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بيش از بيش از ۵۰۵۰ پروژه عام المنفعه در کندز  پروژه عام المنفعه در کندز 
تطبيق شده استتطبيق شده است

مســئولني ریاســت انکشــاف دهات 

والیت کندز میگویند که در یک سال 

گذشــته بیش از 50 پروژه عام املنفعه، 

به ارزش بیش از 85 میلیون افغانی در 

ولسوالی ها و مرکز  این والیت تطبیق 

شــده است. شــاری از باشــنده های 

کندز از عملی شدن این پروژه ها ابراز 

خشــنودی کرده، امــا میگویند که در 

سال های گذشته بسیاری از پروژه های 

انکشــافی در کندز بــه دلیل جنگ و 

ناامنی متوقف ... ص۷

د منځنۍ آسيا هيوادونو د استازو غونډه :د منځنۍ آسيا هيوادونو د استازو غونډه :

   د افغانستان ملي حاکميت او ځمکنۍ  د افغانستان ملي حاکميت او ځمکنۍ 
بشپړتيا ته دې پوره درناوی وشيبشپړتيا ته دې پوره درناوی وشي

 د هنــد او منځنــۍ آســيا هېوادونــو 
 د ځانګــړو اســتازو پــه غونــډه کې

 د افغانستان پر امنيتي، سيايس، اقتصادي 
او بــري حاالتــو خــرې شــوي او 
ټينګار يې کړی، چې د افغانســتان ميل 
حاکميت، يووايل او ځمکنۍ بشــپړتيا 
ته دې درنــاوی ويش. د هنــد د بهرنيو 
چارو وزارت له خوا په يوه خپره شوې 
خرپاڼه کې راغيل، چې د افغانستان په 
تړاو د منځنۍ آسيا هېوادونو له استازو 
رسه د ګــډې کاري ډلــې غونډه تررسه 
کــړه. رسچينې زياته کــړې، دا غونډه 
چې  وړمه ورځ په نوي ډييل کې جوړه 
شوې وه، په کې د کوربه هند ترڅنګ 

تاجکستان،  قزاقســتان،  قرغزستان،  د 
ترکمنســتان او ازبکســتان ځانګــړو 

استازو ګډون کړی و. په دې غونډه کې 

اړوندو هېوادونو... ۷مخ

  د قوشتېپې کانال چارې به له ټاکلې مودې 
مخکې بشپړې شي

د افغانستان اســامي امارت لوړ پوړو 

مســؤلينو د قوشــتيپې کانال د کار له 

بهــره ليدنه وکــړه ،پــه دې ليدنه کې 

لومړي مرســتيال  الــوزراء  رئيــس  د 

مــا عبدالغني برادر ، دويم مرســتيال 

مولوي عبدالسام حنفي، د بلخ واليت 

مزمــل،  داوود  محمــد  مولــوي   وايل 

د افغانســتان ميل راديــو او تلوېزيون 

 ، وثيــق  احمداللــه  مولــوي   مــر 

د مــيل پرمختيا رشکــت عمومي رئيس 

 عبدالرحمــن عطــاش ، د بلخ واليت 

د اطاعاتو او ... ۷مخ

کابينې په بهر کې د افغان بنديانو په اړه کابينې په بهر کې د افغان بنديانو په اړه 
غونډه ترسره کړهغونډه ترسره کړه

د افغانستان د اسامي امارت د کابينې 

په ۲۶مه غونډه کې د لوی څارنوال په 

مــرۍ د بهرنيو چارو، کورنيو چارو 

او عدليې وزارتونو، ســرې محکمې 

او د زندانونــو چارو د ســمون ادارې 

 اســتازيو په ګډون له نــور هېوادونو

 د افغان زندانيانو د را انتقالولو کمېټې 

جوړېــدل تائيد شــول.همدارنګه په 

دې غونډه کې د اقتصادي کمېســيون 

تخنيکي کمېټې ته دنده وسپارل شوه، 

چې د آقينې بندر- شــرغان او هرات 

 - روزنــک پــورې د اورګاډې پټلــۍ 

د جوړولو پــه موخه طرحه برابره او 

د کابينې غونډې ته يې وړاندې کړي.

پــه غونډه کــې د امربااملعروف، نهي 

عــن املنکــر او شــکايتونو اورېدلو 

 وزارت ته دنده وســپارل شــوه، چې 

د لوبو اړوندو ادارو او محتســبينو ته 

سپارښتنه وکړي، چې د ځينو لوبو پر 

مهال نندارچيانو ته... ۷مخ

پاکستان ته د افغانستان صادرات زيات شويپاکستان ته د افغانستان صادرات زيات شوي
 سږ کال د پاکستان د وارداتو په پرتله 

 د افغانستان صادرات زيات شوي دي. 

وزارت  ســوداګرۍ  او  صنعــت   د 

د شــمېرو پــر بنســټ په تېرو لســو 

 مياشــتو کې افغانســتان له پاکســتانه 

د ۹۴۰ ميليونه ډالرو په ارزښت توکي 

وارد کړي دي. هاخوا د افغانســتان او 

پاکستان د ســوداګرۍ د ګډې خونې 

مر وايــي، چې د کورنيــو توليداتو 

 د زياتــوايل لــه املــه افغانســتان ته 

د پاکستاين توکو  ... ۷مخ

 افغاني سرې مياشتې له ۱۱۳۷۸۱۰
 اړمنو مېرمنو سره مرسته کړې

د افغاين رسې مياشتې له لوري په تېر يو 

کال کې په ټول هېواد کې له ۱۱۳۷۸۱۰ 

غــر  او  خوراکــي  د  رسه  مېرمنــو 

خواراکي توکو او نغدي مرسته شوې.

رسه  ســوالګرو  لــه   ډول  همــدا     

د مرســتې په پروسه کې، چې اکرثيت 

 يــې ښــځې دي؛ د ســوالګرو مېرمنو 

د کورنيو له ۲۸۰۸ غړو رسه ۵۶۱۶۰۰۰ 

افغانيو مياشــتينۍ نغدي مرسته شوې. 

د دې ترڅنــګ پــه کابــل، کندهار، 

بلــخ واليتونو  ننګرهــار، هــرات او 

 کې لســګونو بې رسپرســته مېرمنو ته

 د افغاين رسې مياشــتې په مرســتونونو 

کې د ژوند د آسانتياوو او د دوی زامنو 

ته د زده کړو ترڅنګ په خپله مېرمنو 

رسه مرستې شوي او ِحرفوي زده کړې 

ورکــول شــوي.همدا ډول پــه کابل، 

هرات او ننګرهار واليتونو کې د ۱۳۸ 

ښځينه رواين ناروغانو... ۷مخ

په کاپيســا کې د افغانستان د ټولنيز او 
معيشــت ماتړ پروګرام له لوري د ۲۲ 
پراختيايي پــروژو چارې د څه باندې 
۱۲ ميليونــو افغانيــو په لګښــت پيل 

شوې.
 دغه پروژې د نړيــوال بانک په مايل 
ماتــړ د ۱۲ ميليونو، ۱۲۶ زرو او ۴۱۲ 
افغانيو په لګښــت، د يــاد واليت په 
حصه اول او کوهســتان ولسواليو کې 
پلې کېږي، چــې په کې د ۱۱۸ زرو او 
۱۱۶ مرو په اوږدوايل او ۱۳۷ زره ۹۵۶ 
مر مکعب حجم په لرلو رسه د کرنيزو 
 اوبــو کانالونــو او د اوبــو حوزونو

 د پاککارۍ چارې شاملې دي.د يادونې 
وړ ده، چې په دغو پروژو کې به ۲ زره 

۱۸۳ کسانو ته د کار زمينه برابره يش.

 په کاپيسا کې په کاپيسا کې
 د  د ۲۵۲۵ پراختيايي پروژو  پراختيايي پروژو 

چارې پيل شوېچارې پيل شوې ګمرکونو د مالي کال له پای ته رسېدو ګمرکونو د مالي کال له پای ته رسېدو 
مخکې عوايدي هدف بشپړ کړیمخکې عوايدي هدف بشپړ کړی

ماليې وزارت وييل، د ګمرکونو رياست 

توانېدلی،چــې د مــايل کال لــه پای ته 

رســېدو مخکې خپــل عوايدي هدف 

بشپړ کړي.د دغه وزارت په خپره شوې 

خرپاڼــه کې ويل شــوي ،چــې ماليې 

 وزارت، د ګمرکونــو لوی رياســت ته 

د ۱۴۰۱ مــايل کال لپــاره ۱۰۵ ميليارده 

افغانــۍ د عوايدو کلنــی هدف ټاکلی 

و ،چې ياد رياســت وکوالی شول ياد 

هدف د روان مايل کال د کب په ۱۴مه، 

بشــپړ او تر ۱۰۵ ميليــارده افغانيو لوړ 

ګمرکي عوايد ... ۷مخ

هند افغانستان ته د مرسته شويو غنمو هند افغانستان ته د مرسته شويو غنمو 
بله جوپه رالېږيبله جوپه رالېږي

د هندوستان حکومت د ملګرو ملتونو 

د خوړو نړيوال پروګــرام له الرې له 

افغانســتان رسه د ۲۰ زره ميټــرک ټنه 

غنمو مرستې اعان کړی دی. 

د هند د بهرنيو چــارو وزارت له خوا 

په يوه خپره شوې خرپاڼه کې راغيل، 

چې هېواد يې دغه اعان د افغانســتان 

په تــړاو د منځنۍ آســيا هېوادونو له 

اســتازو رسه په ګډه غونډه کې کړی. 

هندي استازو ... ۷مخ

 

په دوو ورځو کې د په دوو ورځو کې د ۴۰۴۰ ميليونو ډالرو  ميليونو ډالرو 
دويمه کڅوړه کابل ته راورسېدهدويمه کڅوړه کابل ته راورسېده

افغانســتان تــه پــرون د 

۴۰ ميليــون   ډالرو نغدي 

بــري مرســتې کڅــوړه 

را ورســېده او پــه کابــل 

ســوداګريز  يــو  کــې 

بانک ته وســپارل شــوه. 

 دا پــه روانــه اوونۍ کې 

د نغدي بري مرســتې دوميــه کڅوړه 

 ده ،چــې افغانســتان تــه را رســېږي.

 د افغانســتان بانک د هــر هغه اصويل 

اقدام چې هېواد ته د اســعارو د راتګ 

لــه اړمنــو کســانو رسه   او د ټولنــې 

 د مرســتې المل کېږي، ســتاينه کوي او

 دا بانک د بانکي ســکتور د ال پياوړتيا 

 او ټينګښــت پــه برخــه کــې خپلې

 هلې ځلې جاري سايت.د افغانستان بانک 

 رهري پر دې باور ده ،چې د بانکي سکتور 

لــه الرې د بــري مرســتو برابــرول 

 روڼتيــا راويل او خلکــو ته د مرســتو 

 پــه رســولو کــې آســانتياوې رامنځته 

کوي.

۸۸ تن در پيوند به اختطاف در شهر  تن در پيوند به اختطاف در شهر 
مزارشريف کشته شدندمزارشريف کشته شدند

مــزار رشیف  امنیتــی در  نیروهــای 
ميگویند که هشــت فــرد اختطافگر 
را در یک عملیات کشــته  اند. محمد 
آصــف وزیری؛ ســخنگوی قومندانی 
امنیــه بلــخ میگوید که ایــن عملیات 
ديــروز در مربوطــات حوزه هشــتم 
امنیتی شــهر مزار رشیف، راه اندازی 
گردید که بیش از دو ساعت دوام کرد.

به گفته او، در جریان درگیری میان دو 
طرف، دو تــن از نیروهای امنیتی نیز 

زخم برداشــتند.وزیری می افزاید که، 
از نزد اختطاف گران، ســه میل ساح 
کاشــینکوف، دو میل تفنگچه، ســه 
عراده موتر و مقداری مهات، بدست 
نیروهــای امنیتی افتاده اســت.این در 
حالی  است که شــهروندان از افزایش 
قضایای اختطاف نگرانــی دارند و از 
نیروهای امنیتــی می خواهند که برای 
جلوگیری از این قضایا، به گونه جدی 

اقدام کنند.

۲مخ

۴مخ

ص۳

ص۵

پرونی غصب اونننی عدالت !

په بشري ټولنه کې د مېرمنو حقوق

امارت اسالمی افغانستان در يک ونیم سال گذشته در 

بخش صادرات دستآورد های چشمگیری داشته است

گردشگران داخلی و خارجی می توانند

به خاطر آرام به واليت بلخ سفر کنند

افغان حکومت :

مسئولين:

مسئولين:



مولوي وقايت الله وقار

پنجشنبه  د شعبان المعظم  16 مه   1444ق کال   l  دکب  18مه    ۱۴۰۱  ل کال  l   د مارچ   9 مه    2023م کال l خصوصي  ګڼه 65مه l پرله پسې ګڼه86 يمه    ، اتمه دوره هيواد

ملتونــه او هيوادونه په عدالت او انصاف نېکمرغه کېږي 

او پــه بې عدالتۍ او نا انصافۍ يې ثبــات او نېکمرغي له 

منځه ځي؛ اســام له بل هر مذهب او نظامه د عدالت او 

انصاف غوښــتنه ډېره کوي؛ خو د عدالت تامني يوازې په 

شــعارونو او کمپايني غونډو او جلســو نــه راځي، بلکې 

زړور او زغرده اقدامات غواړي.

تېر شــل کاله چې دلته د اشغال تر چر الندې يوه بې واکه 

اداره حاکمه وه، هغوی هم د عدالت، مســاوات، انصاف 

او بري حقونو د تامني ښايســته شــعارونه زمزمه کول؛ 

خــو ورځ تر بلــې د عدالت او انصاف پر ځــای ظلم او 

وحشــت وده کوله، شپنيو چاپو او ړندو مبباريو هره ورځ 

له لســګونو انســانانو ژوند اخيســت، د مظلوم غږ خپ 

کړای شــوی و، مال او ځمکه يې د زورواکو او لوړپوړو 

دولتي چارواکو له لوري غصب شوې وه.

 حکومتــي چارواکــو،د پارملــان وکيانــو، زورواکو او 

ټوپکــارو شــاوخوا څلــور ميليونه جريبــه دولتي او د 

خلکــو شــخيص ځمکې غصب کــړې وې؛ هېچــا يې په 

وړاندې غږ هم نشــوای پورته کوالی اقدام خو لرې خره 

وه، د بيــت املال   امکانــات ددې پرځای چــې د ملت په 

هوساينه او ښرازۍ کې مرصف يش،په کور دننه او بهر د 

دنګو ودانيو، پازو او کورونو په جوړولو لګول کېدل.

خو پښــتنو څه ښــه ويــيل، چې »کــوږ بار تــر منزله نه 

رسېږي« د دوی د ظلم کاسه هم نسکوره شوه، د اشغالګرو 

له تېښــتې وروســته زورواکو، ظاملانــو او غاصبينو هم د 

عدالت او انصاف له ويرې پښــې ســپکې کړې؛ د لته يو 

ســپېڅلی او ځواکمن مرکزي اســامي نظام حاکم شو، د 

عدالت او انصاف شعار په عمل بدل شو، د دې خاورې او 

هيواد د تلپاتې ثبــات او پرمختګ لپاره يې ژمنو اوالدونو 

مټې راونغښــتې او په ډېره کمه مــوده کې يې ډېرې غوره 

پايلې ترالسه کړې.

روانه اوونۍ د عدليې وزارت اعان وکړ، چې د اســامي 

امــارت د حاکميت له ورځې يې تر ننه پورې له يو ميليون 

جريبه ډېــره ځمکه لــه غاصبينو راګرځولــې او د پاتې 

شــاوخوا درې ميليونه جريبه غصب شوې ځمکې د بېرته 

راګرځولو لپاره هم چټکې هلې ځلې کوي.

د تېــرې ادارې چارواکــو به هــم د انتخابــايت کمپاینونو 

پــر مهال د عدالــت د تامني او د غصب شــويو اماکو د 

راګرځولو ګرمې ژمنې کولې، خو په عمل کې نتيجه صفر 

وه او د نن واکمنو په پټه خوله ، له يو ميليون جريبه ډېره 

ځمکه له غصبه راوګرځوله، همدا د عمل او تش شعار او 

د نن او پرون د عدالت ترمنځ توپر دی!

د پــرون ډېر واکمنان د فســاد، چور تاالن، ظلم او غصب 

علمــرداران وو، هغوی بهرنيانو د خپلو ګټو لپاره پر ملت 

تپيل وو، هغه مهال ځکه د فســاد او ظلم مخنيوی ناشونی 

و، چــې د چارو واګي د همدغــو خلکو په الس کې وو؛ 

خو د نن ورځــې واکمن د خدمت او عدالت د تامني لپاره 

ژمن، له جرمونو پاک او د ملت رښــتيني استازي دي.

شــعار د هر چا ښايسته او په زړه پورې وي، خو مهم عمل 

دی، ملت بايد د پرديپالو رســنيو له منفي تبليغاتو اغېزمن 

نيش، خلک دې نن او پرون پرتله کړي،  پر کړنو او عمل 

دې قضاوت وکړي. د اســامي امارت چارواکي بايد نور 

هــم د عدالــت د تامني او د ظلم او فســاد د مخنيوي لپاره 

هڅې وکــړي. ملت هم بايد د نظــام کلک ماتړ وکړي، 

تر څو د تېرو څو لســيزو بدبختۍ او فساد په ټوله معنا له 

منځه والړ يش او د يوې باثباته، پرمختللې او هوسا ټولنې 

څښتنان شو.

 پرونی غصب اونننی پرونی غصب اونننی
 عدالت  عدالت !!

يو څوك چې د تېر سپېڅيل جهاد يو تن 
مجاهد و، د اسامي امارت په بېابېلو 
دريځونو، سياســتونو او پاليسيو او 
همــدا راز د مجاهدينو او مرانو  په 
روحيه-احســاس او ولوله كې يې د 
جهاد دغه سپېڅلتيا او د هغې رمز او 
راز وپېژنــدل او بيــا اوس د ولس له 
منځه هاغســې يو عادي وگړی دی، 
هغه پرې را ټول او د اســامي امارت 
د نظام تر سيوري الندې يې نوموړي 
ته روحيه-احساس او ولوله له نږدې 
ور معلومېږي چې د نظام هرې مرجع 
ته يې غږ، هيلې او راپور رسولی يش؛ 
په نېكمرغۍ پســې نېكمرغي به يې 
وي چې دغــه دوه لوريزې روحيې، 
احساســات او ولولــې يو-بل ته رسه 
نږدې او ور وپېژين. بله خوا بيا د تېر 
وسلوال، فرهنگي او سيايس جهاد له 
الرې هــم په قربانيــو او هيلو كې د 
نغښتي اســام، هېواد، ولس، اسامي 
نظــام او په كې را ټولــو ارمانونو او 
نېكمرغيــو چې اوس تــرې برخمن 
او پكې شېبه په شېبه د پرمختگ په 
حال كــې يو؛ په لټه كــې و، خو تر 
منځ يې نړيوال اشــغال، اشغال تپلی 
رژيم، تبليغاتو يې را منځته كړی عام 
فكر-احســاس-فضاء او پر وړاندې 
يې پر همــدې جهاد او مبــارزې له 
يادو ارمانونو او نېكمرغيو لږ لرې او 
بوخت كړي و او يواځې د ور رسېدو 
او ورته د الس جوړېدو هڅې وې چې 
لله الحمد برياليتوب ته هم ورسېدې او 
اوس په مستقيم ډول له همغو ارمانونو 
او نېكمرغيو رسه كار لرو. د بېلگې په 
ډول د ازاد او خپلواك مســلان هېواد 
په توگه افغانســتان چې پر ځان بسيا 
وي، وگړي يې پر خپلو پښو والړ او 
د خپل انساين فطرت له غوښتنې رسه 

ســم د اسامي نظام تر سيوري الندې 
امن اوله خوښۍ ډك-د درنښت ژوند 
ولري او په هيڅ پلمه-هيڅ بيه-كه په 
درنښت هم وي، خو بهرنيو هېوادونو 
ته د تلو اړتيا ونه لري-نه اړ يش-نه يې 
له خپل كور، امن او سمسور هېواده 
وتلو ته زړه ويش؛ زموږ په قربانيو او 
هيلو كې نغښتي و، خو تر هغه مو په 
مســتقيم ډول ورته الس نه جوړېده 
او  چې وســلوال، فرهنگي+تبليغايت 
سيايس جهاد مو برياليتوب ته رسېدلی 
نه وي، نو نه مو هېواد پر ځان بســيا 
كولی شــو، نه مو د چا دلته خوندي 
ژوند او روزگار تضمينولی شو، نه مو 
له بهرنيو هېوادونو راگرځولی شو، نه 
مو تليل را ستنولی او له هلته بند خونو 

را خاصولی شو او...
اوس نو اســامي امارت د تېر جهاد 
د قربانيــو او هيلو په توگه دهمدغو 
پاتې ارمانونو او نېكمرغيو لپاره الس 
پــه كار دی او پكې د خپل ځانګړي 
ســبك له پر مختگونو يــې يواځي د 
نــوي واك يو نيم كال د هېواد او نظام 
اړوند پرمختگونو برخه هم د اشغال 
د مستعمره په توگه د تېر افغانستان په 
پرتله لــوړه او بې مخېنې وه، خو يوه 
د اندېښنې وړ ستونزه نورو هېوادونو 
تــه د وگړو تلل، كډوايل او د كدرونو 
تېښــتې دي. كه څه هم د دې الملونه 
پردۍ السوهنې او د استخبارايت كړيو 
وخت په وخت وضعيتونو ته پاملرنې 
او پارونــې دي چې پر ټول توان يې د 
اسامي امارت د مخنيوي هڅې ال ډېر 
كار ته اړتيا لــري، خو ځينې نادودې 
چې اشــغال پر خپل مهــال پنځولې، 
دود شوې او اوس يې نور له بهر رسه 
تړاو هم له منځه تللی؛ د زاړه او اوس 
ناچله پنځونې په توگه)اشغال(په نه 

شــتون كې له لږ هلو ځلــو رسه هم 
له منځه تللــی يش. له دغو نادودو بيا 
ولور د افغاين ټولنې د ډېرو او تقريباً 
ټولو انفــرادي او ټولنيــزو ناخوالو 
ترشــا يو سر او گواښوونكی محرك 
او پاروونكــی المل دی چې د رشعي 
نكاح په الره كې د يو جدي او ســر 
خنډ په ډول ټولنه كې په خورا مهارت 
ځــای پر ځای او پر نــادرو نومونو، 
پلمــو او اصطاحاتو پټ هم ســاتل 
شــوی، آن پكې له خېښۍ او دوستۍ 
وروسته پر بدۍ د هغې اړولو ځينې 

نورې نادرې نادودې هم وررسه په تړاو 
پنځول شوې چې په پلمه يې د كوژدنې 
لومړنــۍ خره د لوړ ولور او داســې 
رشطونــو او قار يش چــې د نكاح 
رشعــي حيثيت او ټــول مصلحتونه 
زيامنن او تر پوښتنې الندې كړي. هو 
! ولور د رشعي نكاح په الره كې ځای 

پر ځای شــوی او پټ خنډ او گواښ 
و او دی، خو عام فكر او احســاس 
چې د فكــري او تبليغايت جگړې له 
الرو رامنځته كېږي؛ ترې فرسخونه 
لري د نور څه پر بنســټ جوړ شوی 
او هغه لكه چې ټولو ته معلوم دی د 
انفرادي او ټولنيزې مستحكمې ارادې 
او عقيدې، لوړ اميانونه او همتونه او 
پر بنسټ يې والړ د ژوند لوری چپه 
كوي او بدلــوي چې اوس له پورتني 
حيثيت رسه د ولور پنځول شوي عام 
فكر او احساس د همدې فرسخونو په 

كچه د هر ډول بدمرغيو گڼې هغه را 
والړې كړې دي.

دغه عام فكر او احساس بيا له ديني 
طبقې او مجاهدينو چې زموږ په ټولنه 
كــې له مادي پلوه لــه ټولو بېوزله او 
خواره طبقه ده؛ رسه د نكاح نه كولو 
يا پرې له نورو  د لوړ ولور منلو ور پيل 

كړل شوی، ترڅو په لومړي گام كې 
پرې همدوی په نښــه او له دين-ديني 
طبقې-مجاهد رسه د رشتې مخه ونيوله 
يش، خلــك ترې لرې کــړای يش، په 
اسانۍ او كمه بيه د رشتې پيدا كولو په 
فكر له جهاد-ديني زدكړو او ديندارۍ 
الس لنډ كړل يش، نوي نسل او ښځينه 
قر كــې د ديني پوهــې او روحيې 
پنځېدلــو لړۍ ودروله يش، ښــځينه 
قر خدای ج ور كړی خپل هويت-

حيثيت-د همدې ولور په گډون خپل 
هيڅ حق په سمه مانا ونه پېژندلی يش-

ويې نه غوښتلی يش-ترالسه يې نكړلی 
يش، زموږ ټولنــه له مذهبي پلوه او د 
هغې مذهبي هويت پېكه يا هم يو مخ 
له منځه يوړل يش، د مجاهد او ديني 
طبقې انځور دلته په افغاين دود له ټولو 
بد او سپك وښودل يش چې بيا ترې په 
هره اسام ضد حربه كې گټه پورته او 
ميل بڼه هم وركړله يش او داسې نور. 
ترڅنگ يې روزگار او كارموندنې له 
منځه وړې، مايل رسچينې وچې كړای 
شــوې او دا دواړه په پرديو او د هغو 
په مرستو پوري تړل شوي وو، ترڅو 
همدغه رشعي مهر په سيستاتيك ډول 
د ټولنې د هغو ټولــو بدمرغيو المل 
يش او هم شــو چې نن ور رسه مخ او 
الس  اوگرېبان ده. خو د ناوړه اړيكو 
او الرو-توكو يې بيا د بشــپړ پراخ او 
ارزان بازار په رامنځته كولو تر ډېره 
كور په كور اختاط عام كړ، د كور 
مېرمنو-نارينو او خپلو مېرمنو-نارينو 
په نوم له كورونــو او خپلويو د غر 
محرم ټكــی ووت او د هغو خپلوانو 
چې وررسه د رشعي نكاح د ناروا وايل 
له وجې ناسته-والړه-سفر وررسه روا 
دي؛ له هغو نــورو رسه چې وررسه د 

رشعي نكاح...     ۴مخ

څومره د عزت او درنښت خاوندان 
له کبله ســپک  اقتصاد  د کمزوري 
شول؟ او څومره له حياء او پت نه 
ډکې خويندې د )فقــر( له غمه بې 

پته او بې حياء شوې؟!
هــر انســان ته پــه دې دنيــا کې د 
ازموينــې جا پارچه ورکړ شــوې 
ده، څــوک د بــې پايه شــتمنۍ په 
ســوال کې ګــر دی او څــوک له 
داسې سوالونو رسه الس او ګرېوان 
دی ،چې پيل، منــځ او پای ټول يې 

په )غربت( والړ دی.
د نــړۍ پر دريځ چــې نن څوک د 
دغه دريــځ واکوال دی او خره يې 
پــه رشق او غرب کــې بې چون او 
چرا منــل کېږي، د همدې اقتصادي 
ځــواک برکت دی، کنه په ظاهري 
او معنــوي قــوت کې هغــوی ډېر 
واړه دي او زموږ په غرونو او درو 
کــې تر هغو ډېر قوي خلک شــته 
،چــې بدين او معنوي ځواک يې تر 

هغوی باال دی.
يوه دوست په خاطره کې ويل، چې 
کــر ورور مې له مــا په کور ډېر 
معــزز يادېــده، واړه او زاړه به يې 
راتګ ته ډېر خوشالېدل، په داسې 
حال کې چــې زه مر وم؛ خو زما 
د مرۍ عزت هــم هغه ته ورکول 
کېــده، زما او د هغــه تخصص هم 
يــو و، خو بيــا هم زه نــه پوهېدم 
،چې المــل څه دی؟ له يوڅه تاش 
وروســته پوه شــوم ،چــې خره د 
اقتصاد ده، هغه پيسې ګټي او زه په 

کور بوج يم!
دا د يــوې کورنــۍ انځــور دی، د 
ټولنــې خو مــو دا حــال دی ،چې 
که څــوک ډېرې پيســې ولري؛ نو 
کنځلو تــه يې هم خلــک خاندي 
او که څوک په پيســو خوار پړک 
وي؛ نــو مرغلرو ته يې د کنځلو په 
څېر غرګون ښــودل کېږي! عجېبه 
ده، د )خــان( له خولــې ،چې څه 

راوځي، د پاملرنــې وړ دي؛ خو د 
مزدور خوله له هغه ډېره سپکه ده.

موږ په متلونو کــې هم د اقتصادي 
خوارۍ غيبت وينو، » د خوار ما 
په اذان څوک روژه نه ماتوي«، » د 
خرات په ورځ د غريب سړي غوا 
ورکــه وي« او ... ټــول د غريبۍ 
بــړاس دی او هغه اغېزه يې ده چې 
کــه څوک يې څومره هــم د پټولو 

هڅه وکړي، نه پټېږي.
خــدای تعالی مې دې نه غلطوي، دا 
نن چې په کومه زمانه کې اوســو، 
ډېر هغه وګــړي، چې د چا تر امر 
او رهرۍ النــدې دي او اړيکه يې 
مادي اړخ هم لري؛ نو دا کر خېل 
د خپلــې رهرۍ دا دومــره ټيټ او 
پــاس د خدای په خاطــر نه، بلکې 
ددې په خاطــر کوي ،چې له دندې 
يې ګوښه نه کړي او دغه اقتصادي 

منبع پرې بنده نه يش.
هغوی چــې له ټولو زيــات په دې 
غږېږي ،چــې الله تعالی رازق دی، 
هــم پــه دې رنځ اختــه دي او ډېر 
کم وګــړي داســې دي، چې ددغې 
بې مروته چاپلوســۍ په کيسه کې 
نــه دي، دوی ،نو حــق او خدمت 
غــرګ اړين ګڼي او له دې کبله نو 
ددغه ډول وګړو شــپې په هر ځای 
کې کمې وي، د دوی په اړه بيا نور 
حرضات داســې وايي ،چې دوی د 
دې عرص پر غوښــتنو نــه پوهېږي 
او د خدمــت طريقه يې زده نه ده، 
څومره د افســوس وړ ده ،چې موږ 
نن د خدمت او ډېر کله د معنوياتو 
په ډګــر کې هــم د )چاپلوســۍ( 
او )غــوړه مالۍ( رويــه اختياروو 

او ځان پــه دې ډګر کــې له نورو 
چاالکه ښيو.

عزتونــو  د  ســتونزې  اقتصــادي 
لوټوونکي دي، موږ چې نن د نړۍ 
پر دريــځ نره خره نه شــو کولی، 
اقتصادي ســتونزې راتــه خنډ دی، 
اقتصــادي آزادي نه لــرو او اقتصاد 
مــو د پرديو الس کــې دی، د نړۍ 
په کــوم کونج کې چې ډالر لږ لوړ 
يش؛ نــو د دې وطــن د هغه بر غره 
پر کروندګر يې هم اغېزه غورځي 
او دا ځکــه چې نن د ډالــر خېلو 
اقتصــادي باداري ده او موږ ورته د 

خېر پر غونډۍ ناست يو.
د يوه پوه وينا مې لوســته چې وييل 
يې و: کله چې کوچنی وم، ګومان 
مې کاوه چــې مال په دنيــا کې له 
ټولو زيــات مهــم دی، مګر اوس 
چې ســر شــوی يم، دا مې کشف 
کړه ،چــې زه له هاغــه وخته په 

حقه وم.
زمــوږ د ديني پاټکي ســتونزه داده 
،چــې دلته د تــوکل غلــط تصور 
شــاګرد تــه ورکول کېږي، اســتاذ 
د دې هڅــه کوي، چې شــاګرد ته 
دا ووايــي ،چې د اقتصاد په کيســه 
کې مه اوســه، د رزق ذمه وار الله 
تعالی دی او ته ،نو بايد د دين لپاره 

خدمت وکړې!
عجېبــه ده، کلــه چــې يــو څوک 
اقتصادي ســتونزې ولــري، هغه به 
د کــال حد ته څنګه رســېږي؟ دا 
ســمه ده ،چې علمي مزل بې کړاوه 
شــونی نه دی؛ خو آيا په دې اړه به 
ګناهــګار نه يو، چې دغه کړاوونه 
خو راکمېدای يش، په زور يې ځان 

او قــام ته زياتوو؟ لټــي او غفلت 
کــوو او وايو، چې د رزق ذمه وار 

بل څوک دی؟ 
همدغه څوک ،چې دا خره کوي، 
لږ خو دې په کور کرار کېني ،چې 
دغــه عقېده يې ثابتــه يش، خپله به 
دنــدې لري، خو  درې څلور ځايه 
نورو ته به وايي، چې ټک کار ونه 

کړئ، کنه توکل مو خرابېږي.
مــوږ د احاديثــو لــه يوه اســتاذه 
اورېــديل وو، چــې د رســول الله 
صلی الله عليه وســلم ددغه مبارک 
حديــث په تريــح کې يــې ډېر 
جالب وويل، چــې د توکل په باب 
دی، پيغمــر صلی الله عليه وســلم 

فرمايي،ژباړه:
))كه تاســو پــه الله تعالــی باندې 
مناســب توکل کولی؛ نو د مرغانو 
په څېــر به يې روزی درکړی وای، 
هغوی هر سهار وږي نس  له خپلو 
ځالو وځي او ماښــام بيا ډکه خېټه 

بېرته ور ستنېږي.((
اســتاذ مې ويل: دلتــه يې د مرغانو 
په اړه هــم وفرمايل، چــې مرغان 
وځي او پــر ځای نه پاتې کېږي، د 
توکل معنی خو داده ،چې وســايل 
او اســباب به پــه کار اچوې او بيا 
به پرې زړه نه تړې، زړه به په هغه 
ذات پورې تــړې ،چې دغه هر څه 
يــې پيدا کــړي دي او په واک کې 

يې دي.
زموږ د ټولنې ډېره برخه په همدې 
فکر ده، چې له ژونده خوند نه يش 
اخيستلی، هغوی د اقتصاد په کيسه 
کې نه دي، او د عايد او مرصف په 
اړه بې تفاوته چلند کوي، له همدې 

کبله نو لکه څنګه چې ښــايي وړ 
ژونــد يې په نصيب نه دی او غم بيا 
دادی ،چې د دې هر څه پړه پر دين 
اچوي، خلکو ته په ســرګو کې دا 
شګې شيندي ،چې موږ دينداره يو، 
که دين له ماله منع کړی نه وای؛ نو 

موږ به ډېر شتمن وای.
د ســلفو صالحينــو ريض  دوی دې 
الله عنهــم تاريخ وګوري چې هلته 
په هغوی کې شــتمن خلک څومره 
وو؟ او د دغو شــتمنو له السه دين 
ته څومره خېر رســېدلی دی؟ بيا به 
د مال پــه قدر پــوه يش او که نور 
هېــڅ نــه وي، د رســول الله صلی 
اللــه عليه وســلم په هغــه حديث 
کــې دې لږ تم يش ،چــې عمرو بن 
العــاص ريض الله عنه ته يې فرماييل 
و: غواړم چې يــوې جګړې ته دې 
او زه  واســتوم، چې غنيمت وګټې 
دې پکــې برخه هم وکــړم، عمرو 
ريض الله عنه ورتــه فرمايي: د الله 
رســوله، ما د مال په خاطر اســام 
نه دی راوړی، نبــي صلی الله عليه 
))ای  فرمايي،ژبــاړه:  ورته  وســلم 
عمرو، حال مال خو له نېک سړي 

رسه ډېر ښه دی !((
حال مال ولې ښــه دی؟ ځکه چې 
مــال د ژوند اړتيــا ده، چې پرته له 
دې نه کېږي، تاســو هغه دعوتګر 
وګورئ ،چــې اقتصاد يې کمزوری 
وي او هغــه هم وګورئ چې ښــه 
اقتصاد ولري، د چا خرې ته خلک 
ښــه غوږ وي؟ او د چا لپاره د خېر 

ډېر ميدانونه په ګوتو ورځي؟
که اقتصادي ســتونزې په معقوالنه 
او ابرومندانــه شــکل حل يش؛ نو 
راتلونکــی نســل به بيــا تيار خور 
نســل نه وي، هغوی به پــه بېابېلو 
ډګرونو کې مخکښان وي او د دين 
او وطن نــره مناينده ګي به کوي او 
د دغسې خلکو دنيا او آخرت دواړه 

به روښانه وي. 

اقتصادي  ستونزېاقتصادي  ستونزې

عبدالعزيز ابوبکر

د ديني عالمانو شوراگانو ته هيلې !!د ديني عالمانو شوراگانو ته هيلې !!

تېــر  د  امــارت  اســامي  نــو  اوس 
ــه  ــه توگ ــو پ ــو او هيل ــاد د قرباني جه
ــو  ــو او نېکمرغي ــې ارمانون ــو پات دهمدغ
ــل  ــې د خپ ــه کار دی او پک ــاره الس پ لپ
ــې  ــو ي ــر مختگون ــه پ ــبك ل ــړي س ځانګ
د  کال  نيــم  يــو  واك  نــوي  د  يواځــي 
پرمختگونــو  اړونــد  نظــام  او  هېــواد 
پــه  مســتعمره  د  اشــغال  د  هــم  برخــه 
ــوړه  ــه ل ــه پرتل ــتان پ ــر افغانس ــه د تې توگ
او بــې مخېنــې وه، خــو يــوه د اندېښــنې 
ــړو  ــه د وگ ــو ت ــورو هېوادون ــتونزه ن وړ س
تېښــتې  کدرونــو  د  او  کډوالــي  تلــل، 

. ي د
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د انټرنتي او مخابرايت اړيکو په بيو 
کې ټيټوالی د دې ســبب شوی،چې 
او  انټرنت  هيــوادوال  شــمېر  ډېر 
مخابراتــو ته الرسســی پيدا کړي.

په پخــواين نظام کــې د انټرنت او 
مخابرايت اړيکو بيې لوړې وې؛خو 
د اســامي امارت په واکمنېدو رسه 
او معلومايت تکنالوژۍ  د مخابراتو 
وزارت او د خصــويص مخابــرايت 
او  همــکاري  ترمنــځ  رشکتونــو 
همغــږي د دې المل شــوې،چې د 

انټرنيــت  او مخابــرايت اړيکو په 
بيوکــې ټيټوالی رايش.رسبېره پردې 
د هيــواد په لرې پرتو ســيمو کې د 
جګــړو او ناامنيو لــه امله خلکو 
او مخابــرايت خدمتونــو  انټرنــت 
ته الرسســی نــه درلود،خــو اوس 
دغه ســيمې انټرنيــت او مخابرايت 
خدماتو ته الرسســی لري،چې دغه 
بهــر د معلومــايت تکنالــوژۍ او 

ښکارندويي  پرمختګ  د  مخابراتو 
کوي.اوس هم په لرې پرتو ســيمو 
کــې د مخابــرايت ســتنو د درولــو 
چارې روانــې دي،چې له مخابرايت 
يش.دغــو  برخمنــې  خدمتونــو 
فعاليتونــو ته په کتــو رسه د هيواد 
ورځپاڼــې خريــال د مخابراتو او 
له  تکنالــوژۍ  وزارت  معلومــايت 
الله ))الکوزي(( رسه  وياند عنايت 

مرکه کړې،چې خپرېږي.
پوښــتنه: د يوه کال په موده کې د 

تکنالوژۍ  معلومــايت  او  مخابراتو 
وزارت څــه فعاليتونه تررسه کړي 

دي؟
ځــواب:د هيواد ټــول واليتونه تر 
انټرنيټي او مخابرايت پوښښ الندې 
مخابراتــو  دي.د  شــوي  راوســتل 
وزارت  تکنالــوژۍ  معلومــايت  او 
هيوادوالو تــه انټرنتي او مخابرايت 
خدمتونــه وړاندې کوي،چې د يوه 

کال په موده کــې يې ډېر فعاليتونه 
دي.دغــه وزارت  کــړي  تــر رسه 
جوړونکی  پاليــي  او  ســکتوري 
ريګوليټرونــه  دوه  دی.مــوږ 
لرو،چــې يو يې اترا او بل يې اوپرا 
لرو،چې  اپرېټر  دې  پر  دی.رسبېره 
اداره  او پســت  تېلــې کام  افغــان 
ده.دغــو ادارو ډېر فعاليتونه تررسه 
کــړي دي. د مخابراتو او معلومايت 
تکنالــوژۍ وزارت پــه يــوه ربع 
کې کابو۴۴ لــوی پانونه لرل،چې 

له دغــو پانونو ۷۵ ســلنه ،چې په 
بېا بېلــو برخو کــې وو پيل کړي 
دي.همدارنګــه هغــه ســيمې،چې 
خدمتونــو  مخابــرايت  او  انټرنتــي 
ته د ســايټونو د نه شــتون له امله 
الرسسی نه لري الرسسی پيدا کړی 
تــه  دې  وزارت  مخابراتــو  دی.د 
ژمن دی،چې هغو ســيمو ته،چې د 
شــلو کلونو په موده کې مخابرايت 

خدمتونه نه دي رســول شوي ورته 
ټول  کېږي.اوس  رســول  خدمتونه 
پوهېږي،چې د هيواد ټولو ګوټونو 
ته انټرنټــي او مخابــرايت خدمونه 
رســول شــوي دي.لکه: پکتيکا،ن

او  ورســتان،کونړ،کندهار،هلمند 
همداسې ډېرو نورو سيمو ته لکه: 
د پکتيا،لوګر داسې سيمې وې،چې 
هېــڅ راز مخابــرايت خدمتونــه نه 
و ور رســېديل.د دغو ســيمو وګړو 
به،چــې لــه خپلــو خپلوانــو رسه 
دوی  ټينګوله،نو  اړيکــه  مخابرايت 
به نورو ســيمو ته تلــل او له هغه 
ځايه به يــې بيا له خپلو دوســتانو 
رسه اړيکــې نيولــې.اوس تر ډېره 

بريده دغه ستونزه حل شوې ده.
مخابرايت  او  انټرنيټــي  د  پوښــتنه: 
خدمتونــو د وړاندې کولــو د بيې 
راټيټولو لپاره ستاســې هلوځلو څه 

پايله ورکړې،که څنګه؟
معلومايت  او  مخابراتــو  ځــواب:د 
تکنالوژۍ وزارت په دې هڅه کې 
دی،چــې په لوړ او ښــه کيفيت او 
مناســب نرخ ولس تــه انټرنيټي او 
کړي.د  وړاندې  خدمتونه  مخابرايت 
تکنالوژۍ  معلومــايت  او  مخابراتو 
د  رسه  وار  پــه  مســئولينو  وزارت 
رسه  رشکتونو  خصــويص  مخابرايت 
افغانســتان  درلودلــې.د  غونــډې 
اوضــاع او رشايطــو تــه پــه کتو 
رسه اوس د مخابــرايت او انټرنيټــي 
خدمتونو بيې راټيټې شــوي دي.له 
دې وړانــدې د يو جــي يب انرنيټ 
بيه له ۱۸۰ افغانــۍ تر ۲۵۰ افغانۍ 
پورې په بازار کې پلورل کېده؛خو 
اوس د يو جي يب انرنيټ...   ۷مخ

امارت اسامی افغانستان در يک ونيم سال 
گذشته در بخش صادرات دستآورد های 

چشمگيری داشته است
 د  هيــواد ټول واليتـونه تر انټـرنېټي د  هيــواد ټول واليتـونه تر انټـرنېټي

 او مخابراتي پوښښ الندې دي او مخابراتي پوښښ الندې دي

بوده  اجتاعی  موجودات  انسان¬ها 
که اســاس زندگی شــان از خانواده 
آغاز شده، مبناء و مرجع چگونگی 
آنها  افکار و عقایــد  شــکل¬گیری 
برعــاوه ســبک زندگــی شــان را 
خانــواده شــکل میدهــد. در مورد 
شــیوه¬های پیشــگیری از جرم در 
جهان کنونی تاکید بیشر بر پرورش 
ســامل فرزنــدان از طــرف خانواده 
اســت. از این¬که خانواده به مثابه 
یک کانــون تربیت و پرورش نقش 
و اهمیت بسزا در پیشگیری از جرم 
داشته بدین ملحوظ خانواده مهرین 
عامــل بازدارنــده جــرم و افزایش 
دهنده جرم در جامعه اســت چون 
خانــواده یکــی از مهمریــن عامل 
انسان¬ها  شخصیت  تشکیل¬دهنده 
است که در قوانین الهی و موضوعی 
بــر بــاالی خانــواده تاکید شــده 
است.» خانواده رکن اساسی جامعه 
را تشــکیل میدهد«. نــه تنها ادیان 
الهی بلکه متام اصول وضعی بر بر 
متمدن  جوامع  فرهنگ¬های  عاوه 
تاکید بر مهم و اساسی بودن خانواده 
در پیشــگیری از جرایــم دارند. از 
جمله خانواده مســلان همیشه میان 
آرمــان گرائی و واضــع بینی دیدگاه 
و عوامل  نگــری  فراگیــر جزئــی 
ثابت و متغیر تعــادل الزم را فراهم 
میناید. در عرصه آرمــان گرائی و 
واضع بینی، خانواده مســلان تاش 
میکند که از زندگی خوب، ســامل، 
آینده¬ی  صمیمیــت، درآمد کافــی، 

روشــن و در حال ترقی برخورداری 
داشته باشد. خیر و سعادت خویش 
را در عملی منودن مســئولیت¬های 
دینی و احکام اسامی میداند و هیچ 
یک از رهنمودهای قرآن و سنت را 
به دست فراموشــی منی¬سپارند که 
رفتار و زندگانی بر منوال و هدایات 
کاهش  باعث  اســامی  دســتورات 
و جلوگیــری از جرایــم می¬گردد. 
برای اینکه مــا بتوانیم یک جامعه 
متمدن در رفاه و عاری از اســتبداد 
و فساد داشــته باشــیم نیاز است تا 
در اهمیت¬دهی ونقش خانواده¬ها 
توجــه الزم مناییــم چــون خانواده 
اســاس فکری جامعه¬ها را شــکل 
میدهــد. برای پیشــگیری از جرایم 
به شیوه کم هزینه و کارا باید توجه 
الزم بــه تربیه و پــرورش افراد در 

خانواده صورت گیرد.
خاص  مفهــوم  به  فامیل)خانــواده( 
آن بــه یک گروپ اشــخاص اطاق 
میگردد که در یک خانواده زندگی 
داشته و معموال شــامل پدر، مادر و 
فرزندان میشود و یا به عباره دیگر، 
گروهی اســت مرکب از اشــخاص 
خویشــاوندان نســبی و همرس او، 
گروهی که از یکدیگر ارث میرند 
و گاهی هم متامی خویشاوندان سببی 
در مفهوم خانواده شــامل میگردند. 
کــه در زبان انگلیســی بنام فامیل و 
در زبــان عربی بنام عایله و در زبان 
دری بنام خانواده یاد میگردد.به نظر 
عده یی از علــاء خانواده کوچک 
به زن و شــوهر و فرزنــدان اطاق 
میگردد و خانواده متوسط به اقوام 
و خویشــاوندان مانند پــدر، مادر، 

پدرکان، مادرکان، خواهر، برادر، 
خاله، عمه، کاکا، ماما و فرزندانشان 
و غیــره اطاق میگــردد و خانواده 
بزرگ بــه کتلــه عظیــم و بزرگ 
جامعه اطــاق میگردد که اســاس 
ارتباط ایشــان بر اخوت و برادری 
قرار داده شــده اســت. چنانچه در 
قرآن عظیم الشان آمده است ترجمه: 
جز این نیســت که مؤمنــان برادر 

یکدیگر اند. 
انســانی  مدرســه¬ی  خانــواده 
پرورش  بــرای  اساســی  ورضورت 
نفس و ادامه زندگی آرام و کمک به 
انتظام جامعه و تقویت آن به عوامل 
ســازنده ایفاء و ماندگار نوع بری 
اســت. اما پــرورش نفس انســانی 
متکامل که تبلور رشــد جســمی و 

عاطفی انسان   ...   ص۷

د نيالگيو اېښودل په حقيقت کې 
زمــوږ د خلکو يــو لرغونی دود  
بلل کېــږي ، نو ځکه هــرکال د 
هېواد په ګوټ ګوټ کې د قدرمنو 
هېوادوالــو لــه لوري د ســيمې د 
زرغونتيا او د ښارونو د سمسورتيا 
په موخه بېابېل نيالګي اېښــودل 
کېږي، نــو د ټولنې د هر وګړي دا 
سر مسئوليت دی،چې د چاپېريال 
ساتنې لپاره هر کال يو يو نيالګی 
کېږدي او ســاتنه يې وکړي، نو په 
هيواد کې د نيالگيو د ايښــودلو د 
مــيل ارش پــه دوام او د چاپېريال 

ټــول قدرمن  په موخــه  ســاتنې 
هيــوادوال بايــد اوس د ژوندانه 
اېښــودلو  په  نيالګيو  د  چاپېريال 
رسه ښکلی کړي، نو اړتيا بومل چې 
په دې کار کې خپل امياين، وجداين 
او مــيل پور ادا کــړي، دغه راز د 

جوماتونو ټولو خطيبانو، عاملانو، 
او غر  ليکواالنو، پوهانو، دولتي 
دولتي )غږيزې، تصويري او چاپي 
( او مخابــرايت رشکتونو  رســنۍ 
ته هــم اړينه ده چــې د هيوادنۍ 
سپېڅلې مينې او وجيبې له مخې په 
پراخــو تبليغاتو الس پورې کړي، 
پيغامونه واستوي، خلکو او ټولنې 
تــه پراخ معلومــات ورکړي،چې 
ټول خلک د نيالگيو په اېښــودلو 
رسه د هيواد د سمســورتيا او ونو 
د ســاتنې او پالنې په پروگرامونو 
کې کارنــده ونډه واخــيل، ځکه 

افغانســتان زموږ د ټولو گډ کور 
دی، نو اړينه ده چې د خپل هيواد 
د آبــادۍ، سمســورتيا، زرغونتيا، 
ښېرازۍ او پرمختگ په موخه په 
هيوادين لوړ او ســپېڅيل احساس، 
رښتينې مينې او بشپړې ځواکمنتيا 

کار او زيار ته مټې را بډوهو او په 
نه ستړې کيدونکې توگه د پرسيل 
له ښايســته گلونو، شــنو بوټو او 
زرغونو کروندو رسه يو ځای خپل 
زړونه خپل کورونه، خپل ښارونه 
ورغوو او پر يو ښکيل او سمسور 
گلبڼ يې بدل کړو، زموږ دغه هيله 
هغه وخت په حقيقت بدلېدای يش 
چې د ټولنې هر وګړی د خپل وطن 
پر وړاندې د مســووليت احساس 
وکــړي او په هراړخيــزه توگه د 
هيــواد په ابادۍ او ښــېرازۍ کې 
خپله بې درېغه مرسته او همکاري 
ونه سپموي، پر دې بنسټ اړينه او 
افغانان  ټول  برېښي،چې  رضوري 
په پوره همغږۍ رسه په رښــتينې 
توگــه الس په کار يش او د امکان 
تر حده په خپلو اړوندو ساحو کې 
نيالگي اوبېا بېل بوټي کېږدي او 
يا په اړوندو ســيمو کې د دولتي يا 
غر دولتي  بنسټونو او ارگانونو له 
خوا چې کــوم نيالگي او گلبوټي 
اېښودل کېږي د هغو کلکه ساتنه، 
څارنــه او پالنــه وکړي،نــو هغه 
وخت به زموږ هيواد په يو ښکيل، 
ښايسته او رښتيني گلبڼ بدل يش او 
د روغتيا له پلوه به زموږ د ژوندانه 

چاپېريال هم خوندي شوی وي. 
قدرمنو هيوادوالــو! همت وکړئ 
او په خپلو اړوند ســيموکې د ډول 
ډول نيالګيو په اېښــودلو د هيواد 
په سمسورتيا او ښېرازۍ کې ونډه 
واخلئ او خپل رښــتينی هېوادنی 

مسئوليت اداکړئ. 

شاه محمود دروېششاه محمود دروېش

عنــوان  تحــت  منایشــگاهی 
))منایشگاه تولیدات کار و تحصیل 
((در هوتل کابل رسینا برگزارشــد 
و در ایــن منایشــگاه صنعتــکاران 
کشــور تولیدات داخلی شــانرا به 

گذاشتند. منایش 
فراهی  مهاجر  اللــه  حیات  مولوی 
اطاعات  وزارت  نراتــی  معیــن 
منایشــگاه  ایــن  در  فرهنــگ  و 
اشــراک منودند و طی ســخرنانی 
صنعتــکاران  از  گفتند:))حایــت 
راســتای  در  گــذاران  رسمایــه  و 
مهم  کشــور  اقتصــادی  پیرفــت 
مــی باشــد.((وی از صنعتــکاران 
خواســت کــه در تولیدات شــان 
و  بگیرنــد  نظــر  در  را  کیفیــت 
همچنان از مردم و نهادهای دولتی 
که  منودنــد  تقاضــا  خصوصــی  و 
بیشــراز تولیدات داخلی اســتفاده 
و حایــت کنند و از ایــن طریق 
در رشــد صنايع داخلی ســهم فعال 
بگیرنــد.در ایــن منایشــگاه داکر 
عبداللطیــف نظــری معین وزارت 
وی  منــود  ســخرنانی  نیز  اقتصــاد 
ســال  چنین گفت:))در طول یک 
افغانســتان یک اعشاریه  گذشــته 
هفت میلیارد دالر صادرات داشــته 
اســت و درایــن مــدت  امــارت 
اسامی افغانســتان در عرصه های 
های  دســتآورد  اقتصادی  مختلــف 
نزدیک  و  است  داشته  چشمگیری 
به دو ســال اســت که بودجه ملی 
می  تامین  داخلــی  ملــی  عواید  از 
شــود.((وی تأکید منود: استفاده از 
ظرفیــت ها و تولیــدات داخلی و 
تاجران  دارن و  از رسمایه  حایت 
از واردات بی کیفیت  و جلوگیری 
خارجــی راهکار امارت اســامی 

می باشــد .در این منایشگاه حدود 
صد غرفه به منایش گذاشــته شــده 
بود کــه در آن صنايــع و تولیدات 
وطنــی برای عاقمنــدان به منایش 
گذاشته شــد و بیش از ۴۰ در صد 

این غرفه هــا برای تولیدات وطنی 
خانم ها اختصاص داده شده بود.

بدون شــک صنايع داخلی ســتون 
انکشاف  اساسی  هســته  و  فقرات 
تشــکیل  را  کشــورما  اقتصــادی 
می دهــد و حایــت همــه جانبه 
از انکشــاف آن ســبب  پیرفــت 

اقتصادی کشور می شود.
خوبــر  انکشــاف  و  پیرفــت 
صنايــع داخلــی کشــور بازارهای 
بیــن املللــی را تحت شــعاع خود 
قرار داده و موجــب تقویه هرچه 
بیشــر اقتصاد کشــورما می شود.

بــر همه ما الزم اســت که اجناس 
تولیدی پيشــه وران خود را بخریم 
و از این طریــق از تولیدات وطن 
حایــت کنیم.درایــن راســتا باید 
همــکاری و مواظبت الزم صورت 
ایــن گونه همکاری  ادامه  گیرد و 
الزم باعث رشــد بیشــر تولیدات 
داخلی می شــود کــه در نتيجه آن 

وضــع زندگــی مردم مــا خوبر و 
بهر شــده و باالخره موجب تقویه 
اقتصاد کشــور و مردم ما میگردد 
و بــه قلــه هــای شــامخ ترقی و 
موازنگی  بی  و  می رســند  پیرفت 

در صــادرات و واردات، تولیدات 
بین می  از  داخلــی و خارجــی را 

برد.
امــور  کارشناســان  عقیــده  بــه 
که  اســت  مکلف  دولت  اقتصادی 
از ســکتور خصوصــی و تولیدات 
داخلــی حایت کند و رقابت های 
منفــی از میان برداشــته شــود. با 
و همه جانبه  تاش های مشــرک 
باید وطن خود را از یک کشــور 
وارد کننــده به صــادر کننده مبدل 
خصوصی  سکتور  و  سازیم.دولت 
نیســتند،بلکه  يکديگــر   رقیــب 
هاهنگ با هم بایــد  برای نیل به 
.بدون  کنند  کار  مشــرک  اهداف 
تردیــد قــرار گرفنت کشــور ما به 
صنعتــی شــدن در رشایــط کنونی 
اگر ناممکن نباشــد بســیار مشکل 
با پیروزی  هم نخواهد بود. زیــرا 
امارت اســامی افغانستان امنیت و 

ثبات در کشور...   ص۷

د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت وياند عنايت الله ))الکوزی((د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت وياند عنايت الله ))الکوزی((

نقــش نقــش خانوادهخانواده در کاهــش جرايم در کاهــش جرايم
پوهنيار مصطفی ))محبت((

د نيالگيو په ايښودلو سره د ژوندانه د نيالگيو په ايښودلو سره د ژوندانه 
چاپېريال خوندي کړئچاپېريال خوندي کړئ



د کابل،بادغيس،غور،بغان،خوست د کابل،بادغيس،غور،بغان،خوست 
او سرُپل واليتونو تخنيکي پاويو او سرُپل واليتونو تخنيکي پاويو 

غونډې جوړې شوېغونډې جوړې شوې
واليتونــو بادغيــس  او  کابــل   د 

 د تخنيکي پــاوو غونډې د ټاکل 
شــوي پاوي د رئيسانو او غړو په 
حضور رسه جوړې شوې او په دغو 
واليتونــو کې د ځمکــو د غصب 
د مخنيــوي پــه برخه کــې عميل 
بادغيس  شــول.د  تررسه  اقدامات 
واليت د تخنيکي پاوي په غونډه 
د مقــر ولســوالۍ د محمدزيو او 
ترکــي قومونو موضــوع برريس 
شوه او دغې ولسوالۍ ته د دواړو 
لوريو له خوا د يو بل د ملکيتونو 
د ويجاړولو او لــه تجاوزه د ډډې 
کولو په اړه ليک واستول شو.دغه 
راز په دې غونډه کې، د يو شخص 
برريس شوه  او ښاروالۍ موضوع 
او له نوموړي شخص او د هغه له 
وکيل څخه سندونه او مدارک هم 

وغوښتل شول.
ټاکل شــوي پاوي يو شخص چې 
د پســتې په ځنګل کــې د بند نهر 
آب په سياه ســنګ ساحه کې ۱۰ 
وه،  ويجــاړه کړې  جريبه ځمکه 
احضار کړ او له هغه يې ســندونه 
نه  سندونه  شــخص  ياد  وغوښتل. 
درلودل او د دغې ځمکې پر عامه 
تــوب يې اعراف وکړ او ژمنه يې 
وکړه چې په راتلونکي کې پر ياده 
ځمکه مالکانه ترصف نه کوي.په 
دغې غونډه کې، يو شمېر اشخاص 
بېابېلو  لــه  واليــت  بادغيــس  د 
ولســواليو هــم جلب شــول،چې 
راتلونکــې غونــډې تــه حــارض 
يش.پــه همدې حال کــې، د کابل 
واليت د تخنيکي پاوي په غونډه 
کــې، د راتلونکي هجــري ملريز 
لپاره تفصييل پان جوړ شــو  کال 
او د تېرې يــوې اوونۍ اجراءات 
بــرريس او پايله يې ونيول شــوه 
او مرکزي کمېســيون ته د استولو 
لپــاره دوه راپورونه جــوړ کړل.

پــه دې غونډه کې، د ســندونو او 
دوســيو د بررســۍ په منظور يو 
ټيــم جــوړ شــو او د کاري روند 
پر چټکتيا ټينګار وشــو.دغه راز 
په ياده غونډه کې پرېکړه وشــوه 
،چې د ځمکــو ادارو او محکمې 
رسه د کار چټکتيا په موخه غونډه 
جــوړه يش ترڅــو پــاوي ته په 

وخت معلومات ورکړي.
پــر دې رسبېره، د ځمکو د غصب 
مخنيــوي قطعې پــه روانه اوونۍ 
کې د چهار آســياب ولســوالۍ له 
زياتــو ســاحو ليدنه وکــړه، او د 
څا کيندولو چــارې يې په بېابيلو 
ســاحو کې له دې جملې د ګلبدين 
ښــارګوټي کې بندې کــړې او ياد 
اشــخاص يې کمېسيون ته واستول 

چې د هغوی سندونو برريس يش.
د يوبــل خر له مخــې:  د غور او 
بغان واليتونــو د تخنيکي پاوو 
غونډې د منتخب پاوي د رئيسانو 
او غــړو په حضــور رسه جوړې 
شــوې او د دغو واليتــو له ځينو 

ساحو ليدنه وشوه.
د غــور واليــت د تخنيکي پاوو 
په غونډه کې په شــنې ســاحې او 
فاميليو ســړک کې د يو شــخص 
منــرې بــرريس شــوې او پرېکړه 
وشوه، چې يو مسلکي ټيم موظف 
کــړای يش ترڅو ســاحه له نږدې 
په  وڅاري.پــه دغې غونــډه کې 
سوخته کيل کې د يو مخابرايت آننت 
د پايې په تړاو پرېکړه وشوه، چې 
مالکني راتلونکې  د دغې ســاحې 

غونډې ته وغوښتل يش.
ياد پاوی په ســنګر کشــف کې 
د مخابرايت آننت د ســاحې په تړاو 

ســاحې ته والړ او د آننت چارپره 
ځمکــو يې ليدنــه وکــړه او هم 
يــې د يــادو ځمکو جــي پي اس 
واخيســت. ياد شــوي پــاوي د 
دغې ســاحې زميندارانو ته وويل، 
هېڅوک د تثبيت شــويو ساحو د 
تصاحب او غصب حــق نه لري. 
دغه راز ياد پــاوي له زميندارانو 
د هغــوی د ځمکــو ســندونه او 
مدارک وغوښــتل.په همدې حال 
 کــې د بغــان واليــت د ځمکو 
تخنيکــي  مخنيــوي  د  د غصــب 
پاوی د قول حام نساجي ساحې 
 تــه والړ او دغــې ســاحه کې يې 
د اماريت ځمکو له غصبه مخنيوی 
وکړ. د يــادې ســاحې خلکو يو 
ورځ وړانــدې د عريضې په ترڅ 
کې دغې ســاحه کــې د افرادو او 
 اشــخاصو لخوا د امــاريت ځمکو

 د پېرلــو او پلورلــو پــه اړه خر 
ورکــړی و.ياد شــوی پــاوی په 
ساحه کې د قضيې عاملني احضار 
کــړل او لــه هغــوی يــې قانوين 
سندونه او مدارک وغوښل او هم 

يې هغوی ته استعامونه ووېشل.
همدارنګه:  د خوســت او رسپل 
واليتونو د تخنيکي پاوو غونډې 
د ټاکل شــوي پاوي د رئيسانو او 
غړو په حضور رسه جوړې شــوې 
او هم يــادو واليتونو کې له ځينو 

ساحو ليدنه وشوه.
د خوســت واليت تخنيکي پاوی 
د تڼۍ ولســوالۍ اړوند د ســيګۍ 
دښتې له اوسېدونکو او د خوست 
د مرکــز اړوند لکڼو او خرســينو 
ساحو له اوســېدونکو رسه وکتل.

دغــه راز يــاد پاوي د مســربل 
 ســاحې له کوچيانو رسه وکتل او 
د عامه مرعي ځمکو په اړه يې له 
هغوی رسه بحث او خرې وکړې. 
دغــه راز يــاد پاوي د خوســت 
مرکز اړوند د صحرا باغ له ساحې 
ليدنه وکړه.پــه همدې حال کې د 
رسپــل واليــت د تخنيکي پاوي 
په غونــډه کې د امــام جعفر کيل 
اســتعامونو  د  اوســېدونکو  د 
 پــه اړه ، د منيــدان او کلــر کليو 
د اوســېدونکو د ستونزو هوارول 
د  او  بــرريس  ســندونو  د  او 
 ســوزمه قلعه او ســنګ توده کيل 
د اوســېدونکو د سندونو بررسۍ، 
پــه اړه بحــث او د نظرونو تبادله 

وشوه.
په دې غونډه کې پرېکړه وشــوه 
کليــو  کلــر  او  منيــدان  د   چــې 
د اوســېدونکو تــر دعــوا الندې 
ساحې د عامه څړځای ځمکې دي 
او د ټولو منطقو مالداران په دغې 
ســاحه کې، کوالی يش لــه يادې 
ســاحې د څړځای پــه حيث کار 
واخــيل او هېڅوک د مزاحمت او 

د مالکيت د ادعا حق نه لري.
او  ولســوالۍ  قلعــه  ســوزمه   د 
د ســنګ توده کيل اوسېدونکو ته 
د شــنبې تر ورځې وخت ورکړل 
شو ترڅو خپل سندونه او مدارک 

منتخب پاوي ته وسپاري.
دغه راز تخنيکي پــاوی په دوو 
ګروپونو ووېشــل شــو او لومړی 
ګروپ چشمه شرين کيل تر دعوا 
الندې ځمکو د کروکي اخيســتلو 
پــه موخه دغــه کيل تــه والړ او 
دوهم ګروپ پشــت قره ســاحې 
ته د دريو قطعو ځمکو د ســکيچ 
په موخه دغې ســاحې ته والړ. په 
ټولــه کې د تخنيکــي پاوي دوو 
ګروپونو ۴ قطعې ځمکې کروکي 

او سکيچ کړي.
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د غزني-کندهار د د غزني-کندهار د ۲۲۰۲۲۰ کيلو ولټه برېښنا  د مزي غځولو پروژه پيل شوه کيلو ولټه برېښنا  د مزي غځولو پروژه پيل شوه
 پرون له غزين تــر کندهاره د ۲۲۰ 
کيلــو ولټه برېښــنا اليــن غځولو 
پــروژه پيل شــوه، چې پــه همدې 
موخه جوړو شــويو مراسمو کې د 

برېښــنا رشکت عمومي  افغانستان 
رئيس مولــوي محمد حنيف حمزه 
او ګڼ شــمېر نورو کســانو ګډون 
کړی و.د افغانستان برېښنا رشکت 
عمليــايت رئيــس انجنــر صفي الله 
احمدزي وويــل: دا پــروژه د ۲،۲ 
ميليونه امريکايي ډالرو په لګښت د 

افغانستان برېښنا رشکت په بوديجه 
او د ســايقه داخيل رشکت له لوري 
په ۱۲۵ کاري ورځو کې تطبقېږي؛ 
د افغانســتان اســامي امارت او د 

افغانستان برېښــنا رشکت له مهمو 
پروژو شمېرل کېږي، چې د هېواد د 
برېښنا شال رشق سيستم د جنوب 
رشق د برېښنا له سيستم رسه نښلوي 
او يــاده پــروژه د ۳۰۰ مېګاواټــه 
برېښــنا د توليد وړتيا لري، چې له 
غزين، زابــل او کندهاره تېريږي او 

په بشپړېدو رسه به يې دا درې واړه 
واليتونه له برېښــنا برخمن يش او 
هم بــه د دې پروژې په مســر کې 
طبي او زراعتي فابريکې او تعليمي 

مرکزونه له برېښنا ګټه واخيل.
د غــزين ـ کندهــار د ۲۲۰ کيلــو 
 ولــټ برېښــنا لېږدونکــي مــزي 
د پاتې چارو د بشپړوونکي رشکت 
غفاري  سيامک  استازي  ))سايقه(( 
وويــل: ســايقه رشکت يــو افغاين 
رشکــت دی، چې د انجنــر پاينده 

محمد نور په مرۍ تاســيس شوی 
او له شــاوخوا دېرشــو کلونو راپه 
دې خوا په افغانســتان کې د انرژي 
پروژو، د انتقايل مزو، سبستېشنونو 
او نورو برېښنايي پروژو په برخه 
کــې بنيادي کارونــه مخته وړي، د 
دې پروژې د کار وياړ چې ســايقه 
رشکت پــه غاړه لــري، دوی به يې 
په ښــه توګه تررسه کــړي او د دې 
ترڅنــګ يــې د اســامي امارت 
له ټولــو مســئولينو ځانګړې مننه 
وکړه، چــې په هېواد کــې د لويو 
ـ لويــو پــروژو د تطبيــق چارې د 
بهرنيــو رشکتونــو خــاف داخيل 
رشکتونو ته په واک کې ورکوي.د 
 دې پــروژې پــه تطبيــق رسه بــه 
د کندهار په صنعتي پارک کې ،چې 
اوس لــه ۳۰۰ فابريکــو ۱۵۰ بندي 
دي، بېرته به ټولــې فعالې يش او د 
دې ترڅنګ د دغسې مهمو پروژو 
تطبيق سوداګر او صنعتکاران نورې 
پانګې اچونې تــه را وبويل؛ ځکه 
ســوداګر او صنعتکاران له کلونوـ  
کلونو راهيسې د برېښنا له ستونزو 
رسه مخ دي.د افغانســتان رشکت د 
سوداګريزو چارو مرستيال مولوي 
عبدالرحمــن رحاين د افغانســتان 

او  فعاليتونــو  د  برېښــنا رشکــت 
الســته راوړنو پــه اړه غونــډې ته 
معلومــات وړاندې کــړل، چې په 
خره يې؛ کله چې اســامي امارت 
حاکم شو د افغانستان برېښنا په ډېر 
بد حالت کې وه، د بهرنيانو پورونه 
هم پاتې و؛ خو  په دې ټولو رشايطو 
کې مو ولس ته ښه برېښنا ورسوله 
او هــم مو د بهرنيانــو پورونه پرې 
افغانســتان برېښنا رشکت  د  کړل، 
د مېټر په اخيســتلو کــې ولس ته 
آســانتياوې برابرې کــړي، چې له 
فتحې وروسته تر ننه مو »۱۶۶۵۲۳« 
مېټرونــه ولس تــه وېشــيل، ۱۲۰ 
ميليونه افغانــۍ چې پر زورواکانو 
او سياسيونو پاتې وې او دوی د دې 
پور ورکولو لپــاره هېڅ نه وو تيار 
 ورڅخه اخيستي دي. ددې ترڅنګ

 له فتحې وروســته مو تر ننه  پنځه 
څلويښــت اعشــاريه اته ميليارده 
افغانــۍ عوايد راټــول کړي، چې 
دا خــورا يو لوړ رقــم دی، رسبېره 
 پردې د افغانســتان برېښــنا رشکت 
د عاليقدر امراملؤمنني شېخ صاحب 
الرښــوونې  ځانګړې  د  حفظه الله 
 پــر اســاس جرميــه معــاف کړه 

او د سود پروسه نوره ختمه شوه.

سالروز اميرعلی شير نوايی و ظهيرالدين محمد بابر تجليل گرديدسالروز اميرعلی شير نوايی و ظهيرالدين محمد بابر تجليل گرديد
تولــد  ســالروز  میــن   582 از 

و  علی شــیرنوایی  الدین  امیرنظام 

540 مین سالروز تولد ظهیرالدین 

محمدبابــر در شــهرمیمنه؛ مرکز 

بــه عمل  فاریــاب گرامیداشــت 

از ســوی شاری  این محفل  آمد. 

مدنــی،  فعالیــن  فرهنگیــان،  از 

اســتادان و بزرگان بــا هاهنگی 

ریاســت اطاعــات و فرهنــگ 

والیــت فاریاب برگــزار گردید.

ایــن هایش فرهنگی بــه منظور 

گرامیداشــت از ســالروز تولــد 

امیرعلی شیرنوایی  توانا  دانشــمند 

بابــر  محمــد  ظهیرالدیــن  و 

بنیانگــذار امپراتــوری گورکانی 

هنــد )ســلطنت مغولــی هنــد(، 

16 حــوت( در  روزســه شــنبه) 

شــهرمیمنه؛ مرکز والیت فاریاب 

برگزار شد.

از  شــاری  محفــل  ایــن  در   

مســئوالن  شــاعران،  فرهنگیان، 

ادارات دولتــی، بزرگان و ســایر 

شهروندان اشــراک کرده بودند.

رشکت کننده هــای ایــن هایــش 

شــیرنوایی  علی  امیر  فرهنگــی، 

را  محمدبابــر  ظهیرالدیــن  و 

برجســته،  شــخصیت های 

در  معارف پــرور  و  هرندوســت 

مســیر تاریخ خوانده و بر تداوم 

راه، حفظ و نر آثار فرهنگی و 

تاریخی آنان، تأکید کردند.

عضــو  امینــی،  محمدکاظــم 

کمیســیون برگــزار کننــده ایــن 

هایش هــدف از برگــزاری این 

برنامــه را یادبــود و معرفــی این 

دو دانشــمند و سیاستمدار رشق، 

برای نســل جوان عنــوان منوده و 

می گوید که شــخصیت های چون 

و ظهیرالدیــن  نوایــی  علی شــیر 

صداقت،  الگــوی  بابــر  محمــد 

عدالت و معنویت می باشند.

 امینــی افــزود کــه ، افتخارات 

تاریخی دوران امیرعلی شیر نوایی 

و ظهیرالدیــن محمــد بابــر، تنها 

بــه ترکتباران تعلق نــدارد، بلکه 

ارتباط  افغانســتان  ملــت  متام  به 

می گیــرد.)) ایــن دو شــخصیت 

تنهــا بــه فاریــاب و افغانســتان 

منحــرص نیســتند، بلکــه مدنیت 

هندوســتان، خراســان اســامی، 

میانه و حتی  آســیای  ازبیکستان، 

افتخار  آنــان  باالی  جهان  مدنیت 

می کنــد.(( در عین حــال مولوی 

عبداللــه مرادی، آمــر فرهنگ و 

و  اطاعات  ریاســت  گردشگری 

این  در  فاریــاب  فرهنگ والیت 

هایــش فرهنگــی از کارنامه ها 

و  نویســندگی  توانایی هــای  و 

سیاسی این دو شــخصیت مردمی 

یــادآوری منــوده و از متامی مردم 

خواســت که از کار کردهای این 

دو مرد دانشــمند، در زمینه اتحاد 

و حایــت از فرهنگ، رسمشــق 

بگیرند.

درحالی کــه  نوایــی  ))حــرضت 

یک وزیردانشــمند و سیاستمدار 

عالــی مقــام بــود، یــک عارف 

بــود.  نیــز  خداجــو  مؤمــن  و 

محمدبابر  ظهیرالدیــن  همچنــان 

بــه اعــار ســاختان ها و باغ ها 

توجه و ســلیقه خاص داشت که 

در  بناها  این  بیشرین  خوشبختانه 

افغانستان اعار گردیده است.((

از  شــاری  هــم،  ســویی  از   

بابر  و  نوایی  فاریــاب  فرهنگیان 

را دارای تاریخ درخشــان دانسته 

و می گویند که جوانان و رهران 

سیاســی کنونی می توانند از چنین 

سیاســی  و  علمی  شــخصیت های 

منایند. الگوبرداری 

تاشقین  الدین  تاج  ســید  همچنان 

بهایی، یکی از فرهنگیان فاریاب 

گفــت که یادبود و گرامیداشــت 

از شــخصیت های نامــدار علمی، 

فرهنگی و سیاســی، برای آگاهی 

نســل جوان و تقویت داشته های 

معنوی رضوری می باشد.

شخصیت های  تجلیل  از  ))منظور 

که  اســت  این  بــزرگ کشــور، 

گذشــته ها از یــاد نســل جــوان 

چنین  گاه گاهی  نشــود.  فراموش 

محرک  بعنوان  می تواند  برنامه ها 

قرار  جامعه  در  جــوان  نیروهای 

گیرد.((

۲۵۰۲۵۰ نورستاني مېرمنو د خياطۍ زده کړه ترالسه کړه نورستاني مېرمنو د خياطۍ زده کړه ترالسه کړه
د افغان ښــځو روزنيــز مرکز يا

AWEC پــه نورســتان کې  ۲۵۰ 

ښــځو ته د خياطۍ په برخه کې 

زده کړې ورکړي دي .

 د يادې موسســې د مســؤلينو په 

وينا د ۶ مياشــتو په موده کې يې 

۲۵۰ ښــځو ته پــه مرکز، واما او 

وانــت وايــګل ولســواليو کې د 

پــه برخو  او ګلدوزۍ  خياطــۍ 

کې روزنه ورکړې او په دې موده 

کې يې ورته اړين ســامانونه او د 

ګنډلو توکي برابر کړي دي .

 د اويک مر کريم الله کرميزي 

روزنيــزو  د  خياطــۍ  د  ويــيل 

مراکــزو د ســمبالولو ترڅنــګ 

مو تر شــل زره تنو ته د روغتيا، 

ټولنيــز اقتصــاد او نــورو اړينو 

برخو کې عامه پوهاوي ورکړي.

په  مســؤلينو  د  موسســې  اويک 

ټولنيزو  په يو شــمېر نورو  خره 

فعاليتونو کې يې بيا مســاجدو ته 

د اړتيــا وړ توکــي او د ځوانانو 

لپاره د لوبو ســامانونه برابرکړي 

دي.

روزنيــزې  ښــځو  افغــان  د   

زياتــوي:  مســئول  موسســې 

چــې  ورځــې  کومــې   لــه 

د واليتي ادارې مسئولينو له لوري 

د دې  واليــت خلکو ته د کاروبار 

او ځايــي  برابرولــو  د  د زمينــې 

خلکو کورين اقتصــاد پياوړتيا ته 

هڅې ډېــرې کړي، دوی هم خپلې 

برنامې د خلکو د کــورين اقتصاد 

دي.په  کړي  متمرکزې  پياوړتيا  پر 

همــدې موخــه يــې يــادو روزل 

لــه فراغت  شــويو خياطانــو ته 

وروســته د خياطۍ اړين سامانونه 

ورکړي،ترڅو د جامــو ګنډلو او 

ګلــدوزۍ له الرې د خپلې کورنۍ 

لګښتونه پوره کړي.

د ديني عالمانو شوراگانو ... 
 د روا وايل له وجې ناســته-والړه-

ســفر وررسه روا نه دي؛ توپر له 

منځــه الړ، حــال دا چې رشيعت 

مســلانې مېرمنــې تــه لــه هغې 

مېرمنې هم د پردې سپارښتنه كوي 

چې ناوړه كړنو كې ككړه وي.

 اوس كــه پــه هېوادکــې دننه يا 

د نــړۍ پــه هر گوټ كــې زموږ 

كومه نادوده، د پرمختگ خنډ او 

بايلنې پوښــتې، نو زياتره په يو نه 

يو ډول او د ژورتيا له پلوه بېابېلو 

ريښو له الرې د همدې ولور، پرې 

رامنځته شــوي د نــكاح تړون او 

اړوندو رشطونــو ناوړه پايله وي، 

پــر دې رسبېره ټــول هغه رشعي 

او ښــېگڼې چې  واجبات  حدود، 

د نــكاح تړون رسه تــړيل؛ همدې 

ولور له منځه وړي، آن له مور او 

پــار رسه د اوالد واټن پر همدې 

ولور دی، كه ولور نه وای؛ ښځينه 

اوالد تر ډېره هاغــه د جاهليت 

د وخت په ســرگه كتل كېږي او 

رسه له دې چې تر همدې نكاح د 

ښــځينه پالنه د هغې جا حق او د 

نكاح رشعي مهر چې نوموړې يې 

په خپله خوښه ازادانه وټايك؛ جا 

حق دی او په ښكاره عام فكر او 

رواج هم پر همدې والړ دي، خو 

ولور يې رسپرســت پــه دې پلمه 

ځــان ته حال-خپــل حق-د الس 

گټه گڼي چې را لويه كړې او پالنه 

مې دې كړې، مانا دا چې هغه حق 

مې در كــړ، اوس دې دغه حق د 

هغه په بدل كې زما شو او ښځينه 

اوالد رسه د ځينو پلرونو برخورد 

هم دغه ښــيي چې كه ولور پرې 

نــه ور جوړېــده، د پالنې حق يې 

هم نه ور كاوه او طبيعي پر كومه 

با يې وهل. بيا پر هسې د رشعي 

نكاح او مهر په نوم ښــودلو رسه 

هم د دغه پر او پلور حقيقت نيش 

بدلېدلی او پكې له ترالســه كړيو 

پيســو هم د رشعــي او د مېرمنې 

د غوښــتي مهــر په اندازه پيســې 

مېرمنې ته نه ور كولې كېږي چې 

بيا له واده وروسته مېرمنې د هيڅ 

اړتيا پوره كولو توان نلري او بېرته 

همــدې رسپرســتانو او خاوندانو 

تــه اړې وي، همــدا راز د رشعي 

نــكاح رامنځته كېــدو او تلپاتې 

ممکنې زنا د مخنيوي لپاره خاوند 

اړ دی له مېرمنې رسه دوهم تړون 

وكړي، د رس پرســت پر اخيستي 

ولور چې اوس ضائع او پر ناحقه 

ترې اخيستل شوی؛ رشعي مهر ور 

زيات كړي او هغې ته يې وركړي 

او داسې ډېر نور، په دې ډول يوې 

اوږدې او لــه كړاوه او پرلپســې 

بايلنو ډكې افســانې او افســانوي 

ننــوزي او هيڅ   لړۍ تــه ســړی 

د وتلــو الره او گودر نه وي.اوس 

چې لــه نېکــه مرغه د اســامي 

عاملانو  دينــي  د  امــارت مرتابه 

شــوراگانې را منځته كړې او هغه 

هم د ولس تر منځ د ژور او پراخ 

نفوذ څښــنت عاملــان او د ولور د 

شوكې  او  اخطافگرۍ  افســانوي 

په څېر دنورو گڼو هغو ستونزو د 

هوارۍ لپاره چې نظام ته هم پكې 

د دې عاملانــو رول مهم دی، ولس 

يــې هم هيلې لــه نظامه په همدې 

عاملانو پــوې كلكې غوټه كړې او 

له رشعي اړخه هم د دوی رسالت 

پام يې   جوړېږي چــې ورته پــر 

 د اسامي امارت مرتابه همدوی ته 

دنــده  او  مســئوليت  هــوارۍ  د 

عاملانــو  د  همــدا  نــو  ســپارلې، 

دوه  ورتــه  او  شــوراگانې 

د  چــې  دي  هيلــې  لوريــزې 

لــه الرې  همــدې ډول ســتونزو 

 د نظام او ولس روحيې او ولولې 

رسه نږدې او يو-بل ته ور وپېژين، 

ترڅو اړوند موقفونه په سمه مانا 

درك يش او د ستونزو د هوارۍ په 

هر څومره لــږ ممكن وخت كې 

شاهد واويس.
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دسنتو پيروي کول دسنتو پيروي کول 
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الله  درسول  باندې  امت  په 
ملسو هيلع هللا ىلص حقوق: دا چې موږ درسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص دسنتو متعلق ډېرې برخې 

مو له تاسو رسه رشيکې کړي،نو 

اوس دا رضور ده چې درسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص په امت باندې کوم حقوق دي 

الله  انشاء  به  په دې برخه کې  نو 

درسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حقوق بيان کړو.

اول ايمان: اولني حق پر رسور 

دي،  لرل  اميان  داسې  کائنات ملسو هيلع هللا ىلص 

دټول  لوري  له  تعالی  دالله  چې 

بريت لپاره آخري پيغمر دی او 

ټولې الرښوونې يې حق دي:  

الله هلالج لجپه قرآن کې فرمايي: 
)) تاسو په الله او دهغه په رسول 

او په هغې رڼا )قرآن( باندې اميان 

راوړئ چې موږ نازله كړې ده.(( 

)التغابن 8(

 په بل ځای کې فرمايي، ))بېشكه 

چې  دي  كسان  هغه  خو  مومنان 

په الله او دهغه په رسول يې اميان 

دى  نه  شك  يې  بيا  دى،  راوړى 

كړى.(()الحجرات(

دغه راز فرمايي: ))او هر څوك 
چې په الله او دهغه په رسول اميان 

رانه وړي، نو بېشكه موږ دكافرانو 

كړى  تيار  اور  وهونىك  ملبې  لپاره 

دى.(()الفتح 13(

په  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  همدارنګه  

شريف  حديث  مبارک  خپل 
ذات  هغه  په   (( فرمايي:  کې 
با  په  يې  قسم  چې دمحمدنفس 

کيفه الس کې دی که چېرې ددې 

يو  څخه  امت(  امت)ددعوت 

زما  نرصاين،  که  وي  يهودي  کس 

په رسالت خر يش او بيا په داسې 

حال کې مړ يش چې زما پر رسالت 

يې اميان نه وي راوړی، نو دوزخي 

به وي.(( )رواه مسلم( 

توګه  په  دمثال  نرصاين  او  يهودي 

ترې  کفار  ټول  دي،  شوي  ذکر 

مراددي.

باندې  اُمت  پر  متابعت:  دوهم 
دسيداملرسلني ملسو هيلع هللا ىلص بل حق په هره 

دهغه معنی  کامله  په  کې   برخه 

 دالرې، سنتو او رشيعت متابعت 

دمحبت  رسه  تعالی  الله  له  دی، 

دعوه تر هغه وخته دمنلو نه ده تر 

کامله  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  درسول  چې  څو 

اتباع ونه کړي. 

کې  کريم  قرآن  په  هلالج لج  الله 

ته  نبيملسو هيلع هللا ىلص!(  )اى   (( فرمايي: 
تاسو  ياست  چېرې  كه  ووايه: 

چې له الله رسه مينه كوئ، بيا نو 

تاسو  له  به  الله  وكړئ،  اتباع  زما 

به  ته  تاسو  او  وكړي  مينه  رسه 

ستاسو ګناهونه وبخښي او الله ډېر 

كوونىك  رحم  حده  بې  بښونىك، 

دى.(()آل عمران 31(

کېدای،چې نيش  مومن   هغه کس 

 دزړه له کومې دپيغمر فيصلې ونه 

مني. 

اړه فرمايي:  په دې  هلالج لج  الله 
)) پس داسې نه ده، ستا په رب مې 

دې قسم وي! دوى مومنان كېداى 

نه يش تر هغه پورې چې دوى په 

خپل منځ كې په پېښو جګړو كې 

تا فيصله كوونىك ومني، بيا په خپلو 

نفسونو كې ستا دكړې فيصلې په 

باره كې هېڅ تنګي ونه مومي او 

په ښو منلو رسه يې ومني.(()النساء 

)65

درېيم محبت: بل اسايس حق له 
الله تعالی وروسته درسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

رسه تر بل هر چا او هر څيز زيات 

محبت کول دي.

الله  رسول  جناب  اړه  دې  په 
ملسو هيلع هللا ىلص فرمائي: ))په تاسو کې يو 
څوک تر هغه پورې کامل مومن 

نه دی، تر څو چې زه له اوالدونو 

او والدينو زيات ورته محبوب نه 

شم.(()متفق عليه(

ويل:   دورودشريف  څلورم 
هلالج لج  الله  هکله  ددوردپه 
او  جاله  جل  ))الله  فرمايي: 
دهغه مايکې پر پيغمر صيل الله 

عليه وسلم درودوايي، اې مومنانو 

سام  دروداو  هغه  پر  هم  تاسې 

وواياست.(()االحزاب 56(

په رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص درودويل په هر 

وخت او هره ورځ غوره عمل دی 

مګر دُجمعې په ورځ زيات ويل 

يې ډېر غوره عمل او غوره سنت 

دي 

فرمايي:   ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول 
غوره  له  ستاسې  بېشکه  ژباړه: 
ده،نو  ورځ  دُجمعې  څخه  ورځو 

بيا په دې ورځ پر ما باندې زيات 

ستاسې  ځکه  درودوواياست 

درودماته را رسېږي. )سنن ايب داود(

رســول  کې  ځای  بل  په 
اللهملسو هيلع هللا ىلص فـرمايي دي :

 دقـيامـت پر ورځ به له ټولـو هغـه 

څوک ماتـه نږدې وي، چې پر ما 

وي.  ويلی  درودشـريف  ډېر  يې 

)ترمذي( 

آِل  َعَل  وَّ  ٍد  ُمَحمَّ َعَل  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ٍد كََا َصلَّيَْت َعَل إِبْرَاِهيَم َوَعَل  ُمَحمَّ

آِل إِبْرَاِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيد

آِل  َعَل  وَّ  ٍد  ُمَحمَّ َعَل  بَارِْك  اللَُّهمَّ 

إِبْرَاِهيَم  َعَل  بَاَركَْت  كََا  ٍد  ُمَحمَّ

َوَعَل آِل إِبْرَاِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيد

پنځم دين ته دعوتول:
اُمت  پر  حق  بل  ملسو هيلع هللا ىلص   دمصطفی 

دهغه دين ته دعوت کول دي هغه 

يوه  څخه  ))زما  ژباړه  فرمايي: 
خره هم تر نورو پورې ورسوئ! 

(( )رواه البخاري(

الله هلالج لج په قرآن کې فرمايي:  او   

)) ته ووايه: دا زما الره ده، دالله 

په طرف بلنه كوم، په ښه بيان او 

بصرت رسه، زه او هغه څوك چې 

زما پروي کوي. ((يوسف(

شپږم غوره بېلګه جوړول: 
بل حق دادی چې   دمصطفی ملسو هيلع هللا ىلص 

دژوندپه ټولو چارو کې يې دځان 

لپاره مقتداء او قدوه  وګرځوو.

 ، معاماتو   ، اخاقو   ، عباداتو  په 

ژوند،   کورين   ، اجتاعي   ، فردي 

 ، حرکت   ، اقتصادي   ، سيايس 

سکون ، ناسته والړه ، خرو ، کړنو 

، خلوت ، جلوت ، دعوت او ټولو 

تګاره  او  دهغه سنت  چارو کې 

تعقيب کړو.[ 

فرمايي:))يقيًنا  هلالج لج   الله 
رسول  ده(  )كار  په  لپاره  دتاسو 

اقتداء ده، دهغه  الله كې ډېره ښه 

دوروستنۍ  او  دالله  چې  لپاره  چا 

ورځې امېدلري او الله ډېر زيات 

يادوي.(()االحزاب 21(

له  اللهملسو هيلع هللا ىلص  درسول  اووم 
اصحابو سره محبت:

 درسول الله ملسو هيلع هللا ىلص داصحابو او اهل 

بيتو رسه محبت درلودل او احرام 

يې کول.

نور بيا

فوايدجهاد     محمدقاسم سيفوری
از  یکی  جهادرا  شایدبسیاری 

مظاهر خشونت وسلطه طلبی در 

اسام تلقی منایند، اما اگر با دیده 

هرگونه  از  بدور  و  انصاف  ی 

جوامع  از  وتأثیرپذیری  تعصب 

غربی، به این فریضه ی مبارک 

بنگریم به خوبی خواهیم دیدکه 

وخشونت  ظلم  تنها  جهادنه 

که  رحمتیست  بلکه  نیست، 

خداوندشامل امت رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص  

ی  منونه  عنوان  به  است.  منوده 

مثبت  آثار  از  مخترص  بسیار 

جهادمی توان گفت:

های  وارزش  جهاداصول   .1
اسامی و پیاده ... ص7 

خوږې کيسېخوږې کيسې
اوومه برخه                                                                 اوومه برخه                                                                 امين وردګامين وردګ

دجابــر حاکم پــر وړاندې حق 

ويلو ته يوازې جســارت نه ويل 

کېږي ، ســپني سرګي هم نه ده، 

بلکې ديوه قوي اميان زور دی.

اعزاز عــيل له امــام مالک ابن 

انــس څخه روايــت کوي؛ چې 

 يــوه ورځ زه او ابــن طــاؤس 

دعبايس دور جابــر خليفه )ابو 

جعفــر منصــور( دارالخافــې 

ته ور وغوښــتو، خو په داســې 

حالت کې وررسه مخ شــو، چې 

خليفه پر يوه نرمه او نرۍ قيمتي 

 توشکه ناســت و،  مخې ته يې 

دڅرمنې فرش غوړول شوی و او 

څنګ ته يــې جادتوره په الس 

او کامــاً تيــار والړ و، ګواکي 

چې مــازې امر ورته ويش او دی 

ديو چا رس ووهي! په دغه وخت 

کې خليفه موږ ته په ګوتې رسه 

دناستې لپاره اشاره وکړه، نو موږ 

هم کېناستو.

ابن  خليفه  وروسته  ځنډ  لږ 
او  واړاوه  ور  مخ  ته  طاؤس 
طاؤسه!  ابن  ويل:  ويې  ورته 
خپل  له  تا  چې  حديثونه  کوم 

هم  ماته  هغه  اورېديل  پاره 

خدايه  له  طاؤس  ابن  واوروه؟ 

همدا غوښتل چې څه ډول خليفه 

خپلو ظلمونو ته متوجه کړي؟ نو 

خپل  له  ما  وويل:  ويې  ورته 
حضرت  چې  آورېدلي  پاره 
دي:  فرمايلي  محمد)ص( 
دقيامت په ورځ به هغه سړی له 

مبتا  کې  عذاب  په  زيات  ټولو 

الله  وي، چې په خپل حکم کې 

پاک ور رشيک او بيا دالله دعدل 

په قانون کې ظلم داخل کړي.

کلک  زما  وايي:  مالک  امام 
يقني راغی چې خليفه به جادته 

وکړي،  حکم  دقتل  طاؤس  دابن 

رسه  جامې  خپلې  مې  خو  ځکه 

په  نه  هسې  چې  کړې،  راټولې 

وينو رسې يش.

ايست،  و  اوږداسوېلی  منصور 

خو څه يې و نه ويل، له دې چې 

بيا يې ابن طاؤس ته مخ ور واړوه 

نصيحت  ماته   : وايي  ورته  او 
وکړه؟ اې ابن طاؤسه! 

 ده ورته وويل: ای امراملؤمنينه! 

الله پاک فرمايي چې؛ پر عاديانو 

، مثوديانو او فرعونيانو مو ددوی 

څرنګه   کې  بدل  په   دظلمونو 

نازله کړه!  حال  دعذاب قمچينه 

دا چې هغوی ډېر قوي او سخت 

ظاملان هم وو.

امــام مالک وايي چې يو ځل بيا 

مې خپله ملنه لږه غوندې ونيوله 

، مګر خليفه دا ځــل هم خپله 

غوسه قابو کړه.

بيا يې ابن طاؤس ته وويل: 
ماته  درګه(  قلم/  )نی  دوات  دا 

کړه،  نه  ور  طاؤس  ابن  راکړه؟ 

دويم ځل يې بيا ترې وغوښته، خو 

بيا يې هم ورنه کړه، تر دې چې په 

دريم ځل يې علت ترې وپوښت؟ 

نه  يې  ځکه  وويل:  ورته  هغه 
دررسه  کې  ګناه  په  چې  درکوم! 

رشيکېږم.

 خليفه وويل: ولې؟ ابن طاؤس 

ځواب ورکړ؛ کېدای يش ته کوم 

پرې  حکم  ظاملانه  او  ناخوښه 

وليکې.

خليفه بيا هم خپله غوسه اېل 
کړه، خو مخ يې زموږ لور ته 
نور زما له مخې  کړ او وايي : 

لرې شئ! 

موږ  ابن طاؤس ورته وويل: 
مخکې ال همدا غوښتل.

آفرين دابــن طاؤس په جرئت!!! 

امــام مالک وايي چــې له هغې 

ورځې را پدېخوا ما دابن طاؤس 

پر حکيانه او جسورانه موقف 

کلک اعراف وکړ.  

          نور بيا...

 په جال آبادکې دکتاب لوستنې نندارتون  په جال آبادکې دکتاب لوستنې نندارتون 
جوړ شوجوړ شو

دننګرهــار پوهنتــون مخې ته 

دجال آبادښاروالۍ او اطاعاتو 

او فرهنګ رياست په همغږۍ 

دکتاب لوستنې په هدف نندارتون 

لسګونو  چې  شــو،  پرانيســتل 

کســانو په کې ګــډون کړی و، 

يادنندارتــون بــه دوې ورځــې 

دوام وکړي، چــې هدف يې په 

ټولنه کــې دمطالعــې فرهنګ 

عامــول او دځوانانــو فکــري 

آبادښــاروالۍ  ده.دجال  رغونه 

سکتوري او تخنيکي چارو امر 

انجنر عبيدالله شېرزادوايي، په 

يادنندارتون کې بېا بېل علمي او 

دلوستنې  دخلکو  کتابونه  ګټور 

په پار نندارې ته اېښــودل شوي 

دي.شــرزادزياتوي: ))دجــال 

اطاعاتــو  او  آبادښــاروالۍ 

فرهنګ رياســت په مشــرک 

ډول دننګرهــار پوهنتون مخې 

ته دکتاب لوستنې په موخه دوه 

ورځنــی نندارتون جــوړ کړی 

او ددې موخــه دکتاب لوســتنې 

فرهنــګ عامــول او ځوانــان 

مطالعــې تــه هڅــول دي،چې  

پــه دې نندارتــون کــې بېابېل 

کتابونه شته دي.((په ورته مهال 

دننګرهار داطاعاتو او فرهنګ 

رئيــس قاري نــور محمدحنيف 

دکتاب لوستنې په هدف ددا ډول 

نندارتونــو جوړېــدل دمطالعې 

فرهنګ دودېدو په موخه ګټور 

بــويل.دی زياتــوي: دمرکــزي 

ترڅنګ  دشتون  کتابتون  دولتي 

په پان کې لــري، چې په نږدې 

راتلوونکــي کې ددغــه واليت 

په ټولو ولســواليو کې کتابتونه 

جوړ کړي.حنيف زياتوي: ))ددا 

ډول کتابتونونو جوړېدل دکتاب 

لوستنې فرهنګ عامولو په برخه 

کې ډېر مهــم دي او له ځوانانو 

غواړو ،چې دې نندارتون ته رايش 

او مطالعه دې وکړي او دغه راز 

په پان کې لرو، چې دننګرهار 

په ټولو ولسواليو کې کتابتونونه 

جوړ کړو.((دنندارتون ګډونوال 

بيا کتاب لوستنې ته دځوانانو پام 

له  اړولو په موخه ديادنندارتون 

جوړېدو هرکلی کوي.وسېع الله 

او عثان همدرددکتاب نندارتون 

ته راغيل، دوی پر نورو ځوانانو 

غږ کوي، چــې خپل وخت دې 

بــې ځايه نــه تېــروي او کتاب 

لوســتنې ته دې مخــه وکړي.په 

دې وروســتيو کې دننګرهار په 

بېابېلو سيمو کې دکتاب لوستنې 

کمپاينونه ډېر شــوي او خلک 

يې هم ستاينه کوي.دوی وايي دا 

ډول هڅې دکتاب لوست مينه ال 

زياتولی يش. 

مسئولين رياست اطاعات و فرهنگ بلخ گردشگران را به بازديد از آبدات تاريخی اين واليت فرا می خوانندمسئولين رياست اطاعات و فرهنگ بلخ گردشگران را به بازديد از آبدات تاريخی اين واليت فرا می خوانند

گردشگران داخلی و خارجی می توانندگردشگران داخلی و خارجی می توانند
به خاطر آرام به واليت بلخ سفر کنندبه خاطر آرام به واليت بلخ سفر کنند

در آســتانه فرارســیدن ســال نو 

هجــری خورشــیدی، مســئولني 

ریاست اطاعات و فرهنگ بلخ، 

گردشگران را به بازدیداز آبدات 

تاریخی این والیت فرا می خوانند. 

امنیتی  وضعیت  می گویندکه  آنها 

نســبت بــه ســال های گذشــته 

بهبودیافته و گردشــگران داخلی 

و خارجی می توانندبه خاطر آرام 

به والیت بلخ سفر کنند. درعین 

حــال باشــندگان ولســوالی های 

دولت آبادتاکیددارندکــه  و  بلــخ 

بــرای جلب توجه گردشــگران 

ایــن  در  تاریخــی  بایدآبــدات 

ولســوالی ها مرمــت و حفاظت 

گردد. 

والیت بلخ  همه ساله در آغاز بهار 

و سال جدیدخورشــیدی میزبان 

مهانان زیــادی از داخل وخارج 

از کشــور می باشــد. مقام هــای 

فرهنگ  و  اطاعــات  ریاســت 

والیــت بلــخ از اکنــون تدارک 

میزبانــی از گردشــگران داخلی 

و خارجــی را در نظر دارند. آنان 

می گویندکه امســال در مقایســه 

با سال های گذشــته امنیت تامین 

امیدوارندکه گردشگران  است و 

بیشــر به این والیت سفر کنند.

رسپرســت  عطامحمدســاهو، 

ریاست اطاعات و فرهنگ بلخ 

می گوید: )) متــام آمادگی ها برای 

پذیرایی سیاحان گرفته شده و ما 

می خواهیم که سیاحان داخلی و 

خارجی به ایــن والیت بیایند.((

درعین حال مسئولني در ولسوالی 

بلخ می گویندکــه ،امنیت در این 

ولسوالی تامین است و شهروندان 

کشــور می تواننددر سال جدیدبا 

خیال آرام به این ولســوالی سفر 

قوماندان  سعید،  کنند.عبدالکبیر 

امنیه بلخ در این موردگفت: 

 )) بلخ یک جای تاریخی اســت 

و نگهــداری آن وظیفه ماســت. 

زمانی که سیاحان به این ولسوالی 

اطمینــان می دهیم که  می آینــد، 

امنیت شــان  تامین خواهدبود.((

از سویی هم برخی از باشنده های 

مســئولني  از  بلــخ  ولســوالی 

توجه  جلب  برای  می خواهندکه 

گردشگران ... ص7 
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اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی
اســم پــروژه:  تدارک قرطاســیه باب 
مورد نیــاز وزارت اقتصاد بابت ســال 

مالی 1402 
-MOEC-KBL  :شاره تشخیصیه

NCB-G01-1402
وزارت اقتصــاد از متام داوطلبان واجد 
رشایط دعوت می مناید تا در پروســه 
داوطلبــی پروژه فوق الذکر اشــراک 
منوده و سافت کاپی رشطنامه مربوطه 
را بطــور رایگان بدســت آورده و آفر 
های خویش را طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات و رشایــط مندرج رشطنامه، 
ترتیــب منوده و با متــام ضایم آن طور 
رسبســته، الــی ســاعت 10:00 قبل از 
ظهر روز مؤرخ 1402/01/14 به محل 
آفر گشــایی ارائه منایند. قابل یادآوری 
اســت که آفرهــای ناوقت رســیده و 
انرنیتی قابل پذیرش منی باشــد.تضمین 
آفر مبلــغ 56000 پنجاه و شــش هزار  
افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت  
10:00 قبل از ظهر روز  دوشنبه مؤرخ 
پنج  تعمیر  تهکــوی  1402/01/14 در 
منزلــه وزارت اقتصــاد واقع چهاراهی 
ملــک اصغــر، مقابــل وزارت امــور 

خارجه، تدویر می گردد. 
4469

اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی
اســم پــروژه: تــدارک فلــر بــاب، 
روغنیات، بطری و تایر وســایط مورد 
نیــاز وزارت اقتصاد بابت ســال مالی 

      1402
-MOEC-KBL  :شاره تشخیصیه

NCB-G04-1402
وزارت اقتصــاد از متام داوطلبان واجد 
رشایط دعــوت میناید تا در پروســه 
داوطلبــی پروژه فوق الذکر اشــراک 
منوده و سافت کاپی رشطنامه مربوطه 
را طور رایــگان بدســت آورده و آفر 
های خویش را طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات و رشایــط مندرج رشطنامه، 
ترتیــب منوده و با متــام ضایم آن طور 
رسبســته، الی ســاعت  10:00 قبل از 
ظهر مؤرخ 1402/01/13 به محل آفر 
گشایی ارائه منایند. قابل یادآوری است 
که آفرهــای ناوقت رســیده و انرنیتی 
قابل پذیرش منی باشد.تضمین آفر مبلغ 
32000 ســی و دو هزار  افغانی بوده و 
جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از 
ظهر روز یکشنبه مؤرخ 1402/01/13 
در منزل تحتانی، تعمیر وزارت اقتصاد 
واقــع چهاراهی ملک اصغــر، مقابل 
وزارت امور خارجه، تدویر می گردد. 

4498
اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی

اســم پروژه:  تدارک رنگهــای پرنر، 
فوتوکاپی،رسویس  های  ماشــین  تونر 
پرنر ها و ماشین های فوتوکاپی مورد 
نیــاز وزارت اقتصاد بابت ســال مالی 

      1402
-MOEC-KBL  :شاره تشخیصیه

NCB-G02-1402
وزارت اقتصــاد از متام داوطلبان واجد 
رشایط دعــوت میناید تا در پروســه 
داوطلبــی پروژه فوق الذکر اشــراک 
منوده و سافت کاپی رشطنامه مربوطه 
را طور رایــگان بدســت آورده و آفر 
های خویش را طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات و رشایــط مندرج رشطنامه، 
ترتیــب منوده و با متــام ضایم آن طور 
رسبســته، الی ســاعت  10:00 قبل از 
ظهر مؤرخ 1402/01/12 به محل آفر 
گشایی ارائه منایند. قابل یادآوری است 
که آفرهــای ناوقت رســیده و انرنیتی 
قابل پذیرش منی باشد. تضمین آفر مبلغ 
75000 هفتــاد و پنج هزار افغانی بوده 
و جلسه آفرگشــایی ساعت 10:00 قبل 
از ظهر روز شنبه مؤرخ 1402/01/12 
در منزل تحتانی، تعمیر وزارت اقتصاد 
واقــع چهاراهی ملک اصغــر، مقابل 
وزارت امور خارجه، تدویر می گردد. 

4497
اعان کرايه ګيری

موضــوع: کرایــه ګیری یــک دربند 
حویلی برای دفر شورای طبی 

شورای طبی افغانستان از متام داوطلبان 
واجــد رشایط دعوت مــی مناید تا در 
پروســه داوطلبــی کرایــه ګیری یک 
دربند حویلی برای دفر شــورای طبی 
رضورت ســال مالــی 1402 رشطنامه 
مربوطــه را در فلش دســک ) حافظه 
( بطــور رایــگان از مدیریت عمومی 
تدارکات شورای طبی بدست آورده ، و 
درخواســت های شان را از تاریخ نر 
اعان الی 21 روز به مدیریت عمومی 

تدارکات ارایه منایند.
آفر های دیر رسیده و انرنیتی پذیرفته 

منیشود. 
تضمین آفر مبلــغ 50،000 پنجاه هزار 
افغانی تضمین بانکی بوده و جلسه آفر 
گشــایی بعد از تکمیل 21 روز تقویمی 
ســاعت : 10/00 قبل از ظهر در اطاق 
جلسات شــورای طبی تدویر میگردد. 
آدرس : رسک پارک شهر نو کوچه اول 
عقــب تعمیر رشکت MTN   خانه منر 
147 شهر کابل ، شورای طبی افغانستان 

 4464 .
اطاعيه مفقودی 

ایروبــل گمرکــی ادویه جــات دارای 
0007877 به اســم اجی کــار مفقود 

گردیده اعتبار ندارد. 4465 
اطاعيه مفقودی 

ترجمه انگلیســی نــکاح خط رشعی 
دارای منر 7/2 به اسم نقیب الله فرزند 
اکر خان و محرمــه مزالیفه بنت گل 

مفقود گردیده اعتبار ندارد. 
اطاعيه مفقودی 

ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم 
میناز علی احمدی فرزند اسحق مفقود 

گردیده اعتبار ندارد. 
اطاعيه مفقودی 

ترجمه انگلیســی نــکاح خط رشعی 
دارای منــر 2184 / 6921 به اســم میر 
باش فرزند محمد جان و محرمه ساوی 
بنت دیدار مفقود گردیده اعتبار ندارد. 

اطاعيه مفقودی 
یک جلد پاسپورت سیاحتی دارای منر 
ویزه کشور عربســتان سعودی به اسم 
نادرشــاه فرزند موســی مفقود گردیده 

اعتبار ندارد. 
اطاعيه مفقودی 

یک جلد نکاح خط رشعی دارای منر 
14067 / 1326 بــه اســم احمد جاوید 
عظیمی فرزند عبدالحق و محرمه ملینا 
بنت حاجی عبدالسمیع مفقود  عظیمی 

گردیده اعتبار ندارد. 
اطاعيه به کرايه گيری 

تاریخــی  داوطلبــی  درجلســه 
1401/12/15 جــای یک بــاب غرفه 
ملکیت رشکت دولتی مسافر بری ملی 
بس را اســامی فرید اللــه فرزند خان 
ماهانه مبلــغ ) 15000 ( پانــزده هزار  
افغانی بلنــد  ترین آفــر را ارایه منوده 
اســت . رشکت ها، اشــخاص حکمی 
و حقیقــی واجد رشایــط که خواهش 
رسمایه گذاری بیشر و مزایده را داشته 
باشند. میتوانند از تاریخ نر اعان الی 
مدت 7 یوم تقویمی درخواســتی های 
شــانرا ضم فوتوکاپی تذکره تابعیت و 
جــواز مربوطه به مدیریــت عمومی 
قرار داد جایداد های رشکت دولتی ملی 
بس واقع مکروریان کهنه تســلیم داده 
رشطنامه را ماحظــه میتوانند تضمین 
طبق رصاحت قانون نقدا اخذ میگردد. 

اطاعيه به اجاره دهی 
مــوازی 315 مــر مربع زمیــن چهار 
)حاشــیه  واقع  دولتی  ملکیت  دیواری 
رسک عمومــی والیت نبش ریاســت 
زراعتی والیت هرات(  به اجاره سپرده 

میشود.
اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان 
اشــراک در پروســه مزایــده جایداد 
های فوق داشــته باشــند. میتوانند بعد 
از تاریخ نر ایــن اعان الی مدت 10 
یوم درخواستی های شان را به ریاست 
توسعه ســکتور خصوصی و انکشاف 
زمین فــوق واقع تعمیــر پامیر وزارت 
زراعــت آبیاری و مالــداری منزل اول 

تسلیم منوده رشطنامه را اخذ منایند. 
د کرايی کور د اړتيا خبرتيا

د کابل ښارد پوهني ریاست د خپلو زده 
کوونکــو د ۱۴۰۲ کال د تدریس لپاره 
په يوولسمه حوزه کې د ۱۲ خونو کور 
د عبدالقــادر بیدل لومړنې ښــوونځي 
لپاره اړتیا لري . هغه کســان چې د یاد 
ښــوونځی په ســیمه کې دا ډول تعمیر 
ولری او وغواری چې پــه کرایه قرار 
داد وکــړي. خپل غوښــتنلیکونه دي د 
خپريدولــه نيټي څخه تــر ۲۱ ورځو 
پوري د کابل ښــار د پوهني ریاست د 
تدارکاتو لــوی مدیریت ته د څلورمي 
کاريت په رسای غزين سیمه کې وسپاري 

او رشطنامه دي وګوري . 
د کرايی کور د اړتيا خبرتيا

د کابل ښار د پوهني ریاست د خپلو زده 
کوونکو د ۱۴۰۲ کال د تدریس لپاره په 
امته حوزه کې د ۱۷ او یا تر هغه د ديرو 
خونو کور ته د قلعه حشمت خان منر 
۱ ليسی لپاره اړتیا لري. هغه کسان چې 
د ياد ښــوونځي په ســيمه کې دا ډول 
تعمیر ولــري او وغواړی چې په کرایه 
قرار داد وکړي. خپل غوښتنليکونه دي 
لــه خپريدو نيټي څخه تــر ۲۱ ورځو 
پوري د کابل ښــار پوهني ریاســت د 

تدارکاتو لوی مدیریــت ته دڅلورمی 
کاريت په رسای غزين سیمه کې وسپاري 

او رشطنامه دي و وګوري. 
اطاعيه فروش امتياز دواخانه

محرم هاشــم فرزند علی جمعه دارنده 
تذکــره منــر ۲۳۵۴۶ مســکونه اصلی 
والیــت وردک مالــک دواخانه نوی 
محمدی واقــع ناحیــه یازدهم والیت 
کابل طی درخواســتی بــه مقام محرم 
اداره ملــی غــذا و ادویــه افغانســتان 
عــارض و خواهــان فــروش امتیــاز 
دواخانــه خویش باالی محرم وســیم 
خیر زاد فرزند میــرزا محمد خیر زاد 
دارنده تذکره شاره) ۰۴۵۴۰ ( مسکوه 
اصلی والیــت بغان ګردیده اســت . 
اشخاص موسسات و دوایر دولتی اګر 
در مورد ادعای داشــته باشند. از تاریخ 
نر اعــان الی مدت ۱۰ روز به آدرس 
اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان واقع 
ده افغانان تعمیر قبلی وزارت اطاعات 

و فرهنګ مراجعه منایند . 
اطاعيه فسخ جواز رهنمای 

معامات 
محرم سمیع الله فرزند سلیان ولدیت 
 ( جوازشــاره  دارنــده  الرحمــن  ګل 
۴۳۰۴ ( مــورخ ۲۵ / ۴ /۱۴۰۱ متصدی 
رهنای معامــات نوی هندوکش واقع 
صد فامیلی هیــواد وال مربوط ناحیه 
۸ شــاروالی کابل خواهان فسخ جواز 
خویــش ګردیده اســت . بنــاه بعد از 
نر اعان رهنای مذکور فاقد اعتبار 
قانونــی بــوده هــرګاه ادارات دولتی 
و اشــخاص انفرادی بــاالی موصوف 
ادعای حقوقی به ارتباط فعالیت جواز 
مذکور داشته باشند . بعد از نر اعان 
الی یک هفته به ریاســت انســجام ، 
بررســی و ثبت جمعیت ها واحزاب – 

وزارت عدلیه اطاع دهند. 
اطاعيه فسخ جواز رهنمای 

معامات 
محرم محمد نصیر فرزند محمد اسام 
دارنــده جواز شــاره ) ۲۸۱۱ ( مورخ 
۹/۱۲ /۱۴۰۱ متصدی رهنای معامات 
محمدی نصیر ملګــر واقع حصه دوم 
ســید جال الدین ناحیه ۲۲ شــاروالی 
کابــل خواهان فســخ جــواز خویش 
ګردیده اســت. بناء بعد از نر اعان 
رهنــای مذکــور فاقد اعتبــار قانونی 
بوده هرګاه ادارات دولتی و اشــخاص 
انفرادی باالی موصوف ادعای حقوقی 
به ارتباط فعالیت جواز مذکور داشــته 
باشند.  بعد از نر اعان الی یک هفته 
به ریاســت انســجام ، بررسی و ثبت 
جمعیت هــا واحــزاب وزارت عدلیه 

اطاع دهند. 
اطاعيه تصميم اعطای قرار داد 

بدینوســیله بــه تاســی از مــاده چهل 
وسوم قانون تدارکات به اطاع عموم 
رســانیده میشــود .که نوی کابل بانک 
درنظــر دارد تهیــه و تــدارک پروژه 
۳۳؛ قلم تونــر، ریبون ، کارتریج ودرم 

یونیت برای نوی کابل بانک تحت
NKB/    سه الت دارای شاره 

 IT-OP-22/22/NCB
را با رشکت محرم لوژستیکی فردوس 
خالد دارنده جــواز منر D-06-77واقع 
لیــن رصافان پــازا مرکز خوســت –

خوســت قیمت فی واحد ۳۳ قلم تونر 
، ریبــون ، کارتریج و درم یونیت مبلغ 
) ۶۰-۳۰۰ ( افغانی میشــود تحت قرار 
داد چهارچوبــی عقد قــرار داد منایند. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرګونه 
اعراض در زمینه داشته باشند. میتوانند 
اعراض خویــش را از تاریخ نر این 
اعــان الی ۷ روز تقویمــی طور کتبی 
توام بــا دالیل موجه آن بــه نوی کابل 
بانک ارایه منایند.این اطاعیه به معنی 
عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد 
فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 
قرار داد عقد نخواهد شد. آدرس : دفر 
مرکزی نوی کابل بانک شــهر نو طره 

باز خان وات کابل ـ افغانستان 
اطاعيه  ليام 

وزارت اقتصاد ۱۷۲ قلم اموال و اجناس 
مســتعمل داغمه و مازاد غیر رضوری 
خویش را بــه تاریخ ۱۴۰۱ /۲۹/۱۲ به 
طــور داوطلبی به فروش می رســاند. 
موسســات داخلــی و خارجی رشکت 
ها ، افراد و اشــخاصی کــه خواهش 
خریداری آن را داشته باشند . میتوانند 
به تاریخ ۱۲/۱۴۰۱ /۲۹ به مقر وزارت 
اقتصاد واقع چهــار راهی ملک اصغر 

مراجعه منایند. 
نوت : به مقــدار ۱۵ فیصد تضمین قبل 
از رشوع پروســه داوطلبــی نقدا اخذ 

میګردد. 
د پښتني بانک خبرتيا

د پروان واليت د اســتيناف محکمې د 
مــدين او عامه حقوقو ديوان رياســت 
د ۱۳۹۷/۲/۱۱ نېټــې)۳( ګڼې پرېکړې 
او ۱۴۴۴/۸/۱۱نېټــې د تطبيــق پاوي 
د نــوي محرض پر اســاس عبدالبصر د 
عبدالکريم زوی په نامه يو باب حويلۍ 
)۷۲/۶۰( ۱۴۱۹/۰۳/۰۸نېټــې  د  چــې 

ګڼې رشعي قبالــې درلودونکې ده او د 
کابل واليت په نوي ښــار )شهرنو( کې 
موقعيت لري د ســودا رشکت د پور پر 
بنســټ د بانک تر تضمني الندې قرار 
درلود، ښاغلی داود خان ))ميززايي((د 
مر سعيد زوی د مزايدي په غونډه کې 
د يوې بســوې بيه ۹۳۰۰۰ډالرمعادل يې 
۸،۲۷۵،۱۴۰افغانۍ کېږي په ارايه کولو 
قدرمن  اعان شــو.هغه  رسه ګټونکې 
حقيقــي او حکمــي اشــخاص چې له 
پورته مبلغ څخه په لوړه بيه د پريدلو 
غوښــتنه يــې لــري کــوالی يش خپل 
غوښــتنليک د خرتيا له خپرېدو تر۷ 
ورځوپورې د کابل د حقوقو رياســت 
او د بانک د پور ټولونې لوی مديريت 
ته وسپاري.د ســودا رشکت مسئولينو 
ته خر ورکول کېــږي چې په مزايدي 
جلســه کې ګډون وکړي او همدا راز 
خپل منقول توکي چــې په جايداد کې 
شتون لري هم ولېږدوي، له دې پرته به 
راتلونکی مســئوليت د بانک پر غاړه 

نه وي.
اطاعيه مزايده

به اســاس فيصلــه خط منــر۳ مورخ 
۱۳۹۷/۲/۱۱رياســت محــرم ديــوان 
مدنی و حقوق عامه محکمه استيناف 
واليت پروان و محرض مجدد تاريخی 
۱۴۴۴/۸/۱۱هيئــت تطبيق يک دربند 
حويلــی منــدرج قبالــه رشعــی منر 
مــورخ ۱۴۱۹/۰۳/۰۸اســمی  ۷۲بر۶۰ 
عبدالبصــر ولــد عبدالکريــم واقــع 
شــهرنو که از طرف رشکت ســودا در 
مقابل اخذ قرضه تحت تضمني پښــتني 
بانــک بود محرم داود خــان مرزايی 
ولد مر ســعيد با ارائه مبلغ ۹۳۰۰۰دالر 
معــادل۸،۲۷۵،۱۴۰ افغانــی فی بســوه 
برنده مجلس مزايده اعان ګرديد.بناًء 
اشــخاص حقيقی و حکمی که باالتر 
از مبلغ ارايه شــده تقاضــای خريد ان 
را داشــته باشند ميتوانند در خواستهای 
خويش را بعد از نــر اعان درمدت 
۷يوم به رياست حقوق واليت کابل و 
مديريت عمومی حصول قروض بانک 
بســپارند وبه اطاع مســئولني رشکت 
سودا نيز رســانيده ميشود تا در مجلس 
مزايده حضور يافته و همچنان اجناس 
منقــول موجوده در جايــداد را انتقال 
منايند در غر آن مسئوليت بعدی بدوش 

بانک نخواهد بود.۴۴۵۲
اطاعيه دعوت به داوطلبی

))اداره نوی کابل بانــک در نظر دارد 
تهيــه و تدارک آب معدنــی بوتل های 
کان مورد نياز دفــر مرکزی خويش 
را به داوطلبی باز داخلی بســپارد. بناًء 
رشکت های که خواهش اشــراک در 
داوطلبی را داشــته باشند در خواست 
های خويش را بعــد از نر اعان در 
مدت بيســت و يک يــوم به مديريت 
عمومــی خدمــات و تــدارکات دفر 
مرکزی نوی کابل بانک تســليم منوده 
رشطنامه را ماحظــه و تضمني افر را 
ارايه منايند.(( آدرس دفر مرکزی نوی 
کابل بانک شــهر نو طره باز خان واټ 

کابل – افغانستان.۴۴۷۶
کرايي کورته د اړتيا خبرتيا

د کابل ښــار د پوهنې رياست د خپلو 
۱۴۰۲ کال د تدريس  زده کوونکــود 
لپــاره په ۱۳ مه حــوزه کې د ۱۳ او يا 
تر هغه د ډيــرو خونو کور ته د امام 
لومړنی ښوونځی  جعفر صادق )رح( 
لپاره اړتيا لري هغه کســان چې د ياد 
ښوونځي په ســيمه کې دا ډول تعمر 
پــه کرايه  او وغــواړي چې  ولــري 
قــرار داد وکړي خپل غوښــتنليکونه 
دې لــه خپرېــدو نېټې څخــه تر ۲۱ 
ورځــو پــورې د کابل ښــار پوهنې 
مديريت  لــوی  تدارکاتو  د  رياســت 
ته د څلورمې کارتــې په رسای غزين 
ســيمه کې وســپاري او رشطنامه دې 

وګوري.۴۴۵۵
کرايي کورته د اړتيا خبرتيا

د کابل ښــار پوهنې رياســت د خپلو 
۱۴۰۲ کال د تدريس  زده کوونکــود 
لپاره په ۱۳ مه حوزه کې د ۱۸ او يا تر 
هغه د ډيرو خونو کور ته د آسيا بيني 
منځني ښــوونځی لپاره اړتيا لري هغه 
کســان چې د ياد ښــوونځي په سيمه 
کې دا ډول تعمــر ولري او وغواړي 
چې پــه کرايه قــرار داد وکړي خپل 
غوښــتنليکونه دې لــه خپرېدو نېټې 

څخــه تــر ۲۱ ورځو پــورې د کابل 
ښار پوهنې رياســت د تدارکاتو لوی 
مديريــت تــه د څلورمــې کارتې په 
رسای غــزين ســيمه کې وســپاري او 

رشطنامه دې وګوري.۴۴۵۶
کرايي کورته د اړتيا خبرتيا

د کابل ښــار پوهنې رياســت د خپلو 
۱۴۰۲ کال د تدريس  زده کوونکــود 
لپــاره پــه ۱۳ مه حوزه کــې د ۱۴ او 
يا تر هغــه د ډيرو خونــو کور ته د 
فيــض محمــد کاتب د نجونو لېســې 
لپاره اړتيا لري هغه کســان چې د ياد 
ښوونځي په ســيمه کې دا ډول تعمر 
پــه کرايه  او وغــواړي چې  ولــري 
قــرار داد وکړي خپل غوښــتنليکونه 
دې لــه خپرېــدو نېټې څخــه تر ۲۱ 
ورځــو پــورې د کابل ښــار پوهنې 
مديريت  لــوی  تدارکاتو  د  رياســت 
ته د څلورمې کارتــې په رسای غزين 
ســيمه کې وســپاري او رشطنامه دې 

وګوري.۴۴۶۲
دعوت به داوطلبی

  MB 50 موضــوع: تــدارک خدمات
انرنت 

AMC/PD/(:شناسائی شاره 
)NCS01/1402/NCB

  شــورای طبــی افغانســتان  ازمتــام 
داوطلبــان واجد رشایــط دعوت می 
مناید تا در پروســه داوطلبی{ تدارک 
MB  انرنت { رشطنامه  خدمــات 50 
مربوطه را در فلش دســک)حافظه( 
بطور رایــگان از مدیریــت عمومی 
اورده،   بدست  طبی  شورای  تدارکات 
ودرخواست های خویش را از تاریخ 
نر اعان الــی ۲۱ روز به مدیریت 

منایند. ارایه  تدارکات  عمومی 
آفر های دیر رسیده و انرنتی پذیرفته 

 . منیشود 
تضمیــن آفــر مبلغ )35000/ ســی و 
پنــج  هــزار افغانی تضمیــن بانکی( 
وجلســه افرگشــائی بعــد از تکمیل 
21 روزتقویمــی ســاعت 10:00  قبل 
ازظهر دراطاق جلسات  شورای طبی 
تدویر میگردد. آدرس: )رسک پارک 
شــهر نــو کوچــه اول عقــب تعمیر 
رشکت MTN  خانه منر 147 ، شــهر 

کابل ، شورای طبی افغانستان (

اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی
موضــوع: کرایه گیری یــک دربند 

حویلی برای دفر شورای طبی 
AMC/PD/(:شناسائی شاره 

)NCS01/1402/NCB
داوطلبان  افغانستانازمتام  طبی  شورای 
واجد رشایط دعوت مــی مناید تا در 
پروســه داوطلبی } کرایه گیری  یک 
برای دفر شورای طبی  دربند حویلی 
رضورت ســال مالی 1402 { رشطنامه 
مربوطه را در فلش دســک)حافظه( 
بطور رایــگان از مدیریــت عمومی 
بدســت  طبــی  شــورای  تــدارکات 
آفرهــای رسبســته خویش  و  اورده، 
را مطابــق رشایط منــدرج رشطنامه 
وطبــق قانون وطرزالعمــل تدارکات 
از تاریخ نر اعــان الی 21 روز به 
مدیریــت عمومــی تــدارکات ارایه 
منایند. آفرهای دیر رســیده و انرنیتی 
پذیرفتــه منیشــود. تضمین آفــر مبلغ 
افغانی تضمین  پنجاه هزار    /50000(
بانکــی( جلســه افرگشــائی بعــد از 
  10:00 21 روزتقویمی ساعت  تکمیل 
قبــل از ظهردراطاق جلســات  منزل 
اول  تعمیر اول شــورای طبی تدویر 
پارک شــهر  آدرس: )رسک  میگردد. 
نو کوچــه اول عقــب تعمیر رشکت 
MTN خانه منر 147 ، شــهر کابل ، 

افغانستان ( ریاست شورای طبی 
امتياز دواخانه اطاعيه فروش 

شمس الدین شــمس فرزند عبدالستار 
شــمس ولدیــت عبدالکریم شــمس 
منــر)0201-03744- تذکــره  دارنده 

کابل  اصلی والیت  مســکونه   )1400
مالــک دواخانه رشیفــی ناحیه پنجم 
والیت کابل طی درخواســتی به مقام 
اداره ملــی غــذا و ادویه افغانســتان 
امتیاز  فــروش  خواهــان  و  عــارض 
عبداللــه  بــاالی  دواخانــه خویــش 
حســینی فرزند گل حســین حســینی 
ولدیت محمد حســین حسینی دارنده 
تذکره شــاره )1398-0200-09652( 
مســکونه اصلی والیت کابل گردیده 
دوایر  و  موسســات  است.اشــخاص 
دولتــی اګــر در مورد ادعای داشــته 
باشــند از تاریخ نر اعان الی مدت 
10 روز بــه آدرس اداره ملــی غذا و 
افغانان  افغانســتان واقــع ده  ادویــه 
تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و 

4466 منایند.  فرهنگ مراجعه 
امتياز دواخانه اطاعيه فروش 

محــرم فضــل احمــد فرزنــد دیــن 
محمد ولدیت صاحــب  دارند تذکره 
منــر)26870978( مســکونه اصلــی  
دواخانه  رشعی  وکیل  فاریاب  والیت 
عــارف واقع ولســوالی  املار والیت 
فاریــاب طــی درخواســتی بــه مقام 
اداره ملــی غــذا و ادویه افغانســتان 
امتیاز  فــروش  خواهــان  و  عــارض 
الدین  رساج  بــاالی  خویش  دواخانه 
فرزنــد حاجــی نظام الدیــن ولدیت 
محمــد عیســی دارنده تذکره شــاره 
والیت  اصلی  مســکونه   )2271302(
است.اشــخاص  گردیــده  فاریــاب 
موسســات و دوایــر دولتــی اګر در 
مورد ادعای داشــته باشــند از تاریخ 
نر اعان الی مدت 10 روز به آدرس 
اداره ملــی غــذا و ادویه افغانســتان 
واقع ده افغانان تعمیر ســابقه وزارت 
مراجعــه  فرهنــگ  و  اطاعــات 

منایند.4467
دتړون داعطا دپريکړې خبرتيا

پدې توګــه دتدارکاتــو قانون ددري 
فقــرې  د)۲(  مــادې  څلویښــتمې 
پــر بنســټ ټولو تــه خــر ورکول 
هوايي  او  دټرانســپورټ  چې  کيږي، 
چلنــد وزارت پــه پام کــې لري د۲۹ 
واليتونــو دټرانســپورټ رياســتونو، 
همدا  او  لپاره  مديریتونــو  آمريتونو، 
هوايــي  نړيوالــو  دڅلــورو  رنګــه 
ډګروونــو داړتيا وړ انټرنيټ او دډېتا 
پروژه چې  کنکټويټــی چوپړتيــاوو 

 07-NCB/NCS/1401/MoTA
تشخيصيه ګڼی درلودونکی ده، تړون 
اســکای ویــف تکنالوژیــز انرنيتی 
خدماتو چــې د جوازD-39622 ګڼی 
رشکت تــه د 3264000 درې ميليونه 
دوه سوه او څلور شــپېته زره افغانۍ 

اعطا کړی. مبلغ  ټوليز 
چــی  کســان  حکمــي  او  حقيقــی 
ډول  هــر  کــې  برخــه  دې  پــه 
نيوکي)اعراضونه( ولري، کوالی يش 
خپلــه نيوکه ددې خرتيــا د خپريدو 
لــه نېټې څخه تــر اوه تقوميي ورځو 
پــورې په ليکلی بڼــه دهغو له داليلو 
او هوايي  دټرانســپورټ  یوځای  رسه 
ته  رياســت  دتدارکاتو  وزارت  چلند 
دتدارکاتــو قانون دپنځوســمی مادې 
دحکمونو رسه ســم وړاندي کړی.دا 
خرتيا دتړون دعقد پــه مانا نه ده او 
دپورته يادی شــوي مودي او ورپي 
قانوين پړاوونو تر بشــپړيدو پورې به 

تړون عقد نه شی. 4454
داوطلبی اعان 

 50MB موضــوع: تدارک خدمــات
انرنت

/1402/AMC/PD:شاره شناســایی
NCS01

متــام  از  افغانســتان  طبــی  شــورای 
داوطلبــان واجد رشایــط دعوت می 
تدارک  داوطلبی  پروســه  در  تا  مناید 
خدمــات 50MB انرنــت رشطنامــه 
مربوطه را در فلش دســک)حافظه( 
بطور رایــگان از مدیریــت عمومی 
تدارکات شــورای طبی بدست آورده 
و تــدارکات از تاریــخ نــر اعان 
الــی 21 روز بــه مدیریــت عمومی 
دیر  منایند.آفرهای  ارایــه  تــدارکات 
رســیده و انرنیتی پذیرفته منی شــود.

تضمیــن آفر مبلخ35000 ســی و پنج 
هزار افغانی تضمین بانکی و جلســه 
آفرگشــایی بعــد از تکمیــل 21 روز 
تقویمی ســاعت10:00 قبل از ظر در 
اطاق جلســات شــورای طبی تدویر 
شهرنو  پارک  گردد.آدرس: رسک  می 
کوچــه اول عقــب تعمیــر رشکــت 
MTN خانــه منــر147 شــهر کابل، 

افغانستان.4463 طبی  شورای 
مفقودی اطاعيه 

پلیت دولتی دارای منر999  یک قاب 
عقــب موتــر رصف فرونــر مربوط 
کشــمش،  صادرات  انکشــاف  اداره 
میــوه جــات و ســبزیجات و نباتات 
طبــی وزارت صنعــت و تجارت در 
مســیر رسک کلوله پشــته الی منطقه 
داراالمــان مفقود گردیــده از اعتبار 

ساقط می باشد.4432
امتياز دواخانه اطاعيه فروش 

غــام  فرزنــد  عبدالصبــور  محــرم 
منر)1386827(  تذکره  دارنده  فاروق 
مســکونه اصلی والیــت کابل مالک 
دواخانه صبــوری عرصی واقع ناحیه 
درخواســتی  طی  کابل  والیــت  دهم 
بــه مقــام اداره ملــی غــذا و ادویه 
افغانســتان عارض و خواهان فروش 
امتیــاز دواخانه خویش بــاالی رفیع 

الله نظری فرزنــد رحمت الله نظری 
دارنده تذکره شــاره )1001-47664-

1399( مسکونه  اصلی والیت پروان 
گردیــده است.اشــخاص موسســات 
و دوایر دولتی اګــر در مورد ادعای 
داشــته باشند از تاریخ نر اعان الی 
مدت 10 روز به آدرس اداره ملی غذا 
و ادویه افغانســتان واقــع ده افغانان 
تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و 

1441 منایند.  فرهنگ مراجعه 

اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی
اســم پروژه:  تدارک رنگهای پرنر، 
تونر ماشــین های فوتوکاپی،رسویس 
پرنــر ها و ماشــین هــای فوتوکاپی 
مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت ســال 

مالی 1402      
-MOEC-KBL  :شــاره تشــخیصیه

NCB-G02-1402
وزارت اقتصاد از متام داوطلبان واجد 
رشایط دعوت میناید تا در پروســه 
داوطلبی پروژه فوق الذکر اشــراک 
رشطنامــه  کاپــی  ســافت  و  منــوده 
مربوطه را طور رایگان بدست آورده 
و آفــر هــای خویش را طبــق قانون 
و طرزالعمــل تــدارکات و رشایــط 
منــدرج رشطنامــه، ترتیــب منوده و 
بــا متام ضایم آن طور رسبســته، الی 
ســاعت  10:00 قبــل از ظهر مؤرخ 
1402/01/12 بــه محل آفر گشــایی 
یادآوری اســت که  قابل  ارائه منایند. 
قابل  انرنیتی  آفرهای ناوقت رسیده و 
مبلغ  آفر  باشــد.تضمین  منــی  پذیرش 
افغانی  75،000 هفتــاد و پنج هــزار 
بــوده و جلســه آفرگشــایی ســاعت 
10:00 قبل از ظهر روز شــنبه مؤرخ 
تحتانــی،  منــزل  در   1402/01/12
تعمیــر وزارت اقتصاد واقع چهاراهی 
ملــک اصغــر، مقابــل وزارت امور 

خارجه، تدویر می گردد. 
اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی

اســم پروژه:  تدارک قرطاســیه باب 
مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت ســال 

مالی 1402 
-MOEC-KBL  :شاره تشخیصیه

NCB-G01-1402
داوطلبــان  متــام  از  اقتصــاد  وزارت 
واجــد رشایط دعــوت مــی مناید تا 
در پروســه داوطلبــی پــروژه فــوق 
الذکر اشــراک منوده و سافت کاپی 
رشطنامــه مربوطه را بطــور رایگان 
بدســت آورده و آفر هــای خویش را 
قانــون و طرزالعمــل تدارکات  طبق 
و رشایــط مندرج رشطنامــه، ترتیب 
منــوده و بــا متــام ضایــم آن طــور 
رسبســته، الی ســاعت 10:00 قبل از 
ظهــر روز مــؤرخ 1402/01/14 به 
محل آفر گشــایی ارائــه منایند. قابل 
یــادآوری اســت که آفرهــای ناوقت 
قابــل پذیرش منی  انرنیتی  رســیده و 
باشــد.تضمین آفر مبلغ 56,000 پنجاه 
و شــش هزار  افغانی بوده و جلســه 
آفرگشایی ساعت  10:00 قبل از ظهر 
روز  دوشــنبه مــؤرخ 1402/01/14 
در تهکوی تعمیــر پنج منزله وزارت 
اقتصاد واقــع چهاراهی ملک اصغر، 
تدویر  خارجه،  امــور  وزارت  مقابل 

می گردد. 
اعان دعوت به داوطلبیاعان دعوت به داوطلبی

باب،  فلــر  تــدارک  پــروژه:  اســم 
روغنیات، بطری و تایر وسایط مورد 
نیــاز وزارت اقتصاد بابت ســال مالی 

      1402
-MOEC-KBL  :شــاره تشــخیصیه

NCB-G04-1402
وزارت اقتصاد از متام داوطلبان واجد 
رشایط دعوت میناید تا در پروســه 
داوطلبی پروژه فوق الذکر اشــراک 
رشطنامــه  کاپــی  ســافت  و  منــوده 
مربوطه را طور رایگان بدست آورده 
و آفــر های خویش را طبــق قانون و 
تدارکات و رشایط مندرج  طرزالعمل 
رشطنامه، ترتیب منوده و با متام ضایم 
آن طور رسبســته، الی ساعت  10:00 
قبل از ظهر مــؤرخ 1402/01/13 به 
محــل آفر گشــایی ارائه مناینــد. قابل 
یادآوری اســت کــه آفرهــای ناوقت 
رســیده و انرنیتــی قابــل پذیرش منی 
باشــد.تضمین آفر مبلغ 32،000 ســی 
و دو هــزار  افغانــی بوده و جلســه 
آفرگشایی ســاعت 10:00 قبل از ظهر 
در   1402/01/13 روز یکشنبه مؤرخ 
منــزل تحتانی، تعمیــر وزارت اقتصاد 
واقــع چهاراهی ملک اصغــر، مقابل 
وزارت امــور خارجــه، تدویــر می 

گردد. 

 افغان اعانات    افغان اعانات   
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د  هيــواد ټول واليتـونه ...
 بيــه ۱۱۰ افغانــۍ تــه راټيټه شــوې او 
همدارنګــه آپليټ او آن ڼېــټ بيې نورو 
شــبکو ته له ۳ افغانۍ لوړه وه،چې اوس 
دغه بيــه۲،۲ افغانۍ ته راټيټه شــوې ده.  
همداراز د آن ڼېټ بيه له سام څخه سام 
ته يوه دقيقه دوه نيمې افغانۍ وه،چې اوس 
۱،۸۵ افغانۍ ته راټيټه شــوې ده.اوس هم 
دغــه وزارت هڅه کوي،چــې د خلکو د 
غوښــتنو، رشايطو او جغرافيا ته په کتو 

رسه خدمتونه وړاندې کړي.
معلومــايت  او  مخابراتــو  پوښــتنه:د 
تکنالوژۍ وزارت لــه فعاليتونو رسه رسه 
بيا هم د هيواد ځينې لېرې پرتې ســيمې د 
مخابرايت پوښښ الندې نه دې راغيل، هلته 

ستاسې فعاليت څنګه پرمخ درومي؟
ځواب:د هيواد ډېرې لرې پرتې ســيمې 
د دغه وزارت تر پوښــښ النــدې راغيل 
او کار هم ښــه پــه درز روان دی.اوس د 
مخابراتو او معلومايت تکنالوژۍ وزارت د 
اترا  او فند ادارې د مخابراتو له وزير رسه 
غونډې لرلې او هغه سيمې او خلک،چې 
تــه  انټرنيټــي خدمتونــو  او  مخابــرايت 
الرسسی نه لري هغو ته بايد خدمتونه ور 
ورســېږي.د دغو فعاليتونو رسبېره د ۴۰۰ 
نويو سايتونو د منځ ته راوړلو فعاليت پيل 
شوی دی.د دغې نوې پروژې په پلې کېدو 
رسه به افغانستان په بشپړ ډول د انټرنيټي 

او مخابرايت پوښښ الندې راوستل يش.
پوښــتنه:اوس د هيــواد پــه کچه څو 
مخابرايت خصويص رشکتونه فعاليت لري؟

ځــواب:اوس افغــان ټيــيل کام رشکت 
د دولت په چــوکاټ کــې فعاليت لري.

څلور نور مخابــرايت رشکتونه خصويص 
دي،چــې خپلــو ګډونوالو تــه خدمتونه 
وړاندې کوي.د دوی انټرنيټي او مخابرايت 
خدمتونه په نورمــال ډول ، د اترا ادارې د 
طرزالعمل پر اساس چې ورته ټاکل شوی 
روان دي.دغــه رشکتونــه هــم په هاغه 
ډول خپلو ګډونوالو ته خدمتونه وړاندې 
کوي.د دوی په خدمتونو کې ځنډ او خنډ 

نه دی راغلی.
پوښــتنه:د تېر کال په پرتله ستاســې په 

فعاليتونوکې زياتوالی راغلی که څنګه؟
ځواب: د تېرکال په پرتله پــه تېره بيا د 
اســامي امارت په واکمنېــدو رسه زموږ 
فعاليتونه پراخ شــوي دي.مــوږ تېر کال 
له ۶ ميليــارډه افغانيو ډېر عوايد لرل،چې 
د پخــواين نظــام د عوايدو پــه پرتله دوه 
ميليارډه لوړوالی په کې راغلی و.د عوايدو 
په ترالسه کولو کې شفافيت شتون درلود، 
نو ځکه دغه وزارت ډېر عوايد ترالســه 
کــړل.اوس دغــه وزارت ډېــرې الســته 
راوړنــې لري،چې يوه الســته راوړنه يې 
د افغان پســت په برخه کې ده.دغه اداره 
د هيــواد ګوټ ګوټ ته پســتي خدمتونه 
رسوي.رسبېره پر دې له بهرنيو هيوادونو 
رسه هم پستي اړيکې ښــې شوي دي، نو 
ويلی شــم،چې د مخابراتــو او معلومايت 
تکنالــوژۍ وزارت فعاليتونــه د پخوا په 

پرتله پراخ او ښه شوي دي.
پوښــتنه:هيوادوالو ته څه وينــا او پيغام 

لرئ؟
ځواب: زمــوږ وينا او پيغام دا دی،چې د 
مخابراتــو او معلومايت تکنالوژۍ وزارت 
هڅه او هاند کوي،چــې رشايطو په کتو 
رسه خپل ولــس ته په ښــه ډول انټرنيټي 
او مخابــرايت خدمات د دوی د غوښــتنو 
پراساس وړاندې کړي.             ))نوري(( 

امارت اسامی افغانستان ...
 تامین شــده و هیچگونه تشــویش برای 
رسمایــه گذاری نیست.مســئولین امارت 
اسامی افغانستان از سکتور خصوصی و 
صنعتــکاران می خواهد که با ارائه طرح 
های ســازنده زمینه را بــرای تولیدات و 
صادرات بیشــر فراهم سازند.مســئولین 
از  بایــد   صنعــت  و  تجــارت  وزارت 
صنعتکاران داخلی حایت و پشــتیبانی 
مناید و برای شــان تسهیات زیادی فراهم 
ســازد تا در رقابت با تولیدات خارجی با 
شکست مواجه نگردند.تجربه نشان داده 
است که فعالیتهای صنعتکاران و گسرش 
پيشــه وران داخلی در کشــور ما میتواند 
تــا اندازه زیادی زمینــه کار را برای افراد 
بیکار و فقیر نیز مساعد سازد و از جانب 
دیگر در رشــد و افزایــش صنایع داخلی 
تاثیر نهایت موثر داشته باشد. طی دوران 
اشــغال و ناامنــی ها در افغانســتان اکرث 
فابریکــه های تولیدی و صنعتی کشــور 
قسآم تخریب گردیده و یا نسبت نبود برق 
از فعالیت بازمانده و در این مورد در طول 
بیست ســال حکومت های فاسد گذشته 

هیچ توجه صورت نگرفته است.
واقعآ که صنعتی شــدن کشور، مسئوليت 
پذیری ،از خود گذری،زحمت وتاش می 
طلبد  و فعــآ حایت از تولیدات داخلی 
کشــور را کدام یکی از ادارات به عهده 
دارد؟و چرا به خاطررشد تولیدات داخلی 
در برابر سیل اموال وارداتی فاقد کیفیت 
موانع و محدودیت وضع منی کنند؟همین 

اکنون
هــزاران قلم جنس تولیــدی بی کیفیت و 
امــوال تولیدی کشــور های همســايه از 
راه های غیرقانونی داخل افغانســتان می 
شــود که  ورود اینگونه اموال بی کیفیت 
و تاریخ گذشــته کشــور های همســايه 
به کشــورما باعث توقــف کارخانه های 
تولیدی افغانســتان میگــردد و از طرف 
دیگر خریــداران را با آســيب هاي زیاد 
اقتصــادی مواجــه مــی کند.وظیفه همه 

هموطنان ماســت که از تولیدات داخلی 
اســتفاده کنند وتا جایی کــه بدیل وجود 
داشــته باشــد، نباید به کاالهای خارجی 
اجــازه ورود بــه کشــور داده شــود.با 
ایــن همه اعتاد ســازی بــرای تولیدات 
اساسی محســوب میشود.                              داخلی رشطه 

عزیزی 
نقــش خانواده در  ...

 اعم از زن و مرد باشــد از طریق ازدواج 
تحقــق میابد ازدواج که به کشــش¬های 
فطری پاسخ مثبت میدهد. خانواده کانون 
گرم و تجمع کوچکســت که پایه¬های 
معیشــت و زندگی آرام و سامل را استوار 
میگرداند. و همکار سازنده و نیرومندی 
بــرای چیره شــدن به مشــکات زندگی 
به وجود میــاورد و فضای پُر از عشــق، 
محبــت، الفــت، آرامــش و ســامت را 
فراهم می¬گرداند. در مقابل دشمنی¬های 
دشــمنان آشــکار و پنهان می ¬ایســتد و 
در برابر همه لغزش¬هــا و ضعف¬ها و 
بیاری¬ها مقاومــت میناید و مهربانانه 
دست کودکان را میگیرد و آنانرا به سوی 
رشــد و تکامل پیش میرد و ســاملندان را 
از تنهای اهــال بی پناهی و بی رسپناهی 
نجات میدهد تا در زمــان ضعف ناتوانی 
نیاز شــان بــه مســاعدت و محبت مورد 
بــی توجهی قرار نگیــرد.در این صورت 
خانواده مســلان پابند مقررات رشیعت 
الهی و اخاق و آداب اســامی میباشد و 
برای بدســت آوردن خیر و منافع این دنیا 
و دنیای پس از مرگ تاش میناید و برای 
زندگی در جامعه سامل با روش هوشیارانه 
و اسلوب آرام برای تحقق رسبلندی دنیا و 
سعادت آخرت از هیچ نوع سعی و تاش 
از هان روز  فروگذاری منی¬مناید.آنــان 
های خواســتگاری و نگاه هــای پاک و 
تفاهم ابتدایی با نشســت¬ها و دیدارهای 
رصیح صادقانه و به دور از شــک، شبه 
و فریبکاری ســنگ¬بنای ســعادت خود 
را در زمیــن اســتوار میناید. که اســاس 
روابــط مرد و زن بر اطمینان متقابل و در 
کام معارشت بر اساس اعتبارات انسانی 
ارزشمند رفتار میناید. معیار این روابط 
مشــرک بر اســاس میانه روی در جدی 
بودن، قاطعیت، تســامح، نرمش، عشق، 
متابعت احــرام متقابــل، معرفت،تجمع 
مخاطر و مشــکات و پرهیــز از افراط 
و تفریــط و تاش بــرای جلب رضایت 
خداوند)ج( است. مشکات خانواده: در 
اوضاع و احوال کنونــی نظام خانواده با 
پاره مشکات و ناهنجاری¬ها که گاهی 
آنــرا دچار لرزش و فروپاشــی میناید و 
گاهی هم این مشــکات بخاطر اوضاع 
محیط اجتاعی محلی یا جهانی و گاهی 
عامل آنها به ساختار شــخصیتی مرد و یا 
زن دخالت¬های ناروای خویشــاوندان و 

دوستان و همسایگان بر میگردد.
عواملــی که بخود مــرد و زن بر میگردد 
گاهــی از ناآگاهی و یا ضعــف دانش و 
معرفت زنان و یا طمع ورزی¬ها و فریب 
خوردن¬هــای مرد در اثــر چیزهایی که 
می¬بینــد یــا از آن مطلع میگردد ناشــی 
میشــود و گاهی فقر اقتصــادی خانواده 
زمینه انحــراف زن و گاهی هم ثروت و 
امور مالــی موجب به بیراهــه رفنت مرد 
میگرد و نســبت به خانه زن و فرزندانش 
به توجهــی میناید. گاهی شــخصیت و 
طبیعت خاص مرد توقعــات و انتظارات 
بیش از حد معمول زمینــه ناهنجاری در 
خانــواده را فراهم مینایــد و در مواردی 
هم ازدواج بدون اندیشــه و شــتاب زده 
ســبب بــروز مشــکات خانــواده گی 
میشود و همچنان درمورد ارتباط دخالت 
خویشــاوندان باید گفت که گاهی پدر، 
مــادر ، پرس و دخر در امــور مربوط به 
خانواده تازه تاســیس شــده عامل اصلی 
بروز اختاف میشــوند و این دخالت ها 
غالباً به اخاق و طبیعت دخالت کنندگان 

بر میگردد.
محیط متشــنج خانوادگی اثــرات روانی 
در دوران اولیه طفولیــت و دوران بلوغ 
اختــاالت و بیاری¬هــای روانی ظاهر 
میگردد. نفاق، سازگاری و مشاجره دایمی 
پدر و مــادر و اطرافیان، آثار شــومی در 
دوران طفــل باقی میگذارد. طفل به علت 
عدم آرامش روانی، به تحصیل و کار خود 
بی عاقه شــده دایاً مضطرب و پریشان 
اســت و ثبات ندارد. آثار این ناراحتی ها 
بعداً در ســنین بلوغ و بزرگ¬ســالی به 
رسکشی  پرخاشــگری،  عصیان،  صورت 
از مقــررات و قوانیــن اجتاعــی و یــا 
بی¬تفاوتی و انزوا و گوشه نشینی ظاهر  
شــده و منجر به ارتکاب جرایم مختلف 
میگــردد. طاق و جدایی بین پدر و مادر 
سبب اضطراب و تشویش خاطر فرزندان 
آنها میگــردد و در موقــع جدایی پدر و 
مــادر منی¬تواند دقیقاْ تعیین کرد که طفل 
به کدام یک از آنها بیشــر انس و عاقه 
دارد. در اثر محرومیــت از دیدار پدر و 
مادر، اطفال احساس فقدان محبت میکند 
که واکنش ناراحتی¬های روانی مذکور، 
بعداً با حالت¬های عصبی، بد ُخلقی مترد 
از اوامر پدر، مــادر و دیگران و باالخره 
ناسازگاری و عدم انطباق اجتاعی بروز 
میکند. فوت پدر یا مادر در تعادل روانی 
طفل موثر اســت. طفل یتیــم که باید در 
خانواده پدر ثانی )ناپدری( و یا نا مادری 
و در محیط غیــر از محیط خانواده¬گی 
خــود برس بــرد پریشــان بــوده و دایاً 
مضطرب و بی¬ثبات است. بیاری¬های 
مزمــن و طوالنــی پدر یا مــادر در روان 

فرزنــدان موثــر و خاطرات تلــخ به جا 
میگــذارد از هم گســیختگی خانواده در 
دخران غالباً باعث فرار از منزل و مدرسه 
و ولگــردی میگردد و پــرسان، کوچه را 
بــر محیط خانواده ازهم پاشــیده ترجیح 
داده و با قبــول عضویــت در باندها، به 
ارتکاب جرایم مختلف کشــانده میشود.

نتيجه گری: فامیل )خانواده( در تشکیل 
و شــخصیت انســان¬ها از اهمیت ویژه 
برخــوردار اســت. چنانچــه در اعامیه 
جهانی حقوق بر و در دین مبین اســام 
تاکید زیــادی منوده اســت و میگوید: » 
فامیــل رکن اساســی جامعه را تشــکیل 
میدهد« به همین اســاس اســت. هر گاه 
خانواده یی که در آن محبت و صمییت و 
یا اینکه در آن خشــونت و تحقیر وجود 
داشته باشد تاثیر مســتقیم باالی فرزندان 
شــان دارد. در صورتیکه محبت بیش حد 
از به فرزندان داده شود تجارب نشان داده 
اســت که فرزندان شان خود خواه، باغی 
و... بــه بار می آیند و یــا در صورتی که 
خانواده فرزندان شان را تحقیر و رسزنش 
کند اطفال شــان حسود، ترسو و در انزوا 
و گوشــه گیر به بار می¬آیند.پس تربیه 
درست خانواده و رفتار والدین در تشکیل 
و شخصیت فرزندان شان از اهمیت خاص 
و مهم برخوردار است. در حالی که توجه 
زیاد باید به فرزندان شــان داشــته باشند 
چون این قر آینده ســاز جامعه و کشور 

میباشد و به خانواده باید توجه شود.
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اروپايي ټولنه د داعش ...
 توګه ځپلــی يش.توماس نيکاســون له 
آريانا نيــوز رسه په ځانګــړې مرکه کې 
وييل، چــې ترهګري پــه ځانګړې توګه 
داعــش د افغانســتان او نــړۍ امنيت ته 
ګواښ دی، نو اســامي امارت بايد په دې 
برخه کې خپلــې هڅې ال ګړندۍ کړي.د 
افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړی 
اســتازی تومــاس نيکاســون وايــي: د 
ترهګرو ډلو پــه ځانګړي توګه د داعش 
ډلې او د دغې ډلې د خراســان څانګې په 
وړانــدې د طالبانــو مبارزه د پــام وړ ده. 
اسامي امارت په ځلونو وييل، چې داعش 
د افغانستان امنيت ته ګواښ ندی او دوی 
نه غــواړي، چې دغې ډلې ته اجازه ورکړ 
يش، چې له افغانستان څخه بهر سيمې او  

ګاونډیو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. 
د غوري سيمنټو توليد په ...

 کې به دغــه فابريکې ۸۰۰ ټنه ســيمنټ 
توليــد کــړي.د بغــان د اقتصــاد رئيس 
عبداملتني اخندزاده رســنيو ته وييل، چې 
د غــوري ســيمنټو د فابريکو لپــاره نوې 
ماشيرني له چني او ايران هيوادونو څخه 
د اتلــس ميليونه افغانيو په ارزښــت پرل 
شــوې چې په نصب کولــو رسه يې توليد 
ډېر شوي دي.د غوري سيمنټو دفابريکو 
مسئولني وايي، چې اوس د ټول افغانستان 
د اړتيا وړ شپږ سلنه سيمنټ دغه فابريکې 
توليد وي او ټينګار يــې دادی، چې که د 
ماشيرنۍ، برېښنا او ګڼو نورو برخو کې 
د دوی ســتونزې هوارې يش ،نو توليد به 
په ۲۴ ســاعتونو کې ۱۴۰۰ ټنو ته ورسوي 
،چــې وررسه به دټول هېواد د اړتيا وړ ۱۴ 

سلنه سيمنټ توليد يش 
د پکتيکا په ګيان ولسوالۍ ...

 چې پردغو ټولــو کورونو به ۱۲۴ زره او 
۳۰۰ امريکايي ډالره لګښــت رايش.ورته 
مهــال د ګيان ولســوالۍ اوســېدونکو د 
طبيعي پېښو په وړاندې د مبارزې رياست 
د مسؤلينو هڅې وســتايلې، چې په تېرو 
څو مياشــتو کې يې د زلزله ځپلو خلکو 

ستونزو ته په وخت رسېدنه کړې ده.  
په افغانستان کې د مرستو ...

 د ورځې زر مټريــک ټنه خوراکي مواد 
له پولې له اوښتو وروســته افغانستان ته 
راوړل کېږي. د ازبیکســتان په ترمز ښار 
کې د نوي لوژســتيکي مرکــز د ظرفيت 
لوړول به له موږ رسه مرســته وکړي ،چې 
وکړای شــو په ښــه بڼه هغو ۲۰ ميليونو 
وګــړو ته چې دا مهال په افغانســتان کې 
د خوراکــي توکو مرســتې تــه اړ دي، د 
خوراکي موادو مرســتې ورســوو. موږ 
ال هم ۱ اعشــاريه ۵ ميلياردو ډالرو نورو 
مرســتو ته اړتيا لرو، چــې د پان لهمخې 
ټولو هغو کسانو ته مرستې ورسوو، چې 
ورتــه اړ دي.(( د خوړو نړيوال پروګرام 
وايي: د ۲۰۲۱م کال له اکتوبر مياشتې تر 
اوسه افغانستان ته څه باندې يو ميليون ټنه 

خوراکي توکي وارد شوي دي. 
په هلمند کې له ۳۵۷ ښوونځيو...

 ښــوونځيو ودانۍ د تېرو جګړو پرمهال 
بشــپړې ويجاړې شوي او يا هم د کارېدو 
وړ نــه دي.نومــوړي وويــل:  )) د تېرو 
جګړو پرمهــال هوايي بريدونه شــوي. 
داسې ولســوالۍ شــته ،چې هلته د هېڅ 
ښــوونځي ودانۍ شــتون نهلري، يوازې 
اوس پــه دغه واليت کــې زموږ مکاتب 
۱۰۰ ودانــۍ لري او نور ټول يې په کرايي 

کورونــو کــې دي، يايــې زدهکوونکي 
تر شنه اســان الندي زدهکړې کوي.((

د دغــو بېرسپنــاه ښــوونځيو يوشــمېر 
زدهکوونکي وايي، د ژمي په ســړه او د 
دويب په ګرمه هوا کــې له ګڼو روغتيايي 
او زدهکړه ييزو ســتونزو رسه مخ وي. د 
دې بېرسپناه ښــوونځيو يوه بېلګه د ناوې 
ولســوالۍ د ))نوابــاد ګوهرګني(( دولتي 
ښــوونځی دی.پــه ورته مهال يوشــمېر 
ښــوونکي وايي: ناسم دريس چاپېريال او 
د ښــوونځي ورانې ودانۍ د زدهکوونکو 
پر زدهکړو منفي اغېزې لري.ښــوونکی 
محمدامــني وايــي: ))ښــوونځي ودانۍ 
نهلري، ترڅو زدهکوونکــو ته تدريس 
وکړو، زدهکوونکي پــه دايس چاپېريال 
کــې درس نــيش زده کولــی.((د يادونې 
وړ ده ،چــې په هلمند کې د تېرو لســيزو 
جګړو پرمهال نهيوازې ښوونځي، بلکې 
روغتيايي مراکز او په زرګونو استوګنيز 

کورونه هم لهمنځه تليل دي. 
شفاخانه 20 بستر به منظور ...

 وجود نداشــت و معتادین مــواد مخدر 
به والیات دیگــر انتقال مــی یافتند، اما 
بــا افتتــاح این شــفاخانه زمینــه تداوی 
معتادیــن زنان و اطفــال در همین والیت 
مساعد شــده اســت.آقای حمیدی افزود 
که، حدود 25 تن پرســونل این شفاخانه 
را تشــکیل مــی دهندکــه در بخشــهای 
اداری، شعبات ســمزدایی، احیای مجدد، 
مشــاوره دهی، تــداوی رساپــا و تیمهای 
ســیارآگاهیدهی فعالیــت خواهند کرد.

)) مــا شــفاخانه معتادین زنــان و اطفال 
نداشــتیم و بــه مشــکل مواجــه بودیم. 
خوشــبختانه 20 بسر اینجا فعال شد و ما 
به این اکتفا منیکنیم و کوشش میکنیم که 
این شفاخانه و شــفاخانه 30 بسر مردانه 
را به 50 یا 80 بســر ارتقا بدهیم.((درعین 
حــال داکرنورامین زملل، رئیــس برنامه 
ملی تــداوی معتادین وزارت صحت عامه 
هنگام افتتــاح این شــفاخانه گفت: که 
درحال حارض امارت اسامی روی سیستم 
جمعآوری معتادیــن کار میکند.او افزود 
که تاکنون در شاری از والیات معتادین 
جمعآوری شــده و در کمپلکســها جابجا 
با هاهنگی وزارتهای  شدهاند. همچنان 
همکار تاش جریــان دارد که زمینه کار 
و حرفه برای آنان مهیا شود.)) رسپرست 
وزارت صحت عامه هدایت داده اســت، 
در هروالیتــی که طی 20 ســال گذشــته 
دربخش معتادین کار صورت نگرفته، باید 
بررسی گردیده و شــفاخانهها در آن فعال 
گردد.((بــا این حال داکر زهره قاچمس، 
مسئول شــفاخانه 20 بسرتداوی معتادین 
زنان و اطفــال میگوید کــه ، اکرث افراد 
معتاد به موادمخدر مربوط به ولسوالیهای 
اندخوی، گرزیوان، بلچراغ و  چهارگانه 
قیصار می باشــند.)) زنان و اطفال معتاد 
در بســیاری از ولسوالیهای فاریاب وجود 
دارند. اکنــون شــفاخانه و کارمندان ما 
درخدمت شــان اســتند. آنان به صورت 
زهره  میشــوند.((داکر  تــداوی  رایگان 
افزود کــه، زنان و اطفال معتــاد به مواد 
مخدر نظربــه میزان اعتیاد شــان، از 45 
روز تا 3 ماه در این شفاخانه تحت تداوی 
قرار خواهند گرفت.این درحالیســت که 
به گفته مســئولني صحــت عامه والیت 
فاریــاب، حدود 3 هــزار زن و 2 هزار و 
500 کودک معتاد بــه مواد مخدر، دراین 

والیت وجود دارند. 
د ځنګلونو او څړځايونو...

 له السه ور نه کړو او د ژوند تنوع بېرته 
منځ ته رايش.((ورته مهال د دغه سيمينار 
دوه تنه ګډونوال شــېر محمد او حکمتي 
خان د ځنګله او څړ ځايونو د ســاتنې او 
بيارغونــې لپاره دا ډول پروژې اړينې بويل 
او زياتوي ،چې دوی د قومي جوړښتونو 
له الرې هم ځنګلونه او څړ ځايونه سايت:

)) ځنګل موږ ساتو، تقريباً ۲۵۰۰ کورونه 
قوم يو او په دې کې لس، ۱۵ کيل شــته، د 
ځنګله د ســاتنې لپاره او دا ټول د ځنګله 
خدمت کوو او په دې ډول يې ساتو.(( ))د 
GEF موسسې په همکارۍ موږ يوه ټولنه 
جوړه کــړې ، چې له دې ســاتنه وکړو، 
ترڅــو څــړ ځايونــه او ځنګلونه چې، 
ارزښت لري وساتل يش.((په ورته وخت 
کې د خوســت د صريو ولسوالۍ د شورا 
غړي بختور وايي: د ځنګله او څړ ځايونو 
د ســاتنې او بيارغونې لپاره يې د سيمې د 
ځوانانو پر مټ شــاوخوا ۱۱ زره نيالګي 
کېنويل دي:))کله چې موږ فکر وکړ ،چې 
دا ځنګل وهو او پر ځای يې نور نيالګي 
نه کېنوو ،نو حتمــي دا ،چې ختمېږي او 
راتلونکي نسل ته به څه نه وي پاتې. موږ 
داسې وکړل، چې د هغو پر ځای موږ نور 
نيالګــي کېنول او ځنګل وهــل موږ بند 
کړل.((د يادونــې وړ ده، چې لويه پکتيا 
د هېواد په کچه د ډېرو او ګڼو ځنګلونو 
له امله مشــهوره ده، خو په وروستيو څو 
لســيزو کې يې ډېر ځنګلونه وهل شوي؛ 
دا چې ځينو سيمو کې د قومي جوړښتونو 
له مخې بېرته دځنګله ساتنې ته پام شوي، 
نو خلک له حکومته هم د ځنګله او څړ 
ځايونو ســاتنې ته د ځانګړې پام غوښتنه 
کوي، څو په سيمه کې د طبيعي رسچينو د 

له منځه تلو مخنيوی شوی وي. 
پر نشه يي توکو د ....

 د ميلياردونــو ډالــرو پــه مرصفېدو رسه 
رسه  له نشــه يي توکو رسه دومره مبارزه 
نه وه شوې، لکه اســامي امارت چې په 
تېرو ۱۸مياشــتو کې تر رسه کړه.نوموړي 
زياتــه کړه، چې نشــه يي توکــي د ټول 

انســانيت لپاره ګواښ دي، اسامي امارت 
پــه دې برخه کې د پام وړ کار کړی اوس 
بايــد نړيواله ټولنه پــه دې برخه کې ګام 
اوچت کــړي او د بديل کښــت بزګرانو 
د الســنيوي په برخه کې مرسته وکړي.د 
اطاعاتو او فرهنــګ وزارت د خپرونو 
چارو مرســتيال مهاجر فراهــي په دغې 
غونډه کې د اسامي امارت السته راوړنې 
او پرمختګونه بېســاري وبلل او له رسنيو 
څخه يــې ګيله وکړه، چې د يادو الســته 
راوړنو او پرمختګونو په خري پوښــښ 
کې يې د پــام وړ همکاري نــه ده کړې.

فراهي له ټولو رسنيو څخه غوښتنه وکړه، 
چې خپل رســالت په ســمه توګه ادا او د 
افغانستان ريښتيني انځور نړۍ ته وړاندې 
کــړي.د امر باملعروف، نهــي عن املنکر 
او دشــکايتونو اورېدو وزارت بيا په دغه 
غونډه کې پر نړيوالې ټولنې نيوکه وکړه، 
چې پر اســامي امارت بې ځايه تورونه 
لګوي او پر حقايقو ســرګې پټوي.د ياد 
وزارت د شکايتونو د اورېدو رئيس مفتي 
عبدالحميــد حاد وويل ،چــې نړۍ بايد 
د بشــپړ امنيت او له نشه یې توکو رسه د 
مبارزې په برخه کې د اســامي امارت پر 
السته راوړنو باندې ســرګې پټې نکړي.

نوموړي همدارنګه وويل ،چې پر نشه يي 
توکو د زرګونو روږدو کسانو راټولول او 
درملنه د بر حقونو ته د اسامي امارت د 
ژمنتيا او درناوي له ټولو ښه او سره بېلګه 
ده.په ورته وخت کې د کرنې، اوبو لګولو 
او مالدارۍ وزارت مرســتيال مولوي باز 
محمد وويل، چــې ياد وزارت د کوکنارو 
د بديل کښــت په توګه ګڼــو بزګرانو ته 
د زعفرانو او هنجې تخمونه وېشــيل او د 
کرکيلې په اړه يې پوهــای ورکړی دی.د 
يادونې وړ ده، چې د کورنيو چارو وزارت 
مسئولينو په ياده غونډه کې وويل، چې د 
نشه يي توکو د مخنيوي په تړاو د عاليقدر 
امراملومنــني له حکمت وروســته يې تر 
دې دمه د يــادو توکــو ۵۴۷۵ تنه قاچاق 
وړونکي او کاروباريان له نيولو وروسته 
محکمې ته سپارل شوي، ۷۵۹ ټنه نشه يي 
توکي نيول شوي، په ۱۹۷۳ هکټاره ځمکه 
کرل شــوي کوکنار له منځه وړل شوي او 
۸۲۹۵۴ تنه پر نشه يي توکو روږدي کسان 
د درملنې په موخه راټول کړای شوي دي.  

باخر 
په کابل کې ۶۶۰۰ جريبه ....

 کې ۱۸۵۰ جريبه ځمکــې اماريت تثبيت 
کړې، چې زياتې برخې يې ســپينې دي او 
پر يوې لږې اندازې يې خلکو تاسيســات 
جــوړ کړي.دغــه راز ياد پــاوي، ددې 
ولسوالۍ په ګل محمد کيل کې ۸۵۰ جريبه 
ځمکې اماريت تثبيت کړې، چې لږ اندازه 
يې ســپينه ده او پاتې يې د خلکو له خوا 
ودانې شــوي دي.دغه راز د کابل واليت 
تخنيکي پــاوي، د پغان ولســوالۍ په 
بېابېلو ســاحو کې ۳۹۰۰ جريبه ځمکې 
اماريت تثبيت کړې ،چــې زياته اندازه يې 
تشې او سپينې دي. ياد پاوي د يادو شويو 
ځمکو لــه ټولو مترصفينــو څخه قانوين 
سندونه وغوښتل او هغوی ته يې معلومايت 

استعامونه هم وويشل. 
د يوې چينايي کمپنۍ پاوی ....

 پروژو د پلې کولو په برخو کې د پانګونې 
لپاره لېوالتيا ښودلې. د يادې کمپنۍ استازو 
وييل، چې په دې اړه به د اســامي امارت 
له مرانــو رسه د تفصييل خرو په موخه 

 افغانستان ته يو پاوي ولېږي 
سږ کال مو 3 زره کورنيو ته ...

، چې له دې وړاندې د يادې سيمې خلک 
د سړک د نشتوايل له کبله له ګڼو ستونزو 
رسه مخ وو.د نوموړي په خره، د تورخم 
– جال آباد لويې الرې د ســړک ســاتنې 
په موخه یې د ټولګټو چــارو وزارت له 
بودجې څخه څو نــوې تلې فعالې کړي، 
چې موخــه يــې د موټــرو وزن کمول، 
په معيــار يې برابــرول او د ســړکونو د 
تخريب مخنيــوی دی.يار محمد محمدي 
وويل، چې پر يادو ټولو پروژو شــاوخوا 
20 ميليونــه افغانــۍ لګښــت راغلی او 
همداشــان د يو کال په مــوده کې يې ۱۷ 
ميليونه افغانۍ عوايد دافغانســتان بانک 
ته تحويل کــړي دي.ورته مهال د کډوالو 
او بېرته راستنېدونکو چارو رئيس اکرام 
الدين مفتــون وويل، چې د تېر يو کال په 
موده کــې له ۲۱ زره کورنيو رسه نغدي او 
د خوراکي او غر خوراکي توکو مرستې 
شوي او شــاوخوا ۷۰۰ کســانو ته د کار 
زمينه برابر شوې ده.مفتون زياته کړه: )) 
په مختلفو ساحو کې د 3 زره کورنيو لپاره 
د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ 
رسپنــاه او الزم امکانات برابر شــوي، 3 
زره کســانو لپاره د کار په بدل کې نغدي 
پیســې او خوراکي توکي وېشل شوي او 
دغــه راز 3 زره هغه کورنــۍ، چې بېرته 
هېواد ته راســتنې شوي  له هغوي رسه هم 
د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ 
مرستې شوي، چې دا لړۍ اوس هم روانه 
ده.(( د نوموړي په وينــا، هېواد ته بېرته 
راستنېدونکي کډوال په مختلفو بهانو په 
نورو هېوادونو کې هېــواد ته د راتلو پر 
وخت له ســتونزو رسه مخامــخ وو، که 
چېرې نړيوالې او داخيل ادارې له کډوالو 
د اصولو رسه سم کار وکړي، نو هره ورځ 
به پــه زرګونه کورنۍ خپــل هېواد ته په 

اسانه توګه راستنې يش.  باخر
گردشگران داخلی و خارجی...

به ایــن ولســوالی، باید آبــدات تاریخی 
این ولســوالی مرمت و محافظت شــود.

محمد حســین، باشنده ولســوالی بلخ می 

گوید کــه حکومت باید بــرای ترمیم و 
بازســازی آبدات تاریخی تاش کند و راه 
را برای بازدید کنندگان هموار سازد.))به 
آثار باســتانی توجه شــود و پل و پلچک 
در مســیر راه آن ترمیم شــود، چون این 
دارد.((درعین حال  تاریخی  آبدات سابقه 
حمیدالله، باشــنده ولســوالی دولت آباد 
میگوید: حفاظــت و فراهم کردن زمینه 
بازدید از آثار تاریخــی، هم برای مردم و 

هم برای دولت سودآور است.
))اینجا )در ولســوالی دولــت آباد( خیلی 
آثار تاریخی موجود است، ما از حکومت 
میخواهیم کــه آنرا ترمیم کنــد. اگر این 
آبدات در کشــور دیگری میبــود، از آن 
عوایــد زیــادی جمعــآوری میکردند.((

به گفتــه مســئولني، بیش از هفتــاد آبده 
تاریخی، همچون روضه مبارک منصوب 
به حرضت علی، خانقاه پدر موالنا جال 
الدین محمد بلخی و دهها مکان تاریخی 
دیگر که بخشــی از هویت افغانستان را 
تشــکیل میدهند، در والیت بلخ موقعیت 

دارند.
فوايد ...

شدن وعملی منودن قانون اسامی درجهان
2. برچیده شدن واز بین رفنت ظلم وستم، 
اســتبداد، تبعیض، زندقه در جهان وایجاد 
برابری وبرادری درسایه ی اسام.}قاتلوهم 

حتی التکون ِفتَنة{
3. شکسنت عظمت وشوکت کفر.

4. تقویــت مســلانان بــرای عمــل به 
احکامات الله.

5. دفــاع از خویــش درمقابل ظلم ظاملان 
}أذن للذین یقاتلون{

6. عــذاب دادن دشــمنان دین.}قاتلوهم 
یعذبهم الله بأیدیکم..{ 

7. ذللیل وخوار کردن آنان}ویخزیهم{
8. گرفنت جزیه از دشــمنان اســام}حتی 

یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون{
9. نرصت الهی.}وینرصکم علیهم{

10. دســت یافنت بــه ســکون وآرامش.
صدور  قلوبهم....ویشف  غیظ  }ویذهب 

قوم مؤمنین{
11. کسب مغفرت الهی.}ویتوب الله علی 

من یشاء{
12. بیداری اسامی.
13. آزادی اسامی.

کابينې په بهرکې  ...
 د ملانځــه توصيه وکــړي.دا غونډه چې د 
رئيس الــوزراء الحاج ما محمد حســن 
اخند په مرۍ د شــعبان املعظم په ۱۳مه 
تررسه شــوه، په کې د چــارو ادارې لوی 
رياست د مايل او اداري مرستيال په مرۍ 
پاوي ته دنده وســپارل شوه، چې د اوبو 
او انــرژۍ وزارت له لــوري د بندونو او 
هايــدرو تخنيکــي تاسيســاتو د رسوې، 
امکان سنجۍ، تفصييل ډيزاين او بررسۍ 
پړاوونو اړوند طرحــه و ارزوي او پايله 
دې يــې د کابينې په غونــډه کې رشيکه 
کړي.د کابينې په دې غونډه کې د کندهار 
د جامعه عمر د شويو کارونو د ارزونې او 
د پاتې کارونو د تررسه کېدو د لګښت په 
اړه د چارو ادارې لوی رياست د استازي په 
مرۍ هغه پاوي ته دنده وســپارل شوه، 
چې په کې د ماليې، کور او ښار جوړولو 
وزارتونو، ميل پراختيا رشکت، د کندهار 
واليت مقام او کندهار ښــاروالۍ استازي 
هم برخه لري.په غونډه کې همدارنګه د 
اوبو او انرژۍ وزارت مرستيال په مرۍ 
يو پاوي ته دنده وســپارل شــوه، چې د 
۲۲مې ګڼې مصوبې د پرېکړې پر اســاس 
د ګارل شــوي پاوي راپور پــه پام کې 
ونيــي او د ارغنداب رود، هلمند رود او 
نورو رودونو له اوبو په واټرپمپونو د ګټې 
اخيستنې اړوند له ســيمې ليدنه وکړي او 
له ځايي خلکو رسه د ســتونزې د حل په 
موخه خرې وکړي.د کابينې دا غونډه چې 
د قرآن کريم په تاوت پيل شوې وه، د خر 

په دعا پای ته ورسېده.
د قوشتېپې کانال چارې ...

فرهنــګ رئيس الحاج مولــوي ذبيح الله 
نــوراين او ګڼ شــمېر چارواکــو ګډون 
درلود.پــه پيل کې د رئيس الوزراء لومړي 
مرستيال ماعبدالغني برادر د ميل پراختيا 
رشکت عمومي رياســت له کارکوونکو 
د ياد کانال د کارونــو او چارو د دوام له 
پرمختګه مننــه وکــړه او ډاډ يې ورکړ، 
چــې ډېــړ ژړ بــه د الله په نــرصت او د 
کارکوونکو په زيار د يادې پروژې چارې 
بشپړې يش. د ښــاغيل برادر په وينا د دې 
پروژې په پرانيســتلو رسه به افغانستان د 
غله جاتو او کرنيــزو توکو په برخه کې 
غنــي يش او هېــواد به له لــوی اقتصادي 

پرمختګ او بدلون رسه مخ يش.
همدارنګه د رئيس الوزراء دويم مرستيال 
مولوي عبدالسام حنفي هم د ميل پرمختيا 
رشکت عمومي رئيس عبدالرحمن عطاش 
او د يــاد کانال لــه کارکوونکو د شــته 
پرمختګ ســتاينه وکړه او وويل ، چې په 
ياد کانال کې کار په نورمال او منظم ډول 
دوام لري چې د دغې کانال اوږدوالی ۲۸۵ 
مــره، پڼوالی يې ۱۵۲ مــره، ژوروالی يې 
۸،۵  اته عشاريه پنځه او په دغه کانال کې 
د ۴۰۰۰ ماشــنريو په شاوخوا کې په کار 

بوخت دي.
ښــاغيل حنفي زياته کړه چې د ياد کانال 
چارې به له ټاکيل وخت مخکې بشــپړې 
او ګټې اخيستنې ته وســپارل يش ،چې د 
يــاد کانال په جوړېدو رسه به افغانســتان 
د غله جاتو په برخه کې ځان بســاينې ته 

ورسېږي.په ورته وخت کې د ميل پرمختيا 
رشکت عمومي رئيس عبدالرحمن عطاش 
وويل، چې د ياد کانال د لومړي فاز چارې 
۵۸ سلنه پای ته رسېدلې، چې د دغې کانال 
کارکوونکو د شــپني او ورځني زيار رسه 
بــه د ياد کانال د لومړي فاز چارې د ټاکيل 
وخت څخه به مخکې پای ته ورسېږي.د 
يادونې وړ ده، چې د افغانســتان اســامي 
امارت د حاکميت رسه د ياد کانال کارونه 
پــه چټک او منظــم ډول پيل او دمګړۍ 

دوام لري.
  د افغانستان ملي حاکميت ...

 تــه د دې فرصت پــه الس ورغلی، چې د 
افغانســتان په تړاو پــر مهمو موضوعاتو 
خرې او بحثونه ويش. د غونډې ګډونوالو 
د افغانســتان پــه کورنيو چــارو کې پر 
نــه مداخلې هــم ټينګار کــړی او د يوه 
ســوله ييز ، خوندي او با ثباته افغانستان 

غوښتونکي شوي دي.
هند افغانستان ته د مرسته...

 غونــډې ته وييل، چــې د ملګرو ملتونو 
د خــوړو نړيــوال پروګرام لــه الرې له 
افغانســتان رسه  ۲۰ زره ټنه غنمو مرســته 
کوي ،چې د ايران د چابهار بندر له الرې 
به استول کېږي. رسچينې زياته کړې چې 
د ۲۰۲۱ م کال په اګســت کــې د کابل له 
سقوط وروســته هند له افغانستان رسه د 
۵۰ زره ټنه غنمو مرسته کړې وه، څو هلته 

د بري بحران مخه ونيول يش.
بيش از ۵۰ پروژه عام المنفعه...

بــوده و اکنــون نیــاز بــه عملی شــدن 
پروژههای بیشــر در این والیت اســت. 
با آنکه باشــندههای کندز خواهان تطبیق 
پروژه هــای انکشــافی در ایــن والیت 
میباشند، اما مسئولني در ریاست انکشاف 
دهات کندز میگویند که، در یک ســال 
گذشــته به همکاری مؤسســات بیش از 
50 پروژه عاماملنفعه در کندز تطبیق شده 
اســت که هزینه آن به بیش از 85 میلیون 

افغانی میرسد.
عتیقاللــه جلیلی، آمر خدمــات انجنیری 
ریاست انکشــاف دهات کندز به رسانه 
ها گفت: )) پروژههای تطبیق شده شامل 
رسک، پلچک، دیــوار محافظتی، دیوار 
استنادی، شبکه آبرسانی و حفر چاههای 
عمیق و نیمه عمیق میباشند.((با این حال 
برخی از باشــندههای کنــدز در مرکز و 
ولســوالیها از تطبیق ایــن پروژهها ابراز 
خرسندی کرده و از حکومت و مؤسسات 
میخواهند که پروژههای بیشر را در این 
تاکید دارند  والیت رویدست گیرند.آنان 
که در ســالهای گذشــته به دلیل جنگ و 
ناامنــی، پروژههای انکشــافی در مرکز 
و ولســوالیهای این والیت تطبیق نشــده 
و از این لحاظ مردم با مشــکات زیادی 
روبرو اســتند.حبیبالله، باشنده ولسوالی 
چهــاردره کنــدز از با ابــراز رضایت از 
ســاخته شدن یک شــبکه آبرســانی در 
منطقــه خود میگویــد: )) این بــرای ما 
بسنده نیست، ما میخواهیم که پروژههای 
بیشر عملی شــود. در بخش زراعت باید 
با ما همــکاری صورت گیــرد. رسکهای 
ما هــم خراب اســت.((محمدولی، یکی 
دیگر از باشــندههای کنــدز میگوید: )) 
منطقه ما جنگزده است، باید پروژههای 
بیشری عملی شود. ما به کلینيک، کانال 
آبرســانی، رسک و خدمــات در بخــش 
داریم.((این شهروندان  زراعت رضورت 
میافزایند که، در سالهای گذشته در مناطق 
دور دست و برخی ولسوالیهای کندز هیچ 
پروژه انکشــافی تطبیق نشــده و مردم با 
مشکات فراوان روبرو استند.امامسئولني 
در ریاست انکشــاف دهات این والیت 
میگویند که ، برای سال آینده، پروژههای 
انکشــافی زیادی در ولسوالیها رویدست 

است.
ګمرکونو د مالي کال له پای...

ترالســه کړي.د ياد وزارت د معلوماتو له 
مخې: په ۱۴۰۰ مايل کال کې ترالسه شوي 
ګمرکي عوايد ۶۴ ميليــارده افغانۍ او په 
۱۳۹۹ مــايل کال کې ۷۲ ميليــارده افغانۍ 
و او دا لومــړي ځل دی، چــې د هېواد له 
ګمرکونو په لــوړه کچه عوايد راټولېږي.

دغه وزارت وړاندوينه کړې، چې د روان 
مايل کال تر پايه به ګمرکي عوايد  له ۱۱۰ 

ميليارده افغانيو لوړ يش.
افغاني سرې مياشتې ...

 ساتنه او درملنه کېږي.په تېر يو کال کې د 
روغتيا په برخه کې د افغاين رسې مياشتې 
د قابلو او ښــځينه روغتياپالو له لوري په 
کور د ننه او نږدې روغتيايي مرکزونو کې 
له دوو ميليونو ډېرو مېرمنو ته روغتيايي 

خدمات تررسه شوي.
پاکستان ته د افغانستان صادرات...

واردات کــم شــوي دي. د افغانســتان د 
ســوداګرۍ او پانګونې خونــې د مديره 
پاوي غــړی خانجان الکوزی وايي، چې 
له پاکستانه د وارداتو په کمولو رسه په دې 
هڅه کې دی، چــې اړين توکي د منځنۍ 
آســيا له الرې هېواد ته وارد يش. د هېواد 
سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو 
لــه مخې، له پاکســتان رسه د افغانســتان 
صادرات او واردات نــږدې درې ميليارده 
ډالرو ته رســېدل، چــې اوس دغه اندازه 

کمه شوې ده.



د خوست د درېو ولسواليو اوسيدونکو 
ته د کرنې نړيوال سازمان په همکارۍ 
او د ) GEF7( موسســې لــه لوري 
د ځنګلــه او څړ ځايونو د ســاتنې او 
بيارغونــې پــه برخه کــې د ظرفيت 

لوړونې په هدف درې ورځنی سيمينار 
ورکول کېږي.

د دې موسســې واليتــي مســئول 
محمد عــارف ګل وايي: د ځنګله او 

څړ ځايونو د ســاتنې او د ځمکې د 
زيانمنېدو دمخنيوي لپاره يې په باک، 
صبريو او ځاځي ميدان ولسوالو کې 
نهه شوراګانې هم جوړې کړي دي:)) 
د ځنګله د او څړ ځايونو د ساتنې لپاره 

کار کوو او د ځنګلونو او څړ ځايونو په 
بيارغونه کې کار کوو او د دوی لپاره د 
بديل معېشت پروژې لرو ،ترڅو چې 

ځنګلونه او طبيعي منابع...   ۷مخ

 پــه بلــخ کــې ال وړمــه ورځ د وزلوبې 
فدراســيون له خوا د ۱۱ واليتونو ترمنځ د 
وزلوبې ټورنمنټ پيل شو. د ياد ټورنمنټ 
د پرانيســتې په مراســمو کــې د وزلوبې 
دوســتانه ســيالۍ هم وشــوه، چې د ۹ 
واليتونو له هرې لوبډلې شپږ ـ شپږ اسونو 
پکې برخه اخيستې وه. په دوستانه سيالۍ 
کې بدخشــان ۱، بلخ ۲ او ســرپل هم يو 
امتياز په خپل نامه ثبــت کړ.د يادونې وړ 

ده، چې ياد  ټورنمنټ د لســو ورځو لپاره 
د يوولســو واليتونو د لوبډلو ترمنځ جوړ 
شــوی، چې په کــې د فارياب، ســرپل، 
بدخشان،  تخار،  کندوز،  بلخ،  جوزجان، 
باميان، لوګر ، بغالن او ســمنګان  ګډون 
لري.په دې ټورنمنټ کې د پکتيا، پکتيکا، 
غزني، خوست او زابل واليتونو نېزه بازانو 
هم ګډون کړی او د ټورنمنټ ټولې لوبې له 
ملي سپورټ څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي.

د ننګرهار د ټولګټــو او د کډوالو او بېرته 
د  راستنېدونکو چارو رياســت مسئولينو 

يوې ګډې خبري غونډې له الرې د خپلو 
کړنو راپور له رسنيو سره شريک کړ.په دې 

غونډه کې د ټولګټو چــارو رئيس مولوي 
يار محمد محمدي وويل، چې د اسالمي 
امارت له بريا وروســته يې پر لســګونه 
کيلومتره لويو سړکونو جغل اچولي او هغه 
ســړکونه، پلونه او ُپلچکونه، چې زيانمن 
وو، جوړ او د ترافيکو پرمخ خالص شوي 
دي.محمدي زياتــه کړه، چې د لعلپورې 
ولســوالۍ ريناوو پرچاو سيمه کې يې ۱۷ 

کيلومتره نوي سړک جوړ کړي...  ۷مخ

اروپايي ټولنه په افغانســتان کې 
د ترهګــرو ډلو د ځپلــو لپاره د 
اســامي امارت لــه هڅو رايض 
اروپايي  د  لپاره  افغانســتان  ده.د 

ټولنې ځانګړي استازي د اسامي 
چې  وســتايل،  چارواکي  امارت 
د خرو لپــاره ليوالتيــا لري او د 
ترهګرو ډلو؛ په ځانګړي توګه 

د داعــش د ځپلو هڅــې کوي.د 
افغانســتان لپاره د اروپايي ټولنې  
له  ځانګــړى اســتازى  وايــي: 
اســامي امارت څخه د نړيوالې 

ټولنې او د افغانستان د ګاونډيانو 
يوه اســايس او اړينه غوښــتنه د 
تروريســتي ډلو ځپــل دي، چې 

امارت يې په ښه...   ۷مخ

د هلمنــد محيل مســئولني وايي، چې 
د دغه واليــت پر مرکــز رسبېره په 
ولسواليو کې هم ګڼ شمېر ښوونځي 
ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه 
اســان الندې زده کړې کوي.د هلمند 
د پوهنــې رئيس مولوي محمد عوض 
انصاري رســنيو ته ويــيل، چې له۳۵۷ 
ښــوونځيو له ۲۰۰ زيــات يې ودانۍ 
نه لري او زده کوونکو ته په ازاده فضا 
کې تدريس کېږي.د نوموړي په وينا، 

په هلمند کې د زياتره...   ۷مخ

مسئولني صحت عامه در والیت فاریاب 
از افتتاح نخســتین شــفاخانه 20 بسر 
تداوی معتادین موادمخدر زنان و اطفال 
درشــهرمیمنه؛ مرکز ایــن والیت خر 

می دهند. این نخســتین شفاخانه تداوی 
معتادین موادمخدر زنان و اطفال اســت 

که بــا گنجایــش 20 بســر در والیت 
فاریاب افتتاح و به فعالیت آغاز می کند.

داکر عجب خان حمیدی، رئیس صحت 
عامه والیت فاریاب می گوید که پیش از 

این هیچ شفاخانه ترک اعتیاد برای زنان و 
اطفال در این والیت...   ص۷

په هېواد کې د نجونو د زده کړو د منع 
کېدو د غرګونونو په دوام د لوړو زده 
کړو رسپرســت وزير شېخ ندا محمد 
نديــم وايي ،چــې دوی د نجونو د زده 
کړو په تړاو د امر ثاين خره کړې او دا 
يې نه دي وييل ،چې د نجونو زده کړې 
مطلق بندې دي.نومــوړي دغه خرې 
په کابل پوهنتون کې د ۳۷ متخصصو 
قاضيانو او مفتيانــو په فراغت غونډه 
کې وکړې. )) مــوږ د خپلو خويندو 
او مينــدو حقونو ته غلطــې ارادې نه 
لــرو، بلکې د دوی عــزت، ابرو، دين 
او اقتصاد راته له هر څه ډېر مهم دی. 
د يوې مســلانې خور د عزت ســاتلو 
لپــاره خپل رسونه قربانــوو، د هغوی 
زده کــړې تر امر ثاين پــورې ځنډول 
شــوې، مطلقی نه دي بندې شوې.((ده  
زياته کړه، چې د هېواد ډېرې ستونزې 
حل شــوي او اوس د پرمختګ وخت 

دی.د نومــوړي په خــره، دمګړۍ د 
هېــواد د قضا او محاکمو د ښــه وايل 
لپاره مســلکي اشخاصو ته جدي اړتيا 
ده او بايد دا برخه پياوړي يش.په ورته 
مهال په ياده غونډه کــې د کډوالو او 
بېرته راستنېدونکو چارو وزير خليل 
الرحمن حقاين له فارغو شویو مفتيانو 
او قاضيانو څخه وغوښتل، چې خپلې 
ټولې پرېکړې په عدالت رسه وکړي.

نوموړي د قومونو تــر منځ پر يووايل 
ټينګار وکــړ او زياته يــې کړه ،چې 
دجومات، مکتب، پوهنتون او مدرسو 
تر منځ واټن بايد له منځه يوړل يش.)) 
قاضيانو ته بايد لوړ معاش ورکړل يش 

او مايل امکانات يــې هم پوره وي، تر 
څو دوی له کوم فشــار پرتــه په ډاډه 
زړه د حــق پرېکړې وکړي.((په ورته 
مهال د کابل وايل مولوي محمد قاســم 
خالد وويل: زياتره مسئولني د مدارسو 
کمښــت ته متوجــه دي، خو کيفيت 
ته يې پام نه کــوي.ده زياته کړه، چې 
مدارس د کيفيت له پلوه له ســتونزو 
رسه مــخ دي او بايــد دې برخې ته يې 
مســئولني جدي پام وکــړي.)) زموږ 
قاضيان او مفتيان بايد يوازې په نوم نه، 
بلکي په حقيقي او مسلکي ډول خپل 
ځــان ثابت کړي.((د اســامي امارت 
له راتګ وروســته دا لومړی ځل دي 

د پکتيکا د طبيعي پېښــو په وړاندې 
د مبــارزې رياســت پــه همغږۍ د 
CWSA مؤسســې په مــايل ماتړ په 
ګيان ولســوالۍ کــې د ۵۰ کورونو 
د بنســټ ډبره کېښــودل شوه.د دغه 
واليت د طبيعي پېښــو پــه وړاندې 
د مبــارزې رئيس مولــوي مطيع الله 
منصور باخر آژانــس ته وييل، چې 
په ګيان ولســوالۍ کې په آسيا کې د 
ټولنيزو خدمتونو د نړيوالې مؤسسې 

په مايل ماتړ د ۵۰ کورونو د بنسټ 
ډبره کېښودل شوه، چې هر کور به 

دوې خونــې او يــو پخلنځي ولري.
نوموړي زياته کړه...   ۷مخ

د بغــان د غوري ســيمنټو د فابريکو 
مســئولني وايي، چې د نوې ماشیرنۍ 
به پېرلــو رسه دوه برابره ددې فابريکو 
توليد د پخوا په پرتله ډېر شــوي دي.د 
غوري سيمنټو د فابريکو مايل او اداري 
مرســتيال عبدالوکيل قيومــي د باخر 
آژانــس ســيمه ييز خريال تــه وييل، 
چې د غوري سيمنټو د فابريکو توليد 
د تــر حکومت پرمهال پــه هرو ۲۴ 
ســاعتونو کې ۳۰۰ ټنه و، خو اوس د 
نوې ماشيرنۍ په پېرلو او نصب کولو 
رسه يې توليد په ۲۴ ساعتونو کې ۶۰۰ 

ټنوته لوړ شوي .قيومي زياته کړه ،چې 
د غوري ســيمنټو د دواړو فابريکو د 

نصب ظرفيــت په ۲۴ ســاعتونو کې 
۱۴۰۰ ټنه دي خو د اوس لپاره ۶۰۰ ټنه 

توليد کوي او ټينګار يې دادي چې که 
د وســايطو د جوړېدو او د برېښنا او 

سکرو د کمښت ستونزه يې حل يش نو 
په ۲۴ ساعتونو...   ۷مخ
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په هلمند کې له په هلمند کې له ۳۵۷۳۵۷  
ښوونځيو ښوونځيو ۲۰۰۲۰۰ يې  يې 

ودانۍ نه لريودانۍ نه لري

د ننګرهار د کډوالو چارو رياست :

پر نشه يي توکو د روږدو کسانو درملنه د  بشر حقونو ته پر نشه يي توکو د روږدو کسانو درملنه د  بشر حقونو ته 
د اسامي امارت د ژمنتيا ستره بېلګه دهد اسامي امارت د ژمنتيا ستره بېلګه ده

 په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره مو په ازبيکستان
 کې لوژستيکي ظرفيت لوړ کړی

د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړلي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړلي 
پاتې کېدل دايمي نه ديپاتې کېدل دايمي نه دي

 د پکتيکا په ګيان ولسوالۍ کې د  د پکتيکا په ګيان ولسوالۍ کې د ۵۰۵۰ کورونو کورونو
 د بنسټ ډبره کېښودل شوه د بنسټ ډبره کېښودل شوه

د غوري سيمنټو توليد په د غوري سيمنټو توليد په ۲۴۲۴ ساعتونو کې  ساعتونو کې 
۶۰۰۶۰۰ ټنو ته رسېدلی ټنو ته رسېدلی

اروپايي ټولنه اروپايي ټولنه 
د داعش په د داعش په 

 وړاندې وړاندې
 د اسامي امارت  د اسامي امارت 

مبارزه ستاييمبارزه ستايي

 په بلخ کې د ۱۱ واليتونو د وزلوبې سيالۍ
 سږ کال مو 3 زره کورنيو ته د سرپناه الزم امکانات برابر کړي پيل شوي

د کورنيو چارو وزارت:

په کابل کې ۶۶۰۰ جريبه ځمکه دولتي تثبيت شوه

شفاخانه 2020 بستر بستر به منظور تداوی 
معتادين طبقه اناث و اطفال در 

فارياب افتتاح گرديد

 د کابــل واليــت د ځمکــو د غصب 
د مخنيوي تخنيکي پالوي ددې واليت 
په ده سبز او پغمان ولسواليو کې د غصب 
د مخنيوي په برخه کې عملي اقدامات 
وکړل.دغه پالوي د يادو شويو ولسواليو له 
سيمه ييزو مسئولينو سره وکتل او د هغوی 
په همکارۍ يې د غاصبينو او عامو خلکو 
له خوا له غصب شويو ساحو څخه ليدنه 

وکړه او ورپسې يې يادې ساحې جي پي 
اس کړې او پولې يې معلومې کړې.ياد 

شوي هيئت د ده سبز ولسوالۍ په خواجه 
چاشت کلي...     ۷مخ

د ملګــرو ملتونــو د خــوړو نړيوال 
پروګرام يا )WFP( وايي: په افغانستان 
کې ټولو اړو کســانو تــه د خوراکي 
توکو د مرســتو رســولو لپــاره يې په 
ازبیکستان کې د خپل نوي جوړ شوي 
لوژستيکي مرکز ظرفيتونه زيات کړی 
دی.په افغانستان کې د خوړو د نړيوال 
پروګرام وياند وحيدالله اماين رسنيوته 
وييل، نن سبا د ازبیکستان د حکومت 
په همکارۍ له دې لوژســتيکي مرکز 

څخه شــا و خــوا ۱۰۰۰ ټنه خوراکي 
توکي افغانســتان ته لېــږدول کېږي.

نوموړی وايي:  )) دا مهال د ازبیکستان 
د حکومت په همکارۍ...   ۷مخ

د کورنيــو چارو وزارت د نشــه يي توکو 
په وړاندې د مبــارزې معينيت پرون )پر 
افغانستان، ســيمه او نړۍ د نشه يي توکو 
اغېزې او په وړاندې يې مبارزه( تر عنوان 
الندې د يو پراخ بحث او خبرو کوربه و.په 
دغې غونډه کې، چې د پالزمينې کابل په 
انټرکانټنينټل هوټل کې جوړه شــوې وه، د 

کورنيو چارو وزارت پر مســئولينو سربېره 
پکې د ګڼو وزارتونو مرستياالنو او استازو 
برخه اخيســتې وه.د غونډې ګډونوالو له 
نشه يي توکو ســره د مبارزې په برخه کې 
د السته راوړنو او د مخنيوي پر الرو چارو 
بحثونه وکړل.د بهرنيو چارو وزارت اداري 
مرستيال وويل: اسالمي امارت د نشه يي 

توکو پر وړاندې مبارزه خپل ديني او ملي 
مســئوليت ګڼي او په هېــواد کې د دغې 
شــومې پديدې تر له منځه تللو پورې په 
خپلو هڅو ته دوام ورکړي.د کورنيو چارو 
محمد  مولوي  مرســتيال  لومړي  وزارت 
نبي عمري په دغه غونډه کې وويل ،چې 

په تېرو ۲۰ کلونو کې...    ۷مخ

د ننګرهار دکرنې، اوبولګولو او مالدارۍ 
رياســت د ))کوارډيټ(( دفتر په مالي 
او د »OHW« مؤسســې په تخنيکي 
همــکارۍ د دې واليت په لعلپورې او 
مهمندرې ولسواليو کې د اووه اعشاريه 
پنځه کيلو مترو په اوږدوالي د اوبولګولو 
د دوو کانالونو د پاکولو چارې پيل کړي 
دي.د چارواکو په خبــره د دې پروژې 
په ترڅ کې په مهمندرې ولسوالۍ کې 
څلور کيلومتره او په لعلپورې ولسوالي 
کې  درې اعشاريه پنځه کيلومتره کانالونه 
پا کېږي، چې په ترڅ کې يې لســګونو 
کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. ددې 
پروژې ټوليز لګښــت څه باندې درې 
ميليونه افغانۍ دی، چې په بشپړېدو سره 
يې ډېرې کرنيزې ځمکې د خړوبولو تر 

پوښښ الندې راځي.
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 د يوې چينايي کمپنۍ  د يوې چينايي کمپنۍ 
پاوی د پانګونې لپاره پاوی د پانګونې لپاره 

افغانستان ته راځيافغانستان ته راځي
دولتي  کنسټرکشــن  ريلوې  د  چين 
په  پــالوی  رتبه  لــوړ  يو  کمپنــۍ 
چيــن کې د افغانســتان ســفارت 
په  ليدنه کې  په  له سرپرست ســره 
افغانســتان کې د اور ګاډي پټلۍ، 
د  او  يــو الرو  لو ډګرونو،  هوايــي 

۷مخ زېربنايي...   نورو 

ډبليو.  اف  . پي:

 د ځنګلونو او څړځايونو د ساتنې په موخه
 د عامه پوهاوې هڅې

شيخ ندا محمد نديم: 

 په ننګرهار کې په ننګرهار کې
  د دوو کانالونو   د دوو کانالونو 
 د پاکولو چارې د پاکولو چارې

 پيل شوې پيل شوې


