
 
 

 
 

 

      

 وÇنانو ته Ïې  الÒمه پاملرنه  æشي
       æ Ü Üو کلÜو ج  Ï ېÜک ÏÇوÜه هیÜوږ   پÜمÒ ãÇæÏ هÜمیر  پÜÜش Ü

   ÏÇوÜهی Ï ÇÏ ېÜچ ¡íÏ íشو ãæخه محر  æ وÇناåÏÒ Ï ä ک

ÜوÏ äÇ هیÜوÏ ÏÇجÜوړæنې     که   ¡ìÏ یو لویه ضایعه åÑلپا

وÇناÏ äهیوÏÇ هست  Çهمد ¡åÏ åا íÏ¡  يلپاåÑ سترÏ åست

ه پرمخ تللی شيچې Ïهغوì په ف   .عالیت هر

وÇنÜÜاÏ äهیÜÜوÏÇ پÜÜه    íرÜÜوږ ډیÜÜمÒ ېÜÜیطو کÇرÜÜني شÜÜسæÇ هÜÜپ

پرمختللیو چاæÑ کې په کاÑ بوخت شوæ ¡íÏ íلÜې بیÜاهم   

خÜه   وÇنانو هیله æÏ Ïلت  Ï        åومرÜه  هغÜو پÜخ ¡åدÜکی åرÜډی

هغه  ÇÏچې .  æÏلت Ñæته Âسانتیاæې په پاã کې ندí نیولي

وÇنانو بهرنیو هیوæÏÇنو تÜه  ې æÇ یÜا پÜه      ÓæÇ هم  Üه کÜمخ

   åÑنانولپاÇو  íلې  ډیرæ ¡í ې  ترسرå ک هیوÏÇ کې åÏÒ ک

ÜاíÑ لÜه ÇملÜه      Òæ بېÏ æÇ ې ماÑنې Òمینه  ندì برÇبرå ک Ï

نو یا به  بهر  í تنیسÜ  نیوهیوæÏÇته وÇناä غیرقانوني ک

íæ íبه یې æÇیا    .مخدåÑ توکو ته مخه ک

ÜÜل تÜÜه ال  وÏÏې سÜÜتونزÏ æحÜÜل لپÜÜاæÏ åÑلتÜÜي چÜÜاÇæÑک   ãÒ

        äÇوÜ í¡ چې تر خپÜل تÜوäÇ پÜوÑې لÜه هÜرې الÑې بایÜد  کی

íæړÇæ Ñæ ãنسل ته ډیر پا . åړتیا سرæنانو په پیاÇو Ï که

ه  په هیوÏÇ کې کومې ناندÑۍ چې شتوä لرí¡ هغه له من

í ¡ قاچاæÇ ¡Þ نوÑ  غیÜرې  .  æړá کی íÑÇÏÇ فساÏ¡ ناÇمن

نې چې Òموږ  ولÜو  هیوÏÇپه قانوني ک  ÇÏ ¡ìÏ کیلÜ  کې 

í وáÏ کی کی کی  ìپاÏ Ñته نو.  

وÇنÜانو تÜه Ï کاÑکولوچÜانس پÜه نظÜر       ه æÏلت    ه نا که یو

ÜÜي   خÜÜه ناÇÑضÜÜه بری Ñæ äاÜÜنÇو . کÜÜې نیÜÜولی¡ خÜÜو بیÜÜاهم 

وÇنانو معینیت له لوÑې   Ï ÊÑÇÒæ فرهنæÇ طالعاتوÇÏ

تÜه        وÇنÜانو مدیریتونÜه ÇÑمن Ï ېÜو کÜالیتونæ هÜپ ÏÇهیوÏ

وÇنانو ÏستونزÑæÂÏ æی Ï چې ¡í وÇنانوترمن ک ÏæÇ æد

í میکانیز وÇناä سÜرÏã   åهمغ  ÑضاکاÑ íهم ډیرæÇ کولو

       äæ ÜÜ æ کÜې  ÜغونæÑنو æÇ وÜي لوب ÑپوÜه سÜپ æÇ íوÜول ÇÑ

ÇړæنÜدå   کوÏ æÇ íخپل موجوåÏ ستونزÏ æحل په موخÜه لÜه   

íشریکو åمسؤلو کسانو سر.  

 äناÇو ې هغه  Çړنې یوæÇÑ غو مدیریتونو سترې الستهÏÏ

خÜÜه فÜÜا    یو  ÜÜوæن Ï ېÜÜف    چÜÜم تخفیÜÜه کÜÜپ ¡íæ íوÜÜش ÛÑ

خصوصي پوهنتونونو¡ Çنیستیتوتونو ته معرفي کوí¡ بل 

  ÏÇوÜÜÜهیÏ æÇ ìوÜÜÜوړ شÜÜÜج äاÜÜÜلمÑپا åÑاÜÜÜانو لپÜÜÜنÇو Ï ېÜÜÜچÇÏ

وÇناÏÇÒÂ Ï äې سیال لÜه   لوÑ تر لسو تنو  خه  æالیتونو 

      Ï هÜانو تÜنÇو  äاÜلمÑنیز پاæوÜ Ï æÇ íغÜه  الÑې معرفي کی

æÇ یي Ñæ جلسې æÇ ې هم Ï هرæالیÜت   Çصلي پاÑلماä غون

 íریکوÜÜÜش åرÜÜÜل سÜÜÜو بÜÜÜتونزې یÜÜÜانو سÜÜÜنÇو Ï . åرÜÜÜې سÏ هÜÜÜپ

 ìÇو کې کید Ñæ æ وæنیز حکومت هم په Ïې لن وÇنانو  Ï

شي جوړ شي¡ چې ÏÇÒÂÏې سیال له الÑې به Ñæته æلسمشر 

اکل شي æ کابینه یې æÇ .  

  ÜغÏ هÜنو   وخوبیاهم پæÑاÜکÏ     ¡í Üه کیÜنه نÜبس  åÑاÜنانولپÇو

í که ÇÏیو محدåÏæ فعالیتونه ستونزې  یې پرې نه حلی  ¡

وÇنانو ته   ولو لوستو æÇنالوستو   ÏÇهیوÏ چېÇÏ لېæ ¡íÏ

í¡ پÜÜه æÏلتÜÜي æÇ غیÜÜر     ÜÜر کÜÜبÇانس برÜÜو چÜÜکول ÑاÜÜکÏ تÜÜلæÏ

Üه ترسÜرÇÑÇÏÇ Ï æÇ åتÜو      Üه تو Ñ نې پهÑما æÏلتي æÑÇÏÇ کې 

و کاÇ Ñهل Ïې  ته شي¡ تر خه ÇصالحاæÇ Ê سموÇÑ  äمن

ه  æÏلÜت هغÜه پÜر�æې چÜې پÜه      کاÑته æسپاáÑ شي¡ همدÑÇن

   ¡íæ مÜÜÜې کÜÜÜت یÜÜÜخæ ېÜÜÜ Ï åÑاÜÜÜو لپÜÜÜخلکÏ æÇ íوÜÜÜچÇ åÑال

یزæ¡ تولیÜدæÇ í صÜنعتي فÜابریکو تÜه       یتوÏ Èې بنس لوم

کÜÜه پÜÜه Ïې سÜÜرÏ åهیÜÜوÏÇ لوسÜÜتي æÇ نالوسÜÜتي       ¡í ÜÜکÑæ

 åÏæ  مخ  پر ÏقتصاÇ ÏÇهیوÏ چې هم به ¡í وÇناä په کاÑ کی

äناÇو وá شي  æÑÏæمي æÇهم به    .په کاæ Ñل

     ¿í ÜÜÜړ کیÇ  ېÜÜÜلæ هÜÜÜلو تÏوÜÜÜ وÇنÜÜÜاÏ äهیÜÜÜوÏÇ پری ÇÏچÜÜÜې 

ÄÇ لÜرí¡ نÜو ÒمÜوږ            Üې تÑوÜپ ÏاÜقتصÇ هÜې پÜل یÜنی  الم ÇوÜی

وÇکمن ندì¡ چې     åمرæÏ  ضعیتæ  íÏقتصاÇ لوÇæÏÇهیوÏ

 ìæÏ کېÏÇوÜÜه  هیÜÜپ  åÑاÜÜ Òæ ېÜÜيبÜÜاتې شÜÜپ .  ìæÏ ñاÜÜو طبعÜÜن

í ه نفقه  پیدÇ ک   .Ïخپلې کوÑن لپاåÑ  یو

وÇناä چÜې  پÜه نی   شÜه ئÜي توکÜو æÑږÏې  ÇÏ   íÏ هغÜه      یني 

خه   ÏÑÇæÇÑ شوæÇ  íهÜم  ÒمÜوږ    غیر قانوني عمل چې Ïبهر

       ÑوÜل نÜې عمÏ هÜو پÜه خÜک  ¡í ÏهیوÇæÏÇلو په Òیاä تمÜامی

Ï( íخپریدæ(  وÇناä هم Çخته Ï æÇسرÇیت . ساحه یې Òیاتی

وÇنÜÜاä  چÜÜې  ÏهیÜÜوÏÇ پÜÜه ÏننÜÜه کÜÜې  نیشÜÜه ئÜÜي توکوتÜÜه مÜÜخ    

وÇنانو یو  Ïلیل  Çæ ÇÏیي¡ چې  په هیوÏÇ کÜې  کوÏ Ï ¡íغو 

  æÇ تلوÜکیناس ÑÇکرÏ  کې Ñپه  کو  ¡íنه لرæ äشتو ÑباæÇ Ñکا

خه نوÑ کاÑ نÜه Ï  ¡íæفکÜر غلطولÜو پÜه موخÜه ÏغÜه        النجو 

íÏ ې Üاä      . ناæړå عمل ته مخه ک  ìæÏ ېÜر چÜه نظÜغÏ هÜلبتÇ

وÇنÜاÏ äیÜو Ñæځ      áæډ ÇÏ اÜخو بی ¡ìÏ غلط تفکر ¡íلر åسر

 Ï åÑغلطولو لپا äاíæ åÏبربا æÇ åعمر تبا áو   .�æند 

ن   چې بل Ï هیوæÏ ÏÇیجاړæلو سبب  ÏÏې ناæړå عمل تر

وÇنÜÜاíÏ ä¡ چÜې   æÏÏلÜÜت مخÜÜالفو     ینÜÜي  í¡ هغÜÜه هÜم  Üکی

æسلوÇلو  ته مخه کوÇÏ æÇ íفغانانو په �æنه السÜونه  پÜوÑې   

íکو.        áوÜکÑæ äوÜه خالصÜت ÏÇوÜه  هیÜخ ÏÏغو مصÜیبتونو 

ې  ÇیوÏ  لتæÏ  ãنانوتهپاÇړین   وÇ Ïì    وÜم  äاÜنÇو ¡ چÜې  

   í Üاني کیÜکې قرب æÑیې   په ال ìنو¡ چې ډیرæبهرنیو سفرÏ

æÇ کÜÜوã چÜÜې  پÜÜه سÜÜفر بریÜÜالی æÇکلÜÜه چÜÜې بیÜÜا هیÜÜوÏÇ تÜÜه           

í ÜاÇÑ.       äستنی º نه باید بهرنÜی فرهنæÇ ÜیÜا نÜاæړå عمÜل  

íæ íړæÇÑ åسر.  

نÜو         وÇنÜاä  بÜه ÏمخÜالفو کسÜانو لÜه ک  åÑا Òæ چې  بېÇÏ بل

. ÏÇ پÜÜه ÇÏæنولÜÜو کÜÜې هÜÜم فعالÜÜه برخÜÜه  ÇæخلÜÜي پرشÜا Ï æÇهیÜÜو 

   º قÜو¡ حÜخلÇæ خه پند ئ¡ چې  نوÏ Ñتیرæ ترخو تجربو  ÇÑ

ÜÜو æÇ باطÜÜلº باطÜÜل   æ قÜÜح .    ÏÇوÜÜهی äÇرÜÜ کÜÜه خÜÜو ÒمÜÜوږ 

رÒیدلې ¡  چې ÏÏې تر شÜا بهرنÜي    ر  ÇفغانستاÏ  äجن ډ

وÇناä  نه باید  �Ï Ñخلکو په خبرæ تیر   æÇ íۍ السونه لر ک

که  Òمو ي¡  ææ ي نیولي¡ چې وÇنانو ته  ستر  ÏÇږ  هیو

Üه     تللÜي  Ïهمدíæ پرم  له Ïې خاÑæې  Ïغه نÜاÑæین لÜه من

ه  ساÇæ åخلي   .شي  æÇ نوÇ Ñفغاناä په  ÇÑÂمه تو

  «ÇمیرÇ«íجمل  : لیکنه 
 

 

 

 

نامه ÇستاÇ Ïحمدشاå یÒندå گ

 "قییÑف"
        åاÜÜÜÜÜÜحمدشÇ ÏتاÜÜÜÜÜÜÜسÇ ìæدÜÜÜÜÜÜد "پوهنÜÜÜÜÜÜÜنÒی فرÜÜÜÜÜÜÜفیقÑ

 ÜÜÜÜسÒÇ یÜÜÜÜیک äاÜÜÜÜفیق خÑدÜÜÜÜمحم åندÜÜÜÜنویس æ äیاÇرÜÜÜÜخن س

 ÑÏ ìæ1331سÜÜÜاá  . گÜÜÜاä شÜÜÜهیر æمعاصÜÜÜر کشÜÜÜوÇ ÑسÜÜÜت    

خوÑشÜÜÜÜیدÏ ÑÏ ìهکÜÜÜÜدÁå هÜÜÜÜونی سÜÜÜÜیدæ äÇالیÜÜÜÜت لÜÜÜÜوگر   

  ÏوÜÜگش äاÜÜه جهÜÜب åدÜÜیÏ .     اÜÜه بÜÜک ÏوÜÜیش نبÜÜکی بÏوÜÜک ÒوÜÜهن

    åÏوÜÜنم äاÜÜل مکÜÜه نقÜÜغزن ÑæرÜÜر پÜÜهر هنÜÜه شÜÜب ÏوÜÜخ åÏÇانوÜÜخ

ÇفرÇشÜÜÜÜت æ  æ نخÜÜÜل عمÜÜÜÜرÑÏ Ô مهÜÜÜÜد علÜÜÜÜم ÇÏæنÜÜÜÜش قÜÜÜÜد 

Ç ÊبتÜÜÜدÇیی æ ثÜÜÜانوÇÑ ì تحصÜÜÜیال. بسÜÜÜوì بÜÜÜاÑ ìÑæÑفÜÜÜت

     äاÜÜÜه پایÜÜÜت بÜÜÜا موفقیÜÜÜه بÜÜÜهر غزنÜÜÜش ÑÏ ناییÜÜÜه سÜÜÜلیس ÑÏ

  ìرÜÜÜÜبش ãوÜÜÜÜعل æ ÊاÜÜÜÜبیÏÇ åکدÜÜÜÜنشÇÏ املÜÜÜÜش æ åانیدÜÜÜسÑ

 Ç1355سÜÜÜتاÑ ÏفیقÜÜÜی ÑÏ سÜÜÜاÇÏ .   áنشÜÜÜگاå کابÜÜÜل گرÏیÜÜÜد  

    ìÑÏ ÊاÜÜÜÜÜÜÜبیÏÇ æ äاÜÜÜÜÜÜÜبÒ تÜÜÜÜÜÜÜتمنÑیپاÏ ÒÇ ìیدÜÜÜÜÜÜÜشÑخو

        æ äاÜÜبÒ ÏتاÜÜسÇ ثÜÜه حیÜÜب æ åدÜÜیÏگر ÛÑاÜÜف ÞوÜÜف åگاÜÜنشÇÏ

  .سنایی تقرÑ حاصل نموÏÇÏبیاÑÏ ìÑÏ Ê لیسه 

        åاÜÜÜد شÜÜÜحمÇ ÏتاÜÜÜسÇ"یÜÜÜفیقÑ "  شÜÜÜنÇÏ ÏوÜÜÜه خÜÜÜمانیکÒ

ÂمÜÜÜوÒ بÜÜÜÜوÏ بÜÜÜا مضÜÜÜÜامین علمÜÜÜÜی ÏÇ æبÜÜÜی عالقÜÜÜÜه ÇæفÜÜÜÜر    

همÜÜÜÜÜین ÇÏ . æ ÞæÐشÜÜÜÜت 

عالقÜÜÜÜه منÜÜÜÜدì باعÜÜÜÜث  

شÜÜد تÜÜا ÇسÜÜتاÑ ÏفیقÜÜی     

  ÊفحاÜÜÜÜÜÜÜه صÜÜÜÜÜÜÜتهی ÑÏ

متعÜÜدÒæÑ ÏنامÜÜه ÒæیÜÜن  

سÜÜÜÜÜÜÜÜنایی مسÜÜÜÜÜÜÜÜؤلیت  

  ÔæدÜÜÜÜÜÜÜÜب ÇÑ یÜÜÜÜÜÜÜÜگÑبز

ÏرÜÜبگی .  ÔالÜÜت æ عیÜÜس

 ÜÜال همÇæ ÑخنوÜÜن سÜÜیÇ   هÜÜک ìÑاÜÜبه ãÏ åپیدÜÜرین سÜÜخÂ یÜÜلÇ ت

بعÜÜد äÂ ÒÇ شÜÜاã ظلمÜÜت ÑÏ سرÇسÜÜر کشÜÜوÑ حکمفرمÜÜا شÜÜد       

 Ç1361یÜÜÜÜÜن ÇÏنشÜÜÜÜÜمند بÜÜÜÜÜزÑÏ �ÑسÜÜÜÜÜاÇÏÇ .   áمÜÜÜÜÜه یافÜÜÜÜÜت

      ÇÑ ÏوÜÜتنی خÜÜشÇÏ تÜÜسæÏ åگاÜÜشÑæاگزیر پرÜÜن ìیدÜÜشÑخو

تÜÜرß نمÜÜوÑ åÏهسÜÜپاÑ کابÜÜل گرÏیÜÜد ÑÏ æ لیسÜÜه ÇبÜÜن سÜÜینا     

دیل بìÜÜÜ ت�کÜÜه بÜÜا گذشÜÜت ÒمÜÜاä بÜÜه ÇنسÜÜتتیوÊ پیÜÜدÇگو       

  .æظیفه مقدÇ ÓستاÇÏÇ ìÏمه ÏÇÏگرÏید به 

          áاÜÜسÑÏ ÇÑ ìترÜÜماس ÓÑوÜÜی کÜÜفیقÑ åاÜÜد شÜÜحمÇ ÏتاÜÜسÇ

1369ìیدÜÜÜشÑخو    ÔÑاÜÜÜا نگÜÜÜب æ åÏوÜÜÜنم ìپرÜÜÜه سÜÜÜموفقان

  äÇوÜÜت عنÜÜتح ÈاÜÜانی "کتÜÜسÇخر ÝوÜÜذ   " تصÜÜخÇ هÜÜق بÜÜموف

ÒنÜÜدå گÜÜی ÇیÜÜن ÇسÜÜتاÏ سÜÜخن بÜÜا    .ÏیپلÜÜوã ماسÜÜترì گرÏیÜÜد 

æجÜÜÜوÏ فÜÜÜÜرæ ÒÇ نشÜÜÜیب هÜÜÜÜاì سÜÜÜه ÏهÜÜÜÜه Ç ÁخیÜÜÜر æ مقیÜÜÜÜد     

 ÊاÜÜÜمطبوع  æ ãوÜÜÜر منظÜÜÜثÇ شÜÜÜش ÔÑاÜÜÜا نگÜÜÜب ¡ åÏبوÑاÜÜÜپرب

شÜÜÜÜگرäÇ ژæهسÜÜÜÜه ÇثÜÜÜÜر منثÜÜÜÜوÑ خÜÜÜÜدماÒÑÇ ÊنÜÜÜÜدÇÑ å بÜÜÜÜه پ  

  .کنونی تقدیم نموÇ åÏست

نخسÜÜتین گزیÜÜÜدÁ å شÜÜÜعرÔÇ ì فÜÜÜرÛæ عشÜÜق بÜÜÜوåÏ کÜÜÜه بÜÜÜا    

ÇسÜÜتقباá گÜÜرã شÜÜیفته گÜÜاä  علÜÜم ÈÏÇæ موÇجÜÜه شÜÜد Ç æیÜÜن     

ÂثÜÜاÑ تصÜÜوÝ خرÇسÜÜانی  æ   بÜÜه æجوÂÏمÜÜدÇ äسÜÜتقباá باعÜÜث  

 .گرÏید Ç ÒÇیشاä نیستاä عشق
        åدÜÜÜÜنÒ ÁåÑæÏ ترینÜÜÜÜی بیشÜÜÜÜفیقÑ åاÜÜÜÜحمدشÇ ìæدÜÜÜپوهن

گÜÜÜی خÜÜÜوÑÏ ÇÑ Ï خÜÜÜدمت بÜÜÜه نسÜÜÜل جÜÜÜوäÇ کشÜÜÜوæ Ñ تعلÜÜÜیم   

سÜÜÜÜپرì کÜÜÜÜرæÇ ÑÏ æ  åÏقÜÜÜÜاÊ فرÇغÜÜÜÜت محصÜÜÜÜالÂ  æ  äنهÜÜÜÜا 

   ÇÑ عرÜÜÜش ÊاÜÜÜساسÇ æ åÏوÜÜÜایی نمÜÜÜهنمÑ ÇÑ äÇوÜÜÜج äÇاعرÜÜÜش

همچنÜÜاÑÏ ä . بÜÜا مÜÜوÒÇین قبÜÜوá شÜÜدå  بÜÜه ÂنهÜÜا میاموÇÒنÜÜد     

بخÜÜش هÜÜاì نگÜÜاÔÑ ¡ سÜÜخن گÜÜویی¡ ÇنانسÜÜرì ¡ خÜÜوÇنش    

    äÇÏاگرÜÜÜÜش  ìرÜÜÜÜهن æ یÜÜÜÜبÏÇ ìاÜÜÜÜش هÜÜÜÜایر بخÜÜÜÜس æ  عرÜÜÜÜش

æجیبÜÜه Á سÜÜاÒ  äیÜÜاÇÑ ìÏ بÜÜه جامعÜÜه تقÜÜدیم نمÜÜوæ åÏ بÜÜدین   

    ÇÏÇ  هÜÜنخب ÑاÜÜگÒموÂ کÜÜث یÜÜمنحی ÇÑ ÏوÜÜانی خÜÜیمÇ æ  یÜÜمل

Ç æشÜÜÜعاìæ Ñ سÜÜÜلیس¡ سÜÜÜاäÇæÑ æ åÏ بÜÜÜوåÏ  .  نمÜÜÜوÇ åÏسÜÜÜت

   .نیز ÒÇ تنوÚ موضوعاÊ برخوÑÇÏÑ میباشد

 

 

 ٣ چهارشنبه د۱۳۹۶ کال د غبرولي د میاشتې دریمه، د ۲۰۱۷ عیسوي کال د مې لورویشتمه    (۱)      پرله پسې ه (۸۴)   لوم کال، دویمه ه

...گذشتھ شماره  بقیھ   
ÑÏ مسÜیر مÜوترÑÏ æÑ چهاÑجانÜب لÜوگر چهاÑکوتÜل ÇæقÜÜع      : کوتÜل هÜا  

        æ وگرÜین لÜع بÜقÇæ تÜسÇ �ÑزÜب åÏاÜج æ ومیÜست که یکی مسیر عمÇ

        äÇدÜمی æ وگرÜین لÜلگی بÇوÜیÏ ãاÜبن ìرÜیگÏ æ åرÜکوتل تی ãپکتیا بنا

  ãاÜهنگ æ åگا åین مسیر گاÇ ÒÇ ماÇ ßÏÑæ    ÏوÜمیش åÏتفاÜسÇ ÊÑæرÜض

æ سرäÂ ß خامه Çست ÒÇ مظاهر صنع پرÏÑæگÜاÇ ÑینکÜه همÜین کوتÜل     

بین Ñ æÏنگ کوå فاصÜل ÇسÜت جانÜب غÜرäÂ È سÜنگ æ خÜاÑ ßنÜگ        

سیاæ å طرÝ شرäÂ Þ هرÑæÏنگ سÜرÏÑÇÏ Î¡ سÜوäÂ ã بÜین æلسÜوÇلی     

      æ ÑوÜÜه عبÜÜب ÌاÜÜحتیÇ ÑÏ äÂ ßرÜÜس ÑوÜÜه کÜÜلت ãاÜÜبن åÑÒÂ æ یÜÜخوش ìاÜÜه

مذکوÑ قرÏÑÇÏÑÇ یعنی سÜرìæÏ   ß  انه بین äÂساختماÑÏ ä مرتبه می

نیمÜÜÜه پختÜÜÜه æ بÜÜÜدäæ قیرÇسÜÜÜت¡ چهÜÜÜاãÑ کوتÜÜÜل خرپیچÜÜÜک بÜÜÜین        

ÏÑÇÏ موقعیت ÑÇæخر æ Îلی چرÇلسوæ. 

æ ÑÏالیÜÜت لÜÜوگر چهÜÜاÑتنگی نیÜÜز ÇæقÜÜع ÇسÜÜت کÜÜه ÒÇ سÜÜه äÂ    : تنگÜÜی

تنگÜی کÜÜه Ç ÑÏبتÜÜدìÇ  . سÜرÑÏ æ ßیÜÜا گذشÜÜته ÒÇ æیکÜی äÂ تنهÜÜا ÑÏیÜÜا  

ÑÇÏÑÇجانب کابل قر ÒÇ لوگر      äÇرÜین گمÜته بÜگذش äÂ ÒÇ اÜیÑÏ اÜتنه æ Ï

مربÜÜوæ ØلسÜÜÜوÇلی محمدÂغÜÜه æ æلسÜÜÜوÇلی موسÜÜهی کابÜÜÜل ÇسÜÜÜت¡    

æÏمی بناã تنگی Çæغجاä کÜه äÂ ÒÇ سÜرÑÏ æ ßیÜا گذشÜته بÜین ÏهنÜو       

       ¡ÏÑÇÏÑÇرÜÜت قÜÜالیæ زÜÜمرک ØوÜÜک مربÜÜکنج æ هÜÜغÂلی محمدÇوÜÜلسæ

سومی تنگی که äÂ ÒÇ نیÜز سÜرÑÏ æ ßیÜا گذشÜته پÜل علÜم ÇسÜت æلÜی         

یت کم Çست æ چهاãÑ تنگی که مسیر ÑÏیÜا æ سÜرÇ ßسÜت    طوäÂ á نها

       ÒÇ دÜه بعÜت کÜسÇ ÈرÜغ ÝرÜه طÜب ßلی برکی برÇلسوæ نتهاییÇ حصه

äÂ بÜÜÜا تنگÜÜÜی ßÏÑæ مربÜÜÜوæ ØلسÜÜÜوÇلی سÜÜÜیدÂباÏ کÜÜÜه یÜÜÜک تنگÜÜÜی    

  .طوالنی Çست æصل شدÇ åست

äÏمعا :        äÏاÜاید معÜک شÜس عینÜم �ÑزÜب äدÜمع åæوگربرعالÜل ÑÏ

شÜÜف نشÜÜدæ åلÜÜی معÜÜدä مÜÜس  هÜÜا نیÜÜز باشÜÜد کÜÜه تÜÜا هنÜÜوÒ ک زÏیگÜر چی 

  áماÜÜش ÝرÜÜط ÑÏ هÜÜغÂلی محمدÇوÜÜلسæ ÑÏ äدÜÜن معÜÜیÇ åدÜÜیÏف گرÜÜکش

         ÒÇ زÜÜیÏل گرÜومی کابÜعم ßرÜس ÒÇ æ åÏوÜع بÜقÇæ احبÜص äلطاÜس åوÜک

     äدÜل معÜه متصÜک åدÜش åکشید ßسر äÂ ìÇبر ÏباÂ هدÇÒ 17حصه پل 

   äاÜهم ãاÜه نÜمس عینک ک ãبنا äین معدÇ ÏÑÇÏ áع  کیلومتر طوÜموض 

ÏوÜÜمیش ÏاÜÜت یÜÜسÇ .ÜÜمÒ ÑÏ  هÜÜب äاÜÜخ ÏæÇÏمحمدÑÇÏرÜÜس ìÑÇدÜÜمامÒ äا

   äدÜÜد معÜÜف شÜÜکش æ ìæرÜÜی سÜÜسæÑ æ انیÜÜفغÇ ینÜÜک متخصیصÜÜکم

   ÏæدÜÜح ÑÏ یÜÜمینÒیرÒ ایرÜÜخÐ ìÇÑÇÏ وگرÜÜت لÜÜالیæ کÜÜس عینÜÜ240م 

میلیوä تن مس میباشد که ÔÒÑÇ تخمینی äÂ برÇساÓ قیمت فعلÜی  

         æ دÜÜی کنÜÜم ÁÇوÜÜحتÇ ÇÑ ÝÇزÜÜگ ÑیاÜÜرمایه بسÜÜک سÜÜی äاÜÜجه ÑÏ سÜÜم

بÜÜÜین äÂ  6/3/1387چینÜÜÜائی بتÜÜÜاÑیخ   MCCقÜÜÜرäÂ ÏÇÏÑÇ بÜÜÜاکمپنی  

  .کمپنی ÊÑÇÒæ æ معاæ äÏ پطرæلیم ÑÏ کابل عقد شد

میلیÜÜوÇÏ äلÜÜر طÜÜوÑ تضÜÜمین بÜÜه æÏلÜÜت    æ800 شÜÜرکت مÜÜذکوÑ مبلÜÜغ  

ÑÏلÜÜوگر معÜÜدä کÜÜوÑتس ÑÏحصÜÜه بنÜÜد خÜÜرÇ .  æ ÑÇæفغانسÜتاä میدهÜÜد 

     áاÜس ÑÏ هÜک ÏÑÇÏ ÏوÜجæ هÜغÂمحمد ÑÏ میتæکر äه   1326معدÜیعÑÐ

  .اäÏ سرìæ شدÇ åستمتخصیصین ÊÑÇÒæ مع

همچناä معدä کرæمیت ÑÏ منطقÜه مکÜاæ åæ معÜدä سÜلفر ÑÏ منطقÜه      

 ¡ÏÑÇÏ Ïجوæ ÑÇæلی خرÇلسوæ ìÒجو  

  .معدä کرæمیت ÑÏ سیاå کوÈÂ å باßÒ موجوÇ Ïست

  .معدä سنگ مرمرÑÏ منطقه تنگی åÑÒÂ موجوÇ Ïست

  .معدä کرæمیت نیز åÑÒÂ ÑÏ موجوÇ Ïست

 ìبندæÏ æ åÑÒÂ ÑÏ áغاÐ سنگ äستمعدÇ Ïخوشی موجو.  

  .معدä گرÇفیت Ç æلماÑÏ Ó چرæ Î خرÑÇæ موجوÇ Ïست

  .معدä سنگ تعمیرÇتی نوÚ منحوله ÑÏبرکی برß موجوÇ Ïست

  .معدä طالæ ÑÏ ÁلسوÇلی محمدÂغه موجوÇ Ïست

ìÑÇÏÇ ìحد هاÇæ بعهÑÇÏæحد:  

1 .    ðماالÜش äالÜمغ åÏ اÜت äغجاÇæ تنگی ÒÇ ðغربا æ ðمرکز لوگر شرقا

سÜعت ÏÑÇÏ نسÜبت بÜه    ÏæیوÇلگی تا کوتل تیÜرæ   å جنوباÒÇ ð کوتل

  .تماæ ãلسوÇلی هایش ساحه æسیع Çست

2 .    æ احبÜÜص äلطاÜÜس åوÜÜا کÜÜب ðاÜÜغرب æ ðرقاÜÜه شÜÜغÂلی محمدÇوÜÜلسæ

    äاÜÜغجÇæ یÜÜتنگ æ هیÜÜی موسÜÜا تنگÜÜب ðاÜÜجنوب æ ðماالÜÜش åوÜÜک åیاÜÜس

  .Çست

æلسÜÜوÇلی åÑÒÂ شÜÜرقاæ ð غربÜÜاäÂ ð کوتÜÜل لتÜÜه کÜÜوÏ æ ÑشÜÜت قلعÜÜه   . 3

  .نوباð کندÏ æ æشت ÂبچکاÇ äستÒæیر شماالæ ð ج

برجÜÜه   æ9لسÜÜوÇلی برکÜÜی بÜÜرß شÜÜرقاæ ð غربÜÜاåÏ ÒÇ ð مغÜÜالä تÜÜا      . 4

ßÏÑæ شماالæ ðجنوباÒÇ ð قریه برکی برß تاقریÜه شÜاå مÜزæ ÑÇسÜیع     

  .Çست

æلسÜÜوÇلی چÜÜرÎ شÜÜرقاæ ð غربÜÜاÒÇ ð قریÜÜه ÏبÜÜر تÜÜا کوتÜÜل موالنÜÜا         . 5

ÏÑÇÏ سعتæ تا تختک ÔبچوÂ ÒÇ ðجنوبا æ ðشماال.  

6 . ÇوÜلسæ     æ هÜÜپرکن ¡ìاÜنج پÜÜپ ¡äÇدÜتن äÂ ðاÜغرب æ ðرقاÜÜش ÑÇæرÜلی خ

  .غرپاä شماالæ ð جنوباð کندÑخیل æ مانی خیل Çست

7 .æ Ñکوتل لته کو äÂ ðغربا æ ðلی خوشی شرقاÇلسوæ  Ï  هÜت قلعÜش 

äبچکاÂ شتÏ æ æکند ðجنوبا æ ðیر شماالÒæ. 

ÏÑÇÏ مهÇÏÇ...  

   تاÑیخ Ñسنیو کی Ï ه Çفغانستاä پ

Üه ÏپاسÜه    کالÜه تÜاÑیخی    ÇÏ١٣٥فغانستاÑÏ äسنیو تاÑیخ ته که æکتل شي نو

    íرÜÜÜÜل ÜÜÜÜلÇæ ìدÜÜÜÜنÇړæ هÜÜÜÜخ ì لÜÜÜÜه ډیرæهیوÏÇنو ÜÜÜÜن ÏæÇ ìرÜÜÜÜمت لÇدÜÜÜÜق . 

وکې لنÜÜÜ خوÇفغانسÜÜÜتاÏ äنوæÑپرمختللوهیوÏÇنÜÜÜو پÜÜÜه پرتلÜÜÜه پÜÜÜه مطبوعÜÜÜات  

ÜÜرß یÜÜي         عمرلÜÜرí ¡ پÜÜه ÇفغانسÜÜتاä کÜÜی ÏمطبوعاتوæÇخپرæنو�æنÜÜدæÇ لمر

کÜاá  ÇÏ١٨٧٨میرشیرعلی خاä په æخت کې لÜه شÜمس ÇلنهاÑسÜرÇææ åهÜه æÇپÜه      

  ÜÜلمÇÏæÇ åوÜÜش åرÜÜه خپÜÜن ۍ  ریزÇنولÜÜÜÜÜÜهر ÏشÜÜمس ÇلنهÜÜاÑلوم سÜÜرí  åتیÜÜر ÇÏن

     áاÜÜÜه کÜÜÜا پÜÜÜل بیÜÜÜ نæÑæ ÜÜÜسÜÜÜته یو ÏږæÇترæÇ دÜÜÜلویæ١٩٠٤   Ï یÜÜÜک ìÏیالÜÜÜم

ÜÜÜفغاسÇÑالخباÇ ÌÇرÜÜÜÜÜÜÜ  وÜبندش åرÜې س ۍ  خÜو پÜه کÜاá    . نستاä چا� æÇله لوم

ۍ Ñæ æÇپسÜی       ) ١٩١١( ÜلÇÏ åرÜدلو سÜه خپریÜه پÜفغانیÇÑالخباÇ ÌÇسر Ï ìÏمیال

پرÇخه شوÏ ¡ åهیوÏÇ په æالیاتوکې هÜم خپرæنÜې ÇÑمÜن تÜه شÜوې Ï æÇ کیفیÜت       

   å ÜÜک ÇدÜÜپی ÚوÜÜتن ìرÜÜفک æÇ لکیÜÜې مسÜÜنæخپر åوÜÜه پلÜÜل. ÜÜې ترتیÏ هÜÜې پÜÜه چÜÜب پ

کÜÜÜاá کÜÜÜÜÜÜÜې ÏشÜÜÜهیدمحمدÏææÇÏخاÏ äجمهوÑیÜÜÜت ÏسÜÜÜقوØ    ) لمریÜÜÜز١٣٥٧(

لوÑسÜÜÜوÒ åیÜÜÜاÊ عنوÇنÜÜÜه خپÜÜÜرې شÜÜÜوې Ïې   Ï کمیÜÜÜت لÜÜÜه ÇړخÜÜÜه Ï  .ترæختÜÜÜه تر

  ØقوÜÜÜÜÜس Ï هللاÇ بÜÜÜÜرنجی  کÜÜÜÜÜاá پÜÜÜÜÜوÏ ìÑسÜÜÜÜÜلو)لمریÜÜÜÜز  ١٣٧١( ترæختÜÜÜÜÜه  ډÇک

عنوÇنونوشÜÜاæÇخوÇ خپرæنÜÜې æشÜÜوÏ ¡ì طالبانوÏحکومÜÜت پÜÜه åÑæÏ کÜÜې هÜÜم      

 ìشوæ نېæیوشمیرخپر æÇکæ ãÇæÏنوæفغانانوخپرÇÏ ۍ کی هم  پÜه کÜاá  .په ن

ÜÜÜÜÜه ÒیاتÜÜÜÜÜه    )لمریÜÜÜÜÜز ١٣٨٠( ÏنÜÜÜÜÜوí حکومÜÜÜÜÜÜت ترجوړیÜÜÜÜÜدæÑæ æسÜÜÜÜÜته ترهر

 äبیاÏæÇنوæخپر   ÇخوæاÜنونو شÇعنو æÑÒ سه ترæÇچې تر åشوæ ۍ ته توجهÏÇÒÂ

ې خپرې شوې íÏرج پا Ñæ æÇ یدې مجلې.  

 ÇÏستاÇ ÏلکوíÒ تائب لیکنه

Ñقلند Êسید نجا 
سیدنجاÊ قلندÑ یا شاå قلندÒÇ Ñ معاصر 

 åæعال Ýست موصوÇ íغزنو Ïمحمو äسلطا

 ÒÇ الترæ حسب بي نهایت íÇÑÇÏ نسب عالي

یباشد سیدنجاÊ قلندÇæÇ ÑÏ Ñیل تصوÑ م

 äÇÏشاگر íÇبر Ïصوفي باصفا بوæ عالم جید

 äجریا ÑÏ  Ïگي بوÑهنما بزÑ äÇمند ÊÏÇÑÇ

سیر سلوÔæÑ ß قلندÇÑ íÑ بخوÏ گرفت 

خوÒÇ ÇÑ æÇ ÞÑÇ ظهر من Çلشمس بوÇæÑ Ïیت 

که محموÏ غزنوí به ÏÑÏ شکم مبتال شد 

 Ïنز ÇÑ  کسي Ïثر نکرÇ معالجه طب عصر

لندÑ فرستاæ Ï شاå کفش خوÏ سید نجاÊ ق

ÇÑ به æÇ فرستاÏ تابر شکمش بمالد به 

 ÇÑ æÇ شکمش ÏÑÏ کفش äسیدÑ یکهÏمجر

خدæÇند متعاÑ áفع ساخت ÇخالæÇ Õ به 

 äسلطاæ یدÏگر äæفزÇ Ñقلند Êسید نجا

چندین تن ÇÑ ÇÑÒæ  به æÇ فرستاÏ تا ÇÑ æÇ به 

غزنه بیاæ ÏÑæلي æÇ نه پذیرفت ÑÏæ هوني 

 ند تاÇینکه پیک Çجل برÇیش سیدäÇ باقي ما

 

Ñسید ÑÏæ هماä جاí به خاß سپرåÏ شوÏ شجرæÇ å به ترتیب به 

 Êمحمد حضر)Õ (رسدمی.  

ساá   400سیدنجاÊ قلندÒÇ Ñ قوã ساÊÇÏ میبا شد æتقریبا 

ÇمرÒæ بناã هوني  پیش Ç ÒÇمرÒÇ Òæ مناطق ÑÏ ßÏÑæ قریه که

ÏمیشوÏیا äÇسید Èغر ÑÏ  شخص پلæÇ ستÇ قعÇæ علم

 ÊÑیاÒ ÔÑÇشت مزÇÏ یه خال فتÑÏطریقه قا ÑÏ åÏحاني بوæÑ

 ÏÑÇÏ Ñ Çقر íجو íÑکنا Ñقریه مذکو Èغر ÑÏ ستÇ ãÏمر åگا. 
 


