د څه 
بانــدې يوه کال په مــوده کې يې د 
زرګونو روږدو کسانو درملنه کړې 
او زرګونــه نور تــر درملنې الندې 
دي.پــه دې غونډه کې د يوشــمېر 
وزارتونو مرستياالنو برخه اخيستې 

وه، چــې له نشــه يي توکــو رسه د 
مبارزې په برخه کې د هر اړخيزې 
لپــاره حلــارې رشيکې  همغږۍ 
کــړي.د امــر بااملعــروف وزارت 
وايي،  منيب  عدالرحمن  مرســتيال 
چې له نشــهيي توکــو رسه مبارزه 
يوه رشعي موضوع ده.د اطاعاتو 
او فرهنګ وزارت مرستيال حيات 
اللــه مهاجــر فراهي وايــي: هغه 
کسان، چې له نشهيي توکو رغېږي، 
بايد ورتــه د کار زمينه برابره يش.د 
مرســتيال  وزارت  امربااملعــروف 
عبدالرحمن منري وايي: په هيواد کې 
د کوکنارو د کښــت او توليد رسه 
مبــارزه يو رشعي امر دی.د کورنيو 
چارو وزارت له نشهيي توکو رسه د 
مبارزې معيينيت وايي، هڅه کوي 
په افغانســتان کې د نشــهيي توکو 
کښــت، قاچاق او اســتعامل صفر 
ته راکښــته کړي؛ ځکه د اسامي 
امارت د رهرب په فرمان کې د نشــه 
يي توکو د کښت، توليد او قاچاق د 

مخنيوي سپارښتنه شوې ده.
پانګونې ته د يوې چينايي...

چــې هر کاروبار بايــد له واړه يش 
پيل يش، لس يا شــل کاله به په لوی 
بــدل يش. دا فکر مه کــوئ، چې 
پــه يــوه ورځ يا يوه مياشــت کې 
به بريايل شئ.((د ســن فای مېرمن 
جوېليا زياتوي:  )) زه د خپل خاوند 
مرستياله يم، په کور کې کار کوم، 
پــه چني کــې د يو شــمېر توليدي 
رشکتونــو له اســتازو رسه همغږي 
کوم او همــدا راز د يــوې کمپنۍ 
او زمــا د کورنــۍ مايل چــارې پر 
مخ وړم.((د کندهار اوســېدونکی 
رسدار اغا پــه دې اړه وايــي: ))له 
دې بېوزلو خلکو رسه له پنځه زرو 
تر لــس زرو افغانيو پورې داســې 
يو ابتــدايئ کاروبار په کار دی چې 
ژوند يــې برابــر يش.((ويل کېږي 
چــې دې چينايي کورنۍ د کوچنيو 
ســوداګريو د الرو چارو ښــوونې 
رسبېــره، په کندهار کې لســګونو 
کورنيــو رسه د چرګانو د فارمونو د 
جوړولو په برخه کې مرسته کړې، 
ترڅــو وکوالی يش لــه دې الرې د 

خپلو کورنيو لګښتونه پوره کړي.
د تخنيکي او مسلکي ...

 چې لــه موږ رسه همغــږي وکړي 
او خپلــې اړتيــاوې رارسه رشيکې 
کــړي، چې دوی تــه د اړتيا مطابق 
مسلکي کسان وروزو؛ تر څو دوی 
اړ نــه يش له هېواده بهر مســلکي 
کســان وګــامري.(( د صنايعــو او 
کانونو خونو رئيس شــېر باز کمني 
زاده هــم له يادې ادارې وغوښــتل 
،چې د کانونو د راســپړلو او نورو 
برخو کــې خصويص ســکتور ته 
په مســلکي زده کړو سمبال کسان 
ورکړي، تر څو دوی اړ نه يش چې 
له بهره کســان وغــواړي.ده زياته 
کــړه: د هيواد د اقتصــادي پياوړتيا 
لپاره صنعت ډېــر اړين دی او موږ 
بايــد کورنيو توليداتو تــه ډېر پام 
وکــړو او ګټه تــرې واخلو.))که 
زموږ صنعت پرمختګ ونه کړي، 
پــه الس بانــدې کانونه نه شــو را 
ايستلی، نو بايد د کانونو را ايستلو 
لپاره وسايل جوړ کړو.((د صنعتي 
عبدالرحيم  رئيــس  ټولنې  پارکونو 
فيضــاين د يــادې غونډې پــر مهال 
وويل: هغه افغانــان چې ذهن کې 
کار کوي او د اخراګانو وړتيا لري، 
لــه بدهمرغه د بهرنيانو له خوا بهر 
ايســتل کېږي.))د اســامي امارت 
لــه مرشانو مــې غوښــتنه ده، چې 
ادارې ته ارزښــت ورکړي  يــادې 
،چې نــورې اخراوې وکــړي او د 
تخنيکي او مسلکي زده کړو ادارې 
له رسپرسته مې غوښتنه دا ده ،چې 
يوه تحقيقــايت اداره جوړه کړي او 
مخرع کسان په کې وګامري.((له 
دې وړاندې يادې ادارې د نوښت په 
نوم يو مرکز پرانيست چې مسلکي 
او د ښو وړتياوو درلودونکي کسان 

خپلې وړتياوې په کې وآزمايي.
۳۰ زره تنه به مخابراتي ...

سايټونه کار نهکوي يا خراب شوي 
بېرته جوړ کړي او پــه فعاليت به 
پيل وکړي.((په بغان کې يو قومي 
مرش جــان بازخان وايــي: ))اوس 
خلک له دې پايې نه ډېر راځي دي 
او ښــه کار کوي او له تاســو ټولو 
نه مــوږ هم خوشــحاله يوو ،چې 
موږ مو دلتــه ودرولو او پوښــتنه 
مو وکــړه، دا ډېر ښــه کار دی.((

بلخوا د بغان يو شمېر اوسېدونکي 
وايي: ال هــم د دې واليت د زيات 
شمېر کليو اوسېدونکي له مخابرايت 
خدمتونو بېربخې پاتې دي.د بغان 
اوســېدونکي محمد هاشــم وايي: 
))ډېره لويه سيمه ده او ډېر خلک 
لري او دا خلک دې شــيانو ته اړتيا 
لري، بايد ټولو له دې مســايلو پوه 
واوسو.((د بغان يو بل اوسېدونکی 
دې  ))لــه  زياتــوي:  عبدالحميــد 
وړاندې له ډېرو ســتونزو رسه مخ 
وو، اوس چې دا فعال شوي، زموږ 
ستونزې حل شوي.((ورته مهال، د 
بغان مخابراتو رياســت مسئولني 
وييل: هڅه کــوي راتلونکی کال د 
دې واليت زياتې سيمې د مخابرايت 
او انټرنټــي خدمتونو تر پوښــښ 
الندې رايش.په بغــان کې د افغان 
ټېلې کام واليتي مســئول سمئعالله 
عمري وايــي: ))د مرکــزي بغان 
برکې ولسوالۍ په ناقلني کيل او زوړ 
بغان ښار کې د ســايټونو فعالولو 
رسه څه باندې شــپږ زره کورنۍ له 
دې ګټه پورته کــوي. موږ نور هم 
هڅه کوو ،چې څلور نور سايټونه 
فعال کړو.(( د ځايي مســئولينو په 
وينا: دا چې د بغان زياتې ســيمې 
غرنۍ دي، لــه دې امله د مخابرايت 
شبکو د خدماتو غځول زيات مايل 

لګښت ته اړتيا لري.
 ستاسې کاميابي هغه وخت...

ورپســې الحاج خليفه رساج الدين 
حقــاين وويــل: کندهــار د ياغي 
امپراتوريــو پــه مقابل کــې اتان 
پيداکړل، چــې مريويس خان نيکه 
ما  امرياملؤمنــني   ، احمدشــاه بابا، 
محمد عمر مجاهد ))رحمه الله((، 
امرياملؤمنني شــهيد ما اخر محمد 
منصور ))تقبله اللــه(( او عاليقدر 
الله اخوند  امرياملؤمنني شــېخ هبه 
حفظه الله دي او دا د الله جل جاله 
يوه لويه پېرزوينه ده، چې د اسامي 
قيادت پيل او د مسلامنانو د اتفاق او 
 وحدت کور يې کندهار ګرځولی.

زياته  خليفــه رساج الدين حقــاين 
کړه: موږ د امکاناتو او اســبابو په 
لحــاظ ډېر عاجــز وو او د خلکو 
له نظره ورک خلک وو؛ ويل نړۍ 
مو پــه واحد صف او قــوي ارادې 
رسه ماتــه کــړه او الله جل جالــه 
دومــره لــوی شــان، عظمــت او 
مقبوليــت رانصيــب کــړ، چــې 
يــوازي او يــوازي د الله جل جاله 
د اوامــرو او پــه حــرضت  محمد 
)ص( په ارشــاداتو مو ټينګه عقيده 
 وه او همدغــه الره مــو تعقيبوله.

د کورنيــو چارو رسپرســت وزير 
ټولو فارغو شــويو ميل پوليســو ته 
په خطاب کــي وويــل: )) کومي 
بېابېلــې زده کــړي چې مــو دلته 
کړي نور تاســې عمــاً خدمت ته 
چمتو ياســت او ستاسو مسئوليت 
د جهــادي دورې په نســبت اوس 
ډېر دئ؛ ځکه دميل پوليســو خاصاً 
لــه ولــس رسه کار دی، ستاســې 
کاميــايب هغه وخــت ده چي ولس 
په باور او همږغۍ کې وساتئ، که 
چريي د امنيتــي ځواکونو او ولس 
ترمنــځ باور او همږغــي وي بيا به 
پيدا نکړي.(( ځای  مجرم   هېڅکله 

ده وويل: له نــوري نړۍ رسه زموږ 
د امنيتي ځواکونو توپري په دې کې 
دي چــې موږ امنيتــي ځواکونه په 
ســپېڅيل عقيده روزو او له امنيتي 
ځواکونــو ټول کــړه وړه پــه يوه 
ســپېڅلې عقيده جــوړوو، چې په 
خربه يې؛ نــو بيا د امنيتي ځواکونو 
څخــه د ټولــو توقع کېــږي، چې 
 ولس ته به ښه خدمت وکړای يش.

د کورنيــو چارو رسپرســت وزير 
الحاج خليفه رساج الدين حقاين په 
وروستيو کې ټولو فارغو شويو ميل 
پوليسو ته سپارښــتنه وکړه، ترڅو 
په ټولــو کړو وړو کــي له نرمۍ، 
ښــو اخاقو او تعامــل څخه کار 
واخلئ، خپله جهادي جذبه، روحيه 
او فکر مو تل ژوندي وســاتئ، ډېر 
زغم ولــرئ، خلکو ته آســانتياوي 
برابروئ، کومــي زده کړي چې مو 
کړي عماً يې پــه ټولنه کې تطبيق 
کــړئ، د دنــدي په وخــت کې له 
ټولنيزو رســنيو څخه ډډه وکړئ، د 
ولس پر زخمونو پټۍ کښېږدئ او 

د مرشانو پريوي کوئ.
د گڼو بېالبېلو کورنيو او ځينو ... 

قاچاقي او ناقانونه ځي، تگ راتگ 
يې د ژوند پر بيه وي، هلته طبعاً پر 
فكري-كلتوري او-اخاقي رنځونو 
ككړېــږي او د ژوند لوری بدلوي. 
داســې هم فرض كړه چې ولور يې 
پوره كــړ او د واده چټياتو كې هم 
ښــه وځلېد، خو په گــډ ژوند كې 
نور هغــه خوند نــه وي پاتې چې 
بايد لرلی يــې، اختطافگر هغه هم 
لوټلی، د ځــوان ما يې ماته كړې، 
پښــتني پېغورونه يې را والړ كړي، 
تر پورونو يې النــدې كړی وي او 
نور نه مېرمنې او نه هم خاوند كې 

هيڅ ِسك پاتې وي.
پر دې رسبېره اوســنی ولور يواځي 
د دود پــر مدار او پلمــه د مېرمنې 
پر ځای رسپرســت ټــايك، اخيل، د 
رصفولو حق يې لــري، د گټې وټې 
په سرگه يې گوري، له مېرمنې يې 
گرځوي او دا احساس ور كوي چې 
را لويه كړې مې يې او ولور مې دې 
حق دی، كه ځــوان د كور-هېواد-

دين-هغو ټولو معنوي او مادي گټو 
هــم تېرېږي او تــرې په خطر كې 
لوېږي چــې د واده موخه يې ده او 
ژونــد هم باييل؛ همدغــه د مېرمنې 
اختطافگــر يې له يــوې روپۍ نه 
ور تېرېږي چې دغه واقعي انځور 
او څرنگوايل ته يې په كتو اوســنی 
ولور هيڅ رشعــي حيثيت نه لري، 
بلكــې چې رشيعــت د كومو ګټو 
او مصلحتونو لپــاره، څرنگه او په 
څومــره رشعي مهر چــې يې واده 
روا كړی؛ كه همغســې يــې په پام 

كې نيولو رسه مېرمن او ځوان لكه 

چې حق يې هم دی؛ تر خپل منځ)د 

وكيل پر منځگړيتوب او رسپرست 

يــې د همــدې وكيــل پــه توگه(د 

نــكاح تړون رامنځته او بيا يې ټول 

پړاوونه هم همداسې تر رسه كړي، 

د دې ســنگينو عواقبو، بې ســارو 

بدمرغيو او درنو بيو يې هيڅ خيال 

ال نه كېږي، خو چې د رسپرســت 

اختطاف د همــدې رشعي الرې په 

وړاندې دود شوی او تر شا يې بهرين 

السونه دي؛ ولور يواځي د انفرادي 

او ټولنيــز ژوند د ټولــو بدمرغيو 

محرك را پېژين چې نه پكې پر هيڅ 

رشعــي نصوصو اســتدالل روا دی 

او نــه په بديو كــې د مېرمنو له ور 

كولو كمه ده او پايله يې د مېرمنو او 

ځوانانو پر رس يو ډول سود او قامر 

اخيســتلی شو. كه د اسامي امارت 

مرشتابــه، رئيــس الــوزراء، دواړه 

مرســتياالن يې، د كورنيو او بهرنيو 

چارو وزارتونه او...يې په وړاندې 

موقف ونييس او د روږدو په درملنې 

پسې د گڼو بېابېلو كورنيو او ځينو 

بهرنيو ستونزو د يو مشرك مدار په 

توگه د رواجي ولور مخه ونييس او 

بېرته يې رشعي ولور ته را واړوي؛ 

ډېرې بدمرغۍ وررسه له منځه تللی 

او د ولــس ژور ټپونه دوا كولی يش 

او لكه چې د ســتونزو مشرك دی؛ 

همغسې د نظام د گڼو السته راوړنو 
مدار هم جوړېدلی يش.



د راپورونــو لــه مخې ، د پاکســتان 
پخوانی لومړی وزيــر او د دغه هيواد 
د ستر سياســي ګوند تحريک انصاف 
مشــر ))عمران خان(( يوځــل بيا له 

نيول کېدو ژغول شوی دی.د پاکستان 
تلوېزيوني شبکې ))هوم  د خصوصي 
نيوز(( د خبر پر اســاس له پالزمينې 
اسالم آباد څخه د عمران خان د نيولو 
لپاره تللي پوليس نه دي توانيدلي چې 
نيولو  نوموړی ونيسي.د عمران خان د 
د عملياتو د خبر له خپرېدو وروســته 
د نوموړي زرګونه مالتــړي د پنجاب 
ايالت د مرکز الهور ښار اړوند ))زمان 
پارک(( ته ور ټول شوي وو ...   ۷مخ

 وزارت دفــاع روســيه گفــت: نيروهای 
روســيه در مسير دونتســک ۲۱۰ سرباز 

اوکراينی را از بين بردند.
به گزارش اسپوتنيک، وزارت دفاع روسيه 
گــزارش داد، کــه در جهت دونتســک، 
از ۲۱۰ نظامی  بيــش  نيروهای روســيه 
 M109 امريکايی  ساختارهای  اوکراينی، 
پالدين و رادار AN/TPQ-36 را از بين 

بردند.
اعــالم  ای  بيانيــه  در  ايــن وزارتخانــه 
کرد:  )) در مســير دونتســک، در نتيجه 

اقدامات فعــال واحدهای گروه نيروهای 
))جنوب((، يورش هــای هوايی و آتش 
توپخانه، بيش از ۲۱۰ پرســونل نظامی 
اوکراينــی، يــک خودروی رزمــی پياده 

نظــام، چهار خــودروی زرهــی رزمی، 
 M777 هفت خودرو، ســامانه توپخانه
 M109 و توپخانه خودکششــی پالدين

ساخت ...    ص۷

د افغانســتان د اســامي امارت د 
رياســت الوزراء د اداري مرستيال 
مولوي عبدالسام حنفي په مرشۍ 

وړمه ورځ د معاشونو او تشکياتو 
د تنظيم کمېســيون غونډه و کړه.

پــه دې غونډه کې د معاشــونو او 

تشــکياتو د تنظيم کمېسيون پر 
غړو رسبېره د فوايدعامې او اقتصاد 
وزارتونــو او د مــيل احصائيې او 

معلوماتو ادارې باصاحيته استازو 
هم حضور درلود چې د ۱۴۰۲ مايل 

کال د مايل...   ۷مخ

د افغانستان بانک، برای تقویت 
بیشر ارزش پول افغانی، در نظر 
دارد که شانزده میلیون دالر دیگر 
امــروز )دوشــنبه(  پانزدهم  را 
حوت ســال روان، لیــام کند.

بانک مرکزی ...    ص۷

په کابل کې د ورېښمو تر رسليک الندې 
د مېرمنو د اليس توليداتو نندارتون جوړ 
شو.د سوداګرۍ او صنايعو خونه وايي: 
په  دې نندارتون کــې د هېواد له ګوټ-

ګــوټ څخه د ســوداګرو مېرمنو اليس 
صنايع نندارې ته اېښــودل شــوي دي.د 
ښــځو د ســوداګرۍ او صنايعو خونې 
اجرائيه رئيسه سلام يوسفزۍ وايي:  )) د 

دې نندارتون اصيل موخه دا ده ،چې موږ 
وکوالی شو، سوداګرې مېرمنې ال ډېرې 
وهڅــوو. د هغوی توليــدات له نږدې 
وګــورو او د هغوی په کيفيت جوړونه 

کــې کار وکــړو. لومړي د افغانســتان 
بازارونه تر پوښــښ الندې ونيســو بيا 
يــې نړيوالو بازارونو تــه ور وپېژنو.((

بله خوا د دې نندارتون ګډونوالې وايي: د 

نندارتونونو جوړېدل د کورنيو د اقتصاد 
په پياوړتيا او د ســوداګريزو فعاليتونو 
په پراختيا کې مهمه ونډه لري.سوداګره  
مدينه ساپۍ وايي: )) اوس زياتره مېرمنو 
پــه الس د توکو ګنډلــو او خياطۍ ته 
مخه کــړه او اوس دوی پــه خياطۍ او 
خامــک ګنډلــو بوختــې دي او د دوی 
لپاره د عايد يوه ښه رسچينه ده.((يوه بله 
ســوداګرې وجيهه احمدي زياتوي:  )) 
پــه فراه کې ډېــر اليس توکي توليدېږي 
او په  دې واليت کې ښــځې ډېر د اليس 
صنايعــو او غاليو ګنډلــو کار کوي.((

اخــوا د اقتصاد وزارت د ښــځو د اليس 
صنايعو د نندارتونونو جوړول د ښځو د 
ځان بسياينې او د هېواد د اقتصاد د ودې 
لپاره مهم بويل.د اقتصاد وزارت مسلکي 
مرستيال عبداللطيف نظري زياتوي:  )) 

دې ته ورته نندارتونونه ...   ۷مخ

رياســت  ترانســپورت  د  ننګرهــار  د 
چارواکي وايي: په جال آباد ښــار کې 

يې د ښاري نظم په هدف د خپلرسو هډو 
مخنيــوی کړی او پــه دې برخه کې يې 
هڅې ال دوام لري.د ترانســپورټ رئيس 
مفتي محمد زمان مزمل وايي:  هڅه مو 
پيل کړې، چې د ښــار لــه واټونو څخه 
خپلرسې هډې لرې کړو چې اوســمهال 
فعاليت کوي.مزمل زياتوي: )) موږ دوه 

ډوله هډې لرو، چې د ښــاري او اطرايف 
سيمو لپاره دي او اطرايف درې لویې هډې 

دي د تورخم، کونړ او کابل هډې مو له 
ښاره ايســتلې او د نورو خپلرسو هډو د 

ايستلو په هڅه کې هم يو.((
نوموړی همداراز د ترانسپورت رياست 
د عوايدو د زياتوايل خــربه هم کوي او 
وايي، چې د تېر کال په پرتله يې ۳۵ سلنه 
په عوايــدو کې زياتوالــی راغلی دی.د 

ترانسپورت رئيس په ورته مهال د کرايو 
د لوړوايل ســتونزه هم مني، خو وايي د 
کرايې د تعني لپاره پر يو طرزالعمل کار 
کوي چې لــه مخې به یې ســيمو ته په 
کتو مشــخصې کرايې وټاکل يش.مزمل 
د  ننګرهــار  د  تېــر کال   (( زياتــوي: 
ترانسپورت رياست له ۱۹ ميليونو افغانيو 
ډېرعوايد راټول کړي وو، خو سږکال مو 
۵۳ ميليونه افغانۍ عوايد راټول کړي او 
دا عوايد د تــري کال په پرتله ۳۵ ميليونه 
افغانۍ زياتوالی ښيې.((بله خوا دجال 
آباد ښــاريان  نيوکه کــوې او وايي ،چې 
له کلونو راهيســې ال هم په ښــار کې د 
خپلرسو هډو ســتونزه نه ده حل شوې.

دوی شــکايت کوي چې اوس هم د ښار 
په څلــورالرو او نورو عامه ځايونو کې 
په خپلرسي ډول هډې شتون لري، چې له 
امله يې ورځ تربلې ښاري بې نظمي مخ 

په زياتيدو ده.. .    ۷مخ

د خوســت د اسامعېل خېلو مندوزيو 
ولســوالۍ اړوند د مېشکوڼه په سيمه 

کې يو لوی پل ،چې څه موده وړاندې 
د زياتو سېابونو له کبله ويجاړ شوی 

و، جوړ او ګټې اخيســتنې ته وسپارل 
شو.واليتي مسئولني وايي: دغه پل ۶۰ 

مره اوږدايل او ۱۰ مره پلنوايل لري او 
په خربه يې له سېابونو څخه د ساتنې 

په هدف د دغه پله په شاوخوا کې ۲۵۰ 
مره اســتنادي دېوالونه هم جوړ شوي 
دي.د خوســت واليــت د دفر رئيس 
اخرمحمد عکرمه د ياد پله د پرانيستې 
پرمهال وويل، چې د پله مايل لګښت د 
دولت له بوديجې څخه ورکړل شــوی 
دی.))دا پــه دې اوونــۍ کــې درېيمه 
پــروژه ده ،چې ګټې اخيســتنې ته يې 
وړاندې کوو. نورې پروژې هم انشاالله 
په پام کې نيول شوې دي. په نوي کال 
کې تاسې به يې وينئ، چې د انکشايف 
بودجې لــه درکه به په خوســت کې 

انشاالله پروژې پلې کېږي...   ۷مخ

د اســامي امارت د رياست الوزرا 
سيايس مرستيال مولوي عبدالکبري 
د کــب پر ۱۳مه(( پــه کابل کې د 
افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې له 
ځانګړي استازي توماس نيکاسن 
او د يــادې ټولنې له شــارژدافېرې 
رافايا يوديچي رسه د افغانستان په 
تړاو پر بېابېلو مسايلو خربې کړې 
دي.په دې کتنه کې توماس نيکاسن 
وييل، برشي مرستې له سياست رسه 

نه تړي او له افغانستان رسه به خپلو 
مرســتو ته دوام ورکړي. نيکاسن 

زياته کړې،چې  له اسامي امارت 
رسه د خربو...    ۷مخ 
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په خوست کـې يو لوی پل جـوړ شو

 سياسي مرستيال مولوي عبدالکبير:

د افغانستان بانک د افغانستان بانک 
امروز شانزده ميليون امروز شانزده ميليون 

دالر امريکايی را ليالم دالر امريکايی را ليالم 
می کندمی کند

 په جالل آباد ښار کې په جالل آباد ښار کېملګري ملتونه:
 د روږدو کسانو لوی  د روږدو کسانو لوی 
مرکز په پارک بدلېږيمرکز په پارک بدلېږي

د معاشونو او تشکيالتو د تنظيم کمېسيون :

نيروهای روسيه در مسير دونتسک ۲۱۰ سرباز اوکراينی را  از بين بردند

 تقسيم بندی  تقسيم بندی ۱۵۱۵ ناحيه شهر هرات به  ناحيه شهر هرات به ۶۰۰۶۰۰ گذر گذر
 به منظور ارائه خدمات بهتر به منظور ارائه خدمات بهتر

په ننګرهار کې د خپلسرو هډو مخه نيول شوې

د کابل ښار په بازارونو کې د ګازو تېلو 
او غنمو بيې راټيټې شوي 

کندهار ښاريان له غږيزې ککړتيا کندهار ښاريان له غږيزې ککړتيا 
شکايت کويشکايت کوي

 اروپايي ټولنه دې د افغانستان په بيارغونه  اروپايي ټولنه دې د افغانستان په بيارغونه 
کې ونډه واخليکې ونډه واخلي

عمران خان يو ځل بيا له نيول کېدو وژغورل شو

په بغالن پکتيکا او کندهار کې 188 زره 
جريبه ځمکه دولتي تثبيت شوه  بډای هېوادونه دې  بډای هېوادونه دې 

له بېوزلو هېوادو سره له بېوزلو هېوادو سره 
مرسته وکړيمرسته وکړي

په کابل کې  )) د ورېښم (()) د ورېښم ((  په نامه د مېرمنو د السي 
توليداتو نندارتون جوړ شو

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 
په بغالن، پکتيــکا او کندهار واليتونو 
کــې د ۱۸۸ زره جريبه دولتي ځمکې 
د تثبيت خبر ورکړي دي. دغه  وزارت 
په يوه خپره کــړې خبرپاڼه کې ويلي، 
چې په دغو واليتونــو کې د غصب د 
مخنيوي او بېرتــه راګرځولو تخنيکي 
او کندهار  په بغالن، پکتيــکا  پالوي 

واليتونو کــې ۱۸۸ زره جريبه دولتي 
ځمکه تثبيــت کړې ده.په خبرپاڼه کې 
راغلي، چې دغــه ځمکه يې د بغالن 
د مرکزي بغالن ولســوالۍ په دشــت 
ګبر ســيمه کې، د پکتيکا په خوشامند 
او شــخېل ولســواليو او د کندهــار 
 په ډنــډ ولســوالۍ کــې تثبيت کړې

 ده.

د کندهار ښــار اوســيدونکي وايي: په 
دې وروســتيو کې په ښار کې د وسايطو 
ترڅنګ د دوکانونو مخته د جرناتورونو 
او د هغو پلورونکو شمېر ډېر شوی، چې 
په الوډسپيکرونو کې د ثبت شوو غږونو 
له الرې پريونکــي را جلبوي ،د کندهار 
ښار اوســيدونکی حکمت الله وايي: له 
يوې خوا په ښار کې بې نظمي ډېره شوې 
او له بلې خوا غږيزه ککړتيا دومره زياته 
شــوې، چې د خلکو اعصاب يې نارامه 
کــړي.)) موږ دلته دموټرو له هارنګونو 

څخه ډېر په تکليف يو له عامو خلکو 
څخه مو هم غوښتنه داده ،چې هرځای 
هارنګونه ونه وهــي دولت بايد لوحې 
نصب کړي ،چې دلته هارنګونه مه وهئ 
((.روغتيــا پاالن هم وايــي ،چې غږيزه  
ککړتيا دانسان پر ذهن منفي تاثري کوي 
کله چې انسان په تکراري ډول له غږيزي 
ککړتيا رسه مخ کېږي نو اعصابو ته يې 
زيان رســېږي او د قهر قوه يې زياتېږي.

 ډاکــر ذبيح اللــه فييض وايــي: غږيزه 
ککړتيا ...     ۷مخ

د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي: 
له روسيې رسه د تېلو د تړون له مخې، 
د هېــواد په بازارونو کــې د تېلو بيه 
راټيته شوې او په وينا يې هڅې روانې 
دي چــې د ســون او خوراکي نورو 
توکو بيې هم راټيټې يش.په وروستيو 
ورځو کې لېدل کېدي چې د تېلو په 
ټانکونو کې د تېلو بيه تر پنځو افغانيو 
راټيټه شوې ده.د صنعت او سوداګرۍ 
وزارت ويانــد وايــي:  )) موږ په  دې 
هڅه کې يو چې له دې هم بيې راټيټې 

يش انشاء الله، لکه څرنګه، چې تاسو 
وينئ، په بازارونو کې د ګازو، تېلو او 
غنمو بيې راټيټې شوې دي.(( يو شمېر 
موټر چلوونکي رسه لــه دې ،چې د 
تېلو بيې د رالوېدو له امله خوشحاله 
دي، خو بيا هم له اړوندو مســئولينو 
غواړي ،چې دغه بيه نوره هم راټيټه 
کړي.په کابل کې ټکسی چلوونکي 
فخرالدين وايي:  )) د تېرو اوونيو او 
مياشتو په پرتله د خدای په فضل رسه د 

تېلو بيه راټيټه شوې ده...   ۷مخ

اداره شــاروالی هرات 15 ناحيه شهری را به 
منظور ارائه خدمات بهتر برای مردم به بيش از 
600 گذر تقسيم بندی کرده است.مسئولين 
شاروالی هرات می گويند که، هر 500 واحد 
مسکونی شامل يک گذر خواهد شد و اين 

تقسيم بندی 50  درصد تکميل شده است.
حميد افضلی، مديرعمومی هماهنگی امور 
وکالی کذر شــاروالی هرات در صحبت با 

رسانه ها ګفته که، روند تقسيم بندی نواحی 
شهری به گذر از يک سال به اين سو آغاز و تا 

کنون جريان دارد.
افضلی می گويد:  )) تا اواخر ماه ثور ســال 
1402 کوشــش می کنيم گــذر بندی تمام 
نواحی تکميل شــود، در گذر بندی از 500 
تا 1000 واحد مسکونی به يک گذر تبديل 
شده است.((اين مسئول شــاروالی هرات 

بيان داشت که با تقسيم بندی نواحی به گذر، 
مشــکالت مردم برطرف خواهد شد.ناصر 
آرمل، سخنگوی شاروالی هرات می گويد 
که ،پيش از گذر بندی، مشکالت نواحی از 
عهده يک وکيــل گذر خارج بود.آقای آرمل 
افزود:   )) با تکميل اين پروســه مشکالت 
مردم و و کالی گذر حل شده و آنان می توانند 

بيشتر برای...     ص۷

د جالل آباد ښــاروالۍ له لوري د 
چپرهــار اډې او انګــور باغ څلور 
الرې ترمنځ د غرفــو لرې کولو او 
 پيل 

ً
د پارک جوړولو چــارې عمال

د  ښــاروالۍ  آباد  جالل  شــوې.د 
عبيدالله  انجنير  رئيس  ســاختمان 
شــېرزاد وايي، چې دغه غځېدلې 
جاده له ۸۰ تر ۱۰۰ متره ســور او 
په ســلګونو متــره اوږدوالي لري، 
چې له تېرو شــلو کلونو راهيسې د 
روږدو کسانو مرکز و، خو اوسمهال 
د جالل آباد ښــاروالۍ له لوري په 
کې پــارک جوړېږي.په ورته وخت 
کې د جالل آباد ښار اوسېدونکو د 
ښاروالۍ دغه اقدام وستايه او ويې 
ويل، چــې د دغه مرکز په جوړېدو 
ســره له يوې خوا د ښــار ښــکال 
زياتېږي او بل لوري ته به دغه جاده 
د نشــه يي توکو د روږدو کسانو له 

شتونه پاکه شي. باختر 

 د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خوا 
له بې وزلو هېوادونو ســره د مرستې 
غوښتنه شــوې ده. د ملګرو ملتونو 
سرمنشــي انتونيو ګوترېش ويلي، 
چې بــډای هېوادونه بايــد له هغو 
هېوادونــو ســره د کال پنځه ســوه 
ميليارده ډالره مرسته وکړي ،چې په 
يوه سخت حالت کې ايسار دي او 
د اقتصادي پياوړتيا او پرمختګ مخه 
يې ډب ده. د مخ پر ودې هېوادونو د 
مشرانو غونډه په هرو لسو کلونو کې 
ترسره کېږي، خو دغه سرمشريزه د 
کرونا وبا د خپرېدو له امله دوه ځله 
ځنډول شوې ده. د دوحې په غونډه 
کــې د ۴۶ مخ پــر ودې هېوادونو 
اســتازو ګــډون کــړی دی، خو د 
افغانســتان او ميانمار استازي دې 

غونډې ته نه  دي ور بلل شوي.
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