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په ټولو  زونونو کې د ديني برخې دتخصصي څانګو په ټولو  زونونو کې د ديني برخې دتخصصي څانګو 
رياستونه  جوړېږيرياستونه  جوړېږي

دلوړو زده کړو وزارت رسپرســت 

مولوي نــدا محمدنديم پــه کندهار 

کې دابراهيم النخعي جامعې رياست 

د۳۳ دينــي عاملانو دافتــاء او قضاء 

برخو څخه دفراغت په مراسمو کې 

وويل، چــې دهېواددټولو زونونو په 

ديني برخه کې به دتخصيص څانګو 

لپــاره دلــوړو زده  کړو رياســتونه 

رامنځته کړي.

 ورته مهال په دې غونډه کې دلوړو 

زده  کــړو وزارت علمــي مرســتيال 

ډاکټر لطف  الله خريخــواه  وويل، 

چې په اوســني وخت کې دافتاء او 

قضاء برخه خــورا مهمه ده او فارغ 

شويو کسانو ته يې وويل، چې  تاسو 

دټولنــې هغه شــتمني ياســت، چې  

ټولنې ته به خدمت کوئ او عدالت 

به خپروئ.

پــه همــدې حــال کې   

دکندهــار مرســتيال وايل 

مولوي حيات  الله مبارک 

دافتــاء او قضاء برخو ۳۳ 

کسانو  شــويو  فارغ  تنو 

ته په خطــاب کې وويل: 

لپاره  دنظام دمعنوي قوت 

کار وکــړئ، خلکــو ته 

عامه پوهای ورکړئ او په 

اړوندقضايي اُرګانونو کې 

چې مقرر شــوئ عدالت 

تامني کړئ.

قزاقستان له افغانستان سره سياسي قزاقستان له افغانستان سره سياسي 
تجارتي او بشري اړيکو ته دوام ورکويتجارتي او بشري اړيکو ته دوام ورکوي

په کابل کې دقزاقســتان جمهوريت 
ســفري ښــاغيل عليــم خــان يســني 
گيلدييــف او وررسه مل پالوي پرون 
داســالمي امارت دبهرنيــو چارو له 
وزير مولــوي امري خــان متقي رسه 
وکتل. په دې غونډه کې دافغانســتان 
او قزاقســتان ترمنځ پر ګڼو سيايس، 
امنيتي، اقتصادي او کلتوري مســايلو 
هراړخيزې خربې وشوې.  دقزاقستان 
سفري ښاغيل عليم خان يسني ګيلدييف 
افغانســتان  هېواديې  چــې  وويــل، 
ته ديــوه دوســت هېوادپه ســرګه 
ګوري او غــواړي چې خپلې اړيکې 
لــه افغانســتان رسه پراخــې کړي.  
دقزاقستان ســفري وويل، چې ددواړو 
هېوادونــو دســوداګرۍ کچه په تېر 

يــوه کال کې ۹۰۰ ميليونــه ډالرو ته 
رســېدلې ،چې دا دتېر په پرتله ۳۰۰ 
ميليونه ډالر مثبت توپري ښيي.  سفري 

همداراز وويل، چــې هېوادبه يې له 
افغانســتان رسه خپلو سيايس، تجاريت 

او برشي اړيکو تــه دوام ورکړي او 
زياته يې کړه، چې مته ده دقزاقســتان 
دبرشي مرســتو تازه جوپې هم په لنډ 

وخت کې افغانســتان ته راورسېږي. 

دقزاقستان سفري همدارنګه ...6مخ

 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ 
د افغانانو حق دی

الله  وياندذبيــح  امــارت  داســالمي 

مجاهدوييل، چې دپخواين حکومت 

اســتازي نــه يش کوالی پــه ملګرو 

نظام  دافغانستان داوسني  ملتونو کې 

استازويل وکړي .

 دده په خــربه: دا دافغانانو حق دی، 

چې په دغه سازمان کې خپله څوکۍ 

ورکــړل يش.مجاهدزياته کــړه، په 

 ملګرو ملتونو کې داســالمي امارت 

ددپيلوماتيک حضور دنشت له امله 

يو شــمېر هېوادونو ته دا فرصت په 

الس ورغلی ... ۷مخ

د افغانستان صادرات د افغانستان صادرات ۱۹۰۰۱۹۰۰ميليونه ډالرو ته لوړ شويميليونه ډالرو ته لوړ شوي
الــوزراء  درياســت   
اقتصادي معاونيت وايي:  
لــه  دوري  کال  د۱۴۰۱ 

لومړۍ نېټې څخه دکب تر 

شلمې دافغانستان دصادراتو 

کچه ۱۹۰۰ميليونه ډالرو ته 

لوړه شوې ده.
 رياست الوزراء اقتصادي 
معاونيت پر ټويټر ليکلي: 
پــه تېــر ۱۴۰۰ ملريز کال 

 ۸۵۰ کچه  دصادراتــو  کې 

درياست  وه.  ډالره  ميليونه 

معاونيت  اقتصادي  الوزراء 

ددې  بنسټ،  پر  دمعلوماتو 

ايران،  ســلنه   ۹۷ صادراتو 

ازبکســتان،  پاکســتان، 

ترکيې،  چني،  قزاقســتان، 

ترکمنســتان، هندوســتان، 

تاجکستان او متحده عريب 

اماراتو ته شوي دي.

قطر په افغانستان کې پانګونې ته لېوالتيا ښودلېقطر په افغانستان کې پانګونې ته لېوالتيا ښودلې
دســوداګرۍ او پانګونــې خونــې 

رسپرســت وييل: قطر په افغانستان 

پانګونو ته لېواله دی او ټاکل شوې 

پــه نږدې راتلونکي کــې په همدې 

موخه يو قطري پالوي افغانستان ته 

رايش. محمديونــس مومندزياتوي: 

بــه نــږدې راتلونکــي کې بــه په 

افغانســتان کې يوه ســوداګريزه او 

ټرانزيټــي اکاډمي هــم جوړه يش. 

دســوداګرۍ او پانګونــې خونــې 

رسپرست ... ۷مخ

چارواکي:چارواکي:  سږ کال په طبيعي پېښو کې سږ کال په طبيعي پېښو کې 

له زرو ډېر کسان مړه شويله زرو ډېر کسان مړه شوي  
 طبيعي پېښــو ته درســېدو په چارو 

کــې ددولت وزارت وييل: ســږ کال 

دطبيعي پېښــو له امله لــه ۱۰۰۰ ډېر 

کســان مړه شوي او تر دوو زرو ډېر 

ټپيان شوي دي.

پېښو ته درسېدو په چارو کې ددولت 

وزارت دګواښــونو کمېدو رئيس په 

کابل کې دطبيعي پېښــو دګواښــونو 

راوړنو ميل  پروژې دالســته  کمښت 

ســيمينار په څنډه کې وويل: دروان 

هجري ملريز کال دورښتونو په ترڅ 

کې نږدې يوولس زره کورونه ويجاړ 

شوي.

پېښو ته درسېدو په چارو کې ددولت 

وزارت دګواښــونو کمېــدو رئيــس 

مــال جانان ســايق ويــيل:  ))په ټول 

افغانســتان کې ۱۰۹۶ کسان دطبيعي 

پېښو له امله ... 6مخ

بــنادر کــشور شــاهد افــزايش صـادرات اندبــنادر کــشور شــاهد افــزايش صـادرات اند

اداره خــط آهــن میگویــد که در 

یک هفته گذشــته 12 هزار و 128 

تــن اجناس تجــاری از طریق بنادر 

حیرتان، آقینه و تورغندی صادر شده 

اســت.این اداره میگوید که بیشــر 

صادراتــی کــه از طریق ایــن بنادر 

صورت گرفته ، شــامل میوه خشک 

بوده است.

 بــه گفته ایــن اداره، پیش از این در 

یک هفته 11 هــزار و 19 تن اموال 

تجاری از طریق بنادر کشور صادر 

ميشد.  ص۷

په ايران کې په ايران کې 
دترافيکي پېښې له دترافيکي پېښې له 

امله افغان کډوالو ته امله افغان کډوالو ته 
مرګژوبله اوښتېمرګژوبله اوښتې

دايران دشرياز ښــار په قطرو سيمه 
کې دترافيکي پېښې له امله يو ايرانی 
او نهه افغــان کډوال وژل شــوي.

درسنيو دراپورونو له مخې:  په وژل 
شويو کسانو کې درې مېرمنې او دوه 
ماشومان هم شامل دي.ياده پېښه ال 
وړمه شــپه ديو کروال او مازدا ډوله 
موټر ترمنځ دټکــر له امله رامنځته 
جسدونه  کسانو  شويو  شوې.دوژل 
روغتون ته انتقال شــوي، خو ويل 
کېږي ،چې اليې هم هويتونه نه دي 
په ډاګه شوي.ديادونې وړ ده، چې په 
دې وروستيو کې په بهرنيو هېوادونو 
کې افغان کډوالو ته دتلفاتو اوښتو 

خربونه ډېر شوي دي.

 حکومت دې د ترينکوټ پر سيندُپل  حکومت دې د ترينکوټ پر سيندُپل 
جوړ کړيجوړ کړي

دارزګان مرکــز ترېنکــوټ اړونــد 

شــمېر  يــو  ســيمې  د))ابــردي(( 

اوســېدونکي وايــي: کلونــه کېږي 

دترېنکوټ پر ســېندداليس کښــتيو 

)ژالې(په واســطه له يوې غاړي بلې 

ته اوړي،ددې سيمې دوو اوسېدونکو 

بســم الله او محمدويل وايي، په دغه 

سيمه کې  شاخوا ۴۰ زره کورنۍ شته 

،چې له تېرو څو لســيزو راهيسې له 

دغــې ســتونزې رسه الس او ګرېوان 

دي. ))موږ اوس دپُل دنشــت له امله 

له ســتونزو رسه مخ يــوو، کله چې 

دســېنداوبه زياتې يش، نــو موږ بلې 

غاړې ته نه شــو اوښــتی، پــه ډېرې 

سختۍ پورې غاړې ته اوړو، هيله ده 

زموږ ستونزې ته پام ويش.(( ...۷مخ

په ټول هيواد کې د پوليو ضد په ټول هيواد کې د پوليو ضد 
واکسين  پيلېږيواکسين  پيلېږي

 روغتيايــي چارواکو ويــيل، چې نن 

) دوشنبه ( دپالزمېنې کابل په ګډون 

دافغانســتان پــه ټولــو واليتونو کې 

دپوليو  پيلېــږي.  پوليــو ضدکمپاين 

دله منځــه وړلو دبېړين عمليايت مرکز 

مســئولينو وييل، چې دا يو رستارسي 

کمپاين دی، چــې دپالزمينې کابل په 

ګډون دافغانســتان په ټولو واليتونو 

کې تــررسه کېږي، او ټــول له پنځو 

کلونو کم عمره ماشومان تر پوښښ 

النــدې نيــي. ديادمرکز مســئولني 

لــه کورنيو، پــه ځانګــړي ډول له 

مينــدو او پلرونــو غــواړي ،چې له 

وکړي  همکاري  رسه  واکسيناتورانو 

او خپــل ټول له پنځــو کلونو څخه 

کم عمره ماشومان  واکسني کړي، تر 

څو دپوليو دمعلولونکې ناروغۍ پر 

وړاندې وقايه يش. بل پلو، دپالزمېنې 

اوسېدونکي دکمپاين  يو شمېر  کابل 

دتطبيــق پر مهال له واکســيناتورانو 

په  ناروغۍ  رسه همکاري، دګــوزڼ 

مخنيوي کې يو مهم ګام بويل.

د افغانستان بانک نن د افغانستان بانک نن ۱۶۱۶ ميليونه  ميليونه 
امريکايي ډالره ليالمويامريکايي ډالره ليالموي

دافغانستان بانک وييل: نن )دوشنبه( 

دکــب ۲۲مه ۱۶ ميليونــه امريکايي 

ډالر دليالم په توګه بازار ته وړاندې 

کوي.

 دافغانســتان بانک پــرون پر خپله 

دافغانۍ  چــې  ليــکيل،  ټوېټرپاڼــه 

ارزښــت ســاتنې او ثبات لپــاره به 

نن دوشــنبه ۱۶ ميليونــه امريکايي 

ډالر ليالم کړي.دغــه بانک له ټولو 

خصــويص بانکونو او پــر رشايطو 

برابر له پــويل خدمتونو او رصافيو 

رشکتونو غوښتنه ... ۷مخ

ملګري ملتونه دې د افغانانو پر حق 
سترګې نه پټوي !

د قوشتېپې په شان بنسټیزې پروژې 
هیواد د ځان بسیاينې خوا ته بیايي

۲مخ

۳مخ

شری ؛ خلک په کورنۍ درملنه بسنه کوي

په دعوتي کار کې د بديلونو اړتیا

۴مخ

۵مخ

مجاهد:

د ارزګان اوسېدونکي :
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ملګري ملتونه دې د افغانانو ملګري ملتونه دې د افغانانو 
پر حق سترګې نه پټوي پر حق سترګې نه پټوي !!

د فكري جگــړې په تبليغايت ځوږ 
او شور كې اوس هېڅ هم پر خپل 
حقيقــت نه والړ او نــه هم پاتې 
كېــږي، بلكــې فكر، احســاس، 
روحيه، ولولــه، اميد او هيله ده، 
چــې اړوند څــه حقيقــت ثابت 
كــړي او يو څوك پــرې حقيقت 
ته ورســېږي. زما فكر، احساس، 
اميد او هيله دا ده، چې د اسالمي 
امارت هر څومره لوړ پوړی مرش 
هم، چې د ليــدو روحيه او ولوله 
يــې ولرم؛ په خپــل كاري دفر، د 
غونډو تــاالر او بل داســې ځای 
كې ،چې ور يــې د همده په واك 
كې ور كړ شــوی وي؛ ليدلی شم، 
امــري املؤمنني پــه وار وار  ځكه 
او ځينــې نــور مرشان هــم خپلو 
سپارښــتنه  ته  مســئولينو  اړوندو 
كــوي، چــې د خپــل ولــس پــه 
ولرئ،  پرانيستې  دروازې  وړاندې 
نو ځكه به زه هم ور شم، وررسه 
وبــه وينــم او بيا بېرتــه خو مې 
نيي ،چې ترې  نــه  هېڅوك مخه 
را ووځم، خو ډېر ځله په خواله 
او  او هم عامو مجلسونو  رســنيو 
بانډارونــو كې د ځينو پر اســتناد 
د اســالمي امارت ټــول مرشان او 
چاروايك او ټول مراجع او ادارې 
تورنېــږي ،چې په ځان پســې يې 
هېڅــوك  او  دي  تړلــې  دروازې 
نــي كولــی آن د دروازې مخ ته 
د همغــوی د بوټانــو ور پاكولــو 
او ســمولو چوپړ، خو ال ووهي، 
له همدې رسه زما فكر احســاس، 
روحيــه، ولوله، اميــد او هيله تر 
خاورو الندې كېږي او بيا كه څه 

به يې  او ازموینه  هم عميل تجربه 
خپله لرم، خو نه كېږي چې بېرته 
زړه را پورتــه او را ټــول كړم او 
وررسه ليدو ته لږ ښه شم، بس زه 
دليديل حقيقت  د خپلو سرگو  هم 
او واقعيــت پــه وړانــدې موقف 
نيســم، د مجلس د موقف پر تائيد 
پــر هغه ور گډېږم او دغه دومره 
ســر فكري تغري پرته له دې چې 
لــه واقعيته خــرب يم يا هــم هغه 
بدلون راغلی وي؛  لږ شــانتې  كې 

او  يواځې همدغه د خواله رسنيو 
عامــه مجلس تورنيز موقف راكې 
راوســت، ځكه هغه يو ډول عام 
فكر او احســاس وي ،چې زما د 
ســرگو ليدلی حقيقت او واقعيت 
ترې پــه اغېزه د خپل او ځانگړي 
فكر او احســاس پــه حيث ورته 
ټينگ نشو او اوس نه د رسنيو او 
پر خپل حقيقت والړ  تور  مجلس 
او نه زما د سرگو ليديل څه زما د 
پخواين فكر او احســاس له مخې 

پاتې دی. پر خپل حقيقت 
پــه دې كې دوهم زيــان آن د لوړ 
اطاعتۍ  بــې  پــر  پــوړو مرشانو 
تورنول شــو او درېيم د اســالمي 
امــارت او بيــا ورپســې يــې تر 
بېالبېلــو  لــه  النــدې  ســيوري 
ژبو  او  ســمتونو  لږكيو،  قومونو، 
افغان  او متحد  ويونكو جوړ ديو 
ولــس پر ټينگ وحدت او يووايل 
،چې همــدا اطاعت يې مصدر او 
رسچينه ده؛ ســرگې پټول هم شو 

او بيا همدغــه وحدت د مرشتابه 
او اســالمي امــارت د فرمانونــو 
،چــې د رســنيو او عامــه مجلس 
پــر اصطالح لــه كندهاره راځي؛ 
د غــوره تطبيق مرجــع او مصدر 
دی، نــو پــه دې ډول رســنيو او 
عامــه مجلس د فكر او احســاس 
په نښــه كولو رسه د حقيقتونو او 
واقعيتونو يوه بشــپړه لړۍ يواځي 
په يوه تور اغېزمنه كړې. حقيقت 
دا دی ،چــې ډېر ځلــه مرشان او 

مجاهديــن د ټينــگ اطاعــت او 
پر اثــر يې د يــووايل او وحدت 
آن قرباين شــوي هــم دي ،چې په 
نږدې كــې يې د نظــام په كچه د 
بلخ د وايل شــهيد مال محمد داؤد 
مزمل ســره قرباين له هېچا پټه نه 
ده. كه څه هم د مزمل د شــهادت 
په پېښــه كې تر ډېره د بلخ امنيتي 
ادارې او د واليــت مقــام اړوند 
د غفلت  اداري مؤظفني  او  امنيتي 
له امله پــړه راغيل او راځي؛ هغه 

جال خربه، خــو دا چې د مرشتابه 
له سپارښــتنو رسه سم شهيد مزمل 
تــر خپل حد او پولــې د ولس پر 
مخ خپلــه دروازه پرانيســتې وه؛ 
ښــه  تبليغايت ځوږ  تــړاو  دغه  په 
ځــواب او د اطاعت د تــر ټولو 
ســرې بيې ور نغدولو يو څرگند 
يــې  ترڅنــگ  دې  د  دی.  مثــال 
وښــوده، چې نه د ولس پر مخ د 
دروازې پرانيســتلو مانا دا ده چې 
تدابري  امنيتــي  او  الزم ســاتونيك 

دې نه وي او نه يې پرې د بندولو 
مانــا دا ده ،چې ياد ســاتونيك او 
امنيتــي تدابري لــري، بلكې چې د 
ټينگښــت  امنيت  د  او ولس  ځان 
لــه فرمان ور لــوړ يوه بنســټيزه 
موخه ده؛ دواړه تر منځ پر تعادل 
والړه يــوه گډه پولــه او حد لري 
،چې هم دروازه پرانيســتې او هم 
امنيت تأمــني وي، خو دغې پولې 
ته د بلخ امنيتي ادارو او د واليت 
او  پاملرنې  نــه  د  مقــام مؤظفينو 
پكې د غفلــت او ناغېړۍ له امله 
مزمل د دغه اطاعت قرباين شــو. 

الله. تقبله 
د شــهيد مزمل په شــهادت پســې 
سمدســتي د مرشتابه په امر د بلخ 
په  لنډمهايل چارســمبايل  د  واليت 
توگه د ښــاغيل حاجي وفــا هلته 
رســېدنه او پــر دنــده يــې پيل د 
بېلگه ده،  بله داســې  اطاعت يوه 
چې ســاری به يــې ډېركم وي او 
فرمان  او  پرېكړې  ښــيي چې كه 
لــه كندهاره راځي؛ نو اطاعت او 
منل يــې هم له هغــه ځايه را پيل 
دندې  او  دا چــې مســئوالن  دي. 
يې چې د ولــس د نږدې مراجعې 
ادارې گڼــل كېــږي؛ مالومــې، د 
اداري او امنيتــي اصولو له لوري 
په كټگوريو وېشــيل مراجعني او 
د مراجعــې محوطه يــې مالومه، 
د  دروازې  د  مــخ  پــر  ولــس  د 
پرانيســتلو ســاز او برابر رشايط 
مالــوم  او په ټوله كــې د ولس د 
مراجعې او له مسئوالنو رسه يې د 
 ليدنې كتنې او هم د اداري اصولو

 او ام…

نظر بــه اهمیت مطالعه شــخصیت 
انســان و نقش آن در شــناخت رفتار 
واضح اســت کــه این موضــوع در 
علم روانشنایی جایگاه خاصی دارد. 
گرچــه مفهومــی که ایــن اصطالح 
در زبــان عامیانه پیدا کرده اســت با 
مفهومی که در روانشناســی برای آن 
قایل شــده اند تفاوت زیــادی دارد. 
در زبان عامیانه اصطالح شــخصیت 
معانی مختلفــی دارد مثــال رشافت٬ 
رفعت٬ بزرگواری٬مرتبه ٬درجه و ....

اما در روانشناسی اصطالح شخصیت 
هیــچ یک از معانــی بــاال را ندارد٬ 
بلکه معنای آن عبارت از سبک یک 
فرد اســت٬ بــدون آن که دربــاره آن 
داشته  ارزشــی  کوچکرین قضاوت 
باشیم و از زشتی٬زیبایی٬بدی و خوبی 
آن صحبت به میــان آوریم. بنابر این 
باید بگوییم هر فرد سبک خود یعنی 
شخصیت خاص خود را دارد که او را 
انسان واحد و منحرص به فرد میسازد.

صاحــب نظران حوزه شــخصیت و 
روانشناسی از کلمه شخصیت تعریف 
هــای گوناگونــی ارایــه داده اند. از 
نظر ریشــه یی گفته شــده است که 
کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه 
یا )پرسونه(  انگلیســی  )پرسونلیتی( 
التینی اســت، که به معنــی نقاب یا 
ماسکی بود که در یونان و روم قدیم 
بازیگران تیاتر بر چهره می گذاشتند.  
این تعبیرتلویحا اشــاره بر این مطلب 
دارد که شــخصیت هر کس ماسکی 
اســت که او بر چهره خــود میزند تا 

وجه متیز او به دیگران باشد
تعريــف شــخصيت از لحــاظ 
روانشناســی  در  روانشناســی: 
معانی و مفاهیــم مختلفی برای کلمه 
اســت که  شــخصیت ذکرگردیــده 

خالصه متــام تعريفات و مفاهيم را 
ميتوان چنين نوشــت: شخصیت 
عبارت است ازمجموعه ویژگی های 
جسمی٬روانی و رفتاری که هر فرد را 

از افراد دیگر متامیز میکند. 
از  را  شــخصیت  شخصيت:  انواع 
لحاظ جثــه و عضالت٬از لحاظ طبع 
یا مــزاج و چگونگــی کار غدد٬از 
نظــر توجه به خــود و یــا توجه به 
محیط خارج ازخود و به طور کلی با 
مالحظه خصوصیات افراد طبقه بندی 

کرده اند.
طبیــب  )۳۷۷ـ۴۶۰ق.م(  بقــراط   -۱
یونانی طبیعت انســانی را مطابق به 
طرز تفکر مروج آن وقت٬که جهان 
را متشــکل از چهار عنرص فرض می 
کردند و این عنارص تشــکیل دهنده 
جهان را عبــارت از آب٬هوا٬خاک و 
آتش می دانستند.وی عقیده داشت که 
غلبه وی تسلط هر یک از این عنارص 
بر متباقی آنهــا طبع یا مزاج فرد را به 

صورت خاص درمی آورد.
2- یکی دیگر از دانشمندان که دست 
به طبقه بندی اشخاص از لحاظ جثه 
و انــدام زد کرچمر بود.او افراد را به 
چهار دسته تقسیم منود و به هر دسته 
خصوصیاتی ذکر کرد٬به نظر او افراد 
از لحاظ شــکل و ســاختامن بدن در 

یکی از دسته های زیر قرار دارند
دسته پيک نيک:افراد این دسته شکل 
بدن شان گرد و کروی است و دارای 
اســتخوان های کوتاه میباشــند.این 
گونه افراد معموال خمود٬افرسده ولی 
خوش معارشت ومورد عالقه دیگران 

هستند.
دسته استانيک:افراد ایــن دسته قد 
بلند و اســتخوان های دراز و باریک 
دارند و معموال الغر اندام میباشــند 

.ایــن افــراد از جامعه کنــاره گیری 
میکنند و غالبــاً در عامل خیال به رس 
میربند٬دایام از دیگران انتقاد میکنند 
و زمانی که خودشان مورد انتقاد قرار 

میگیرند حساسیت نشان میدهند.
دسته اتلتيک:افراد این دسته مانند 
ورزشکاران اندام و عضالت ورزیده 
دارند.معموال افــراد منونه و کامل در 
این دسته قرار دارند٬قدرت سازگاری 
این دســته خوب است و بیشر مورد 

توجه دیگران قرار میگیرد
دسته هايپوپالســتيک:افراد ایــن 
دسته از لحاظ بدنی کم رشد هستند و 
روی همین اصل رفتار آنها غیر عادی 

است غالبا احساس حقارت میکنند.
3- طبقــه بنــدی دیگــر را فروید از 
تشکل شخصیت به عمل آورده٬دارای 
ســه مرحله اســت: نهاد، خود یا من 

فراخود یا من برتر
۴- یونگ برای افراد انسانی٬بر حسب 
آنکه بیشــر متوجه عامل درون باشند 
یا عامل بیرون دو تیپ شخصیتی قایل 
شــده اســت درونگرا و برونگرا.در 
رشد و تکامل شــخصیت فرد عوامل 
زیادی موثر اســت و میزان تاثیر این 
عوامل به میزان توانایی کودک یا فرد 
به درک اهمیت این عوامل و ارتباط 
آنها با خودش بستگی دارد٬از این رو 
مطالعه عوامل موثر در رشد و تکامل 

شخصیت رضوری است.
امــا در بــاره انــواع عوامــل میــان 
روانشناسان اختالف نظر وجود دارد٬ 
بعضی به عوامل بیولوژیکی و برخی 
دیگر بــه عوامل اجتامعــی اهمیت 
میدهند٬ ولی در واقع شــخصیت هر 
فرد نتیجــه همــکاری و تعامل همه 

عوامل نامربده است.
دانشــمندان ایــن عوامــل را جهت 

سهولت به ســه دسته تقسیم میکنند. 
-1عوامل شخصی-2    عوامل محیطی 

-3  عوامل اجتامعی.
غدوات  شــخصی:  الف:عوامل 
درونریز٬ترشــح آن هورمــون نامیده 
میشود٬مستقیام در خون وارد میشود 
و به قسمت های مختلف بدن میرسد.

بدن:اندام و بنیه شخص به طور قابل 
مالحظــه روش عکــس العمل های 

دیگران را نسبت به او تعیین میکند.
صحت:صحتمنــدی فرد نــه تنها در 
رفتار او موثر است بلکه در شخصیت 
او نیز تاثیر دارد. فردی که بدن سامل 
دارد  میتواند بدون ترس فعالیت هایی 
را انجــام دهد که افراد ناســامل از آن 

عاجزند.
وراثت:هــر کس یک تعداد صفاتی 
را از والدین خود به ارث میربد. مانند 
بلندی قد٬کوتاهی قد٬چاقی یا الغری 
و ........که در رشــد شخصیت فرد 

موثر است.
لباس:یکی از عوامــل موثر دیگر 
در رشد شخصیت کودک چگونگی 

لباس یا پوشاک را میتوان نام برد.
میگویند  نام کودک:روانشناســان 
نامی کــه هنگام تولد یــا بعدا باالی 
کودک گذاشــته میشود ممکن است 
یک خطر روانی برای کودک داشته 

باشد.
هوش:یکی از عوامل موثر دیگر در 

شخصیت فرد هوش است.
ب:عوامــل خانوادگی: چنانچه بارها 
اشــاره شد چگونگی اســاس رشد و 
تکامــل کــودک بیــش از همه چیز 
از خانواده متاثر میشــود.چگونگی 
شخصیت کودک بیشر به چگونگی 
روابط او با اعضای خانواده بســتگی 

دارد.

۱- مادر:به عقیده بیشــر روانشناسان 
شخصیت افراد بیشر از أن که به ژن 
ها مربوط باشد به والدین و پرستاران 
نخســتین  و  دارد  بســتگی  ایشــان 
رسپرســت مادراست از همین لحاظ 
مادر نقش مهم در چگونگی شــکل 

گیری شخصیت کودک دارد
۲- پدر:نقش پدر نیز در شکل گیری 
شخصیت کودک کمر از مادر نیست 
به خصوص برای پرسان حضور پدر 

در خانه اهمیت خاص دارد.
زندگــی خانوادگی:وضع  ۳- وضــع 
زندگی خانواده در رشد شخصیت او 

تاثیر مهم دارد
اقتصادی  و  اجتماعی  وضع   -۴
خانواده: وضع اقتصادی و اجتامعی 
والدیــن نیز به طور مســتقیم و غیر 
مســتقیم در رشد شــخصیت کودک 

موثر است.
ج- عوامــل اجتماعــی: عوامل 
عوامل  هامننــد  همچنــان  اجتامعی 
خانوادگی و عوامل شخصی در رشد 
شخصیت کودک موثر است٬عوامل 

اجتامعی شامل:
محیــط  مکتــب۲:  محيــط   -۱
جغرافیایــی  اجتامعی۳:موقعیــت 
کشــور۴:نوع زندگی مدنــی و نوع 

شغل و....
منابع: 

سیاســی، دکر علــی اکــرب،)۱۳۴۹( 
ابن  انتشارات  روانشناسی شخصیت، 

سینا. 
روانشناســی  گنجی، حمــزه)۱۳۸۶( 

عمومی، تهران، انتشارات ساواالن. 
خدا پناهی، داکر محمد کریم،)۱۳۸۴( 
انتشــارات هیجــان،  و   انگیــزش 

 سمت.

عـوامل موثـر در رشـد شخـصيتعـوامل موثـر در رشـد شخـصيت

جبريل سعد

له کندهاره که فرمان راځي ، نو اطاعت يې هم ترې راځي !!له کندهاره که فرمان راځي ، نو اطاعت يې هم ترې راځي !!

شــاوخوا يو نيم کال وړاندې اســالمي امارت د افغان ولس په 

مرســته او مالتړ خپل ګران هيواد له اشغال څخه ازاد کړ او د 

پرديپالې او بې واکې ادارې پــر ځای يې خپلواک او ځواکمن 

مرکزي دولت جوړ کړ، خو د ټولو نړيوالو قوانينو او نورمونو 

خالف او د امريکا د فشــار له وجې تراوســه نړۍ په رسميت 

نــه دی پېژندلی او نه هم په ملګرو ملتونو کې د افغانســتان د 

استازولۍ څوکۍ ورته سپارل شوې ده.

اسالمي امارت په وار وار  ټينګار کړی، چې په ملګرو ملتونو 

کې د افغانســتان څوکــۍ د افغانانو حــق دی، او د نه ورکړې 

لپاره يې هيڅ دليل نشــته؛ ځکه اسالمي امارت ټول هغه رشايط 

پــوره کړي، چې د يو حکومت د رســميت پېژندلــو او په ياد 

ســازمان کې د څوکۍ تر السه کولو لپاره ټاکل شوي دي.

په دې وروســتيو کې د اســالمي امارت وياند له رسنیو رسه په 

خربو کــې يو ځل بيا له ملګرو ملتونو غوښــتنه وکړه، چې په 

ياد ســازمان کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ اسالمي امارت 

ته وسپاري.

د نومــوړي په خربه د پخواين حکومت اســتازی قانوين حق نه 

لري چې، د افغان ولس استازويل وکړي او د يادې څوکۍ په نه 

سپارل کېدو رسه له افغان ولس رسه جفا شوې ده.

اســالمي امارت تېرکال د وږې په دېرشــمه د ملګرو ملتونو د 

کلنۍ غونډې پر مهال په قطر کې د اســالمي امارت د ســيايس 

دفــر رئيس ســهيل شــاهني ملګــرو ملتونو ته د رسپرســت 

حکومت د اســتازي په توګه ور معريف کړ، خو په هغه وخت 

کې د اسالمي امارت دغه غوښتنه رد شوه.

د ســيايس چارو ډېر شــنونکي په دې باور دي، چې په ملګرو 

ملتونو کې د افغانســتان څوکۍ اســالمي امارت ته نه سپارل د 

امريکا د فشــار پايلــه ده او د دغه ســازمان د خپلو اصولو او 

نړيوالو نورمونو خالف عمل دی.

د افغانســتان اســالمي امارت پــر ټوله جغرافيــه واک لري، د 

هيواد پولــې خوندي دي، هيڅ بهرين هيواد ته د افغانســتان له 

خاورې ګواښ نشته، اســالمي امارت د خپل ولس پراخ مالتړ 

لــه ځان رسه لري، برشي حقونو او د بيان ازادۍ ته د اســالمي 

رشيعت له اصولو رسه سم ژمن دی. او همدا د رسميت پېژندنې 

رشطونه دي، ملګري ملتونه دې نور د افغانانو پر حق ســرګې 

نه پټوي او دغه څوکۍ دې اســالمي امارت ته وسپاري.  

په ملګرو ملتونو کې د اســالمي امارت د استازي حضور کولی 

يش، د افغانســتان رښــتينی انځور نړۍ ته وړاندې کړي، خپل 

غږ او غوښــتنې تر نړۍ او د نړۍ غوښــتنې تر خپل حکومته 

ورسوي، دغه راز وررسه اوســني اقتصادي وضعيت ته په کتو 

د افغانانو ډېري ســتونزې حل کېدلی يش، خو که د افغانســتان 

د انــزوا لړۍ دوام وکــړي او ملګرو ملتونو کې د افغانســتان 

څوکۍ اســالمي امــارت ته ورنه کړل يش؛ ښــايي د اســالمي 

امــارت، افغان ولس او نړۍ د ســتونزو حل نور هم وځنډېږي 

او په لوی الس به د ســیمې د بې ثباته کولو لپاره کار کول وي.

 که څه هم اســالمي امارت په ځلونو ځلونــو په څرګند ډول 

وييل، چې له نړۍ رسه د هرې روا او مرشوع غوښــتنې پر رس 

خربو تــه چمتوالی لري؛ خو د افغان ولس د ګټو د خونديتوب 

لپاره او د افغانستان د پرمختګ په پار نور ډېر کار او مرشوع 

انعطاف ته هم اړتيا ده.

 نــړۍ هم بايد نور د فشــار او د افغانســتان د انزوا سياســت 

ته د پای ټکی کېــږدي، د افغانســتان واقعيتونه درک کړي، د 

افغانانو ديني او ميل ارزښــتونو ته په درنه سرګه وګوري او په 

ملګرو ملتونو او نورو نړيوالو ســازمانونو کې د افغانستان پر 

اســتازولۍ له اســالمي امارت رسه رغنده او صادقانه خربو ته 

راوړاندې يش.
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د افغانستان اســالمي امارت په راتګ 
رسه د امنيتــي چاپېريــال د رامنځتــه 
کېدو ترڅنګ د بنســټيزو پروژو پيل 
او بيارغونــې تــه پوره پاملرنــه زياته 
شــوې،چې ښــه بېلګه يې د هيواد په 
شــامل کې د قوشتېپې کانال پيلېدل، په 
هلمند کې د کجګي بند د دويم فاز ګټې 
اخيســتنې ته ســپارل، د کابل- کندهار 
لويــې الرې بيارغونه او داســې نورې 
ســرې پروژې دي چې چــارې يې په 
چټکۍ رسه روانې دي. البته د بنسټيزو 
او رغنيزو پــروژو د چارو د څارنې او 
اروزنې په موخه په دې وروســتيو کې 
د افغانستان اســالمي امارت لوړ پوړو 
چارواکو د قوشتېپې کانال د کار له بهريه 
ليدنــه کړې، په دې ليدنــه کې د رئيس 
الوزراء لومړي مرســتيال مال عبدالغني 
برادر، دويم مرستيال مولوي عبدالسالم 
حنفي ... او ګڼ شــمېر نورو چارواکو 
ګــډون درلــود. پــه پيل کــې د رئيس 
الوزراء لومړي مرســتيال مال عبدالغني 
بــرادر د ميل پراختيــا رشکت عمومي 
رياســت له کارکوونکو د ياد کانال د 
کارونو او چــارو د دوام له پرمختګه 
مننه وکړه او ډاد يې ورکړ، چې ډېر ژړ 
به د الله په نرصت او د کارکوونکو په 
زيار د يادې پروژې چارې بشــپړې يش 
او د دې پــروژې په پرانيســتلو رسه به 
افغانستان د غله جاتو او کرنيزو توکو 
پــه برخه کې غنــي يش او هيواد به له 
لوی اقتصادي پرمختګ او بدلون رسه 
مــخ يش. همدارنګه د رئيــس الوزراء 
دويم مرستيال مولوي عبدالسالم حنفي 
هم د ميل پرمختيا رشکت عمومي رئيس 
او د يــاد کانال له کارکوونکو د شــته 
پرمختګ ستاينه وکړه او وويل چې ياد 

کانــال کې کار په نورمال او منظم ډول 
دوام لري چې د دغــې کانال اوږدوالی 
۲۸۵ مره، پڼوالی يې ۱۵۲ مره، ژوروالی 
يې ۸،۵ اته عشاريهص پنځه او په دغه 
کانال کې ۴۰۰۰ ماشــنرييو په شاوخوا 
کې په کار بوخت دي،چې د ياد کانال 
چارې به له ټاکيل وخت مخکې بشپړې 
او ګټې اخيستنې ته وسپارل يش، چې  د 
ياد کانال په جوړېدو رسه به افغانستان 
د غله جاتو په برخه کې ځان بســاينې 
ته ورســېږي. په ورته وخت کې د ميل 
پرمختيا رشکت عمومــي رئيس وييل، 
چې د ياد کانال د لومړي فاز چارې ۵۸ 

سلنه پای ته رسېدلې، چې د دغې کانال 
کارکوونکو د شــپني او ورځني زيار 
رسه به د ياد کانــال دلومړي فاز چارې 
له ټاکيل وخته وړاندې پای ته ورسېږي. 
د يادونــې وړ ده، چــې د افغانســتان 
اســالمي امارت له حاکميت رسه د ياد 
کانال کارونه پــه چټک او منظم ډول 
پيل او دمګړۍ دوام لري. د افغانســتان 

اســالمي امارت د اړونــدو ارگانونو له 
لوري د هيواد په شــامل کې د قوشتېپې 
کانال ترڅنګ په نورو واليتونو کې د 
ډول ډول ټولګټــو پروژو د هراړخيزو 
پروگرامونو د تطبيق اوگټې اخيســتنې 
بهــري او د هيواد په گــوټ گوټ کې د 
ټولګټو او پرمختيايي پروژو د طرحې 
او تطبيــق لــړۍ د قــدر وړ ده، ځکه 
تراوسه يې د خلکو له لومړيتوبونو رسه 
سم د هيواد په يو شــمېر واليتونو کې 
ډول ډول ټولګټې پروژې پالن او تطبيق 
کــړي دي، په دې هيله چــې په ټوليزه 
توگه د ګران هيواد د آبادۍ، سمسورتيا 

او ښــريازۍ پــه موخــه د افغانســتان 
اسالمي امارت د شته امکاناتو ترڅنگ 
د مرســتندويو هيوادونــو او خرييــه 
بنسټونو هراړخيزې مرستې هم را جلب 
او د اړونــدو ارگانونو په همکارۍ په 
نــورو ټولګټو، اغېزمنــو ، رغنيزو او 
بڼســټيزو پروژو ولګــول يش چې له 
امله يې په ټوليزه توگه زموږ هيواد آباد 

، ودان ، سمســور او ښــريازه يش او په 
کليو ، بانډو او ښــارونو کې د مختلفو 
ټولګټو، بنســټيزو او رغنيزو پروژو د 
عميل بهري د پر مخ بېولو په ترڅ کې به 
گڼ شمېر هيوادوالو ته چې همدا اوس 
د هيواد په مختلفو ساحوکې له بېکارۍ 
او بې روزگارۍ رسټکوي او په ورځني 
ژوندکې له بې شمېرو ستونزو رسه الس 
اوگرېوان دي په کــور د ننه دوی ته د 
ســامل کار او روزگار زمينه هم برابره 
يش او په دې ډول به له يوې خوا زموږ 
هيواد آباد او ودان يش، له بله پلوه به گڼ 
شمېر بېکاره او بې روزگاره هيوادوال 

چې د کارموندنې لپاره بهرنيو ملکونو 
تــه د تللو تکل لري،د بېــکارۍ او بې 
روزگارۍ له ســتونزمن او ربړوونکي 
حالته وژغورل يش او د هيواد په آبادۍ 
او ښريازۍ کې به  هم په ښه ډول سهيم 
يش او په دې توگه به زموږ هيواد ورځ 
تربلې ترقۍ،پرمختگ او ځان بسياينې 

ته ورسېږي.

 د چين په منځګړيتوب د سعودي او  ايران د چين په منځګړيتوب د سعودي او  ايران
 پر مصالحې  اسرائيل ولې ببر دي پر مصالحې  اسرائيل ولې ببر دي؟؟

اشغال جنگ نظامی وجنگ فکری

 د قوشتېپې په شان بنسټيزې پروژې هيواد د قوشتېپې په شان بنسټيزې پروژې هيواد
 د ځان بسياينې خوا ته بيايي د ځان بسياينې خوا ته بيايي

 3D  شــرح تحقيق :امروزه کاربرد
GISدر بســیاری از عملیات مدیریتی 
شایع شده اســت، و هم اکنون تالش 
می شــود از طریق تلفیق قابلیت های 
شبیه سازی سه بعدی با پایگاه دیتا های 
دو بعدی محتــوی اطالعات برصی از 
مناظر محیطی، اثرات تغیرات محیط 
و دیــدگاه های محیطی را بررســی و 
تحلیل کند. با استفاده از این سیستم و 
تهیه مدلهای ســه بعدی شهری، برنامه 
ریزان وطراحان شهری قادر خواهند 
بود تصمیامت مطمین تر و طرح های 
جامع تری را برای رســیدن به اهداف 
خود  تدوین منایند. سیستم پویایی شهر 
پیوسته در حال تغیر و تحول است و 
دراین میان، باگذشت زمان مشکالتی 
مانند فقر، بی ســازمانی، آلودگی های 
محیطی و ... چهره برخی نقاط شهر را 
دگرگون ساخته و رنگ و بوی متفاوت 
از گذشــته که نشــانه های از افول و 
زوال را در بــر دارد برآنها می نشــاند. 
مسأله که امروزه با آن روبه رو هستیم، 
شناسایی اینگونه بافتهای شهری است 
که از چرخه متصل با شــهر خارج و 
تبدیل به بافتهای ناکارآمد شده اند. در 
فرآیند شبیه ســازی،  گام اول تعیین و 
تعریف سناریوی مورد نیاز به منظور 
تهیه مدل های شهری سه بعدی است. 
از آنجا که محله چنداول از یکطرف 
با مســأله کمبود زمین مواجه است و 
از طرف دیگر این محلــه بازار مواد 
ارتزاقی به سطح کشور می باشد بناً در 

این تحقیق تالش می گردد تا توســعه 
عمودی و اســتفاده از زمین های بایر، 
ساختامن های فرســوده و مخروبه و 
ســایر پتانسیلهای قابل اســتفاده برای 
توسعه از درون جایگزین شود. براین 
اساس با اســتفاده از قابلیتهای سیستم 
اطالعات جغرافیایــی )GIS(،   بافت 
های ناکارآمد شهری در قالب یک مدل 
ســه بعدی که توانایی پذیرش منطقه 
برای اجرای طــرح از همه جهات را 

نشان می دهد ارایه می شود.
بيان مسئله

شهر ها مهم ترین نشانه های متدن یک 
کشور هستند، نشانه هایی که قدامت 
واستواری ایشان منادی از  اصیل بودن و 
ثبات صاحبان و ساکنان بومی آنهاست. 
اگر فضای شــهری را بــه عنوان یک 
موجود زنده  و یا یک سیستم وسیع در 
نظربگیریم این سیستم متشکل از اجزا 
و عنارصی اســت که با هــم تعامل و 
انطباق دارند که این امر باعث می شود 
فضاهای شــهری همچنان زنده باشند. 
اجزای مذکور عبــارت اند از )کالبد، 
فعالیت، انســان(. گاهی اوقات برخی 
از عوامل ذکر شده از ادامه مشارکت 
در ایــن تعامــل محروم می شــوند یا 
میزان مشارکت آن ها کاهش می یابد 
کــه در زندگی نامطلــوب و فضاهای 
شــهری یا به عبارت دیگر فرسودگی 
شغلی حاکم میشود. بافتهای ناکارآمد  
مشــکلی اســت که در طول سالهای 
گذشته و حال با عث ایجاد مشکالت 

اجتامعی، اقتصادی، زیست محیطی،  
فزیکی، تاسیسات و تجهیزات شهری 
و دیگر امکانات شــهری شده است 
کــه در حال رشــد وتوســعه فضایی 
کالبدی باید مــورد توجه قرار گیرند. 
بخــش قابــل توجهــی از فرهنگ و 

تاریخ شهر که نشــان دهنده ارزشها، 
باورها،اعتقادات، هرنها و توانایی فنی 
و ساختار اجتامعی اقتصادی وسیاسی 
نســلهای گذشــته اســت، که در این 
بافتهای فرســوده نهفته است. باتوجه 
به ارزشهای زیست محیطی هر منطقه 
رضوری اســت که تحــوالت زندگی 

شهری در چند دهه اخیر با مشکالت 
متعددی در ابعاد مختلف مواجه شده 
است که همگی زمینه مناسبی را برای 
فرســودگی این بافتهای ارزشــمند و 
تاریخی فراهم کرده است. بافت های 
ناکارآمــد امروز را منی توان با دانش و 

مدیریت دیروز نســل فردا بازســازی 
کرد، بدیهی اســت که با این رویکرد 
بــه روند نوســازی بافتهای فرســوده 
مدیریت متکــی بردانش روز، تفکر 
عمیق،  فرهیختگــی و آگاهی از دید 
 گاه های باال و همه سونگر برای بافت 

های ...   ص۷

 با رسنگونی حکومت پیشــین و 
افغانستان  اسالمی  امارت  پیروزی 
صلــح، امنیت و ثبات در کشــور 
اســتقرار یافته اســت و مردم به 
آینــده  بهــر  امیدوارشــده اند. 
روندبازســازی و کار پروژه های 
نیمه متــام  زیربنایــی اقتصادی از 
اولويت های کاری امارت اسالمی 
افغانستان است و سعی می ورزند 
که در متام عرصه ها پیرشفت های 

چشمگیری صورت گیرد.
رهربان امارت اســالمی افغانستان 
بــا ابتــکار و برنامــه هــای بهر 
بخاطر بهبــود زندگی مردم تالش 
میکننــد تا کار  پــروژه های نیمه 
متام را دوباره در کشور آغاز منایند 
و راهکارهــای تــازه و موثــر را 
جستجو منایند تا کشور ما  از این  

حالت فقروبیکاری نجات یابد.
اقتصادی  معاونیت  اخیرآ  چنانکه 
امارت اسالمی  الوزرای  ریاســت 

یــی  افغانســتان طــی خربنامــه 
گفته اســت که به  اســاس فیصله 
کمیســیون اقتصادی بــرای یازده 
پــروژه نیمــه متام در ســال ۱۴۰۲ 
خورشــیدی بودجه مشخص شده 
است و کار آنها به زودی آغاز می 
شــود. مال عبدالغنی برادر معاون 
اقتصادی ریاست الوزرا به وزارت 
مالیه وظیفه داده است تا آن پروژه 
های بزرگ زیربنایی را که بخش 

اعظم کار شان تکميل شده است و 
به بودجه کمر نیاز دارند مشخص 
کنند.در این خربنامه تاکید شــده 
اســت:مطابق به دستور معاونیت 
الوزرا وزارت  اقتصادی ریاســت 
مالیه امارت اســالمی افغانســتان 
بــرای بند کاملخــان ،بند شــاه و 
عروس،پروژه بند پاشــدان،رسک 
دوم کابــل الــی لوگر، اســفالت 
ورســچ،ترمینل  تخارالــی  رسک 
و ســاحه پارکینــگ میدان هــای 

هوایی خوســت و تخار،شــبکه 
آبرسانی شهر قلعه نو،بند بادغیس، 
پروژه آب آشامیدنی تخته پل مزار 
رشیــف، پــروژه آب آشــامیدنی 
شــربغان،  پروژه آب آشامیدنی در 
چهارده شــهرک در والیت های 
مختلف و ســاخت مرکــز درمان 
بیامری رسطان در شــفاخانه علی 
آباد بودجه مدنظر گرفته است که 
کار این پــروژه ها هر چه زودتر 

آغاز یابد.
میلیارد  بیست ســال گذشــته  در 
ها دالر کمــک از طرف امریکا 
و جامعــه جهانــی به افغانســتان 
باید  تاســف  بــا  رسازيرشــد،اما 
گفــت کــه کوچکریــن کاری 
نشــده و متامی پروژه ها نیمه کاره 
اســت.امارت اسالمی  مانده  باقی 
افغانســتان  حکومتی را به میراث 
گرفــت که فســاد اداری در آن به 

اوج...  ص۷

 ميالد احسان ميالد احسان

تقريبــاً پنځــه مياشــتې مخکــې دا 
موضوع پــه دې ليکنه کــې تحليل 
شــوې. لــه منځنــي ختيــځ څخه د 
امريکا د ټغر ټولېدل په افغانســتان 
کــې لــه شکســت او د اوکراين له 
د  پيل شــوي.»  جګــړې وروســته 
اوکرايــن جګــړه او د ارسائيلــو نا 
معلومــه راتلونکې« د تېرې ســړې 
جګړې پر وخت شوروي او امريکا 
دواړه د ارسائيلو کلــک مالتړي او 
ملګري وو. د امريکا او شوروي تر 
منځ د ارسائيلو پر رس هېڅ اختالف 
نه ؤ. د امريکايانو د نوې سراتيژۍ 
په رڼا کې ارسائيلو د امريکا په بهرين 
سياســت کې هغــه لومړيتوب ،چې 
پخوا يې درلود له السه ورکړی. دا د 
ارسائيلو دشتون لپاره لوی خطر دی. 
امريکايان او ارسائيل په دې له پخوا 
پوهېــدل ،چــې دا ورځ راتلونکې 
ده، د همــدې لپــاره امريکايانــو په 

منځني ختيځ کــې د ارسائيلو تطبيع 
او نورمااليزيشــن پيل کړ. د تطبيع 
المل دا ؤ، چــې ارسائيل وکولی يش 
پر امريکا له بسپنې پرته د سيمې په 
هيوادونو کې ادغام يش او په ســيمه 

ييز ډول عادي هېواد جوړ يش.
دا مهال روســيه په دې پوهېږي چې 
ارسائيل د اوکراين ســراتيژيک او 
عقيــدوي ملګری دی. زلنســکي په 
خټــه يهودي او د ارسائيلو مشــهور 
اليب دی. بــل اړخ تــه د روســيې او 
ايران روابط د ارسائيلو لپاره د خطر 
لوی زنګ دی. ارسائيل دغو روابطو 
ډېــر وارخطا کړي ،ځکه چې که له 
منځني ختيځ څخه امريکا وځي او 
يا نظامي شــتون او مايل منابع کوي، 
په ســيمه ييز ډول ايــران له چني او 
روســيې رسه د همکارۍ پــه نتيجه 
کې ارسائيلو ته سخت ګزار ورکولی 
يش. روســيه له ايران پرته د فلسطني 

د مقاومت له پاړکــو رسه هم نږدې 
اړيکې لري.

د روســيې او OPEC نږدې اړيکې 
ارسائيلو لپــاره بل لــوی خطر دی. 
د ســعودي او امريکا اوســنی ټکر 
د ارسائيلو د شــتون لپــاره بله لويه 
معضلــه ده. امريکا بــه هېڅکله نه 
غــواړي ،چې په منځنــي ختيځ کې 
بالنس داســې برابر يش چې ارسائيل 
ګوښه کړي ،خو چينايان او روسان 
په پوره انــرژۍ دې هدف لپاره کار 

کوي.
که امريکا غواړي له چني او روسيې 
رسه مــزي راوکاږي بايــد له منځني 
ختيځه خپله ملنه ورټوله کړي او پر 
انډو پســيفيک او رشقي اروپا خپله 
خــواري وکړي. کــه دا کېږي )چې 
نوې ســراتيژي همدا په ډاګه کوي( 
په منځنــي ختيځ کې دغســې قوي 

شتون په خطر کې دی.

جنــگ نظامی تنهــا زمین را اشــغال 
می کند، ولی جنگ فکری عقل، فکر 
و فرهنگ را اشغال می کند: در جنگ 
نظامی دشمن تنها یک قسمت از زمین 
را اشــغال می کند که گرفنت آن دوباره 
به آســانی ممکن است که تاریخ چنین 
حــوادث و وقایع را بیان منوده اســت 
مانند جنگ افغانستان وآمریکا، ولی در 
جنگ فکری مترکز دشمن باالی دین، 
فکر، عقیده، عقل و فرهنگ اســت. 
زمانی که فکر و عقیده و عقل اشــغال 
شــود هیچ گاهی به آزادی خاک تالش 

صــورت منی گیرد. آن  وقت به دشــمن 
دوســت خطاب می شــود به تخریب 
تعمیر، به غالمی آزادی و به ذلت عزت 
و رسبلندی گفته می شود.جنگ نظامی 
وسایل و ســاختامن ها را ازبین می برد، 
ولی جنگ فکــری ایامن،عقیده، عزم 
و اراده را از بیــن می بــرد: در جنگ 
نظامی دشمن کوشش می کند که وسایل 
جنگی، افراد مســلح و ساختامن ها را 
از بیــن بربد تا طرف تــوان حرکت و 
مقاومت را نداشــته باشد. اگر وسایل 
جنگی به هراند ازه تخریب ویا از بین 

برود دوباره  ترمیم وخریداری آن ممکن 
اســت، ولی در جنــگ فکری عوامل 
معنوی مقاومت مانند اراده ایامن،عقیده 
و عــزم ازبین بــرده می شــود، آن عده 
کشورهای اسالمی که در جنگ فکری 
مغلوب گردیده اند باوجود داشنت وسایل 
کافی)اتم(بازهم توان مقابله با دشمنان 
اسالم را ندارند.برای اینکه قوای مسلح 
کشورهای اســالمی از عوامل معنوی 
نرصت الهی بی نصیب باشــند یهودیان 
به بی دینی و بی عقیده بودن رسبازان آن 

کشور کوشش بهینه می کنند

ارزيابی و تحليل سناريوهای توسعه کالبدی در بافتهای ارزيابی و تحليل سناريوهای توسعه کالبدی در بافتهای 
3D GIS3D GIS ناکارآمد شهری با استفاه از مدل های ناکارآمد شهری با استفاه از مدل های

ديپلوم انجنير خالد فضلی 

امارت اسالمی افغانستان درنظر دارد کار امارت اسالمی افغانستان درنظر دارد کار 
پروژه های نيمه تمام را دوباره آغاز کندپروژه های نيمه تمام را دوباره آغاز کند

عبدالحی ))قانت((

محمد قاسم سيفوری

شاه محمود دروېش

ــای  ــانه ه ــن نش ــم تري ــا مه ــهر ه ش
ــانه  ــتند، نش ــور هس ــک کش ــدن ي تم
ــان  ــتواری ايش ــت واس ــه قدام ــی ک هاي
نمــادی از  اصيــل بــودن و ثبــات صاحبــان 
ــای  ــر فض ــت. اگ ــی آنهاس ــاکنان بوم و س
شــهری را بــه عنــوان يــک موجــود زنــده  
ــم  ــيع در نظربگيري ــتم وس ــک سيس ــا ي و ي
ايــن سيســتم متشــکل از اجــزا و عناصــری 
اســت کــه بــا هــم تعامــل و انطبــاق دارنــد



د افغاني سرې مياشتې ټولنه :د افغاني سرې مياشتې ټولنه :  

د سوري زړه د سوري زړه ۱۱۰۰۰۱۱۰۰۰ ناروغان  ناروغان 
درملنې ته په تمه ديدرملنې ته په تمه دي

دافغــاين رسې مياشــتې ټولنــې 

مسئولينو وييل ،چې روان ميالدي 

کال يې په هېوادکې دزړه سوري 

۷۰۷ ماشــومانو درملنــه کړې او 

يا تر درملنې النــدې دي.دافغاين 

رسې مياشتې ټولنې وياندعرفان الله 

رشفــزوی وايــي، چــې ديــادو 

ماشومانو له ډلې يې ځينې پاکستان 

او پاتــې نــور يې دهېوادشــپږو 

روغتونونو ته ددرملنې لپاره لېږيل 

دي.

دی وايي: )) سږکال مو ۷۰۷ کسان 

کورنيــو روغتونونو تــه معريف 

کړي،چې نهه کسان پاکستان او 

پاتې يې شپږو کورنيو روغتونونو 

ته ورپېژندل شــوي. داســالمي 

همکاريو سازمان ژمنه کړې ،چې 

ددرملنې په برخــه کې موږ رسه 

همکاري وکړي. دغه پروسه چې 

بشــپړېږي، وخت ته اړتيا لري. 

نــږدې ۱۱۰۰۰ کســان له مخکې 

رارسه ثبت دي چې درملنې ته په 

مته دي.(( 

په همــدې حال کــې دامکاناتو 

او ددرملنې لګښــت نشــتون په 

هېوادکې دزړه سوري پر ناروغۍ 

داخته ماشومانو ددرملنې په برخه 

کې له سرو ننګونو شمېرل کېږي.

نرسين چې دکابل ښار اوسېدونکې 

ده او له تېرو دوو کلونو راهيسې 

يې ماشوم دزړه سوري پر ناروغۍ 

اخته دی، وايي: په لومړيو کې نه 

پوهېده چې ماشوم يې دزړه سوري 

پر ناروغــۍ اخته شــوی دی.دا 

وايي:  )) ډېر به سينه بغل کېده او 

شيدې به يې نه خوړلې، فکر مو 

کاوه چې پر سينه بغل اخته شوی. 

ومو ليدل، چې هېڅ نه ښه کېږي، 

يو ډول به شــني کېده او صحت 

طفل روغتون ته مــو راوړ، دزړه 

سوري ناروغي يې تشخيص شوه 

او رسې مياشتې ټولنې ته يې معريف 

کړ.((

په همدې حال کې ډاکټران دهوا 

ککړتيــا، دامېدوارۍ پــر مهال 

ميندو ته کايف خواړه نه رسېدل، له 

هغو الملونو بويل چې له امله يې 

ماشومان دزړه سوري پر ناورغۍ 

اخته کېږي.

)) دزړه  ســوري ناروغۍ بېالبېل 

الملونه لري. يو يــې دامېدوارۍ 

پر مهال ددرملو کارول، خپلو کې 

ودونــه دزړه ســوري ناروغۍ له 

الملونو شــمېرل کېږي. همداراز 

دوينــې کمښــت، دامېــدوارۍ 

پر مهــال کايف خواړه نه رســېدل 

،چــې دا دزړه ســوري ناروغۍ 

رامنځته کوي. هوا کې باروت او 

چاودېدونکي توکي دجنني به وده 

کې اغېزه لري.((

دا په داســې مهال ده، چې دافغاين 

رئيــس  ټولنــې  مياشــتې  رسې 

مطيع الحــق خالــص وړمه ورځ 

قطر کې دافغانستان لپاره دبرېتانيې 

چارسمبايل ســفري رسه دليدنې پر 

مهال وييل ،چې دزړه ســوري پر 

ناروغۍ داخته ماشومانو درملنې 

لپاره ډېرو پيسو ته اړتيا ده.

شری ؛ خلک په کورنۍ شری ؛ خلک په کورنۍ 
درملنه بسنه کويدرملنه بسنه کوي

دهېوادپــه ګڼــو واليتونــو کې 

درشي په ناروغۍ داخته کســانو 

شمېر مخ په ډېرېدو دی. دعامې 

روغتيا وزارت دشــمېرو له مخې 

په ټــول هيوادکــې د۲۰۲۲ م کال 

له پيل راهيسې تر دې دمه درشي 

ناروغۍ په زرګونو پېښــې ثبت 

شــوې دي. يوازې په کندهار او 

هلمندکې، په تېرو درېيو مياشتو 

کې له ۶۷۰ زيات ماشومان په دې 

ناروغۍ اخته شوي.

په رشي ناروغۍ داخته ماشومانو 

ډېرې کورنۍ درشي له واکســينه 

معلومات نه لري او وايي: کله هم 

چې ماشومان يې ناروغ يش، دوی 

کورين درمل يا هم ګولۍ ورکوي.

 يب يب طاهــره ،چــې دکندهــار 

ناحيې اوسېدونکې ده،  ددرېيمې 

شاوخوا څلور ورځي کېږي ،چې 

ملســۍ يې په رشي ناروغۍ اخته 

شــوې او دکندهار پــه مريويس 

حوزوي روغتون کې بســر ده. 

دا وايي، چې ملســۍ يې دبدن او 

ســتوين دردلري او ډاکټران وايي، 

چې رشی لــري:)) نن يې پنځمه 

شــپږمه ده ،چــې درشي ناروغي 

نيولــې ده او دلته په روغتون کې 

مــو څلورمه ورځ ده چې بســر 

کړې مو ده.((ديوې بلې ماشومې 

مور چې له پنجوايي ولســوالۍ 

يې ماشــومه روغتون ته راوړې، 

 وايــي: خپلــو ماشــومانو ته يې 

درشي ناروغۍ ضدواکسني نه دي 

ورکړي. )) دکوچني مې نن پنځمه 

ده چــې رشي ناروغۍ نيولې، تبه 

يې ډېره زياته وه. درشي واکسني 

مو تر اوســه نه دی ورته لګويل 

او نور واکســينونونه مــو ورته 

لګويل دي.(( دمريويس حوزوي 

روغتون دماشومانو څانګې مرش 

ډاکټر محمدصديق وايي : په تېرو 

درېيو مياشتو کې يوازې مريويس 

روغتون تــه په دې ناروغۍ اخته 

۳۱۸ ماشــومان راوړل شوي،چې 

ډېر يې له لسو کلونو کم عمره دي. 

دده په وينا له دې جملې ۸ تنو خپل 

ژوندله السه ورکړی،دا احصائيه 

يــوازې دمريويس روغتون ده، نه 

دټول کندهار.

 ډاکر صديق وايي:     ۷مخ
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حقايق او شواهد
اوس غواړم خپلــه خربه وغځوم 

او وڅېړم چــې دغــه درې واړه 

شــيان يعنې نوي اخالقي آندونه، 

مدين پانګه وال نظام او ســيايس 

جمهوري نظام درې واړه يوځای په 

څه ډول ټولنيز اخالق او دښځې 

او نارينه تــر منځ جني اړيکې 

اغېزمنې کوي. او په حقيقت کې 

له هغې څه ډول پايلې را والړېږي. 

څرنګه چې تر اوسه پورې ما ډېر 

دفرانسې نوم اخيستی، ځکه چې 

دهمدغه ځايه ددغې غورځنګ 

پيالمــه شــوې وه نو پــه همدې 

موخه زه غــواړم په خپله څېړنه 

کې دفرانسې ټولنه دشاهداو ګواه 

په ډول را وړاندې کړم. ]ما په دې 

هکله ډېر معلومات دفرانسې ديوه 

سر پوه پول بريو 

 Towards Moral( کتــاب  لــه 

Bankruptcy( څخه چې په ۱۹۲۵م 

کال کې په لندن کې خپور شوی، 

ترالسه کړی دی.

کاره  بې  احساس  داخالقي 
کېــدل: دليکنې پــه مخکينو 
برخــو کې چې دکومــو افکارو 

يادونه وشــوه دهغــو دخپرولو 

ملړنــی اغېز دا و چــې په صنفي 

کــړو وړو کــې دخلکو اخالقي 

احساس ))مفلوج(( شل پاتې شو. 

رشم، حيا، غريت او رشافت ورځ 

پــه ورځ دترې تم کېــدو په لور 

روان و. دنــکاح او بدکارۍ متيز 

له منځــه والړ او زنا يو مرشوع 

عمل وګرځېد،ځکــه اوس هغو 

خلکو ته داســې کــوم عيب نه 

 ښــکاري چې پــټ يــې کړي. 

دنولسمې ميالدي پيړۍ تر نياميي 

بلکــې تر اخــريه پــورې دعامو 

فرانســويانو په اخالقــي آندکې 

راغلل  بدلونونه  يوازې همدومره 

چــې دنارينه و لپــاره بدکاري يو 

معمويل او فطري عمل ګڼل کېده. 

مور، پالر به دخپلو ځوانو زامنو 

 خپلــرسي )په دې رشط چې هغه 

دخبيثه ناروغيو سبب و نه ګرځي 

او يا دحکومتــي قوانينو خالف 

عمل و نه کړي( په خوښــۍ رسه 

زغمله،بلکې که هغه به په مادي 

توګه ګټــوره و، نو په هغې به يې 

خوښې هم ښــووله. دهغوی په 

فکر دنکاح پرته دکومې ښــځې 

رسه اړيکــې کوم عيبجــن کار 

نه و. داســې منونې هم شــته چې 

مور او پــالر خپل ځــوان زامن 

په خپلــه هڅويل چــې دکومې 

 اغېزمنــې او مالــدارۍ کورنــۍ 

دښــځې رسه اړيکې ټينګې کړي 

او خپله راتلونکې لــه دې الرې 

روښــانه کړي،خو تر دې وخته 

 پــورې دښــځو په هکلــه فکر 

ددې نه ډېر توپــري درلود. ځکه 

چې دښــځو عصمت په هر حال 

يوه ارزښــتناکه متاح ګڼل کېده. 

هامغه مور او پــالر چې دخپلو 

ځوان زوی خپلرسي يې دځوانۍ 

يو ترنګ ګاڼه؛ خو دخپلې لور په 

ملن يې تور داغ هم نه شو زغملی. 

لکه څنګه چې بدکاره ســړی بې 

عيبه ګڼل کېدل،خو بدکاره ښځه 

هغســې بې عيبه نه ګڼــل کېده. 

دفاحشو ښــځو يادونه به په پوره 

ذلت رسه کېده پــه همدې توګه 

دښــځې او نارينه ترمنځ اخالقي 

مسؤليتونه هم برابر نه وو. دمېړه 

بدکاري زغمل کېده؛ خو دښځې 

بدکارۍ ته بيا په بده سرګه کتل 

کېدل. دشــلمې ميالدي پېړۍ په 

راتلو رسه دا حالت بدل شو. دښځو 

دآزادۍ غورځنګ چې دښځې او 

نارينه داخالقي برابرۍ په موخه 

کومه شپېلۍ ووهله دهغې اغېز دا 

شو چې خلکو دښځو بدکاري هم 

دعيب څخه داسې پاک کار وګاڼه 

لکه څنګه يې چې دنارينه و ګاڼه 

او له نکاح پرته دکوم سړي رسه 

دښځې اړيکې ســاتل کوم داسې 

فعل پاتې نه شو چې دهغې عزت 

او رشافت ترې زيامنن يش.

]نه  چې:  ليکلــي  بيرو  پول 
يوازې په لويو لويو ښارونو کې، 

بلکې دفرانســې په کليو او بانډو 

کې هــم  ځوان نســل دا تګالره 

مني چې کــه چېرې موږ پاک نه 

اوســو،نو له خپلې کوژده شوې 

هــم بايددپاکۍ او عفت ســاتلو 

اميدونــه لرو. په برګنــډي، بون 

او نورو ســيمو کــې اوس دا يوه 

 عامــه خــربه ده چې يــوه نجلۍ 

دواده ترمخه زياتې ))دوســتۍ(( 

کوالی يش او دواده په وخت کې 

دخپل زملي څخــه دخپل پخواين 

 ژونددپټولــو هېڅ اړتيــا نه لري. 

دنجونو نږدې خپلوان هم دنجونو 

پــه بدملنۍ باندې کــوم خجالت 

نه بايس. هغوی دهغې ددوســتيو 

يادونه په خپلو غونډو کې داسې 

کوي لکه څوک چــې دلوبو او 

يــا دورځني ژوندپه هکله خربې 

کوي.[

]دواده په وخــت کې يوازې دانه 

چــې مېــړه دخپلې ښــځې دتېر 

 ژوندپه هکله معلومات لري،بلکې 

دهغې هغه ټول دوستان هم پېژين 

او دا هڅــه کوي چــې څوک دا 

ګامن هم و نه کړي چې ګويا هغه 

ته دخپلې نوې ښځې په تېرو کړو 

وړو څه ډول نيوکه شته[

په فرانســه کــې دمنځنۍ درجې 

دزده کړو پــه خاوندانو کې دغه 

حالت په زښــته زياته توګه ليدل 

کېږي. اوس په هغې کې کوم غري 

معموليت نه دې پاتې چې دکومې 

ښــې کورنۍ روڼ انــدې نجلۍ 

چې په کوم دفر يا تجاريت مرکز 

کې کار کوي او په ښه ټولنه کې 

ناسته پاسته لري دکوم ځوان رسه 

اشنا يش او له هغه رسه يوځای و 

اويس. اوس دې تــه بلکل اړتيا نه 

شــته چې هغوی دې په خپل منځ 

کې واده وکړي، ځکه چې دواړه  

له واده پرته ژوندته دلومړيتوب 

حق ورکــوي. او دا په دې خاطر 

چــې ددواړو دزړونو دلګېدو او 

بيا وروسته دبيلېدو او په بل کوم 

ځای کې دزړه دلګېدو ازادي ورته 

په برخه وي. په ټولنه کې دهغوی 

اړيکــې په همدغه بڼــه ټولو ته 

روښــانه وي. نه يې هغوی خپله 

دخپل ځان په هکله دپټولو هڅه 

کوي او نه نور دهغوی په دغسې 

ژوندکې څه بدي احساسوي. په 

ملړيو وختونو کــې دغه تګالره 

په فابريکو کې کارکوونکو پيل 

کړه،مګــر اوس دا خربه په روڼ 

آندو او پورته طبقو کې هم عامه 

کرځېديل او په ټولنيز ژوندکې يې 

همغســې ځاې نيولی لکه څنګه 

يې چې ترمخه په نکاح کولو کې 

نيولی و. )۹۴-۹۶ مخونه((

دغــه ډول ملګــري اوس پرتــه 

له کومې ســتونزې منــل کېږي. 

دقانــون  دپوهنتــون  دفرانســې 

ليکي  برتليمي((  استاد))موســو 

چې: ]په کالره کالره ملګري ته 

همغســې قانوين حيثيت ترالسه 

کېږي چې له دې وړاندې ښــځې 

تــه ور په برخــه و. پــه پارملان 

کې اوس پــه دې خربې بحث او 

څېړنه کېږي، حکومت دهغوی 

دګټو دســاتلو لپــاره هڅه کوي. 

ديوه عسکر ملګري )معشوقې( 

ته همغومــره نفقه ورکول کېږي 

لکه څومــره يې چې ښــځې ته 

ورکول کېږي. که چېرې عسکر 

ووژل يش،نــو معشــوقې ته يې 

همغومره تقاعدور په برخه کېږي 

لکه څومره يې چــې منکوحې 

قانوين ښځې ته ورکول کېږي. په 

فرانسوي او په ټوله کې په غريب 

اخالقياتو کې دنا مرشوع اړيکو 

دنه معيــوب کېدلو انــدازه ددې 

منونې لــه يادولو په ډېره څرګنده 

توګه معلومېږي چــې په ۱۹۱۸م 

کال کې ديوه ښوونځې ښوونکې 

په پيغلتــوب کې حامله شــوه، 

دښــونې او روزنې پــه ادارو کې 

دپخوانيو فکرونــو خاوندان هم 

موجودوو. هغوی لږ څه غږونه 

پورتــه کړل او دهغــې په يادکار 

يې نيوکې وکړې. دهغوی په دې 

نيوکو دښوونې او روزنې يو هيئت 

ادارې ته حارض شو او ددغو درې 

داليلو په وړانــدې کولو رسه يې 

دښوونکې مسئله حل کړه.

۱-  دچا په شخصي ژوندکې 
دخلکو کار څه دی؟

۲-  هغې دکوم جرم ارتکاب 
کړی دی؟

۳-  ايا له نــکاح پرته مور 
کېدل ډېره جمهوري الره نه 

ده؟
په فرانســوي پوځ کې عسکرو 

ته دا ښــوونه کېږي چې دخبيثه 

ناروغيو دخونــدي پاتې کېدو او 

دحمــل دمخنيوي لپــاره بايدڅه 

ډول ګامونه واخيستل يش؟ يعنې 

دا خربه حتمي ده چې هر عسکر 

به زنا کوي.   ۱۹۱۹م کال دمۍ په 

دريېمه دفرانســې د۱۲۷ مې فرقې 

قوماندان دعسکرو په نوم يو پيغام 

وليکه دهغه الفاظ په دې توګه دي: 

]داسې برېښي چې په عسکري زنا 

ځايونو بانــدې دټوپک لرونکو 

عســکرو دهجوم له امله دسپرو 

او پيل ځواک عسکرو ته ستونزې 

پيدا شوي. هغوی شکايت کوي 

چې وســله لروونکو زنا ځايونه 

اجــاره کړي او نور هلتــه نه ور 

پرېږدي. دعسکري قواوو عمومي 

قوماندانۍ هڅه کوي چې دښځو 

په شمېر کې ډېروالی راويل؛ خو 

ترڅو چې دا شمېره زياتېږي وسله 

والو ځواکونو ته الرښوونه کېږي 

چې ډېر زيات دننــه پاتې نه يش 

او خپلې.... غوښــتنې دې په بيړه 

تررسه کړي.

فکر وکړئ چــې دا اعالن دنړۍ 

ديوه پرمختليل هيواددعســکري 

قواوو له قوماندانۍ په ځانګړې 

توګــه صادرېــږي. ددې مانا داده 

چې په اخالقي توګه دغري مرشوع 

اړيکو دبدګڼل کېدو وهم او ويره 

هم دهغوی په زړونو کې پاتې نه 

ده. ټولنه، قانون او حکومت ټول 

ددې آنداو فکره خايل شــوي دي. 

ددوميې نړيوالې جګړې لږ مخکې 

په فرانسه کې يوه مؤسسه په دې 

موخه جوړه شــوې وه چې هره 

ښــځه چې دخپل چاپېريال، مايل 

کيفيت او عادي اخالقو له اړخه 

هر څنګه وي بايدديوې تجربې 

لپاره تياره کړل يش. هر څوک چې 

دکومې ښځې رسه اړيکې ټينګول 

غواړي هغه دې يوازې همدومره 

وکړي چې دهغې ښــځې نوم او 

ادرس دې وښيي او ۲۵ ))فرانګه(( 

دې دوړانــدې ادارې تــه تحويل 

کړي. لــه هغې وروســته دهغې 

ښځې رايض کول دهمدغې ادارې 

 )Regester( کار دی. ددې نوملــړ

له ليدلــو دا په ډاګــه کېږي چې 

دفرانسې دټولنې هېڅ داسې طبقه 

نشته چې زيات شمېر خلکو يې 

په دغه ګټه ور تجارت کې برخه 

نه وي اخيســتې، او دا ټوله راکړه 

ورکړه دحکومت دسرګو الندې 

کېده )پول بريو ۱۴ مخ(

ددې اخالقي ذلت لنډيز دادی چې 

دفرانسې په زياتو سيمو کې ډېرو 

نږدې خپلوانو ترمنــځ ان تر دې 

چې دپالر او لور دورور او خور 

ترمنځ ددغه ډول شــهواين اړيکو 

جوړښت کومه ځانګړې پېښه نه 

برېښي.

يوه اړينه يادونه: 
۱- دهغه عســکري ځواک چې 

دغه حال وي نو تاسې فکر وکړئ 

چې هغوی کوم هيوادته فاتحانه 

داخلېږي نو دهغوی په الســونو 

ديوه مغلــوب ولس پــه ابرو او 

عزت به څه څه لوبې نه کېږي دا 

ددوی له نظره  دعسکري اخالقو 

معيار دی. )ډېــر لرې نه ځو کله 

چې په افغانستان او عراق صليبي 

اشغالګرو يرغل وکړ،په سلګونو 

ځله همداســې پېښــې رامنځته 

شــوې( خو دقران معيار بيا داسې 

دی چې وايي.

 ژباړه: ))که چېرې موږ هغوی 

ته په ځمکه دحکومت واګې په 

الس ورکړو نو هغوی بيا دملانځه 

او زکات نظام جوړوي او دنيکۍ 

حکم به کوي او لــه بدو به منع 

کوي او دټولو چارو پای دالله په 

الس کې ده.((يو هغه عسکر دی 

چې پر ځمکه پر الره بدمغزه او 

دمغرورو په څېر ګرځي او بل هغه 

دی چې په دې خاطر يې رسونه په 

الس کې نيويل چې دانساين اخالقو 

ســاتنه وکړي او نړۍ ته دپاکوايل 

درس ورکړي نو ايا انســان دومره 

ړوندشــوی چــې ددواړو ترمنځ 

توپري نه يش کوالی؟

نور بيا ان شاءالله
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په دعوتي کار کې د بديلونو اړتيا
مولوي وقايت الله -وقار

څه فکــر کوئ، پــه نننۍ زمانه 
کــې به يــو عــادي عــامل ددې 
وخت درکړي، چې نيم ســاعت 
يوازې ټوکې وکړئ، وخاندئ او 
وخت تېر کړئ؟ دا به ال ناشونې 
وګڼي، چې دنن شــېخ القرآن دې 
راولګېــږي او دټوکو يوه ټولګه 
دې وليکي، تر هغو چې په ټولنه 
کــې معروفــه يش او خلک دې 

ورځينې استفاده وکړي.
له ننه نــږدې زر کاله مخکې يو 
عامل تېر شــوی دی، هغه دټوکو 
کتاب )أخبار الحمقی واملغفلني( 
لــري، دده نوم جــامل الدين أبو 
الفــرج عبدالرحمن بــن عيل بن 
محمدالجوزي دی او په ۵۹۷ هـ، 
ز کال کې وفات شوی دی، هغه 
يو عــادي مال نــه دی، بلکې په 
تفسري، احاديثو او تاريخ کې امام 
دی، دنن له واعظانو قوي واعظ 
و، مګر دده دغه عظيم شخصيت 
په دې داغداره شــوی نه دی چې 
ولې يې دټوکو کتاب ليکلی دی؟ 
دده په څېر نور هم شته او زموږ 
ځينې کتابونه خو داسې دي چې 
تر اوسه په مدارسو کې دنصاب 
لويو  تدريســېږي،  پــه حيــث 
علاموو ليــکيل او تائيدکړي دي، 
خو په منځ کې يې ډېر داسې څه 
شــته چې کېدای يش، که څوک 
ېې تر شــا فلسفې ته ځري نه يش؛ 
نو له موږ رسه به يې مناسب ونه 

ګڼي.
دا او دې ته ورته ټولې هڅې په 
حقيقت کې تر شا ))دبديلونو((  
پيغــام لري، هلته چــې امام ابن 
الجوزي رحمه الله ټوکې ليکي، 
المــل يې دا نــه دی ،چې وخت 
او  و  وزګار  و،  زيــات  وررسه 
ويل يې راځــه خلک وخندوه، 
 بلکــې المل يــې داو ،چې هلته 
دهغه معارص ادبيات په مختلفو 
ډګرونــو کــې دباطل پــه ننګه 
لګيــا وو، ابن الجــوزي رحمه 
اللــه او څومره نــور علامء چې 
دغه ډول هڅې يې کړي، هغوی 
راولګېــدل او دحق په ننګه يې 
ادبيات راوڅرخول او له همدې 
امله خو يې پــه خپله زمانه کې 
مــوږ ته ښــه نوم پرېښــی دی، 
هغوی په خپــل وخت کې خپل 
حريف رس خرېيولو ته پرېښی 
نــه دی او په هر ډګــر کې يې 

داســې بديلونه وړانــدې کړي، 
چې اسالمي امت تر ننه او آن تر 
قيامته دهغوی په وياړنو هسکه 

غاړه ګرځي.
پــه دعــويت کار کــې دبديلونو 
اړتيا درســول الله )ص( له ژونده 
نيولې تر قيامتــه پورې موجوده 
ده، دپيغمــرب )ص( په وفات رسه 
اسالمي رشيعت کمزوری نه شو، 
بلکې القوي شــو، خپور شو او 
رېښــې يې مضبوطې وغځېدې، 
ددې المل دبېالبېلو بديلونو تياری 
و ،چې رســول الله )ص( په خپل 

ژوندکې تر رسه کړي وو. 
پيغمــرب )ص(،چې دخپل ژوندپه 
وروســتيو شــېبو کــې حرضت 
اســامه ريض الله عنــه دروم په 
خالف ديــوه لوی لښــکر مرش 
کاوه، په داسې حال کې چې هغه 
الکم عمره و، دهغې پيغام همدا 
و،چې رســول الله )ص( يو ډول 
ډاډ ثابت کړ چې دهغه په وفات 
رسه به دهغــه مبارزه له منځه نه 
ځي،ځکه چې دهغــه په روزل 
شويو زده کوونکو کې يو عادي 
کم عمره زده کوونکی هم کوالی 
يش ،چې داســې لښــکر رهربي 
کړي چې له ده قــوي رهربان په 

کې موجودوو. 
پيغمرب )ص( چې په خپل ژوندکې 
ابوبکــر صديــق ريض الله عنه 
دملانځه دامامت وايي، دا په خپله 
دځان دبديل هڅه وه او موږ خو 
دســريت په لويو بابونــو کې دا 
خربه ډېره لولو چې رســول الله 
)ص( په هر ځــل چې له مدينې 
منورې وتلی دی، دځان پر ځای 
يې هلته څوک نائب پرېښی دی، 
دا په هر وار په جال شکل دبديل 

وړاندې کول وو.
ژوندکــې پــه  )ص(   دپيغمــرب 

 ددعــويت او جهــادي وفدونــو 
مرشي ډېر کله نورو صحابه وو 
ريض الله عنهم ته هم سپارل شوې 

چې دا دبديل فلسفه تر شا لري.
او که موږ په اســالمي رشيعت 
کــې دزده کړې ارزښــت ته تم 
 شــو، هلته به لــه زده کړې رسه 
دبل ته دښــودلو او تدريس ډېر 
فضيلتونه هم ووينو، زموږ سلفو 
صالحينــو بيــا داســتاذانو دپيدا 
کولــو ترڅنــګ دزده کوونکو 
دپيدا کولو هڅــه هم کړې چې 

ددې هدف هــم يوازې دبديلونو 
وړاندې کول وو.

رســول الله )ص( فرمايي: نورو 
ته زما پيغام ورسوئ، اګر که يو 
ايت ولې نه وي؟ او يا وايي: الله 
تعالی دې دهغه چا مخ روښــانه 
کــړي چې زمــا خــربه واوري، 
ښــه يــې زده کړي او تــر نورو 
يې ورســوي... ددې ټولو هدف 

دبديلونو پيدا کول دي. 
دا  کار روح  دعــويت  داســالمي 
نــه دی چــې دا دې ديوه کس په 
مړينه لــه منځــه الړ يش او که 
داســې وي؛ نو درسول الله صلی 
الله عليه وســلم پــه وفات رسه 
بايدداسې شــوي وی، له همدې 
امله ښايي چې دنويو دعوتګرو 
پــه روزنه کې له پوره ســخاوته 

کار واخيستل يش.
ځانګړنــه  لويــه  کار  ددې  او 
داده چــې دژوندټولــو اړخونو 
ته شــامل دي؛ نو له همدې امله 
بايددژوندهرې برخې ته اسالمي 
بديلونــه ولري، که څوک وايي: 
له کافر ډاکټــره دوا مه پلورئ، 
کافر انجنري ته دوظيفې فرصت 
مه ورکــوئ او... خــو په خپله 
ډاکټر،  دمســلامن  کــې  ټولنــه 
مسلامن انجنري او... دروزلو بديل 
نه لري، هسې وايي او ډېر امکان 
ددې شــته چې په دغه خربه هم 
ګناهګار يش، اګر که دده فکر به 
دا وي چې زه په دې خربه ټولنه له 

ګناه څخه ساتم.
بديلونــه  روح  کار  داســالمي 
رشاب  کــه  اســالم  ايجابــوي، 
حراموي، نور رشبتونه حاللوي، 
که زنا حراموي؛ نــو نکاح روا 
ګڼي، که غال او غصب حراموي؛ 
نو صدقــه، زکات او عرش غوره 
ګڼي، دا ټــول دبديلونو په معنی 

دي.
مونــږ که دنن مبــارزه کاميابول 
غــواړو، بايدپــه هــر ډګر کې 
بديلونــه ولرو، که آبل ســبا هم 
داســالمي نظام دراتګ اميدلرو؛ 
خو چې نــن نه ورتــه دبېالبېلو 
ډګرونــو متخصــني وروزو، تر 
څو په هر ډګر کې زموږ دعويت 
نيابت وکړای يش او دا خو شونې 
نه ده چې يــوازې ديوه تخصص 
وګړي دې دټولنې دټولو ډګرونو 

په درددوا يش.

خوږې کيسې                         خوږې کيسې                         امين وردګامين وردګ
اتمه برخهاتمه برخه

چې اللــه پاک يې قبول کړي؛ 
څلور روپۍ خيــرات هم بس 
دی: دديوبنديوه عامل )عبدالحفيظ 
صاحب( په خپلو تأليفاتو کې عجيبه 

کيســه را اخيســتې؛ وايي چې يوه 

رشايب ته مېلامنــه ورغلل، دۀ څلور 

درهمه خپل غالم ته ورکړل او بازار 

 ته يې په مېوه پسې ولېږه، ناڅاپه غالم 

دشيخ منصور ابن عامر )رحمة الله 

 عليــه( پر مجلس ور برابر شــو او 

دشيخ دا خربه يې واورېده چې ويل 

يې: که هر څوک دغۀ ناســت فقري 

ته څلور درهمه ورکړي، نو موږ به 

څلور دعاګانې ورته وکړو.

غالم له ځان سره وويل: راشه دا 
څلور درهمه همدغه فقري ته ورکړه 

او دشــيخ څلور دعاګانې تر الســه 

کړه،  راشــه له دغــۀ زرين فرصت 

څخــه ګټه پورته کــړه، کېدای يش 

چې الله يې قبولې او ستا بندکارونه 

خالص کړي؛ همغسې يې وکړل او 

دمېوې څلور درهمه يې هملته ناست 

فقري تــه ورکړل؛ نو شــيخ ورته 

وويل: ښه نو! اوس ووايه! څۀ ډول 
دعاګانې غواړې؟ دۀ ځواب ورکړ : 

لومړۍ دعا خــو دا راته وکړه؛ چې 

الله پاک مې له غالمــۍ آزادکړي، 

دوميه دا چې الله پاک څلور درهمه 

بېرته راکــړي، دريېمه دعا دا غواړم 

تــر رب زما بادار تــه دتوبې توفيق 

ورکړي او څلورمه بيــا دا چې الله 

پاک ما، زما بــادار او ټول حارض 

مجلس ته مکمله بښنه وکړي.

نو بيا شــيخ صاحــب، دۀ او ټولو 

ناستو کسانو السونه دآسامن لوري 

ته پورته کړل، شيخ به دعا کوله او 

دوی بــه آمني ويل، تر دې چې دعا 

خالصه شوه او غالم تش الس خپل 

بادار ته ورغــی، هغه ورته وويل: 

دا ولــې؟  هم ناوخته راغلې او هم 

تــش الس! دۀ په ځــواب کې ټوله 

کيسه ورته وکړه؛ بادار يې وويل: 

دا لومړۍ درې غوښــتنې خو دې 

الله قبولې کړې دي او هغه داسې:

 ۱- ته نور زما له خوا آزاديې

 ۲- دڅلورو درهمو پر ځای به څلور 

زره درکړم

 ۳- زما نوره له ناروا کارونو څخه 

کلکــه توبــه ده، مګــر څلورمه 

غوښــتنه دې دالله پاک خپل کار 

دی چــې ګواکي موږ او تاســو به 

مکمل وبښــي، که نــه؟ خو کله 

چې راتلونکې شــپه ويدۀ شو، نو 

په خوب کې يو چا په هاتفي ډول 

داســې ورته وويل : )) اې سړيه! 

ته فکر کوې چــې ګواکې ترحم 

 به دې له ما زيــات وي؟ دا چې تا 

دغالم درې غوښتنې پوره کړې،نو 

ما هــم ددۀ آخرنۍ غوښــتنه پوره 

کړې ده او تاسو ټولو ته مې کامله 

 نور بيا...
بښنه وکړه((  

خبرې ملغلرې!خبرې ملغلرې!
دوهمه برخه  دوهمه برخه                                                                                                                      حسان مجاهدحسان مجاهد

ابن قيم رح: دشپې ملونځ له هغو 
غوره اسبابو څخه دی چې بدن ته 

مخه  دمرضونو  ورکــوي،  صحت 

نيي او زړه،روح او بدن ته قوت 

او خوښــي وربښــي.)زاداملعاد٤/ 

)22٧

ابن جوزي رح: شــيطان ځينې 
کســان په دې دوکه کړي دي چې 

کلــه دوی ګنــاه وکــړي او ته يې 

وغندې؛ نو دوی وايي »الله تعالی 

مهربان دی او عفوه يې ډيره پراخه 

ده«)تلبيس ابليس صـ 889(

ابن رجب رح: مسجدونو ته تلل 
يو ډول جهاددی او دګناهونو لپاره 

کفاره ده)مجموع الرسائل ٤ /3٥(

پر  قسم  محمدبن واســع رح: 
خــدای! ډېر داســې خلــک مې 

ليديل،چــې کلــه به پــه صف کې 

ودريدل؛ نو پر مخ به يې اوښــکې 

راغلې او ترڅنګ پر والړ کس به 

بيخي خرب نــه و.)االخالص والنية 

البن ايب الدنيا3٤(

الله  رح:  ســيرين  محمدبــن 
تعالــی چې کــوم بنده تــه دخري 

اراده وکــړي؛ نو له خپل زړه ورته 

نصيحت کوونکــی وګرځوي، په 

ښــو يې امــر کوي او لــه بدو يې 

منــع کوي.)كتــاب الزهدلالمــام 

احمد1٧91(

امام ذهبي رح: دســړي تر هغه 
دين  او  ســړيتوب،مېړانه  پــورې 

نــه پوره کيــږي؛ ترڅــو چې يې 

په جامعت رسه ملونــځ نه وي ادا 

کړی.)تاريخ االسالم9/ 1٠2(

ابن تيميه رح: په امر باملعروف 
او نهــى عــن املنكر کې لــه پوو 

وســيلو )پوهې، نرمــۍ او صرب( 

څخه هيــڅ چاره نشــته؛ پوهه له 

امر باملعــروف او نهی عن املنکر 

وړاندې، نرمــي ددغه کار دجاري 

کولو پر مهال او صرب له دغه کاره 

وروسته.)االستقامة جـ2صـ233(

شــيخ عبيدجابــري رح: هغه 
تــه  خلکــو  خلک)علامء(چــې 

وايــي» اللــه تعالی داســې وايي، 

رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص داسې وايي، صحابه 

کرام داســې وایي او امامان داسې 

وايي« نــو په موږ باندې دداســې 

خلکو نــرصت او ددوی له عزت 

او نامــوس څخــه دفــاع الزمــه 

ده.)الجابرية)جـ2 صـ٦٦(

عمر بــن عبدالعزيز رح: خپل 
پالر مې دده له مرګه وروســته په 

خوب کــې وليد،چې په يو بڼ کې 

ناســت و او تــرې ومې پوښــتل: 

کــوم عمــل غــوره و؟ ده وويل: 

له اللــه تعالــی څخــه دګناهونو 

بښنه غوښــتل!)رشح بخاري البن 

بطال۱۰/۷۸(

خلکو!  رح:  يســار  بن  عطاء 
دين ته متوجه شــئ دین ته متوجه 

شئ! پر دنيا باندې وصيت نه درته 

کوم؛ ځکه پر دنيا خو هســې هم 

تاسې حريصان ياست او په اړه يې 

سپارښتنې درته کېږي.

)كتاب الزهدلالمام احمد(

ابــن تيميه رح: بنــده چې کله 
دعبادت او اخالص خوندوڅکي؛ 

بيــا نــو لــه دې خونــده پرته ده 

ته هیڅ شــی غــوره او خــوږ نه 

وي.)العبودية)1 / 2٥(

فضيل رح: ای عاجــزه! ګنهګار 
يې خو ځان درته ښــه ښــکاري، 

ناپــوه يــې خو ځــان درتــه پوه 

ښــکاري، بخيل يې خو ځان درته 

ســخي ښــکاري او احمق يې خو 

ځان درته هوښــيار ښکاري. اجل 

دې نږدې دی او اميددې اوږددی.

)سري أعالم النبالء) ٤٤٠/8(

شيخ ســعدي رح: څــوک چې 
بل مســلامن ته رضر ورسوي؛ الله 

تعالــی به ده ته رضر ورســوي او 

چاته چې دالله تعالی رضر ورسېد؛ 

له هغه څخــه خري کډه يش او رش 

ورتــه را وړاندې يش او دا له خپله 

السه.

)بهجة قلوب االبرار صـ ۶۶(

ډېر  قرآنکريم  وصيت:  دصالحينو 

لوله او پرېږده یې مه؛ ځکه دقرآن 

دتــالوت په اندازه هغــه څه درته 

اسانه کېږي چې ته يې غوښتونکی 

يې.)ذيل طبقات الحنابلة 3/2٠(

عمرو ابــن قيس رح: دهغه چا 
لپاره خوشــحايل ده چې له رمضان 

وړانــدې ځــان اصــالح کــړي.

)لطائف املعارف138(

ابن عثيميــن رح: نيک اعامل، 
 غــوره اخــالق او  پاکــې معاملې

 ددښمنانو زړونه داسې خالصوي، 

چې تــوري يې نه يش خالصوالی.

)رشح النونية1 / 2٠2(

الله  عمر بن عبدالعزيــز رح: 
تعالــی عامــو خلکو تــه دخاصو 

ګنهګارانــو په ســبب عــذاب نه 

ورکــوي، مګر کله چــې ګناه په 

ښــکاره توګــه تررسه کېــږي؛ بيا 

نو ټول دعذاب مســتحق ګرځي.

ـأ1٤٤3 /٥( )الــُمــَوطّـَ

 ابــن عثيميــن رح: پيغله چې 
دپيغلتوب په موده کې په نکاح نه 

يش؛ نو ډېر وخت کيسه داخالقي 

 فســاداو زنــا په لــوري ځي، چې 

دا يو سر فساددی.)نور عىل الدرب 

)2/19

صبر      صبغت الله وصيل
مـوږ دصبـر پـۍ رودلـي، يـو پـه صبـر پايېدلـي
لـه طوفـان او آزميښـتونو، هسـکه غـاړه راوتلـي
سـتراتېژۍ دفرعونيانـو، مـو پـر صبر کړلـې ويلې
ډېر چاالک سـتر جنراالن مـو، دي پر صبر څملولي
افغانانـو ستاسـې صبر ته مې دوه السـه سـالم دی
پـه لنډ وخت کې مو پرې څو امپراتورۍ راپرځولي
پـر زخمونـو بانـدې صبـر، تعذيبونو بانـدې صبر
بـې مثالـه مـو دی صبـر، خپل سـرونه مو ښـندلي
صبر زده کـړئ، صبر وکړئ، تل په صبر توصيه کړئ
چې اسـالف او مشـران مو ټول پر دغـې الره تللي
ګـورئ بـالل  او  ياسـر   ، يعقـوب  ايـوب،  دا 
صبـر صبـر ، صبـر صبـر دي تـر هسـکو رسـولي
اعـاده پـر صبر وشـوه، اسـتحکام هم صبـر غواړي
بـې صبـرۍ يـو پـه ځلونـو، لـه ګړنګـه غورځولي
َاَثـره وينو په سـترګو ، بيا هم کلـک پر صبر ټينګ يو
رسـيدلي کوثـره  تـر  نيسـو،  بـه  پـل  دانصـارو 
اعتمادپـه نفسـو نه کـړو، اعتصام له خدايـه غواړو
له موږ وړاندې ډېر غښـتلي، له دې الرې ښويېدلي

زده کړه او مطالعه                            زده کړه او مطالعه                            شېرمحمداميني ستانکزیشېرمحمداميني ستانکزی
زده کــړه او مطالعه فکر غښــتلی 
کــوي او له همدې الرې ســايني، 
اقتصــادي  او  کلتــوري  صنعتــي، 
پرمختګونــه رامنځتــه کېږي. زده 
کــړه او مطالعه دتــورو تيارو لپاره  
دپرمختګونو  ده، چې  ډېوه  ځالنده 
الروي تــه دمزلونــو الرښــوودنه 
کــوي، دزدکړو په توســه دماغ او 
ذهن وده کوي .  که چېرې په کومه 
ټولنه کې ولس دمطالعې فرهنګ ته 
اهميت ور نه کړي، نو هامغه ټولنه 
به له بېالبېلــو کړاوونو رسه مخ او 
وګړي يې شــا تګ تــه اړکېږي .په 
هغه ټولنه کې چې دلوســت کلتور 
ته دخلکــو لخــوا پاملرنــه زياته 
وي، هلته هرڅه دپرمختګ ســبب 
کېــدای يش، مينــه، ورورګلوي او 
انســاين ارزښــتونه ټول په کې شته 
وي، دا چــې پوهــه او زده کړه، نه 

يــوازې دپرمختګ ســبب ګرځي؛ 
بلکې ولس ته ددنيــوي او اخروي 
ګټــې او تاوانونه پــه ګوته کوي، 
چــې دا هم لــه معنوي ارزښــتونو 
چې  هيوادونه  کېږي.دنړۍ  شمېرل 
او  احتياجاتــو خالص  لــه  دپرديو 

خپلو کورنيو توليداتو بســنه کوي، 
هغوی داسې لټي پرځان نه ده قبوله 
کــړې؛ بلکې زحمتونه يې ګاليل، په 
خپلــو اوالدونو يــې تعليم کړی او 
خپل ذهنونه يې په کار اچويل، چې 
لري،  اخراعات  او  داسې جوړونې 

چې نن ورځ ټول موږ يې په سرګو 
ټولو  اخلــو.  ترېنــه  اوګټه  وينــو 
ځوانانوته دويلو ده، چې په ترالسه 
کړو زده کړو بسنه ونه کړي؛ بلکې 
ال ډېــرې زده کــړې او مطالعو ته 
مخه کړي، دبې ځايه وخت تېرولو 
او بــې ځايه ګرځېــدا دمخنيوي په 
 پار علمــي او اکاډميکو ځايونو ته 
دمطالعې په موخه وريش، دلوســت 
او مطالعې په تــررسه کولو به ډېر 
څــه زده کړي او فکــري روزنه به 
يې ال وده او پــه کارونو کې به يې 
پرمختګونــه رامنځتــه يش.ګورو، 
چــې نننۍ ټکنالــوژي طبيعي نه ده 
رامنځته شــوې؛ بلکې دا دانسانانو 
دپوهې، تفکر او السونو پر برکت 
جوړه شــوې. داسې نه ده، چې دغه 
پرمختليل او عرصي ټکنالوژي دوی 
دخېټيالوژۍ لــه مخې جوړې کړې 

وي؛ بلکــې کلونــه ـ کلونــه دزده 
کــړو او تجربــو ترالســه کولو له 
برکته جــوړې کړي او نن موږ ټول 
ورڅخه ګټه پورته کوو.دپرمختللو 
وســايلو جوړول عادي کار نه دی، 
چې څوک وغواړي جوړ يې کړي، 
دا يو لړ تجربــو او څېړنو ته اړتيا 
لري، چې لــه ماغزه او مطالعې کار 
واخيســتل يش او نوي شيان دولس 
دهوســاينې لپــاره جوړ کــړي .نو 
راځئ، چــې دپرمختګ الره غوره 
کــړو، دبدبختيــو او ناخوالو چې 
ناپوهــي يې يوازينی المــل دی، له 
هېــواده دناپوهــۍ او جهالت ټغر 

ټول کړو.
 دافغانســتان نوم ديو با ثباته او علم 
پاله هيوادپــه نوم دنړۍ دهيوادونو 
 پــه  لومــړۍ درجــه کتــار کــې

 ودروو. 

زما نــوره له ناروا کارونــو څخه کلکه توبــه ده، مګر څلورمه زما نــوره له ناروا کارونــو څخه کلکه توبــه ده، مګر څلورمه 

غوښتنه دې دالله پاک خپل کار دی چې ګواکي موږ او تاسو به غوښتنه دې دالله پاک خپل کار دی چې ګواکي موږ او تاسو به 

مکمل وبښــي، که نه؟ خو کله چې راتلونکې شپه ويدۀ شو، نو مکمل وبښــي، که نه؟ خو کله چې راتلونکې شپه ويدۀ شو، نو 

په خوب کې يو چا په هاتفي ډول داسې ورته وويل:په خوب کې يو چا په هاتفي ډول داسې ورته وويل:
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اعالن دعوت يه اوطلبی
د آریانا افغــان هوائی رشکت از 
متام داوطلبان واجد رشایط دعوت 
می مناید تــا در پروســه داوطلبی 
پروژه ذیل:  پروژه تدارک ونصب 
یک سیت کرن ٦ تن مورد رضورت 
د آریانــا افغــان هوایــی رشکت با 
AAA/PD/ داوطلبــی   شــامره 

اشــراک   ٠٠8٥/1٤٠1/NCB/G
منوده و سافت کاپی رشطنامه را در 
حافظه یا فلش دیســک از آمریت 
عمومی تــدارکات و یــا از ویب 
 }www.flyariana.com{ ســایت 
بدست آورده و آفر های خویش را 
مطابق رشایــط مندرج رشطنامه و 
طبق قانــون و طرزالعمل تدارکات 
طور رس بسته ســاعت 1٠:٠٠ بجه 
قبــل از ظهر روز دوشــنبه بتاریخ  
1٤/٠1/1٤٠2 در آمریــت عمومی 
تــدارکات، د آریانا افغــان هوایی 
رشکت واقع چهارراهی شهید شهر 
نو، ناحیه دهم، مرکــز کابل ارائه 
مناینــد. تضمین بانکــی به صورت 
پول نقد ویا ضامنــت بانکی مبلغ 
٤٠,٥٠٠ ) چهــل هزاروپنــج صــد 
( افغانــی میباشــد. جلســه قبل از 
داوطلبی بــه تاریخ 2 /حمل 1٤٠2 
/ســاعت 1٠ قبل از ظهر به آدرس 
فوق دایر می گردد. آفرهای نا وقت 
رسیده و انرنیتی قابل پذیریش منی 

باشد.
اطالعيه فروش امتياز دواخانه

محرم امید الله فرزند ســیف الله 
ولدیت جوره دارنــده تذکره منرب ) 
۹۴۶۰۵۶۷ ( مسکونه اصلی والیت  
فاریاب وکیل رشعی  دواخانه  الله 
داد واقع ناحیه اول والیت فاریاب 
طی درخواستی به مقام محرم اداره 
ملی غذا و ادویه افغانستان عارض 
و خواهان  فــروش امتیاز دواخانه  
خویــش  بــاالی محــرم نقیــب 
الله فرزنــد غالم صدیــق ولدیت 
عبدالحمیــد دارنده تذکره شــامره 
)۲۲۶۰۲۱۹ ( مسکونه اصلی والیت 
فاریاب  گردیده اســت .اشــخاص 
موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشــند از تاریخ نرش 
اعالن الی مــدت ۱۰ روز به آدرس 
اداره ملــی غذا وادویه افغانســتان 
واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 
اطالعــات و فرهنــگ مراجعــه 

منایند.۴۵۲۳
اطالعيه تغير اسم دواخانه

محرم زهــره  فرزنــد عبدالعزیز 
ولدیت عبداملــودود دارنده تذکره 
منرب  ) ۳۷۵۲۳۹۴۰ ( مسکونه اصلی 
والیت جوزجــان  مالک دواخانه  
یام واقع ولســوالی شربغان والیت 
جوزجــان عنوانی این اداره عارض 
وخواهــان تغییــر اســم  دواخانه  
خویــش از یــام  بــه اســم  موفق 
گردیده اســت .اشخاص موسسات 
ودوایر دولتی در مورد ادعای داشته 
باشــند از تاریــخ نرش اعــالن الی 
مدت ۳روز به آدرس اداره ملی غذا 
وادویه افغانســتان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و 

فرهنگ مراجعه منایند.۴۵۳۱
اطالعيه فروش امتياز دواخانه

محرم عبداالحمد قاســمی  فرزند  
محمد حســن ولدیت محمد قاسم 
-۰۹۰۰-۶۰۸۱۰ ( دارنده تذکره منرب 

۱۳۹۸ ( مســکونه اصلــی والیت 
وردک مالک دواخانه ســهیل امید  
واقع ناحیه ســیزدهم والیت کابل 
به مقــام محرم  طی درخواســتی 
اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان 
عــارض و خواهان  فــروش امتیاز 
دواخانــه  خویش  بــاالی محرم 
خلیل ابراهیمــی فرزند محمد علی 
دارنده  ابراهیم  ولدیــت  ابراهیمی 
تذکره شامره )  ۱۴۰۱-۰۸۰۲-۶۶۵۵۴ 
( مســکونه اصلی والیــت میدان 
وردک  گردیده اســت. اشــخاص 
موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نرش 

اعالن الی مــدت ۱۰ روز به آدرس 
اداره ملــی غذا وادویه افغانســتان 
واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 
اطالعــات و فرهنــگ مراجعــه 

منایند.۴۵۳۶
اطالعيه فروش امتياز دواخانه

محرم واحیــد الله فرزند غالم نبی 
ولدیت  میــرزا کندل دارنده تذکره 
منرب )  ۱۰۲۶۶۰۲ ( مســکونه اصلی 
والیت کندز مالک دواخانه  امید 
واقع ولسوالی امام صاحب والیت 
کندز طی درخواستی به مقام محرم 
اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان 
عــارض و خواهان  فــروش امتیاز 
دواخانه  خویش  باالی محرم نور 
احمد محمدی  فرزنــد نور محمد 
ولدیت محمد دارنده تذکره شامره 
) ۷۰۲۷۴-۰۳۰۱-۱۴۰۱ ( مســکونه 
اصلی والیت  کندز گردیده اســت 
. اشخاص موسسات ودوایر دولتی 
در مورد ادعای داشــته باشــند از 
تاریــخ نــرش اعالن الــی مدت ۱۰ 
روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقــع ده افغانان تعمیر 
سابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه منایند.۴۵۳۵
کرايی کور ته د اړتيا خبر تيا

د کابل ښار پوهني ریاست د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریسی 
لپــاره په )دیارلســمی( حوزه کي د 
) ۱۶( او یا تر هغــه د دیرو خونو 
کور د تــه حرضت علــی مڼځڼي 
ښــوؤنځي لپاره اړتیا لــري ، هغه 
کسان چي د یاد ښوؤنځي په سیمه 
کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی 
چي په کرایه قرار داد وکړي، خپل 
غوښتنلیکونه دي له خپریدو نیټي 
څخــه تر ۲۱ ورځو پــوري د کابل 
ښــار پوهني ریاســت د تدارکاتو 
لــوی مدیریت ته د څلورمی کاريت 
په رسای غزين سیمه کي وسپاري او 

رشطنامه دي وګوري.۴۵۳۳
اطالعيه انتقال مکان رهنمای 

معامالت
دفر رهنامی معامالت الحق دارنده 
جواز شــامره ۴۷۶۷ به اســم احمد 
فرهاد فرزند عبدالهــادی واقع بین 
گوالئــی ســینام ،گوالئــی پارک  
ناحیه۱۱ موقعیت دارد و میخواهد 
به ساحه بین گوالئی جمهوریت و 
گوالئی پارک ناحیه ۱۱ شــاروالی 
کابل نقل مکان مناید. بناء مراتب به 

آگاهی رسانیده شد. ۴۵۲۵
اطالعيه انتقال مکان رهنمای 

معامالت
دفر رهنــامی معامالت عبدالغفور 
چوپان دارنده جواز شامره ۲۱۹۷ به 
اسم  عبدالغفور فرزند رسدار محمد 
ولدیت کــامل الدین واقــع  چهار 
راهــی محبس ناحیــه ۱۲موقعیت 
دارد و میخواهــد به ســاحه چهار 
راهی مکروریان سه و چهارراهی 
ناحیه ۹ شــاروالی کابل نقل مکان 
مناید. بناء مراتب به آگاهی رسانیده 

شد. ۴۵۲۴
اطالعيه تقرری

قرار اســت محرم زملی فرزند گل 
میر دارنــده تذکره منــرب )  ۶۴۶۰۶ 
( مســکونه فعلــی ناحیــه ۱۷  در 
مربوطــات شــاروالی کابل بحیث 
دریــور تقرر حاصــل مناید اگر به 
دوایر و موسسات مسولیت داشته 
باشــند الی مــدت یــک هفته در 
ریاســت مالی و اداری شــاروالی 
کابل مراجعه منوده در غیر  آن حق 

شکایت را نخواهند داشت.۴۵۲۸
اطالعيه محکمه

به اطالع عزیز محمد فرزند ســید 
محمــد مســکونه اصلــی والیت 
بدخشان ولسوالی یفتل سفلی قریه 
شــکر لب وفعال در کشــور ایران 
رســانیده میشــود که از اثر دعوی 
حقوقی بی بی هوا بنت نور محمد 
ســاکن فعلی شهر فیض آباد والیت 
بدخشان راجع به دعوی تفریق به 
ســبب غیابت در دیوان مدنی شهر 

فیض آباد تحت بررســی 
قضائی قــرار دارد بناء الی مدت 

یک ماه غرض تقیب دعوی نسبتی 
اش به دیوان مذکور حارض نگردد 
در غیاب وی تصمیم قضائی اتخاذ 
گردیــده و آنگاه حق شــکایت را 

ندارد.۴۵۰۲۲
اطالعيه دعوت به داوطلبی

قرار اســت جمعیــت افغانی رسه 
میاشــت در مورد دیــوار احاطوی 
واقع ساحه دفر مرکزی داراملجانین 
ریاست مرستون کابل مطابق نقشه 
و مشــخصات به داوطلبی ســپرده 
میشــود. از رشکت های ساختامنی 
که در قسمت فعالیت داشته باشند 
جهت قــرار داد درخواســت های 
خویــش را بــه ریاســت جمعیت 
هالل احمر افغانی واقع افشار سیلو 
ســپرده ، و خود شــان بعد از نرش 
اعالن الی مــدت ۱۴ روز مراجعه 
منــوده و پول حق االشــراک مبلغ 

۱۰۰۰ افغانی اخذ میگردد.۴۵۳۰

اطالعيه فسخ جواز رهنمای 
معامالت

محرم ســمیع الله فرزند ســلیامن 

ولدیت گل الرحمــن دارنده جواز 

شــامره ) ۴۳۰۴ ( مــورخ  ۴/۲۵ / 

۱۴۰۱ متصــدی رهنــامی معامالت 

نــوی هندوکــش واقــع دو صــد 

فامیلی هیواد وال  مربوط ناحیه ۸  

شاروالی کابل  خواهان فسخ جواز 

خویش گردیده اســت . بناء بعد از 

نرش اعــالن رهنامی مذکــور فاقد 

اعتبار قانونی بــوده هرگاه ادارات 

دولتی و  اشــخاص انفــرادی باالی 

موصوف ادعای حقوقی به ارتباط 

باشند  داشته  فعالیت جواز مذکور 

بعــد از نرش اعــالن الی یک هفته 

به ریاست انسجام ، بررسی و ثبت 

جمعیت هــا و احــزاب – وزارت 

عدلیه اطالع دهند.۴۴۵۱

اطالعيه مفقودی
پاســپورت تجارتی به اســم  غالم 

حبیــب فرزند غــالم نبــی مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.۴۵۳۷

اطالعيه مفقودی
اســم   بــه  تجارتــی  پاســپورت 

عبدالبصیر فرزند حاجی عبدالباقی 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۱۷

اطالعيه مفقودی
خط  نــکاح  انگلیســی  ترجمــه 

رشعــی  به اســم خواجــه محمد 

اجمل صدیقی فرزنــد محمد غنی  

و محرمــه عاطیفــه صدیقی بنت 

اعتبار  گردیده  مفقــود  عبدالودود 

ندارد.۴۵۱۵

مفقودی اطالعيه 
ترجمــه انگلیســی تولــد کارت 

بــه اســم خواجه محمــد اجمل 

صدیقی فرزند محمد غنی  مفقود 

ندارد.۴۵۱۶ اعتبار  گردیده 

مفقودی اطالعيه 
تذکــره  انگلیســی  ترجمــه 

تابعیت به اســم خواجــه محمد 

محمد  فرزنــد  صدیقــی  اجمــل 

غنــی  مفقــود گردیــده اعتبــار 

ندارد.۴۵۱۴

مفقودی اطالعيه 
ترجمــه انگلیســی نــکاح خط 

رشعــی  دارای منرب ۴۷۷۳/۲۲۱۶ 

فرزند  بارکزی  الله  اسم صفی  به 

رحمــت اللــه  و محرمــه زهــل 

الکوزی صدیقی بنت حشمت الله 

مفقود گردیده اعتبار ندارد۴۵۳۴
اطالعيه مفقودی

پاسپورت تجارتی به اسم  عبدالسمع 
قاطعــی فرزنــد ســید عبدالحمید 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۲۹

اطالعيه مفقودی
ترجمه انگلیسی تولد کارت به اسم 

سید عباس فرزند سید روف مفقود 
گردیده اعتبار ندارد.۴۵۳۲

 افغان اعالنات    افغان اعالنات   
عبداملنــان حیدری رئیس عامل اتحادیه 

قالیــن  کننــدگان  وصــادر  مولدیــن 

افغانســتان  دیروز یکشــنبه مورخ 21 

حــوت ســال روان ، طــی  کنفرانس 

مطبوعاتــی در کابــل  رســام معرفــی 

قالین  کننــدگان  صــادر  شــد.اتحادیه 

افغانســتان یک نهــاد مســتقل و غیر 

اســت.  خصوصی  وســکتور  انتفاعی 

درطول یــک ونیم ســال پســین چند  

پروســه اساســی را  دایــر کــرده  که 

ورقابت  انتخابــات  ازطریــق  ازجمله 

2٥ تــن را بــه حیــث  هیئــت مدیره  

برگزیدنــدو تعدیل اساســنامه اتحادیه 

صــورت گرفــت   . همچنــان رئیــس 

اتحادیــه خویش را برگزیده و رســام 

برای ملت افغانستان معرفی کردند.

قــدرت الله جمــال معين وزارت 
صنعــت وتجــارت گفــت: تولیــد 
افغانســتان  افتخارات  داخلی  کنندگان 

هســتندکه در سطح جهان  از تولیدات 

قالین با کیفیت وتاریخی نام افغانستان 

را بلند میکنند . از همین ســبب است 

کــه نزد امــارت اســالمی متــام تولید 

کننــدگان داخلــی از  قــدر ومنزلــت 

خوبی برخودار اند. 

معين  نظری  عبداللطيــف  داکتر 
وزارت اقتصاد افغانســتان گفت: 
دو موضــوع در رشایط امــروز برای 

مردم ما مهم اســت یکی صنعت تولید 

قالین اســت چند کارکرد ویا کار ویژه 

دارد اول: در بخش اشــتغالزائی است،  

با توجه به  این که کشور ما دررشایط 

سیاســی، اقتصــادی و تجارتی در یک 

موقعیــت منحرص به فــرد قرار دارد و 

متام رسمایه ها و دارایی افغانســتان از 

سوی کشــورهای زورمند منجمد مانده 

و نقش  نســل جوان ما  از نظر اشتغال  

تا حدودی کمرنگ به نظر میرســد، بنا 

برین صنعت تولید قالین در اشتغالزائی 

نقش بسیار هم داشــته بخصوص برای 

اشــتغال خانم ها نقش اساســی را ایفا 

میکند  که آنها میتوانند درمنزل هم این 

کار را انجام دهند. دومین نقش که این 

صنعــت دارد،  نقش اساســی در رونق 

اقتصادی وکاهش فقراست.

هيئت  رييس  زاده  کمين  شــيرباز 
ومعادن  صنايــع  اتــاق  مديــره 
افغانســتان گفت: هرصنعت که در 
این کشــور باشــد منافع ملی کشور ما 

را تأمیــن میکند، متضمــن هویت ملی 

وتضمیــن کننــده امنیت ماســت.  وی 

تأکيــد کرد: دراین صنعــت به تعداد 
یک و نیم میلیون تن مشــغول کار اند. 

ما مشــکالت خارجی وداخلــی داریم 

که امارت اســالمی افغانستان باید چاره 

ســازی منوده وهمچنــان  پیشــنهادات 

صنعت کاران را دیده وبه این مشکالت  

رسیدگی الزم منایند.

ماليه  خدمــات  رئيس  همچنــان 
دهندگان وزارت ماليه گفت:  ما از 
افغانســتان حامیت  مالیه دهندگان  متام 

میکنیم وجــای افتخار اســت که همه 

ملت برای ســاخت و ساز کشور سهیم 

هســتند از تجار گرفته تا دکاندار و .... 

ومتام مالیاتی که جمع میشود همه در راه 

آبادی وساخت وساز وطن پس مرصف 

میشود.

عبدالمنــان  دراخيرمجلــس 
اتحاديه  عامــل  رئيس  حيــدری 
قالين  کننــدگان  وصادر  مولدين 
خویش  درتعهد  ما  گفت:  افغانستان 
پابنــد هســتیم و برای دولــت وملت 

خویــش اطمینــان کامــل میدهیم که 

تولیــد و صــادرات قالین افغانســتان 

را در ســطح جهان بیشــر ســاخته و 

اشــتغالزایی دراین بخش را برای ملت 

ایجاد خواهیم  وفقیر خویــش  مظلوم 

منود که ملت از این مشــکالت نجات 

یابد.همچنان مسئوالن در این اتحادیه 

گفته انــد که در  ســال گذشــته ٧٠٠ 

افغانســتان  قالین در  هزار مر مربــع 

تولید شــده بود، اما امسال این رقم به 

بیشر از 9٠٠ هزار مر مربع قالین می 

رسد. به گفته وزارت صنعت و تجارت 

امــارت اســالمی، صــادرات قالین در 

با ســال های گذشته ۲۴ درصد  مقایسه 

افزایش یافته است.    
                         محمد رفيع  تيموری

کابــل  د  کــړو وزارت  زده  لــوړو  د 

پوهنتــون د کرنــې پوهنځــي لپاره د 

۴ نويــو البراتوارونــو د فعالولو خرب 

ورکړی دی.

ياد وزارت د يوې خربپاڼې په خپرولو 

کرنې  د  وييل، چــې  همدارنګــه  رسه 

پوهنځي ۸ څانګــې لري، چې تر دې 

مهالــه د محصلينو د عميل کار لپاره ۴ 

چې  درلود،  شتون  البراتوارونو  فعالو 

د پوهنځي د علمي شــورا د پرېکړې 

د  امکاناتــو څخه  له شــته  له مخــې 

اســتفادې لپــاره يــوه کميټــه وټاکل 

شــوه، تر څو ټول فعال البراتوارونه 

وڅېړي او له اضايف وســايلو څخه يې 

نوي البراتوارونه جوړ کړي ، تر څو 

لپاره  استادانو د څېړنو  او  د محصلينو 

اماده يش.

يــادې  د  چــې  زياتــوي،  خربپاڼــه   

د  ارزونې وروســته  له  شــوې کمېټې 

موجــودو فعالــو البراتوارونو اضايف 

وســايل، چې له ډېرو کلونو راهيسې 

په نښــه شــول  نه وو کارول شــوي 

او د خــاورې پوهنــې، ځنګلــدارۍ 

او  او طبيعــي زېرمــو، هارټيکلچــر 

فعال  بايــو ټکنالــوژۍ څانګو غــري 

البراتوارونــو تــه ولېږدول شــول.د 

همدارنګه  وزارت  کــړو  زده  لــوړو 

وييل، چې په دې رسه د کرنې پوهنځي 

سمبالې  البراتوارونو  په  څانګې  ټولې 

شوي

د افغانســتان د غالــۍ توليدوونکو او 
صادروونکــو ټولنــه وايــي ،چــې په 
روان کال کــې هېواد کې د غاليو توليد 

زيات شــوی، خو پــه، نړيــوال بازار 
کې د بل هېــواد په نامــه خرڅېږي.د 
يــادې ټولنې مســئولني زياتــوي ،چې 

ســږکال د غاليو په د توليد کې ۲۵سلنه 
زياتوايل راغيل دي. دغه ټولنه همداراز 
وايي: نړيــوال بازار کې د افغانســتان 

نشتون المل شــوی، چې د هېواد توليد 
شــوې غالۍ د نورو هېوادونو په نامه 
نړيوالو بازارونــو کې پلور ته وړاندې 

يش.د افغانســتان د غاليو توليدونکو او 
نوراحمد  مرســتيال  ټولنې  صادرونکو 
نــوري وويــل: ))پــه افغانســتان کې 

د غاليــو توليــد کچــه ۲۵ســلنه زياته 
شــوې او غالۍ  لومــړي الس نه پلورل 
کېــږي او نړيــوال بازار کــې ګډون 

نشــو کوالی.((په ورته مهال  د اقتصاد 
وزارت مســلکي مرســتيال عبداللطيف 
نظري وايي ،چې افغانســتان کې د غاليو 
اوبدلو صنعت د ودې او مالتړ لپاره بايد 
هېواد ته د غاليــو د وارداتو مخه ونيول 
يش.نوموړی وايي : )) که موږ د غاليو له 
صنعت او دې برخه کې له پانګې اچونې 
مالتړ ونه کړو، دغه صنعت به راتلونکو 
کلونو کې له رکود رسه مخ يش.((بل خوا 
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسئولني 
وايي، چې د يادې ټولنې ســتونزو ته به 
رســېدنه وکړي.د صنعت او سوداګرۍ 
جــامل  قدرت اللــه  مرســتيال  وزارت 
وايــي:  )) موږ هڅه کــوو چې ګمرکي 
تعرفــې کمې کړي او لــه خلکو غواړو 
،چې له کورنيو توليداتو اســتفاده وکړو 
او همــداراز د غاليــو توليدوونکــو او 
صادروونکو ټولنې ستونزو ته به رسېدنه 
وکړو.(( د صنعت او سوداګرۍ وزارت 
د معلوماتو پر بنســټ، په روان کال کې 
يو ميليون کســان د غاليو اوبدلو برخه 
کې پر کار بوخــت وو ،چې دې موده 
کې يې ۸۰۰زره مره غالۍ اوبدلې دي.

قزاقستان له افغانستان ...
 وويل، چــې هېواديې ژمــن دی، چې 

افغــان محصلينــو تــه په کلنــي ډول 

دلــوړو زده کړو دبورســيو ورکړې ته 

دوام ورکــړي.   دبهرنيــو چارو وزير 

له ښــه راغالست وروســته دقزاقستان 

دپرانيســتي او ناپېيــيل بهرين سياســت 

هرکلی وکړ او زياتــه يې کړه،چې په 

سيمه کې له وروستيو بدلونونو رسه په 

کار دی، چې افغانســتان او قزاقســتان 

پــه ګڼو برخو کــې راکــړه ورکړه او 

همــکارۍ زياتې کــړي.  مولوي امري 

خــان متقي وويــل، چې دافغانســتان 

حکومــت دخپــل اقتصادمحوره بهرين 

سياســت پرمټ غواړي دهېوادپه ګڼو 

مســريونو کې درېل پټلۍ ليکې جوړې 

کــړي او په دې برخه کې دقزاقســتان 

تخنيکي مرســتې ته اړتيا ليدل کېږي.  

هېوادونو  ددواړو  دبهرنيو چارو وزير 

ترمنــځ پــه اړيکــو کې پــه کابل کې 

دقزاقستان دســفارت هڅې وستايلې او 

زياته يې کړه ،چې دقزاقستان په استانه 

او املاتې کې دافغانســتان ســفارت او 

کونسلګرۍ دواړه له مرکزي حکومت 

رسه کاري متاس لري او په دوو اړخيزو 

اړيکو کــې ګټور رول لــري. دبهرنيو 

چــارو وزير هيله څرګنــده کړه، چې 

او قزاقســتان ديپلوماتيکې  دافغانستان 

دواړه  چــې  وغوړېــږي  ال  اړيکــې 

هېوادونه لــه نويو فرصتونــو اعظمي 

ګټه پورته کــړي. دبهرنيو چارو وزير 

دقزاقســتان ســفري تــه ډاډ ورکړ چې 

افغانستان چمتو دی، په سوييل آسيا کې 

له سمندر رسه دقزاقســتان په نښلوون 

کــې دټرانزيــټ رول ولوبــوي او له 

ښــاغيل ســفريه يې هم وغوښــتل ،چې 

لــه افغانســتان رسه هم داړتيــا پرمهال 

برابرې  آسانتياوې  ټرانزيټي  هېوادورته 

کــړي. مولوي امري خان متقي همداراز 

په پــای کې دقزاقســتان ســفري ته ډاډ 

ورکړ ،چې افغانســتان کې اوس دهېچا 

لپاره ګواښــونه نه شــته او داســالمي 

امارت امنيتي ځواکونه هېڅ کومې ډلې 

ته اجــازه نه ورکوي چې دافغانســتان 

خاوره دبل هېوادپرخالف وکاروي.

سږ کال په طبيعي پېښو کې ...
 مړه، ۲۱۵۷ کســان نور ټپيان شــوي او 

۱۰۸۰۶ کورونه ويجاړ شوي دي.((

پېښو ته درســېدو په چارو کې ددولت 

اوس  زياتــوي،  چارواکــي  وزارت 

دهېــواد۲۲ واليتونه دطبيعي پېښــو له 

ګواښ رسه مخ دي.

پېښــو تــه درســېدو پــه چــارو کې 

ددولــت وزارت نړيوالو اړيکو رئيس 

شمسالدين حقيار زياتوي:  )) په روان 

کال کــې دهېوادپــه ۲۲ واليتونو کې 

دطبيعي پېښو له امله خلکو ته زيانونه 

اوښــتي او دغــه واليتونــه اوس هــم 

دطبيعي پېښو تر خطر الندې دي.((

پېښو ته درســېدو په چارو کې ددولت 

وزارت داطالعاتــو پــر بنســټ، دغه 

وزارت يــو شــمېر هغــو کورنيــو ته 

چــې دطبيعي پېښــو له املــه زيامننې 

شوې،ځمکې او کورونه وېشيل دي.
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امارت اسالمی افغانستان در...
 خود رســیده بــود و بــا  رسنگونی آن 
رژیم فاســد رهربان سیاســی بــا فرار 
شان از کشــور متامی رسمایههای مردم 
افغانســتان را از بانک های کشــور با 
خود به خارج انتقال داده اند و همزمان 
امریکا و همپیامنانش کمکهای شــانرا 
باالی امارت اسالمی قطع منودند. مردم 
فقیر و مظلوم ما فعــآ در حالت بدی 
قرار دارنــد .اگر چه تا کنــون امارت 
اســالمی را هیچ کشــوری به رسمیت 
نشناخته است و از سوی ديگر اقتصاد 
خوبی هم ندارد و مردم در فقر زندگی 
میکنند، اما خوشبختانه امارت اسالمی 
افغانســتان با امکانات اندک و ناچیز 
کارهای بس بزرگــی را طی یک ونیم 
ســال انجام داده اســت و در ساخت و 
ســاز پروژه های اقتصادی و ملی  پیش 
قــدم تر از رژیم گذشــته می باشــد.با 
آنکه امریکا و جامعه جهانی در بیست 
ســال اشــغال با حامیت های سیاسی و 
اقتصادی آن نظام را کمک میکرد مگر 
حاال ثابت شــد که حتی یــک پروژه 
زیر بنایی نیست که حداقل یکتعداد از 
هموطنان ما در آن مرصوف کار باشند. 
از  اســتفاده   جز جنگ،فســاداداری، 
پولهای کمک شــده به خاطر بازسازی 
و احداث بندها و توســعه شبکه برق 
اســتفاده معقول ازیــن کمک  صورت 
نگرفته است وخوشــبختی های مردم 
را به کام خود فرو برد و همه نهادهای 
اقتصادی ، اجتامعی و فرهنگی جامعه 
مانرا خساره مند ساخت و همچنان جز 
مبباردمان قریه ها  و قصبات و کشــنت 
افراد بی گناه کار دیگری انجام نشــده 
که بــه آن افتخار کرد.امارت اســالمی 
افغانســتان بعداز پیروزی و شکســت 
امریکا وهمپیامنانش تالش منوده با متام 
کشــور ها روابط حسنه  داشته باشد و 
هیچ تهدیدی از ســوی امارت اسالمی 
به منطقه و جهان از خاک افغانســتان 
نیست و  متامی مواد توافقنامه دوحه را 
عملی کرده و اما با تاســف که امریکا 
بندهای زیاد این توافقنامه را نقض کرده 
اســت و از جامعه جهان میخواهد که 
امریکا پول های منجمد و بالک شــده 
مردم افغانســتان را آزاد سازد و جامعه 
جهانی امارت اســالمی افغانستان را به 
رسمیت بشناسد و کمک های خویش 
را آغاز مناید. این حقیقت انکار ناپذیر 
اســت که مردم افغانستان زمانی شاهد 
پیروزی و به آغوش کشــیدن یکدیگر 
خواهــد بود که متحدانــه و برادر وار 
دســت بدســت هم بدهند و با رعایت 
حقوق اســالمی و ملی دلسوزانه تالش 
ورزنــد تا همه عوامل بدبختی و نکبت 
را از فــرا راه ترقی و پیرشفت مســیر 
تکاملی و انکشافی به دور اندازند.این 
کشور خانه مشرک همه افغانها و همه 
اقوام ساکن  همین خاک میباشد و افغان 
ها تا آخرین رمق از عقاید و رسوم خود 
حامیت همه جانبــه میکنند.مجاهدین 
قهرمان و خدا پرســت امارت اسالمی 
افغانســتان مبارزه علیه اشــغالگران را 
ادامه داده تا باالخره پیروز شدند و حاال 
صادقانه تالش می ورزند تا افغانستان را 
دو باره آباد ســازند ،واِقعآ که کشور ما 
به همچو شخصیت های دلسوز،صادق 
،جدی و دارای ابتکار عمل نیاز دارد و 
امیدوارند که بــا آغاز کار عملی پروژه 
هــای نیمه متــام زیربناهــای اقتصادی 
تکمیل گــردد و مردم کشــورما از این 

احتیاجی نجات یابند. 
ارزيابی و تحليل سناريوهای ...

فرسوده رضورت پیدا می کند. نوسازی 
و بهبــود بافت های فرســوده شــهری 
نیازمنــد چارچوب فکــری، پایه های 
نظری علمی و اصول منطقی اســت تا 
از تجربیات گذشته بهره بربیم، تجربه 
های جدیــد که رعایت آنهــا منجر به 
تغیر و رسزندگی در چنین محیط های 
خواهد شــد، بکار گیریم. مشــکالت 
مختلــف در ایــن بافت هــا از ریز و 
تنکی آغاز میشــود و به افول فعالیتهای 
اقتصادی و ارزش زمین می رســد و این 
بافتها گرفتار انواع آلودگی های زیست 
محیطی هستند  و از نظر زیر ساختهای 
شهری بســیار ضعیف هستند. از سوی 
دیگر روابط اجتامعی در این محله ها 
و مناطق ارزشــمند است. سیستم های 
اطالعات جغرافیایــی امکان تجزیه و 
تحلیل های پیچیــده  با مجموعه یی از 
دیتا های فضایی همراه با مجموعه دیتا 
های توصیفی فراهم میکند و عالوه بر 
داشــنت توانایی ترکیــب مجموعه داده 
های مختلف توانایی ترکیب روش های 

مختلف جمع آوری دیتا ها، رســیدگی، 
ممیــزی و به روز رســانی اطالعات را 
نیــز دارد.در پیش بینی آینــده، تدوین 
راه حــل ها، در ارزیابــی راه حل ها و 
انتخاب راه حل بهینه مانند فاز تشخیص 
)وضعیت موجــود( اطالعات و تحلیل 
فضایــی مورد نیاز اســت که سیســتم 
اطالعات جغرافیایی نقش مهم در انجام 
ایــن فعالیت ها ایفا می کند. یک نکته 
مشــرکی که در این مراحل بسیار مهم 
است و می تواند به طور گسرده مورد 
اســتفاده قرارگیرد، ساخت مدلها است 
یکــی از مدلهای فیزیکــی تهیه ماکت 
ها، و یا مدلهای شــهری سه بعدی است 
  GIS که می تواند با استفاده از توانایی
برای منایش ســه بعدی به صورت ساده 
ورسیعی مورد استفاده قرارگیرد. در این  
حالت حتی در پیش بینی ها و آینده بینی 
ها با منایش منا ها وسیستم های مختلف 
شــهری که در نتیجه ارایه راه حل ها و 
طرح ها بوجــود خواهندآمد، می توان 
وضعیت های مختلف را مورد بررسی و 

مقایسه قرار داد.
اهداف تحقيق: 

هدف اصلی
هدف اصلی و اساســی ایــن پژوهش 
بررسی وضعیت موجود و شبیه سازی 
توســعه  برای  پیشــنهادی  جایگزیــن 
فیزیکــی بافتهــای ناکارآمد شــهری با 
 3D GIS معرفی و بکارگیــری مدلهای

می باشد. 
اهداف فرعی:

بررســی وضعیت موجــود، تجزیه و 
تحلیــل رسانــه اســتفاده از زمین های 

شهری در منطقه مورد مطالعه.
شــبیه ســازی ســناریو و جایگزیــن  
پیشنهادی برای توســعه فیزیکی بافت 
های ناکارآمد در  منطقه مورد مطالعه با 

.3D GIS استفاده از قابلیت های
ســواالت اساســی تحقيق: باتوجه به 
اهداف تحقیق ســواالت اساســی این 

تحقیق به رشح زیر می باشند:
جایگاه شبیه سازی  3D GIS در برنامه 

ریزی شهری افغانستان چیست؟
آیا می توان یک سناریوی بلند مرتبه را 
برای منطقه مورد مطالعه با اســتفاده از 
قابلیت های 3D GIS  شبیه سازی کرد؟

آیا می توان ســناریوی تغیر کاربری را 
برای منطقه مورد مطالعه با اســتفاده از 
ویژگی های 3D GIS  شبیه سازی کرد؟

محــدوده قلمــرو تحقيــق: چنــداول 
منطقــه یــی در  مرکز شــهر کابل از 
مهمرین محالت ســکونت قزلباشان و 
هزاره های کابل می باشــد.، که بخش 
عمده از شــهر کابل را شامل می شود. 
 ،)Chindawol( چنــداول به انگلیســی
از مناطــق معروف شــهر کهنــۀ کابل 
اســت که از ديرباز بخشــی از جامعۀ 
اهل تشيع )قزلباشــان( این شهر در آن 
ســکونت دارند محله هــای متعدد در 
چنــداول وجود دارند، کــه به نام های 
)گــذر جوانشــیرها، گذر جارســوق، 
گــذر خافیها، گــذر شــائینچیها، گذر 
شاهســونها، گذر قرتها )کردها(، گذر 
قلعــه هزارهها،  باقرخــان، گذر  قلعه 
گذر قلعه کربلوها، گذر کلهخود، گذر 
کوچرلوها( یاد میشــود.محله چنداول 
دارای 31٠٧83 مــر مربــع موازی 1٥٥ 
جریب مســاحت داشته که از شامل به 
جاده میوند، از جنــوب به خیابان باغ 
قاضی، از رشق به رسک شــور بازار و 
از غرب به خیابان بــاغ قاضی محدود 

شده است.
د تاشکند او نوي ډيلي ...

 آسيا هېوادونو د ځانګړو استازو ناسته 
هم شــوې ده او د افغانستان پر امنيتي، 
سيايس، اقتصادي او برشي حاالتو په کې 
خربې شوي او ټينګار يې کړي دي،چې 
د افغانســتان ميل حاکميــت، يووايل او 
ځمکنۍ بشــپړتيا ته بايد درناوي ويش. 
دا ناســته په دې وروســتيو کې په نوي 
ډیيل کې جوړه شــوې وه، چې  د کوربه 
هند ترڅنګ د قرغزســتان، قزاقستان، 
تاجکســتان، ترکمنستان او ازبیکستان 
ځانګړو اســتازو په کې ګډون درلود.د 
ناستې ګډونوالو د افغانستان په کورنيو 
چارو کې پر نه الســوهنې هم ټېنګار 
وکړ او د يوه ســوله ييــز، خوندي او 
با ثباته افغانستان غوښــتنه يې کړې.د 
ســيايس چارو کارپوهــان وايي: دغه 
ډول ناســتې د افغانستان لپاره له ارزښته 
ډکې دي او دا  کولی يش،چې د اسالمي 
امارت له رســميت پيژندنې رسه مرسته 
وکړي.دوی وايي: اســالمي امارت هم 
په دې لټه کې دی،چې له دغو هېوادونو 
رسه چې د تاشکند ناسته کې يې ګډون 

کړی وو، سيايس اړيکې ټېنګې کړي.د 
سيايس چارو کارپوه عبدالقادر جيالين 
وايــي: ))  پــه دې بــاوري يم،چې په 
اوســنيو رشايطو کې دغه ډول ناســتې 
يــو څه اهميت لري،حد اقل د اوســني 
نظام په هکلــه ځينــې بحثونه تررسه 
کېــږي او دا کېدای يش،چــې د افغان 
حکومــت د رســميت پېژندنــې لپاره 
ګټور وي او اســالمي امارت هم هڅه 
کوي،چې له دغو هېوادونو رسه خپلې 
ســيايس اړيکې ورغــوي.(( ځينې نور 
بيا په دې باور دي،چې د تاشکند ناسته 
د افغانستان ســولې ، اقتصاد او له يادو 
هېوادونو رسه د دوه اړخېزو سيايس او  
اقتصادي اړيکو د ټېنګښــت په برخه 
کې خــورا اغيزمنه ده او بايد ســيمه د 
افغانســتان په تړاو دغه ډول ناســتو ته 
دوام ورکړي.د ســيايس چــارو کارپوه 
هاتف مختار وايــي: )) دغه کنفرانس 
د افغانستان ســولې ، پراختيا ، تعليم او 
تربيې او له يادو هېوادونو رسه د اړيکو 
د ټېنګښــت لپاره مهم  او اغيزمنه ده.((

ځينې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او 
ثبات ټېنګښت لپاره د سيمې او ګاونډيو 
هېوادونو همــکاري مهمه ګڼي،خو په 
خربه يې د دغــو هېوادونو په صداقت 
الهم شکمن دي.د سيايس چارو کارپوه 
قريــب الرحامن شــهاب وايــي: )) په 
افغانســتان کې د داميي ســولې او ثبات 
لپاره د سيمې اونړۍ هېوادونو همکاري 
مهمه ده،خو بايد دغه همکاري صادقانه 
وي. هرکلــه چې په افغانســتان کې د 
داميي ســولې بحث مطرح شــوي،هر 
ګاونډي په کــې د خپلو ګټو پر بنا يوه 
موضوع پيدا کړې، نو د افغانســتان په 
ثبات کــې د ګاونډيانو رول مهم دی او 
افغانســتان د نړۍ د جز پــه توګه حق 
لري،چې په ســوله اوثبــات کې ژوند 
وکړي.((  بل پلو د سيايس چارو کارپوه 
فهيم جنت بيا په دې باور دی،چې د دغه 
ډول ناستو جوړېدل او ياهم دوام يې د 
سيمې او افغانستان په ګټه دي.د جنت 
په خربه، که ســيمه او نړۍ د افغانستان 
د داميي ثبات او ســولې لپاره ريښــتينې 
ګامونه واخيل،نو دوی به هم ارام ژوند 
ولري.ده زياته کړې: )) هرڅومره،چې 
دغه ډول ناستې زياتې يش، د افغانستان 
او سيمې په ګټه دي، په دې رشط چې د 
سيمې هېوادونه له افغانستان رسه صادق 
وي. زه بــاوري يم،چــې د افغانســتان 
خلکو او ســيمې ته يې ګټه رســېږي. 
هېوادونه کولی يش،چې په ارامه توګه 
خپل ژوند وکړي.(( د تاشــکند او هند 
ناســتې  چې اجندا يې افغانستان وه، د 
اســالمي امارت اســتازي نه وو وربلل 
شوي،خو کتونکي په ټوله کې دغه ډول 
ناستې د افغانانو لپاره ګټورې يادوي او 
له هېوادونو غواړي،چــې د خپلو او د 
افغانستان دګټو لپاره دې دغه ډول ناستو 

ته دوام ورکړي. 
په ښرنه کې د سړکونو د بيا ...

 او په وينا يې، په راتلونکي کال کې به د 
ښرنې ښار د پراختيا په موخه په بېالبېلو 
برخــو کې پــروژې پــيل يش:)) دغه د 
مرکز د سړکونو پروژه ،چې چا اخيستې 
له هغوی نه هــم دا توقع کوو ،چې په 
پوره امانتدارۍ او په ښــه کيفيت ،چې 
کوم ډول تعهد په کومو شــيانو باندې 
شوي دي ، دوی هم ور ته ژمنتيا وښيي 
او په ښــه توګه يې رسته ورســوي.((

په ورته وخت کې د پکتيکا يو شــمېر 
اوســيدونکي د لويو الرو له خرابوايل 
شــکايتونه کوي او له حکومته غواړي 
،چې پــه دغه واليت کــې د بيارغونې 
اسايس برخو ته پاملرنه وکړي.د مرکز 
ښرنې اوســيدونکي حاجي اکرب وايي، 
پر ښار رسبېره د ولسواليو سړکونه هم 
خراب شــوي او زياتوي ،چې مسئولني 
دې د مرکــز ترڅنــګ د نورو ســيمو  
تخريب شوي سړکونه ورغوي او د ښار 
د برېښــنا د نشت ســتونزه دې هم حل 
کړي: )) د ښار سړکونه مات دي، د تګ 
راتګ مشــکالت دی، زمــوږ د دولت 
له چارواکو دا غوښــتنه ده، چې زموږ 
پکتيکا ډېر وروسته پاتې واليت دی، د 
دې لپاره بايد له موږ رسه د برق کومک 
وکړي او له غزين برق را انتقال کړي.((

د يادونــې وړ ده، چــې د تېر حکومت 
پــر مهال د پکتيکا په ډېرو ســيمو کې 
د جګړې له کبلــه، د بيارغونې او نور 
اســايس کارونه نه دي شــوي او د دغه 
واليت اوسيدونکي له نوي حکومته د 
برېښــنا، بيارغونې او نورو برخو کې د 

پاملرنې غوښتنه کوي.
د ډڼډ پټان الرې رسمي کېدل ...

 د کراچــۍ بنــدر تــه شــاوخوا ۱۵۰ 

کيلومره نږدې ده چې په دې رسه به په 
آرزانه توګه سوداګريز توکي ولېږدول 
يش.د پکتيا يوه سوداګر خالد وويل: )) 
له مــوږ رسه د الرې د ترانزيټ وعدې 
شوي، خو تراوســه عميل شوي نهدي. 
کــه څه هــم طرحه يې جوړه شــوې، 
موږ بيا هم له حکومته غوښــتنه کوو 
،چې د ترانزيټ د رسمي کېدو په برخه 
کې لــه موږ رسه کوښــښ وکړي.((په 
همدې حال کې د پکتيا يوه بل سوداګر 
ګلمدين وويل:که پر دې الرې ټرانزيټ 
ويش، ګڼشمېر خلکو ته به د کار زمينه 
برابره يش.د نوموړي پــه وينا: دا مهال 
پاکســتاين لوري ته د سوداګريزو توکو 
د ښــکته کولــو او بارولــو برخه کې 
شــاوخوا ۷۵۰۰ کســان پر کار بوخت 
دي او د يــادې الرې پــه ټرانزيټ رسه 
به افغان لوري ته هم ګڼشــمېر خلک 
پر کار يش.نوموړي وويــل:  )) که پر 
دې الره ترانزيــټ ويش، ګټــه به يې دا 
وي، چې زياتو خلکــو ته د کار زمينه 
برابريږي؛ ځکه هغې خوا ته چې زموږ 
د ډبرو سکاره ځي، يا له هغه طرفه نور 
واردات راځي، د هغه طرف ته تر ۷۵۰۰ 
کسان پکې کار  بوخت کوي، که موږ 
وغــواړو دا مالونه دېخــوا خايل او بار 
کړو ، زمــوږ د پکتيا دخلکو لپاره ډېر 
عوايــد الس ته راځــي او د کار زمينه 
د ســوداګرۍ  برابريږي.((پکتيــا کې 
خونې مســئولني هم وايي: د ډنډپټان له 
الرې په رســمي توګــه د نهرانزيټ او 
رسحدي ســيمه کې د ګمرک ګدامونو 
د نهشتون له امله ســوداګر له ستونزو 
رسه مخ دي.د پکتيا د سوداګرۍ خونې 
مســئول حســيب ګردېزي وويــل:  )) 
اوس زموږ د تجارانو اســايس مشــکل 
د ګمرک لپاره د ګدامونو نشــتون دی. 
اکرثه وخت تجاران له پاکســتانه ،چې 
کــوم مالونــه واردوي، د زيات وزن له 
امله چې دېرش ټنه يا څلوېښــت ټنه يا 
لــس ټنه اضايف مال ،چــې په موټر کې 
بــاروي، نو په هغه موټــر کې چې بار 
وي، هلته يې دروی ،چې دوی بل موتر 
پيدا کړي او انتقــال يې کړي. که هلته 
ګدامونه موجــود وي، دوی کوالی يش 
په ډېرې اســانۍ رسه هلتــه هغه خپل 
اضايف مال ګدام کې واچوي وروسته يې 
نورو واليتونو يا مرکز ګردېز ته انتقال 
کړي.((پــه ورتــه وخت کــې د پکتيا 
واليتي چارواکي وايي، د ډنډپټان الرې 
د ترانزيټ چارې به نــږدې راتلونکي 
کې وروستۍ يش. د پکتيا واليت وياند 
عبدالقــادر احمدي وويــل: د ډڼډ پټان 
الرې رســمي کېدل يې د راتلونکي کال 
يو له مهمــو لومړيتوبونو څخه دي او 
نږدې وخت کې به يــې کارونه تررسه 
يش.نوموړي وويل:  )) انشــاالله په کم 
وخت کې به دغــه الره ترانزيټ کړو 
او ترانزيټ به يش. د پکتيا د راتلونکې 
کال په پــالن کې چې کومــې پروژې 
لــرو، د دغــې الرې ترانزيټ هم پکې 
دي، ټولــو تجارانــو او خلکــو ته ډاډ 
ورکوو چې دغــه الره به انشــاالله په 
نږدې راتلونکي کــې ترانزيت يش.((

د ســوداګرو په وينا: د ډنډپټان الرې د 
رسمي کېدو لپاره پاکستان خپلې خوا ته 
ټول تعمريايت او اړين کارونه هم تررسه 

کړي دي. 
تصميم مردم به ترميم ....

و مریضان ما بشــمول کودکان و زنان 
در وقت کمر به مراکز صحی رســانده 
شــوند.((این باشــندگان میافزایند که، 
آنان از متام کســانی که وســایط نقلیه 
دارنــد، پــول جمعآوری کــرده تا بیش 
از 2٥  کیلــو مر جاده را تــا بازار امام 
صاحب همــوارکاری و ترمیــم کنند.

جمعهــگل یکی دیگر از باشــندههای  
این ولســوالی میگوید: )) رسک بسیار 
خراب بود، موتر و موترسایکل در راه 
بند میامند. به کمک مردم آنرا بازسازی 
میکنیم. حــدود ده هزار خانــواده از 
این رسک مســتفید میشوند.((در همین 
حال قاری گل نبی انس، ولســوال امام 
صاحب کنــدز میگویدکــه، برای این 
رسک پروژه انکشــافی اختصاص داده 
نشــده بود، به همین دلیل مردم محل با 
هزینه شــخصی شــان اقدام کردند. )) 
رسک بسیار خراب بود. مردم خودشان 
هزینــه میکنند و ما هم تا اندازهای که 
توان داشــتیم، در همکاری با شاروالی 
ایــن کار را میکنیــم، کار خوبی روان 
اســت.((این درحالی است که به گفتۀ 
باشــندههای این ولسوالی،  هیچ پروژه 
انکشــافی در سالهای گذشــته به دلیل 
جنگ و ناامنی در ایــن مناطق تطبیق 
نشــده است.گفتنیاســت که مسئولني 

ریاست انکشــاف دهات میگویند که، 
برای ســال آینده پروژههای انکشــافی 
بشــمول بازســازی رسک در ولسوالیها 

روی دست است. 
بازار هنگ در بلخ رونق ....

 میشود.)) فعالً بازار هنگ خوب است 
هم تجارت اش رونق دارد و هم کشت 
و زراعت آن ؛ هنگ چندین نوع شیره 
دارد؛ پائین ترین قیمت یک کیلوی آن  
1٠هزار افغانی  و باال ترین آن تا ۱۵۰۰۰ 
افغانــی دربــازار خرید و فــروش می 
شود((امیر گل یکی از تاجران دیگری 
هنگ می گوید که ، کشت و کار هنگ 
اکنون به روزنهی خوبی برای کارو بار 
در شامل کشور تبدیل شده و در رشایط 
بــد اقتصــادی کنونی به مــردم کمک 
خوبی کرده اســت تا اقتصاد شان بهر 
شــود .)) صدفیصد امید به دهاقین پیدا 
کرده اگر همین قســم ادامه داشته باشد 
از بیچارگی بیرون می شویم(( تاجران 
هنگ همچنان از بازار فروش این گیاه 
نیز خرسند هســتند و میگویند، هنگ 
افغانســتان در بازارهای جهانی جایگاه 
خوبی دارد.مولوی محمد داود یکی از 
تاجران هنگ  میگوید: در صورتی که 
حکومت برنامههایــی را برای حامیت 
از آنان روی دســتگیرد این گیاه میتواند 
در توســعه اقتصادی نقش به ســزایی 
داشــته باشــد.)) باید دولت به دهاقین 
توجه خاص داشــته باشد و نهال هنگ 
را به مردم مجانی توزیع کند تا دهاقین 
تشویق شوند((حکومت هم برای ایجاد 
ســهولت در راستای رشــد تجارت این 
گیاه دست به کار شده است.نقیب الله 
طارق شــاروال مزار رشیف میگوید: 
برای حامیــت از این گیاه، بــازار تازه 
را افتتاح و به بهره برداری ســپرده اند.

)) فــروش هنگ افزایــش پیدا کرده و 
دوســتداران هنگ بسیار اند، مار کیتی 
که به نــام هنگ بوده کفایت منی کرد، 
این مارکیت که در پهلویش افتتاح شد 
برای مردم خوبست و مشکالت آنها به 
زودترین وقت حل می گردد.(( گفتنی 
اســت که از شــیره هنگ در ساخت 
ادویه استفاده میشود و هندوستان یکی 

از بزرگرین متقاضیان آن است. 
د کابل ښار په ملک اصغر ... 

په پروګرامونو کې برخه اخيســتې ده، 
مننه وکــړه او ويې ويل، چې د داســې 
پروګرامونــو پــه پيل کېــدو رسه به د 
ښــار په بڼه کې غوره بدلــون رايش.د 
نوموړي په وينا کابل ښــاروايل د ښاري 
ښــکال لپاره نوي پالنونه تر الس الندې 
لــري، چې يو په بل پســې به پيل يش. د 
کلتــوري چــارو رئيس قــاري ويل ګل 
جــواد وويل ،چــې د ډيزاين له مخې د 
ملک اصغر څلورالرې د ښکال چارې 
د خصويص ســکتور په مايل مرسته د  ۲  
ميليونه افغانيو په ارزښــت په ۶مياشتو 
کې بشپړې شــوې دي. د يادونې وړ ده، 
چې په څو پوړونو کې د يوه ســمبول 
جوړول، د اوبو فوارې، زرغونه سيمه، 
د نيالګيــو او زينتــي بوټــو کېنول، د 
څراغونو نصــب  او د کټارو رنګول د 
يادې څلورالرې د ښــکال په چارو کې 
شــامل دي، چې وررسه به د ښار په دې 
مرکزي برخه کې ښــاري ښکال ال ډېره 

يش. 
شری ؛ خلک په کورنۍ ...

پــه کندهــار ښــار او د دې واليت په 
ولســواليو کې ډېــر کلينيکونه شــته، 
چې خلــک ورته مراجعه کــوي او د 
کلينيکونــو او مراجعينو د شــمېرو له 

مخې دغه شمېره د پام وړ ده.
ويرويس ناروغــي: ډاکټر صديق وايي 
،چې رشی يــوه ويــرويس ناروغي ده 
او د تنفس له الرې له يو انســانه بل ته 
لېــږدول کېږي او په ډېــره ګرمۍ او يا 
ډېره ســړه هوا کې ډېره فعاله وي.د ده 
په خربه، د دې ناروغۍ د مخنيوي لپاره 
بدن بايد قــوي وي او غذايي مواد بايد 
وکارول يش او ماشومان واکسني يش:)) 
په تېرو درېيو مياشتو کې چې ژمی هم 
و، ۳۱۸ تنه ماشــومان بسر شول، چې 
لــه دې جملې ۸ تنه مړه شــوي دي. تر 
ډېــره دا هغه ناروغــان دي چې حالت 
يــې ډېر خــراب و.(( ډاکټــران وايي: 
د رشي ناروغــۍ ښــکاره نښــې رسې 
دانې، خواګرځی، نس ناســتی او د بدن 
خارښت دی چې له دغه عالميو وروسته 
بايد ژر تــر ژره روغتون تــه مراجعه 

ويش.
د مړينې لوړه کچه: د کندهار تر څنګ 
په هلمند کې د رشي په ناروغۍ د اخته 
ماشــومانو شــمېر مخ په زياتېدو دی. 
د هلمند د بســت روغتون د ماشومانو 

څانګې مسئول ډاکټر عبدالتواب بريال 
وايي، چې د نورو کلونو په پرتله اوس 
د رشي ناروغــي زياتــه شــوې ده.د ده 
په وينا، په تېرو دوو مياشــتو کې هره 
اوونۍ له نوي څخه تر يو سلو شلو تنو 
پورې د رشي په ناروغۍ اخته ماشومان 
بســر شــوي،چې له دې جملې ۲۵ تنو 
ماشــومانو خپل ژوند له السه ورکړی 
دی:)) مــوږ ته مريض په ډېر بد حالت 
کې را وړل کېږي. ماشوم داسې حالت 
ته رســېدلی وي، چې له خطر رسه مخ 
وي. پــه لرې ســيمو کې د ماشــومانو 
ميندې خپلــرسي کارونه کــوي ،چې 

ناروغ نور هم وررسه خرابېږي.((
سکينه د هلمند موسی کال له ولسوالۍ 
راغلــې وايــي، چې د ماشــوم يې خوا 
ګرځېده او له هغه وروسته يې پر بدن 
دانې پيدا شــوې، خو نه پوهېده چې دا 
بــه رشی وي.دا وايي: ماشــومه يې په 
لومړي رس کې د ولســوالۍ کلينيک ته 
بېولې وه، خو هلته يې تداوي ونه شوه 
او مجبوره شوه چې هغه د ښار روغتون 

ته راويل:
)) پنځه ماشــومان مو روغتــون ته را 
وســتيل وو، چې له هغو درې تنه روغ 
شول او دا دوه ماشــومان مې اوس هم 
بســر دي. ډاکټران راتــه وايي، چې د 
دې يوه ماشوم حالت دې سخت خراب 

دی.((
واکسني: ځينې کسان بيا خپل ماشومان 
د غربت له املــه پر وخت روغتون ته 
نه انتقالوي ،چې وروســته يې ناروغي 
شــديد حالت ته ځي. د رشي ناروغۍ 
په پيل کې ماشــوم ټوخېــږي، پزه يې 
بهېږي، ســرګې يې سوروالی پيدا کوي 
او بيا د بدن په پوستکي کې يې پړسوب 
څرګندېږي چې لومړی د غوږ تر شــا 
غاړې او بيا مخ تــه خپرېږي. د دې تر 
څنګ په دې حالت کې ماشوم شديده 
تبه پيدا کوي، اشــتها يې نــه وي او نا 
آرامه وي.روغتيايي کارکوونکي وايي: 
والديــن بايد خپل ټول هغه ماشــومان 
چې عمرونه يې تر يوه کال کښته وي، 
د ګوزڼ، رشي، تور غــاړي، ټيټانوس، 
توبرکلوز، تــور ژيړي، ســينه بغل او 
والګــي پر وړاندې واکســني کړي ،تر 
څو لــه دغه ناروغيو وژغــورل يش. د 
ډاکرانو په وينا، د يــادو ناروغيو ضد 
واکســينونه په هــر روغتيايــي مرکز 
کې په وړيا ډول ماشــومانو ته ورکول 
کېږي.د يوه خصويص روغتون مسئول 
او د ماشومانو ډاکر امري سيد هاشمي، 
د ماشــومانو پــر واکســينولو ټينګار 
کــوي او وايــي، چې ماشــومانو ته په 
خپل وخت واکســني نه کول، ستونزې 
رازېږوي:))هــر کلــه چــې ستاســو 
ماشــومان يو کلنۍ ته ورســېږي، بايد 
واکســني کړل يش. که چېرې واکسني 
نه کــړل يش، له ډېرو مشــکالتو رسه 
بــه مخ يش او که د ماشــومانو معافيتي 
سيســتم کمزوری وي، کېدای يش ،چې 
ماشوم خپل ژوند له الســه ورکړي.(( 
روغتياپــاالن وايي: ټولــې کورنۍ بايد 
مخکې له مخکې خپلو ماشومانو ته د 
رشي ضد واکســني ورکړي، ځکه هغه 
ماشومان چې واکسني شوې وي، د رشي 
ناروغــۍ د اخته کېدو امــکان يې ډېر 

کم وي.
په ملګرو ملتونو کې...

 چې د افغانســتان پــه اړه کرکه خپره 
کړي.په همدې حال کې د بهرنيو چارو 
وزارت مرســتيال وياند ضيا احمد تکل 
هم له رســنيو رسه په خربو کې ټينګار 
کړی،چې ياده څوکۍ بايد د اســالمي 
امارت اســتازي ته ورکړل يش.)) زموږ 
ټينــګار د تــل لپاره همــدا دی، چې په 
ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ 
اســالمي امارت ته وســپارل يش.((خو 
اوس پوښــتنه دا ده چې د دغې څوکۍ 
په ورکړې رسه به د افغانســتان اوسنۍ 
ستونزې حل يش که نه؟ د سيايس چارو 
شــنونکي عبدالــويل رسوري وايي: )) 
که چېرې افغانســتان له ســيايس انزوا  
راوځي، نــو اړتيا ده، چــې په ملګرو 
ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اسالمي 
امارت ته وسپارل يش.((په همدې حال 
کې د ســيايس چــارو يو بل شــنونکي 
عبدالشکور دادرس وييل: )) په ملګرو 
ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اسالمي 
امارت ته ســپارل د رسميت پېژندلو په 
معنــی ده، زما په نظــر، دا چې الهم دا 
څوکۍ اســالمي امارت ته نه ده سپارل 
شوې، نو ستونزه يې يوازې په رسميت 

نه پېژندل دي.((

دافغانستان بانک...
 کــړې ،چــې پــه دې داوطلبــۍ کې 

بانک وييل  ګډون وکړي.دافغانســتان 

بايدخپل  ګټونکــي  دداوطلبــۍ  ،چې 

ټول حســابونه دليالم دورځې تر پايه 

تصفيه کړي.دافغانســتان بانک ليکيل: 

))داســعارو دليــالم پــه داوطلبۍ کې 

دمعامالتو قسمي تســويې ته اجازه نه 

ورکول کېــږي، دداوطلبۍ ګټوونکي 

دخپل ذمت دقيمت پيسې په يو ځل په 

نغدډول په ټاکيل موده کې دافغانســتان 

بانک ته ســپاري.(( دافغانستان بانک 

لــه دې وړاندې هم دافغانيو ارزښــت 

ســاتنې او ثبات لپــاره ميليونونه ډالر 

دداوطلبۍ له الرې دليالم په توګه بازار 

ته وړاندې کړي دي.

بنادر کشور شاهد...
از ســوی دیگر در یک هفته گذشــته 

در مجمــوع 139 هــزار و ٥ تن اموال 

تجــاری از طریــق خط آهن کشــور 

صادرشدهاســت.منبع افزوده که 1٠1 

هــزار و 9٥9 تــن اجناس تجــاری از 

طریق بندر حیرتــان، 3٥ هزار و ٧31 

تــن از طریق بنــدر تورغندی و یک 

هــزار و 31٥ تن از بنــدر آقینه انتقال 

شدهاست.

حکومت دې د ترينکوټ...
يو شمېر نور اوسېدونکي وايي: ځينې 

وخت پــه کښــتيو کــې تېرېدونکي 

خلک په ســېندکې لوېږي ،چې اکرثه 

يــې ماشــومان وي.ظرف اغــا او عيل 

جان وايي: )) داليس کښتيو په واسطه 

مېرمنــې، نارينه او ماشــومان ټول له 

دې سېنده پورې غاړې ته اوړي، اکرثه 

او مېرمنې ســېندته  وخت ماشــومان 

په حال  بايدزموږ  لوېږي، حکومــت 

زړه وســوځوي.(( )) پُل نشته، خلک 

دومره پيسې نه لري ،چې اليس کښتۍ 

ته يې ورکړي، ډېر خلــک په ټوپانو 

لــه ســېنده اوړي.((دارزګان دکليو او 

بيارغونــې رياســت رئيــس عبدالغني  

))بالل(( هــم دخلکو دغه ســتونزې 

منــي او ژمنه کوي چــې ژر تر ژره به 

په ســيمه کې ورته يو پل جوړ يش.دی 

وايــي: دخلکــو دغه  ســتونزه يې تر 

وزارت پورې رسولې ده.)) موږ په دې 

برخــه کې خپله ټوله هڅه کړې او مته 

شــته چې دا پل ژر تــر ژره جوړ او دا 

ستونزه حل يش.(( بايدياده يش چې په 

هېوادکې دتېرو دوو لسيزو جګړو په 

پايله کې ګڼ شــمېر پلونه او پلچکونه 

ويجاړ شــوي چې خلک يــې له ګڼو 

ستونزو رسه مخ کړي دي.

قطر په افغانستان کې ...
 محمديونــس مومندزياتــوي: )) پــه 

افغانســتان کې درې عمده موضوعات 

او  دفسادنهشــتون  راتلــل،  ،)امنيــت 

دکوکنــارو کښــت لــه منځــه وړل( 

دې تــه زمينه برابره کــړې چې بهرين 

پانګونــه  دلتــه  او  رايش  پانګهــوال 

وکړي.((له دې رسه ســم، دسوداګرۍ 

او پانګونې خونې دمديره پالوي غړي 

پر دې باور دي ،چــې دچني، ايران او 

پاکســتان په ګډون دســيمې هېوادونه 

هم په افغانستان کې پانګونو ته لېواله 

دي.دده په وينا: په اوســني وخت کې 

اړتيا ده ،چې دافغانســتان په کانونو او 

کرنيزو برخو کې ډېرې پانګونې ويش.

خانجان الکوزی وايي:  

)) دايــران پــه څېــر ډېــر ګاونــډي 

هېوادونه دي، چې غواړي دوسپنې کان 

دوه تړونونــه وګټي. چني او روســيې 

هم پانګونې تــه لېوالتيا څرګنده کړې 

ده.((لــه بل لــوري داقتصــادي چارو 

شــنونکي په افغانســتان کې دبهرنيانو 

لپــاره دزمينــې برابــرول  دپانګونــو 

مهم  ډېر  لپاره  دهېوادداقتصاددغوړېدا 

ګڼي.داقتصــادي چارو کارپوه شــاکر 

يعقويب وايــي:  ))دپانګه والو دمايل او 

ځاين امنيت برابــرول، دبهرنيو پانګه 

والو لپاره دمالتړ او هڅونې دحلالرې 

پيدا کول او په افغانستان کې دپانګونې 

دراجلبولو لپاره دروښــانه او موخيزه 

تګالره درلــودل، هغه څــه دي، چې 

په افغانســتان کې دپانګونې په برخه 

کې مهم ګڼــل کېږي.((تر دې مخکې 

معاونيت  اقتصادي  الوزراء  درياســت 

وييل وو، په افغانســتان کې داســالمي 

امارت له بيا واکمنېدو وروســته ډېرو 

بهرنيــو رشکتونــو په افغانســتان کې 

پانګونــو تــه لېوالتيــا ښــودلې او په 

وينا يــې يادرشکتونه غــواړي چې په 

خصويص ســکتور کې تر ۱۰ ميليارده 

ډالره پانګونې وکړي.



گیاه هنگ که کشت آن در آب و هوای 
افغانستان با مصارف اندک ثمر خوب 
می دهــد، اکنون در والیات شــمال 
کشــور به تجــارت و کارو بار خوب 
برای مردم تبدیل شــده است.ترویج 
کشت این گیاه در کنار رشد اقتصادی 
نقش موثــری برایجــاد فرصت های 
کاری نیز داشــته و صدها تن سرگرم 
فعالیت در این بخش می باشند.امین 

الله یکــی از تاجران هنگ در بلخ می 
گوید: در حال حاضر یک کیلو شــیره 

 هنگ  تــا پانزده هــزار افغانی خرید و
 فروش... ص۷

د ښاري ښــکال دپروګرامونو په لړ 
کې پرون  په ملک اصغر څلورالرې 
کې د پامیر شــرکتونو ډلې په مالي 
مالتړ د ښاري ښکال یو سمبول تر 
جوړېدو وروسته د کابل ښاروالۍ د 
کلتوري او ټولنیزو چارو دمرستیال 
مولوي حبیب الرحمن منصور او د 

ښاري خدمتونو او چاپېریال ساتنې 
د مرســتیال مولــوي محمد خالد 
سجستاني له لوري ګټې اخیستنې 
ته وسپارل شــو.د کابل ښاروالۍ د 
ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال له 
هغو سوداګرو، چې تر دې دمه یې د 

ښاري ښکال ...   ۷مخ

چــارو  بهرنيــو  د  امريــکا  د 
پخــواين وزيــر مايــک پامپيو 
امريکايــي  د  افغانســتانه  لــه 
ځواکونو د وتلو پــه اړه وييل: 
واشــنګټن د ميلياردونــو ډالرو 
پــه ارزښــت پوځي وســلې په 
افغانســتان کې پرېښودې ،چې 
دا يــوه تېروتنــه وه. پامپيو له 
فاکس نيــوز رسه په خربو کې 
زياتــه کړې، د جو بايډن له دې 
ټوله  په  امريــکا  پرېکړې رسه 

نړۍ کې خپل ځــواک وبايله. 
د  زياته کــړې ،چې  نومــوړي 
ډونالډ  پخواين ولسمرش  امريکا 
ټرمپ هم له افغانســتانه د وتلو 

غوښتونکی و، خو په وينا يې: 

دوی غوښــتل چې د خپل هېواد 

رستېــرو او هغــو خدمتونو ته 

،چې پــه افغانســتان کې يې په 

دوو لســيزو کې تر رسه کړي، 

درناوي ويش.

روغتیــا  عامــې  د  بامیانــو  د 

د  وایي، چې  مسئولین  ریاست 

دغه والیت په مرکز کې د انتاني 

روغتون  بســتریز   ۳۰ ناروغیو 

پرانیستل شــو.د دغه والیت د 

عامې روغتیا د اړیکو مســئول 

ډاکټــر محمد نیطاقــي وایي، 

چې دغه ۳۰ بســتریز روغتون 

د روغتیا د نړیوال ســازمان په 

مالي مرســته او د یاد والیت د 

عامې روغتیا ریاست تر څارنې 

الندې جوړ او ګټې اخیستنې ته 

وسپارل شو.ورته مهال د بامیانو 

والــي مولوي ســرحدي د دې 

پروژې د ترســره کولو په برخه 

کې د عامې روغتیا  له ریاست 

مننه  ادارو څخه  مرستندویو  او 

وکړه او ویې ویل، چې د خلکو 

ترمنځ د ورورولۍ او یو د بل د 

منلو کلتور ته باید وده ورکړو او 

له تبعیض او قوم پرستۍ څخه 

ډډه وکړو. نومــوړي دغه راز د 

روغتیا له نړیوال سازمان څخه 

روغتیایي  د  چــې  وغوښــتل، 

سیســتم ودې ته جدي پاملرنه 

وکــړي او په هېواد کــې دننه د 

ښې درملنې زمینه برابره کړي.
  باختر

د راپورونــو لــه مخې، اشــغالګرو 
اســرائیلي ځواکونو د اشــغال شوې 
لویدیځې غاړې د ))نابلس(( ښار په 
غرب کې پر یوه موټر ډزې کړي، چې 
په پایله کې یې ۳ تنه فلسطیني ځوانان 
پریس  دي.فرانس  شــوي  شــهیدان 
آژانس د فلســطیني چارواکو  خبري 

په حوالــه ویلي، چې دغه دردوونکې 
پېښــه د یکشــنبه په ورځ هغه مهال 
رامنځته شوې، چې فلسطیني ځوانانو 

غوښتل ښوونځي ته الړ شي.
که څــه هم د صهیونیســت ریژیم د 
دفاع وزارت ویاند ادعا کړې، چې له 
موټره یې پر پوځیانو ډزې شوي او په 

نښه شویو کسانو د فلسطیني مقاومتي 
غورځنګ اسالمي جهاد سره اړیکې 
لرلې؛ خو د اسالمي جهاد سرچینو بیا 
د اشغالګر صهیونیست ریژیم ادعا رد 
کړې او په خبره یې د پېښــې پر مهال 
یې هېڅ کوم غړي په سیمه کې شتون 

نه درلود.

پالزمېنــه  پــه  ازبیکســتان  د 
تاشکند کې څه موده وړاندی د 
افغانستان په تړاو ناسته جوړه 
شوې و،چې د چني او روسيې 
ايران،پاکســتان،  پــه ګــډون 
تاجکســتان ، ترکمنستان او د 
ځانګړو  هېوادونو  ازبیکستان 
ګــډون کړی  په  کې  اســتازو 
وه.د ناســتې ګډونوالو په يوه 
د  افغانســتان کې  پــه  خولــه 
او  ټېنګښت  پر  تلپاتې ســولې 
همــداراز د برشي مرســتو پر 
دی.په  کــړی  ټېنګار  رســولو 
ورته مهال پــه نوي ډیيل کې د 

هند او منځنۍ...   ۷مخ

پکتيا کې يوشمېر سوداګر له اسالمي 
امارت څخــه غواړي چې د ډنډپټان 
له الرې دې ورته له پاکســتان رسه د 
رسمي ترانزيټ زمينه برابره يش.دوی 
وايي، که څه هم هــره ورځ پر دې 

الرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي 
او دواړو لوريو ته سوداګريز توکي 

لېږدول کېږي، خو په وينا يې، رسمي 
همداراز  ســوداګر  نه لري.دغه  بڼه 
زياتــوي، چې د ګمــرک امکانات 
کم دي او ډېــری وخت له بېالبېلو 
ســتونزو رسه الس او ګرېوان وي.د 

سوداګرو په وينا: د ډنډپټان الره له 
نورو هغو...   ۷مخ

شــامری از باشــندگان ولســوالی 
امــام صاحــب  والیت کنــدز با 
هزینه هــای شــخصی اقــدام بــه 
همــوارکاری و ترمیــم رسک هــا 
کرده اند. آنــان می گویند که مردم 
این ولســوالی در انتقال مریضان و 
محصوالت زراعتی شــان به مرکز 
والیت با مشــکالت زیادی روبرو 
اســتند، از این لحــاظ آنان تصمیم 
گرفته اند.  به هموارکاری رسک ها 
مســئولني محلــی در کنــدز امــا 
می گویند که در این راســتا برنامه 
انکشــافی وجود ندارد، ولی تاحد 
ممکن باشــندگان را در انجام این 

کار شان همکاری خواهند کرد.
خرابی جاده ها و مشکالت مربوط 

بــه انتقــال مریضــان و همچنان 
ولسوالی ها  از  زراعتی  محصوالت 
به مرکز کنــدز رسانجام برخی از 

صاحب  امام  ولســوالی  باشندگان 
را واداشــت که با هزینه شخصی 
تصمیم بــه ترمیم و همــوارکاری 
حرضت  بگیرند.حاجی  جاده هــا 

یاری، یکی از بــزرگان منطقه آق 
مسجد ولسوالی امام صاحب کندز 
می گوید : )) مشکالت ما وقتی حل 

می شود که مردم بتوانند محصوالت 
شــان را به وقت آن به مرکز انتقال 
 دهنــد، موترهــای مــردم خراب

 نشود .. ص۷ 

د پکتيــکا ښــاروالۍ لــه لــوري د 

مرکز ښــرنې ښــار د خرابو سړکونو 

د بيارغونــې چارې پيل شــوې ،چې 

شــاوخوا لس ميليونه افغانۍ لګښت 

پرې راځي او په څلورو مياشتو کې به 

يې کارونه بشپړ يش. د پکتيکا ښاروال 

محمد نارص هــالل وايي: پــه روان 

کال کې يې د مرکزه ښرنې ښار کې د 

شاوخوا شل ميليونو افغانيو په ارزښت 

څلور لويې پروژې پيل کړي ،چې يو 

شمېر يې ګټې اخيستنې ته هم سپارل 

شوې دي.)) موږ څلور سرې پروژې 

درلودې د ښار په داخل کې ،چې موږ 

په هغې کــې له مرکز هــم کومک 

غوښــتی و، چې، تقريباً شل ميليونه 

افغانۍ مرصف پــرې راغلی او اکرثه 

پروژې بشپړې شــوې او څو پروژې 

په څو ورځو کې پای ته رســېږي او 

آخــري يې هم دغه د ســړک د ترميم 

پروژه ده.((بل پلو د پکتيکا مرستيال 

وايل محب الله حامس د دې پروژې د 

چارو پر کيفيت ټينګار وکړ ...  ۷مخ

د ســولې نړيوال انستيتيوت په يوه 

راپور کــې ليکيل، چــې د ملګرو 

ملتونــو امنيــت شــورا بــه روانه 

مياشــت په افغانستان کې د يوناما 

ماموريت وغځــوي. د دغه راپور 

پــه يــوه برخه کې راغــيل، چې د 

دې شــورا غړي له افغان حکومت 

رسه د سيايس تعامل په تړاو د نظر 

اختالف لري او د ښــځو او نجونو 

افغان حکومت  په وړاندې يــې د 

ده.  کــړې  نيوکه  سياســتونو  پــر 

لــه دې وړاندې د ملګــرو ملتونو 

ملګرو  د  ګوترش  انتونيو  رسمني 

سپارښتنه  ته  شــورا  امنيت  ملتونو 

کړې ده، چې په افغانســتان کې د 

يونامــا ماموريت تر يــوه بل کاله 

وغځوي.
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په لغمان کې پر ۵ 
جريبه ځمکه کرل 

شوي کوکنار واړول 
شول

بازار هنگ در بلخ رونق يافته استبازار هنگ در بلخ رونق يافته است

په افغانستان کې د پوځي تجهيزاتو پرېښودل لويه تېروتنه وه

 تصميم مردم به ترميم سرک ها در ولسوالی تصميم مردم به ترميم سرک ها در ولسوالی
 امام صاحب کندز امام صاحب کندز

په ښرنه کې د سړکونو د بيا رغونې چارې پيل شوېپه ښرنه کې د سړکونو د بيا رغونې چارې پيل شوې

امنيت شورا په افغانستان کې د يوناما امنيت شورا په افغانستان کې د يوناما 
ماموريت  تمديدويماموريت  تمديدوي د تاشکند او نوي ډيلي وروستۍ غونډې به د اسالمي د تاشکند او نوي ډيلي وروستۍ غونډې به د اسالمي 

امارت له رسميت پېژندنې سره مرسته وکړيامارت له رسميت پېژندنې سره مرسته وکړي

اسرائيلي اشغالګرو ۳ فلسطيني ځوانان 
شهيدان کړي

 د کابل ښار په ملک اصغر څلورالرې کې
 د ښاري ښکال سمبول جوړ شو

د ډڼډ پټان الرې رسمي کېدل مو د راتلونکي د ډڼډ پټان الرې رسمي کېدل مو د راتلونکي 
کال له مهمو لومړيتوبونو څخه ديکال له مهمو لومړيتوبونو څخه دي

د هرات د مســتوفیت مســئولین وایي، 
چې د دغه والیت د مستوفیت په عوایدو 
کې د تېر کال په پرتله ٣١ سلنه زیاتوالي 
راغلی دی. د دغه والیت د مســتوفیت 
آمر همایون توخي له باختر آژانس ســره 
په خبرو کې ویلي، چې د روان کال په ١١ 
میاشتو کې یې ٢ میلیارده ۵۸۱ میلیونه او 
۵۹۲ افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت 
خزانې ته یې سپارلي دي.توخي زیاته کړه، 
چې دغې ادارې تــه ٣٨٦ میلیونه ۵۶۷ 
زره افغانۍ هدف ورکړل شــوی و، چې 
دوی له دې هدف څخه او ولس اعشاریه 
شپږ سلنه زیات عواید راټول کړي، چې د 
تېر ١٤٠٠ کال په پرتله ٣١ سلنه زیاتوالی 
ښــیی.ده وویل، چې دغې ادارې د نوي 
نورم پر بنســټ په دغه والیت کې د ۳۱ 
زره هټیو لپاره مالیه ټاکلې، چې موخه یې 
د نوي نورم پر بنسټ د مالیې د ټینګښت، 
په یــو ډول د قوانینو او طرزالعملونو پلي 
کول، د مالیاتو عدالت او شفافیت رامنځته 

کول دي.

د لغمان د نشــه یــي توکو په 
وړانــدې د مبــارزې مدیریت 
مســئولین وایي، چــې د دغه 
والیــت په الینګار ولســوالۍ 
کې پر ۵ جریبــه ځمکه کرل 
شول.د  واړول  کوکنار  شــوي 
دغه والیت د نشــه یــي توکو 
په وړانــدې د مبــارزې مدیر 
قاري ادریــس د باختر آژانس 
ســیمه ییز خبریــال ته ویلي، 
الینګار  د  چې د دغه والیــت 
ولسوالۍ اړوند کچور او سالو 
ســیمو کې پر ۵ جریبه ځمکه 
د کوکنارو کښت په بشپړ ډول 
محوه شوی.ادریس زیاته کړه، 
چې د کوکنارو د له منځه وړلو 
کمپاین دوام لري او ډېر ژر به 
د لغمان له ټولو ســیمو څخه 

کوکنار له منځه یوړل شي.
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په باميانو کې د انتاني ناروغيو ۳۰ 
بستريز  روغتون پرانيستل شو

د پکتيا سيمه ييز مسئولين: 

 د هرات د هرات
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