
 
 

 
 

 

  

په لو－رک３ دکتـاب اوکتـاب   
    لوستلو اون９ ولمان％ل شوه

     ÈاÜکتÏ ېÑوÜه لÜت لÜیاسÑ فرهنæÇطالعاتوÇÏر Ïلو

 Ï ÜنæÇ لوستلو ÈکتاÏæÇ یÇوÜه  غÜل    ٢٦ي پÜ مÜه æلمان

رÇæلي محمÜدحلیم      å کÜې لÜو Üې لمان غونÏ په ¡åشو

فÜÜÜدÇیي¡ ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜئÜÜÜیس محمدشÜÜÜفیق   

ندÂ ìæمرجمع ر æÇ فرهنÏ ¡ ني¡ پوپلÇÑÏ لدینÇ ه

Ï هÜÜÜÜÜÜÜعام äابتوÜÜÜÜÜÜÜي¡ کتÜÜÜÜÜÜÜالحمدفیضÇدیر عبدÜÜÜÜÜÜÜم 

ینÜÜي ÇÏÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜیاسÜت کÜاÑکوæنکي¡     

  æÇ نوÇنانو¡ شاعرÇو æÏلتي Ñ æÑÇÏÇییسانو æÇیوشمیر

   Ä í Üک äæ Ü å کÜې  غون ÏغÜه  . خبریاالنو په Ïې لمان

ومبÜÜاÑکوÂیتونو پÜه تÜÜالÊæ سÜرå پیÜÜل     Ï å Üغون لمان

åوÜÜÜو . شÜÜÜغلÇÑ لÜÜÜفیق پوپÜÜÜه محمدشÜÜÜ Ï هÜÜÜلوتÇنوæ

ن ÏکتاæÇ È کتÜاÈ لوسÜتلو پÜه     ÇÑغالست æیلو تر

ې¡ ÏکتÜÜاÈ مینوÇلوتÜÜه یÜÜي  ææیÜÜل چÜÜې   ÜÜکæ رېÜÜخب åړÇ

 ÈکتاÏ æÇ جوړ شو äرعامه کتابتو ìæÏÏ پر م Ïلو

لوستونکو لپاÏ åÑلوست Òمینه برÇبرå شوå¡ چÜې بایÜد   

    ÏاÜÜي یÜÜولی شÜÜکæ تونکیÜÜلوسæÇ áÇæ هÜÜهرمین ÈاÜÜکتÏ

    í ÜÜÜکæ هÜÜÜجعÇه مرÜÜÜت äابتوÜÜÜلي   . کتÇæر ÑæپسÜÜÜې لÜÜÜو

محمÜدحلیم فÜÜدÇیيÏ ºکتÜÜاÈ لوسÜÜتلو پرÇهمیÜÜت æینÜÜا  

æخه  منند  æÑæÇæíله¡ ÇÏطالعاتو æÇفرهن Ñیاست 

لې       å¡ چې په خپÜل تÜوäÇ یÜی ÏکتÜاÈ سÜپی ندå ک ر

یزÇمکانÜاتو بانÜدې  یÜاÑæ  åÏځ       ې  لپÜاåÑ پÜه ډیرنا Ñæ

لÜÜه وÇنانوتÜÜه ÏیوپیغÜÜاã پÜÜه تÜÜرڅ کÜÜې    . æلمان فÜÜدÇیي 

ولنې ته æغزææ ¡íæیل¡ چې ÏکتاÈ لو ستلو فرهن 

 ÈاÜÜÜÜÜÜÜÜÜکتÏ äÇوÜÜÜÜÜÜÜÜÜ وهر تر

 æÇ ìÏږæÑ تلوباندېÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜلوس

معلومÜÜÜاتو بانÜÜÜدې برالسÜÜÜی   

í ÇæلÜÜي هÜÜم  ÏخپÜÜل  .  پیÜÜدÇک

 åړÇ ړنوپهæÇÑ ي  السته فرهن

ææیÜÜÜل¡ چÜÜÜې  ÏیÜÜÜوå کÜÜÜاá پÜÜÜه 

کې  وکه کتابونÜه خپÜاåÑ    ٧ل

    æ ÜÜÜÜې لنÏ هÜÜÜÜې پÜÜÜÜچ ¡í ÜÜÜÜک

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوکې  بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ÏÏې  Ñæ

کتابونولپÜÜÜÜÜاåÑ یÜÜÜÜÜوÏÇ åبÜÜÜÜÜي 

  .ناسته جوړå شي

ÜÜÜÜÜÜÜې پÜÜÜÜÜÜÜه æیÜÜÜÜÜÜÜاړ    Ñæ ېÏÏ

تلي  æÇ å غ وتنو تک ر Ïلو

  ÜÜکلي غÜÜ í شÜÜعرæنه  پÜÜه ډیÜÜر  شÜÜاعرÇنو خپÜÜل جÜÜوړک

æنوÇلو تÜÜه æلوسÜÜتل ÜÜ ې  ÜÜغونÏ . هÜÜغÏ هÜÜه پÜÜ همدÑÇن

å کÜې ÏکتÜابونو ننÜدÑÇتوÏ äسÜهاÑ لÜه نهÜه        لمان غون

بجوپوÑې ÏکتاÈ مینوÇلو لپاÇÏ åÑطالعاتو ٥بجونه تر

  .وæÇÄ íفرهن Ñیاست په تاالÑکې پرÇنستل ش

عبدÇالحمدفیضÜÜÜÜي ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜÜیاسÜÜÜÜت    

Üه بانÜدې    Ïکتابتوä مدیر ææیل¡ په یاÏنندÑÇتوä کې 

)١٤٠٠٠ (   åÑاÜو لپÜلÇمینو ÈکتاÏ وکه کتابونه مختلف 

å¡ پÜÜه Ïې        ÜÜه کÜÜیاتÒ هÜÜهغ ¡áوÜÜدې شÜÜنÇړæ هÜÜې تÑÇدÜÜنن

نندÑÇتوä کې ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ  ÜیاسÜت کتابونÜه    

ي هÜÜم     )  ٤٠٠٠( خپÜÜÜلسÜÜربیرÏ å نیÜÜÜاíÒ کتÜÜاÈ پلÜÜÜوÑن

Ä í   .کتابونه نندÑÇې ته æړÇندې ک

رÏعامه کتابتوä مشر عبدÇالحمدفیضي ææیÜل¡   Ïلو

رپÜÜه عامÜÜه کتÜÜابتوä کÜÜې   ) ١٤٠٠٠( چÜÜې æÇسÜÜمهاÏ áلو

ÜÜÜولنیز¡ ÏÇبÜÜÜي¡ ساینسÜÜÜي¡     وکÜÜÜه  بیالبیÜÜÜل ÏینÜÜÜي¡ 

     áاÜې پرمهÜ ÑæÏ ېÜته¡ چÜکتابونه شÑنو æÇ معلوماتي 

Üي     ١٠٠ ÇÑ åÑتلولپاÜلوس ÈاÜکتÏ جعینÇرÜې   تنه مÜچ ¡

٣٠  íÏ ونېÜÜې نجÜÜلنه  یÜÜه  . سÜÜعامÏ  يÜÜه فیضÜÜ همدÑÇن

ÜوæنیزæړیامرکزیاæÏنه هÜم     ن  Ï لکÜن  کتابتوä تر

 ìپه پا æ å¡ چې  ÏیاÏمرکز åÏÒ کوæنکي هم åÏÒÏ ک æک

کتÜÜابتوä کÜÜې    عامÜÜه  کÜÜې   ìæÏ  خپلÜÜې سÜÜتونزې  پÜÜه    

  .Ïکتابونوپه لوست æÇیا ÏکتاÈ پر æړلو حلولی شي

رعامÜÜه   کاá   پÜÜاتې ÏنÜÜه íæ¡ چÜÜې لو ÜÜسæپر äابتوÜÜکت

   åæÏ هÜÜÜدې پÜÜÜچترالنÏ  تÜÜÜیاسÑ ÜÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ

Üه       مکه  په یو پوړ کÜې  پÜه پاخÜه ÇæÇساسÜي تو جریبه 

Ñæغوá شو¡ چې å æÏ  لوÏ ìکتاÈ لوستلوصالونونه¡ 

 ÑوÜÜÜÜÜن æÇ ېÑÇÏÇ íÑاÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜ .ÂسÜÜÜÜÜانتیاæې لÜÜÜÜÜرíې پن

نې Ñæکشا� په الÇæ åÑچوá شوÏمالي     Ñæ ېÑÏ په برخه کې 
رÇÏط العاتوæÇفرهن Ñیاست په تاالÑکې Ïمالي Ïلو

ن Ñæ ېÑÏ کولوپه برخه کېÑæ ÈحساæÇی 

Ï کشا�Ñæمه پ٢ولې  په غبرåÑه ال  áچوÇæ

¡ یÜاÑæ ÏکشÜا� ÇÏطالعاتوæÇفرهنÜÜ   شÜو 

 Ï æÇ ÇوÜÜÜÜدیریت لخÜÜÜÜانو مÜÜÜÜنÇو Ï تÜÜÜÜیاسÑ

)ANCB ( ر موسسې په مالي مرسته Ïلو

ینهتنو æÏ Ï٢٥لتÜÜي ÇÑÇÏÇتÜÜو  ÜÜ æÇ هÜÜینÑنا 

ړ شÜÜÜوÄ ì¡ چÜÜÜې پکÜÜÜې Ï ماموÑینوتÜÜه جÜÜÜو 

�ÑæنÜاá جوړæلÜو¡ لیجرجوړæلÜو Ï æÇمÜالي     

 ÊوعاÜموض åړÇ حساباتو پهº  لوÇنوæ تÜه  ÑæÏکشÜا� 

  åوÜÜÜش á ÜÜکÑæ هÜÜنÒæÑ .   ا�ÜÜÜکشÑæÏ لÜÜفیق پوپÜÜمحمدش

áنیستې پرمهاÇپرÏ   يÜلتæÏ کشا�Ñæ غهÏ یل¡ چېææ

      ¡íکوÑاÜÜÜې کÜÜÜه کÜÜÜه برخÜÜÜالي پÜÜÜمÏ ېÜÜÜه چÜÜÜینوتÑمامو

     Üه کÜیاتÒ لÜپوپ ¡í ÜوÑ تمÜامی æÇ  ßتنا ÒÑÇ  ېÜچ ¡å

ې پÜÜه ÇخیسÜتو پÜÜه خپلÜÜو  نÏÒæÑ Ü  مÜاموÑین Ñæ ÏکشÜÜا�  

ې ÑÏلوÏې  هغه به حل شÜي íÑÇÏÇ  æÇ کاæÑنوکې ستونز

ÏÑÇÏÇنه  ېæÑه به یې کا íهم په سمه تو   .پرمخت æک

ÜÜتنه      æنوÇلو غو ÜÜ وتنÜÜو  Ñæ ÏکشÜÜا� پÜÜه پÜÜاì کÜÜې 

å¡ چÜÜÜې ÑæتÜÜÜه ÑæکشÜÜÜاپونه  æÏلتÜÜÜي ماموÑینوتÜÜÜه   ÜÜÜکæ

Üو ìæÏ پÜه   á شÜي وÒÏیاæ Êخت لپاåÑ  په الÇæ åÑچ ¡ تر

ÑæÏکشا� په پÜاì کÜې   . خپلو چاæÑکې برالسې ææسي

ې  æÒæÑنکو په    .ææیشل شوېهم تصدیق پا

   خوÏکرÇÑ ÒÇÂä Ïتیم ìÏÇÒÂ کلنگاÑ مقاã نخست  
ÑÑÏقابÜÜت هÜÜاì فوتسÜÜاá تحÜÜت نÜÜاã همکÜÜاìÑ مÜÜرãÏ بÜÜا      

بÜÜا   ثÜÜوÑ  28 بÜÜه   تÜÜاÑیخ پÜÜولیس ÑÏ مرکÜÜز æالیÜÜت لÜÜوگر    

Ñکلنگا ìÏÇÒÂ ت  قهرمانی تیمÜیاف äه    . پایاÜه بÜل کÜمحف

Çیع جوÒمحمدشفیق یمناسبت تو ßÇشترÇ ها با áÇمدæ ز

پوپل Ñییس Çطالعاæ Êفرهنگ¡ سÜمونوáÇ نثاÇÑحمÜد   

عبدÇلرحیمزÂ ìمÜر ÇمنیÜت قومنÜدÇنی ÇمنیÜه¡ سÜمونمل      

محمÜÜÜدفیرÒæمحرÇبی مÜÜÜدیرتعلیم æتربیÜÜÜه قومنÜÜÜدÇنی   

   äاÜÜنÇجوæ äÇÑکاÜÜشÒÑæ ¡هÜÜمنیÇ   ÊاÜÜطالعÇ تÜÜیاسÑ ÑÏ

  .تدæیریافته بوÏلوگر  æفرهنگ æالیت

صÜحبت  محمد یونس Âهنگر مسوäæÒ ÔÒÑæ áæ جنوÈ نخست 

åÏوÜÜنم   ìÑاÜÜت بهÜÜنمنÑایی توÜÜنهÑæÏ ¡تÜÜگف   ãاÜÜت نÜÜتح áاÜÜفوتس

   ÑوÜا حضÜین بÏلو ãیوÒجمناÑÏ با پولیس ãÏمر ìÑهمکا

کÜه   بوÇÏÏشت صد ها تÜن ÒÇ تماشÜاچیاä برگÜزÑÇ گرÏیÜد    

 ÜفتنÑ هم Ýبه مصا äعقابا æ Ñکلنگا ìÏÇÒÂ ìتیم ها æ د

      æ ÏÑوÜم خÜقÑ ÑاÜکلنگ ìÏÇÒÂ یمÜع تÜنتیجه به نف ãفرجاÑÏ

   .Çین تیم ÑÏمکاä نخست قرÑÇگرفت

  æ زÜمرک ÒÇ تیم åÏÒÇæÏ Êین مسابقاÇÑÏ که ÏæفزÇ هنگرÂ

   ÒæÑ åÏ هÜد کÜنÏبو åیدÒÑæ ßÇشترÇ ßلی برکی برÇلسوæ

  .ÇÏ ãÇæÏشت

سÜÜپس سÜÜمونوáÇ نثاÇÑحمÜÜد عبÜÜدÇلرحیمزÂ ìمرÇمنیÜÜت   

کاìÑ مرãÏ خصوصÜاñ جوÇنÜاä   قومندÇنی Çمنیه لوگر هم

ÇÑ بانیرæهاÇ ìمنیتی نهایت  ÒÑÇندå خوÇنÜدÇ åفÜزÏæ کÜه    

ÒÑæشکاäÇÑ میتوÇنند ÑÏتامین Çمنیت  نقÜش مهÜم ÇیفÜا    

  .نمایند

    ÇÑ ÔÒÑæ ¡گÜÜÜفرهنæ ÊاÜÜÜطالعÇ یسÜÜÜیÑ لÜÜÜفیق پوپÜÜÜد شÜÜÜمحم

     åÏوÜنم äÇوÜعن äاÜنÇمانی جوÜجس æ ìشد فکرÑæ ضامن سالمتی

   ìاÜائی هÜنÇشی توÒÑæ مختلف ìشته هاÑÑÏ äناÇگفت¡ باید جو

  . شاÇÑ ä تباÏ ÒÑهند

ÑÏپایÜÜاä بÜÜرìÇ تÜÜیم هÜÜاì برنÜÜدãæÏ æ áæÇ å تحÜÜایف نیÜÜز توÒیÜÜع         

وì سÜÜÜاÒماä گفتÜÜÜه میشÜÜÜوÇ ¡ÏیÜÜÜن ÑقابÜÜÜت هÜÜÜا ÒÇ سÜÜÜ      .گرÏیÜÜÜد

ÔÒÑæ افیÜÜنکشÇ    ومیÜÜدیریت عمÜÜم æ äاÜÜنÇجو æ   äاÜÜنÇجوÑموÇ

Ïبو åیدÏگر ìÒÇندÇ åÇÑ فرهنگæ ÊطالعاÇ یاستÑ.  

  باختر 

سه شنبه د۱۳۹۵ کال دچنا دمیاشتې لوم، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دجون یوویشتمه     (۱)    پرله پسې ه (۸۰) لوم کال، دریمه ه 
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  تیم تخت شاå قهرماä شد

 ìرæهÜÜا یÒÇ ن تیÜÜ تحÜÜت نÜÜاã حما  (کرکÜÜت کÜÜه   Ñ ÑÏìقابÜÜت هÜÜا  

 نیÇ ¡تخت شاå قهرماä شد میشدå بوÏ ت Ç åÇÑìندÒÇ) یتیÇمن

لÜÜوگر   یملÜÜ  وäیÜÜ زیتلو ویÏÇÑ ÜÜ تیÂ ÜÜمر ìتوÑنمنÜÜت کÜÜه ÒÇ سÜÜو  

 Ç åÇÑìنÜدÒÇ  میتÜ  24 اäیÜ م یتÜ یÇمن ìرæهایÒÇ ن تیبخاطر حما

Ïیگرåد  Ïبو ãفرجاÑÏنست قهرمان میتÇتو åیتخت شا  äÂ ÒÇ ÇÑ

 .دیخوÏ نما

 تیÑÏÜÜ مقÜاæ ãال  زیÇمÜدáÇ هÜا æجÜو    عیÜÜکÜه بÜه خÜاطر توÒ    محفÜل 

Çهللا  بیدقریلوگر¡س یÇæل ییفدÇ میلوگربا Çشترß محمد حل

Ñ ÊÇÏاÜÜسÜÜسی ÇÑوÜÜشì الæیÜÜف  ¡یتÜÜد شÜÜقیمحم Ñ لÜÜپوپÜÜسی 

 ìعضوشÜÜÜوì ÇÑمزیÇطالعÜÜاæ Êفرهنگ¡عÜÜÜدÇلت عبÜÜÜدÇلرح 

جوÇناä  ی¡مل وäیزیتلو ویÂمر ÏÇÑ الÈیس دÑیرحی¡میتیæال

æتد äÇÑشکاÒÑæ æافتهی ری   Üس ÇدÜبتÇ Ïا  بیدقریبوÜهللا سÇ ÊÇÏ

Ñسی ÇÑشوì الæی Üا   یتÜحبت هÜصÑÏشیلوگر  ÑÇزÜبرگì  Üنیچن 

مهم ÒÑÇنÜدæ åبÜاÒÑ    تیمسابقاÑ ÑÏ ÇÑ Êشد ÔÒÑæ کرکت نها

 .کرÏ یتلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نیÇ ÒÇ Ü یلÜوگر ضÜمن قÜدÇÏÑن    یÇæلÜ  ییفدÇ میمحمد حل سپس

لÜÜوگر ÇفÜÜزÏæ کÜÜه    یملÜÜ وäیÜÜزیتلو ویÏÇÑÜÜ تیÂÜÜمر کیÇÜÜقÜÜدãÇ ن

 هÜÜÜا توÑنمنÜÜÜت ìبÜÜÜا Ç åÇÑنÜÜÜدÒÇ یتÜÜÜیÇمن ìرæهÜÜÜایÒÇ ن تیÜÜÜحما

 تیÇÜÜمن نیÑÏ تÜÜام توÇندیمÑÑÏشÜÜته هÜÜاì مختلÜÜف ÒÑæشÜÜی¡  

Çنقش بسزì نما ÇÏÇ ÇÑدی. 

منسÜجم نمÜوì    äÏش عالåæ کÜرÏ کÜه بÜرÇ   انلوگر ÑÏ سخن یÇæل

Òباæ äاÜÜنÇیجوäاÜÜت  کنÜÜکرکÜÜکی æÑ نظمÜÜم äالÜÜتیپÜÜدس  ÏÑÇÏ

æهÜÜک ÏÇÏ åدÜÜعæ ÑÏåÑÇÏÇ وگر تغÜÜل ÏÑوÜÜت بÜÜکرکÜÜیÊÇر  ÇÑ تÜÜمثب

ÏÑæÂ دÜÜÜÜÜÜÜهÇخو  ÏرÜÜÜÜÜÜÜیی خبÇدÜÜÜÜÜÜÜف ìاÜÜÜÜÜÜÜقÂ¡  ÖرÜÜÜÜÜÜÜه غÜÜÜÜÜÜÜک ÏÇ

ÑشدبیشÜترÔÒÑæ کرکÜت یÜک تÜیم ÇÑ تحÜت نÜاã مقÜاæ ãالیÜÜت        

ÏهدنموÇخوÏیجاÇ لوگر. 

ÇطالعاÊ فرهنÜگ ÇÑ ÑÏبÜط    Ñئیس پوپل قیمحمد شف سپس

æ  همه جانبه نموì ÏجوÇناä صحبت ها ÔÒÑæì برÇ تیبه Çهم

ÏæفزÇ  ÇرÜب åÑÇکرکت همو ÔÒÑæì    اÜه äاÜفغÇ   ìاÜیت هÑæرÜمس 

ÒیÏا  ÇÑÑستبباÇ åÏÑæÂ  برکتÒÇæ   اÜا بÜم Þکرکت بیر äیکناÒبا

   ìقاÂ¡تÜÜÜسÇ åدÜÜÜمÂÑÇهتزÇ هÜÜÜف بÜÜÜمختل ìهاÑوÜÜÜکشÑÏÑفتخاÇ

پوپل ÒÇجوÇناä که به ÔÒÑæ کرکت عالقه ÑÇÏند¡خوÇست که 

 یمل میمثل قهرماناä ت ندåید تا باشد Â ÑÏنکن یáÏ سع یÒÇ ط

ÇفغانسÜÜتاÇÑì   ä بÜÜرÇ یÇفتخÜÜاÊÇÑ فرÇمÜÜوÔ ناشÜÜندن   کرکÜÜت

  .کسب نمایند

مÜÜاå ثÜÜÜوÑ   ٢٢بÜÜه تÜÜاÑیخ   مسÜÜابقاÊ   نیÐ ÜÜکÜÜر ÇسÜÜت کÜÜه Ç    قابÜÜل 

ÒغاÂ åشدÏنمنت یاÑتوÑÏ ¡Ïنمو ãÇæÏÒæÑ åÏید که پانزÏ٢٤گر 

تیم ÒÇمرکزææلسÜولی هÜا شÜرکت ÒÑæیÜدå بوÏنÜد کÜه ÑÏفاینÜل        

تÜÜÜÜیم تخÜÜÜÜت شÜÜÜÜاå برÇبÜÜÜÜرتیم کرکÜÜÜÜت ÏÇÑیوتلویزیÜÜÜÜوä ملÜÜÜÜی      

  äÂÒÇ ÇÑ áæÇ ãاÜÜÜÜیم مقÜÜÜÜن تÜÜÜÜیÇ تÜÜÜÜا شکسÜÜÜÜبæ تÜÜÜÜگرفÑÇلوگرقر

æ ÏنموÏمیتخو ÏÇÑیزیوتلویäه جا   وÜب ãæÏ åاÜیگ  Üتæد   میÜمجاه

 áÇطنوæ جهÑÏ به ãمدسوÂ نایل. 

ÇæلÜÜی لÜÜوگرغرÑ ÖشÜÜد æتشÜÜویق بیشÜÜترباÒیکناä کرکت¡بÜÜه  

áæÇ ãفغان ستیمبلغ ب مقاÇ ÑÇیهز Çبرì  åÏمبلغ پانز ãæÏ ãمقا

Çبرæ ÑÇهزì     انÜفغÇ ÑÇزÜه åÏ غÜمبل ãوÜس ãیمقا   Òد توÜنق áوÜپ Üعی 

Ïباختر   .                                             نمو 

 

ه پر�æې  رته پن پوهنې ÊÑÇÒæ لو

ې  منظوÑې ک
رÏپوهنې Ñیاست æیاند محمدشاå پÜوÑ عÜرÏ   Èل  و

Üه کÜې æیلÜي     لې خبرپا Ïجریدې مدیریت ته په ÇÑلی

 Ï ملهÇ لو له رÏ پوهنې Ñیاست Ï هلو íÏ¡ چې  Ï لو

ÊÑÇÒæ وهنېÜÜې     پ�æرÜÜه پÜÜ یو تÜÜه پن ÜÜوæن ÜÜو  پن

íÏ ې  . منظوÑې ک
ه کÜې   æیÜل شÜوíÏ í¡  چÜې ÏغÜه منظÜوÑې      په خبرپا

 áا  áو Üت    ١٨٢١٨٩٨٨شوې پر�æې  ÒÑÇ انÜفغÇ

íرÜÜل .      åاÜÜنو¡ شÇیدÜÜوني سÜÜه Ï هÜÜې ب�æرÜÜه پÜÜغÏ ېÜÜچ

   æÇ نوæیزÑاÜÜي¡ ک و ÑاÜÜ ÂغاسÜÜي کÜÜالå¡ مهاجرینو

یوکې پلي شي وæن ندÈÇ په    . شیرعلم 

پÜÜه ÏغÜÜو منظÜÜوÑ شÜÜویو پÜÜرæ�æ کÜÜې Ï یÜÜاÏ شÜÜویو          

یو ÇÏæنیو ته Ç Ïحاطې ÏیوÇلونو æÇ تشنابونو وæن

     Ï ÒÇÑ هÜغÏæÇ áæرÜبÇو برÜوکی  æÇ وÜنæمیز Ï ¡áæجوړ

انوکیندá شامل íÏکا  åا  ÏبوæÇ و .  

ه کې æیل شوí¡ چÜې Ï پÜوهنې ÊÑÇÒæ بÜه     په خبرپا

یو     Üوæن  æÑوÜمیر نÜریو ش و کې Ï لو Ñæ ېÏ په ن

í       .ته Ñæته نوÑې پر�æې به هم منظوÑې ک

 
وæنکو   Ï ßکي بر åبر Ïر Ï لو

ي تفص و Ñجوړشویا äلي پال  
ولي   :مه  Ï٥غبر

 Ï لÇلسوæ ßکي بر åبر Ï یاستÑ پوهنې Ï ر Ï لو

ي  و Ñا جوړæلو تفصیلي پالä جوړÏ Ï æÇوæنکو 

Çæ یاست پهÑ غهÏشو á   . ß کې Ñæک

 á Ïپوهنې Ñیاست æیاند محمد شاå پوÑعرÈ په ÇÑلی

 Ï äغه تفصیلي پالÏ چې ¡íÏ یليæ ه کې شوí خبرپا

 ì å سرå جوړک اÑجوړæنې ÑÇÒæتونو په   æÇ پوهنې

ìÏ لی  . æ æÇړمه  Ñæځ یې پوهنې Ñیاست ته ÇÑلی
ه کې æیل شوí¡ چې Ï تفصیلي پالä له مخې  په خبرپا

ی په به  Ï برå کي  و Ñا وæنکو   Ï ßجریبه  ٣٥٠بر

نې  مکه کې جوړشي¡ چې Ç Ïستو æÏلتي 

 åÑنولپاæÑ٥٥٨کو íلرæ  نمرې .  

 Ï وتي Ñا ې په حوÇله æیل شوí چې¡ ÏÏغه  Ïخپرپا

شوí¡ چې Ï خط  وá قانوني مرÇحل بشپ مکې 

 Ï ÊÑÇÒæ نېæجوړÑا  Ï Ñې به یې هم ډیر�Ñچونې چاÇ

یم له خوÇ پیل شي   .یوå تخنیکي 

وæنکو   Ï خو Ï ې مخکېÏ چې له ¡åÏړæ یلوæ Ï

ی پرÇنستل شو ÇÏ æÇ مهاÏ á محمدÂغې  و Ñا

ي Ï خط Çچونې عملي  و Ñا  Ïنکوæو  Ï لÇلسوæ

چاÑې پیل شوí¡ چې تر پرÇنستل کیدæÑæ æسته 

وæنکو ææیشل شي   . پر


