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  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜåه æکÜÜÜÜÜÜدنÜÜÜÜیÜÜÜخه لÜÜرÜÜÜÜÜÜÜÜوÜÜÜÜÜÜÜي لÜÜÜنÜÜرÝ غÜÜÜÜÜÜÜدÇشÜÜحمÜÜÜÜشر مÜÜÜÜسمæÜÜÜÜل 

Ç ÏفغانسÜÜÜÜتاÇ Ï äسÜÜÜÜالمي جمهوÑیÜÜÜÜت جمهÜÜÜÜوÑ ÑئÜÜÜÜیس   

ã په محمدÇشرÝ غني  ر مه  Ï١٥ل æالیت ته Ï سفر æÇ  لو

      Ï áاÜدنې پرمهÜلی Ï åرÜÜس æÑاÜقشÇ وÜه بېالبېلÜې لÏ  تÜÜالیæ

åæÇÒÑÇæ å ضعیتæ منیتيÇ عمومي.  

 ì جمهوÑ Ñئیس غني لوم

å کې چÜې   په Çمنیتي غون

یو شÜمېر نظÜامي ÇÑÇکینÜو    

  ÏوÜÜلÑÏ ÑوÜÜې حضÜÜه کÜÜم پÜÜه

¡ ÇمنیتÜÜÜÜÜي   ÜÜÜÜÜکæ äæ ÜÜÜÜÜ

مسوæلینو جمهÜوÑ ÑئÜیس   

  æÇ عیتÜÜضæ يÜÜمنیتÇ Ï هÜÜت

æبیرÇدÜÜÜÜÜÜÜه هک  تÜÜÜÜÜÜÜه پÜÜÜÜÜÜÜل

  á ÜکÑæ ÊاÜمعلوم. Ï ر لÜÜو

Çمنیه قوماندææ äÇیل¡ په Ïې æالیت کې Ï ملÜي پولیسÜو   

å کÜې Ï    . شمېر باید Ç Ïړتیاæ پر بنس ÒیاÊ شي Üپه غون

نظÜÜم عامÜÜه قومانÜÜدææ äÇیÜÜل¡ چÜÜې Ç ÏمنیتÜÜي Ï æÇفÜÜاعي     

  .وÇکونو تحرکاÊ باید ÒیاÊ شي

       Ï ¡لÜیææ یسÜئÑ تÜمنیÇ يÜمل Ï تÜالیæ ر ه Ï لÜو همدÑÇن

Ï í     ولÜÜو ÇمنیتÜÜي  ÜÜهمغ æÇ وÜÜل æ هلÜÜو  ÜÜ ÜÜانونو پÜÜه  ÑÇ

íÏ مخ شوې åې له ماتې سر من ه Ï.  

Ï هېÜوÏÇ جمهÜÜوÑ ÑئÜÜیس Ç ÏمنیتÜÜي مسÜÜوæلینو Ï خبÜÜرæ لÜÜه   

  Ï وÜÜÜÜل وÇکونÜÜÜÜو Ï هلÜÜÜÜو  ÑæÇېÜÜÜÜدæÑæ æسÜÜÜÜته Ç ÏمنیتÜÜÜÜي 

      Ï ېÜÜانو چÜÜو کسÜÜو هغÜÜول قÜÜدÇÏÑني پÜÜه تÜÜرڅ کÜÜې ææیÜÜل¡ 

 ÜÜو پÜÜکونÇو ه لیکÜÜو کÜÜې یÜÜې ÒړÑæتیÜÜا  ÇمنیتÜÜي Ï æÇفÜÜاعي 

هغÜÜه ÇمنیتÜÜي مسÜÜوæلینو تÜÜه    . ÜÜوÏلې بایÜÜد تقÜÜدیر شÜÜي   

å¡ چÜÜÜې Ï تقÜÜÜدیر æړکسÜÜÜانو لېسÜÜÜت Ïې      ÜÜÜکæ نهæوÜÜÜ Ñال

    í Üدې کÜنÇړæ هÜت تÜیاسÑ íÑي     .جمهوÜیس غنÜئÑ ÑوÜجمه

        ÈذÜج æÇ بÜه جلÜو پÜکونÇو ææیÜل¡ Ç ÏمنیتÜي Ï æÇفÜاعي 

ه الړå شÜي   Ï å    . کې باید کاغذپرÇني له من Üه کÜیاتÒ هÜهغ

کÜÜوÑن Ï مالتæ ÜÜړ íÏ¡ لÜÜه همÜÜدې ÇملÜÜه بÜÜه Ï    شÜÜهیدÇنو 

و  ÜÜولې کÜÜوÑن   ÇمنیتÜÜي Ï æÇفÜÜاعي  ÇکونÜÜو Ï شÜÜهیدÇنو 

 پاتې په æÏیم مخ کې          .وæپال

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنهیسرل

Ï º هیلو نوì فصل  رته æ Ïلسمشرغني ÇÑت   لو

        æÇ لیÇæوړÜل ìÑاÜې سÜې بÜه کÜه کچÜپ ÜلÒæ بې Ï ¡íÑا ÒæÑ مني¡ بېÇکې شته نا ÏÇپه هیو

ن ÇÑمن  Çæ حکومت ترمن یې æÇ لسæ Ï چې íÏ Êهغه موضوعا Ïفسا íÑÇÏÇ æÇ ì ته  ک

ن هغه مهاá نوÑ هم ÒیاÊ شو چې Ï ملي یوÇلي حکومت مشرäÇ په نظاã کې Ï خپلو  Çæ غهÏ

ÜوÏې         æ په تضمین باندې بوخÜت شÜوæÇ á ملÜي چÜاÑې یÜې تÜر شÜا پرې پÜه ÑÇÒæتونÜو æ .   æÇن

 åÑÒ ونه ت¡ چې Çمله په لس æÇæ لس تهæ ېÒÇیو äیاÒ یشæ سلنې Óو ÑÇÏÇتو کې Ïې پن

ې Ï æÇ الÑې پÜه æÇږæÏ    لوستي æÇ نالوستي  Üه کÜنو  ته مخæÏÇهیو æÑنو æÇ پایيæÑÇ äناÇو

       Ï ېÜÜو کÜÜلون ن  æÇ ابونوÜیÑÏ هÜÜې پÜÜو یÜې خÜÜین  æÇ í Üخ کیÜÜم åرÜÜس æتونزÜس ÒÇÑ ÒÇÑ هÜÜې لÜک

áشو ßÇÑناتو خوÇحیو.  

í چې وæÑ لیدá کی نو ته  ئیس  تر æلسمشر ÇÏæÇجرÇیي ÓæÇ Ñ چې Ï سرکاæÑæ  Ñستیو ک

ÜاæÇ ä پÜه حکومÜت بانÜدې ÇÑ Ï         یوå بریدå خپلې تیرæتنÜې    جبÜرäÇ کÜوæ æÇ íلÜس بیرتÜه پÜه 
íه کو ه نیولې¡ نوموړì  . ماتولو ه ه جدí ب æÇ æ ترړæ یو  æ Ïلسمشر غني æÑæستیو من

æ هیوæÏÇنÜو سÜرå یÜې        Üمالت æÇ يÜل شÜنه پیæÑنکې کې به کاæتلوÇÑ ېÏ �منه کوí چې په ن

íÏ نېÇæÑ Ñپه لو æې کید  Ï ړیکېÇ .  

په کÜې  چاÇæÑکي æÇ په  ه æلسمشر ÇشرÝ غني Ï خپلې حکومتوÇل په نوې  ې تو ان

 æÇ íÑæÇæ خبرې æ æ الیتæ هر Ï æÇ í خه لیدنه æک ه کوí چې Ï هیوÏÇ له هر æالیت  ه

ã په  وí په همدې ل کې æلسمشر غني  Ïل رæالیت  ١٦ستونزæ ته یې الÑې چاÑې æل مه لو

 åلو په موخه ترسرæÒÑÇ منیتÇÏ ي    . کته خپل سفرÜلÇæ هÜت لÜالیæر اغلي ÇشرÝ غني Ïلو

å کÜې چÜې     Üغون íÑÇÏÇ په åئیسانو سرÑ æÑÇÏÇ لتيæÏ ¡äÇمنیه قومندÇ ¡یيÇمحمدحلیم فد

ÏæÇ کæ äæ  åæ íشو åکې جوړ ãالیت په مقاæÏ ر æالیÜت پÜه بیالبیلÜو موضÜوعاتو¡      لو

  æÑوÜه نÜپ æÇ په پیلÑکاÏ äمسوکاÏ عینکوÏ ¡åړÇ  تامین پهÏ منیتÇÏ  وعÜرې  موضÜانو خب

اÇæÑل په تÜاالÑکې  . Çترې æشوې Ï æÇ å æ Ïلسمشر غني مهمې خبرې چې په íÑÇÏÇ  غون

ې¡ Ïخلکو په Âند ډیرې  السته æÇÑړنې  ÑÏلوÏې¡  مهمه خبرÏ åلتÜه¡   Ïخلکوپر æړÇندې æک

مکوغاصÜبین¡            Ï ېÜچ ¡å Üک åدÜن ر  ÇÏ هÜانونوت ÑÇ يÜمنیتÇ ºيÜغن ÝرÜشÇ رÜلسمشæ چې

Üوß نشÜي          Ïقیمتي ډبرæ قاچÜاقبرÇنو  لوتÜه æسÜپاáÑ شÜي¡ هی مخÜه æنیÜوÏæÇ áقÜانوä من

íÑیې پلوæ یا æÇ مکې غصب رکې . کوالì¡ چې æÏلتي  ندíæ کوí¡ چې په لو ر Ï ÇÏې 

    åÑاÜلپ ìæÏوÜن ¡íæ ېÜې فکر کÏ یا پهæÇ íæ چوليÇ ه مکوباندې خی کوموکسانو æÏلتي 

   ÜلتæÏ هÜخ رÒیدلي¡ ìæÏ ته پرته له کÜوæ ãړÇندیز  ãÇحر áکو Èه    ه خوÜت تÜلæÏ ېÜمک ي 

íÑپاÜÜسæ.        هÜÜک  ¡íرÜÜه لÜÜن äÇوÜÜو تÜÜکول ÞاÜÜقاچÏ ÑوÜÜن ºيÜÜنکæړæ ÞاÜÜقاچæډبرÏ و ÏکرæمیÜÜا

        í Üل کیÜ  ãرÜې مجÜه مخÜو لÜنینÇقو åذÜناف äتاÜفغانسÇÏ سم åمرسرÇ Ï لسمشرæ .  رÜلسمشæ

ریوته Ä ÇÏ¡ چې په Ïې کاÑ پسÜې پÜه خپلÜه     ه Òیرې لو  æپیلیدÏ ÑکاÏ äمسوکاÏ عینکوÏ

م¡ نوکÜÜÜه چیرتÜÜÜه ÏÏغÜÜÜه  رæÇسÜÜÜیدæنکو لپÜÜÜاÜÜ   åÑر لې پیÜÜÜل  شÜÜÜي Ïلو سÜÜÜترکاä کاÑبیÜÜÜا

í¡ چÜې    ÜبریÇه برÜمینÒکولوÑکاÏ      يÜÜمنیتÇ æÇ لکيÜلکي¡ غیرمسÜې مسÜÜک äاÜک íوړÜه نومÜÜپ

ر í¡ ډیرÏ ìلو رÇنوته Çړتیا لیدá کی ÑکاæÇکونکوÑه       کاÜه هغÜه کچÜپ äتاÜفغانسÇÏ اÜبیæÇ

   Ï مÜÜهæÇ äÇتوÑاÜÜکÏ åÑاÜÜلپ ìæÏ ¡í خÜÜه فÜÜاÑغی ÇقتصÜÜاÏ پÜÜه  وÇنانوتÜÜه چÜÜې Ïپوهنتونونو

لوãÑ مخ کېپاتې                             .  ... لوړتیاکې مهم áæÑ لوبوالì شي  په 

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دلیند میاشتې لوم د ۲۰۱۵ عیسوي کال دنوامبردوه ویشتمه    (۱)     پرله پسې ه (۷۴)    لوم کال، شپمه ه 

  ھ اخالق
لیـه وسـمل  اب رسول هللا صىل هللا  الق د ج صـفت  ه ا

ن دی او د صدق  الق د د ه ا ي  او  نو غوره معل بلل ک
ي   . مثره او جماهده بلل ک

لیه وسمل الق : فرمايي رسول هللا صىل هللا  ې زه د ا  ً نا یق
مكیل د پاره استول شوی مي ې هرـرة رىض  .د  ـه ابـ مهدار

لیه وسـمل : هللا عنه وايي ه   رسول هللا صىل هللا  ـ نـه پو
ـوم،وشوه ـت تـه بـه  ې  ې ج ي؟ ویـ ـ ل ت دا لـک ز

ان: فرمایل القو  و ا رٻدويك او د    . د هللا نه و

رکې Ïلنکن  په لو

  وæنیزمرکزپرÇنیستل شو
 Ï رکې ÜÜوæنیزمرکزÇÏطالعاتوæÇفرهن   کنلÜÜن پÜÜه لÜÜو

ã پÜÜه   ÑیاسÜÜت Ïع ÜÜلÏ ېÜÜک ÜÜنÇÏæ هÜÜپ äابتوÜÜه کتÜÜه  ١٧امÜÜم

å چÜÜÜÜÜÜې ÏÏې  . ÑسÜÜÜÜÜÜماñ پرÇنیسÜÜÜÜÜÜتل شÜÜÜÜÜÜو  ÜÜÜÜÜÜه غونÜÜÜÜÜÜهغ

   ÜÜش åوړÜÜه جÜÜه موخÜÜتې پÜÜنیسÇپرÏلي مرکزÇæر وºåæ í لÜÜو

ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜÜÜئÜÜÜÜÜیس   محمÜÜÜÜÜدحلیم فÜÜÜÜÜدÇیي¡ 

محمدشفیق پوپل¡ ÇÏطالعاتوæÇفرهن Ï ÊÑÇÒæعامه 

 ¡áاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜمین äاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخÇæÏ ئیسÑابتونونوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکت

Ï ÊÑÇÒæ ÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ   یسÜÜئÑ رچینوÜÜاني سÜÜنسÇ

ÇحمدضÜÜیا ÇنÜÜÜوæÏ ¡íÑالیتÜÜي شÜÜÜوÇÑ مرسÜÜتیاá عÜÜÜدÇلت    

  چاÑ æÑئیس¡ æÏالیت ÏمقاÏ ãسکتوì íÑعبدÇلرحیمز

  
     æÑÇÏÇ يÜÜÜÜلتæÏ یني Ïر غÜÜÜÜالÑ ãسÜÜÜÜوá کÜÜÜÜامرÏ ¡äÇلÜÜÜÜو

Ä í äæ ک وÇنانو  æÇ یاالنو¡ میرمنو   .Ñئیسانو¡ åÏÒ ک

   åوÜÜÜل شÜÜÜپی åرÜÜÜس ÊæالÜÜÜه تÜÜÜیتونوپÂکوÑومبا Ï å ÜÜÜغون .

ÇÏطالعاتوæÇفرهن ÑئÜیس ÏلیÜنکن    محمدشفیق پوپل

  پاتې په æÏیم مخ کې                     ...  وæنیزمرکز

 Óمحسوæ ÊصالحاÇ äÏÑæÂ

  کرäÏ تغیرÊÇ حق مرÇ ãÏست

د حلیم فدÇیی Çæلی لوگر Ç ÑÏین مطلب ÇÑ محم

محفل معرفی معاäæ جدید مقاæ ãالیÜت لÜوگر   

  ÏوÜنم ÑاÜظهÇ.    ÑÏ بتÜÜین مناسÜه همÜÜه بÜل کÜÜمحف

مقÜÜÜÜÜاæ ãالیÜÜÜÜÜت لÜÜÜÜÜوگر بÜÜÜÜÜا ÇشÜÜÜÜÜترÇæ ßÇلÜÜÜÜÜی   

 ãÑاÜÜÜچهÇلو äÇدÜÜÜمنیه¡قومانÇ äÇدÜÜÜلوگر¡قومان

  ìÇÑوÜÜÜÜÜÜÜÜش ìاÜÜÜÜÜÜÜÜعضÇæ یسÑ¡یÜÜÜÜÜÜÜÜمل ìæÏÑÇ

 äÇدÜÜÜمنÑکاæ¡لتیæÏ ÊÇÑÇÏÇ ìاÜÜÜسæÑ¡الیتیæ

محمÜÜد حلÜÜیم   .بÜÜوÏ مقÜÜاæ ãالیÜÜت تÜÜدæیر یافتÜÜه  

  ÊالحاÜÜÜÜصÇ äÏÑæÂ تÜÜÜÜی لوگرگفÜÜÜÜلÇæ ییÇدÜÜÜÜف

æمحسوÓ کرäÏ تغیرÊÇ حق مسلم مرãÏ لوگر 

ÇسÜÜت ÇیÜÜن ÇصÜÜل ÑÏ صÜÜوÊÑ همÜÜاهنگی کامÜÜل   

ÑÏæسÜÜت میÜÜاä تمÜÜاÑÇ ãگانهÜÜاæÏ ìلتÜÜی لÜÜوگر     

  .Çمکاä پذیر میباشد

  
 ÑÏ ÇÑسبق لوگرÇ äæمعا ìها ÏکرÑلی لوگر کاÇæ

  ìÑÇدÜÜÜحکومتæ یÜÜÜلتæÏ ìاÜÜÜه هÜÜÜت پایÜÜÜحاکمی

شمگیر خوÇندå به معÜاäæ جدیÜد  مقÜاã    خوÈ چ

ÑÏ پیشÜÜبرÏ هرچÜÜه ) æ)ÌالیÜت ÑÏ ÒÇگÜÜاå خدÇنÜÜد 

  ÏرÜÜتدعا کÜÜسÇ دÜÜمزی ÊاÜÜتوفیق ÊÇÑوÜÜمÇ رÜÜبهت .

   ãاÜÜÜد مقÜÜÜجدی äæاÜÜمع ÒÇ وگرÜÜÜی لÜÜÜلÇæ äاÜÜهمچن

تا کشتی ÇÑ که تماã مسوæلین  æالیت خوÇست

 ÑÏ کامیابی áمنز ìالیت به سوæ ینÇ لتیæÏ...  

  بقیه ÑÏصفحه æÏهم

 

ن موادخوراىك دروالیت   ده ها
   لوگر،به مردم مكک شد

 عقرÈ 20بتاÑیخ  åÏ هاتن موÏÇخوÇÑکی 
ÑÏبÜÜدá کÜÜاÑ بÜÜه ششصÜÜدتن æÑÏلسÜÜوÇلی  

برæ ßالیت لÜوگرÒÇطرÝ موسسÜه   برکی 

 .توÒیÜÜÜÜÜÜع گرÏیÜÜÜÜÜÜد غÜÜÜÜÜÜذÇیی جهÜÜÜÜÜÜانی  

ÇنجنیرÑحیم Çمین æلسوáÇ برکی برß به 

تÜÜÜÜن  ÒÇ119جمÜÜÜÜع :Ç�ÂنÜÜÜÜس باخترگفÜÜÜÜت 

موÏÇخÜÜÜÜÜÜوÇÑکی کاÑÏÑبÜÜÜÜÜÜدá غذÇ¡بÜÜÜÜÜÜه  

گنÜÜÜÜÜدæÑ¡ãغن¡áÇÏ¡نخوÏ ششصÜÜÜÜÜد تÜÜÜÜÜن 

æموسسÜÜÜه æWFPنمÜÜک ÒÇطÜÜÜرÝ موسسÜÜه   

CRSDO   تÜگرف ÊÑوÜÜک صÜلی  .کمÇوÜÜلسæ

      ðقبالÏÇرÜÜÜفÇ نÜÜیÇ هÜÜد کÜÜی گویÜÜم ßرÜÜی بÜÜبرک 

  ìÒÇدÜÜÜÜÜÜÜÜنÇ لÜÜÜÜÜÜÜÜجغ äدÜÜÜÜÜÜÜÜل شÜÜÜÜÜÜÜÜتکمیÑÏ9 

 ßرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜک  کیلومترسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاخت یÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜسæ

   ßرÜی بÜلی برکÇلسوæÑÏ ìÏستناÇÑÇیوÏ

   åÏوÜÜت نمÜÜÜت لوگرفعالیÜÜالیæ هÜÜÜد کÜÜÜنÏبو

 ÇانرÜÜشÏته مزÜÜگذشÒæÑ) ÇذÜÜغ áدÜÜبÑÏÑکا (

یکÜÜتن ÒÇگÜÜاÑگرäÇ بÜÜه   .ÑÏیافÜÜت نموÏنÜÜد

  ìندÜÜÜخرسÑظهاÇ منÜÜÜهللا ضÇدÜÜÜحمÇ مÜÜÜسÇ

    åدÜشÏیا ÊاÜموسس ìÑاÜهمکæ کمکÒÇ

چÜÜوپرå�æ هÜÜا  تطبیÜÜق همعÜÜالåæ نمÜÜوÏ کÜÜه  

   ìÇرÜÜÜÜÜÜب ÇÑÑاÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜمینÒ  همÇرÜÜÜÜÜÜف ãÏرÜÜÜÜÜÜم

میسÜÜÜاÑÏæÏÒپهلوäÂ ì باعÜÜÜث ÂبÜÜÜاÇÏنی  

 ÊباÜÜقصæÇقرÑÏ یÜÜنÇعمرæ   ìæ ¡ÏوÜÜمیش

æÏÒÇلÜÜÜÜÜÜÜت میخوÇهÜÜÜÜÜÜÜÜد کÜÜÜÜÜÜÜه ÑÏتطبیÜÜÜÜÜÜÜÜق   

  å�æوپرÜÜÜÜÜÜÜÜهمچ    ìاÜÜÜÜÜÜÜÜه ÔالÜÜÜÜÜÜÜÜا تÜÜÜÜÜÜÜÜه

 باختر           .مزیدشانرÇبخر� Ïهند

 äÏکر Óمحسوæ ÊصالحاÇ äÏÑæÂ

  تغیرÊÇ حق مرÇ ãÏست


