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 ٤ چهارشنبه د۱۳۹۶ کال د غبرولي د میاشتې دریمه، د ۲۰۱۷ عیسوي کال د مې لورویشتمه    (۱)      پرله پسې ه (۸۴)   لوم کال، دویمه ه
Çکتابونه ډ Ï  ته äرعامه کتابتو  للو

پÜÜÜÜÜÜÜÜالو Ï æÇمطÜÜÜÜÜÜÜÜالعې مینوÇلÜÜÜÜÜÜÜÜÜو      ÜÜÜÜÜÜÜÜو تنÜÜÜÜÜÜÜÜو فرهن

رÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜیاسÜÜÜت  عامÜÜÜه کتÜÜÜابتوä تÜÜÜه     Ïلو

 ÜÜک ÜÜلÇه  ډÜÜنونوکتابونÇو عنوÜÜبیالبیلÏá .  íرÜÜمیÇ لÜÜجمÇ

ÜÜÜÜÜل چÜÜÜÜÜې ÏپکتیÜÜÜÜÜا       وکÜÜÜÜÜه¡ محمÜÜÜÜÜدÇماä من لس  پÜÜÜÜÜن

وکÜÜÜÜه Ç æÇنجنیÜÜÜÜر عبÜÜÜÜدÇلرحمن     æÇسÜÜÜÜیدæنکی ìÏ شÜÜÜÜپ  

 Ï  í Üخپل چا � ک  íې  (ناصرÑÇÏÇ  Ï دیریتÜم æÇ  يÜتخنیک

Üه    وÇبونÜو پان  æÇ تنوÜ وکÜه   )  پو ÜÜه   عامÜÜه  کتابونÜه  پن

  .æسپاáÑکتابتوä ته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پالو  ææیل¡ چې  ÏکتاÈ لوستلو  Ïفرهن پÜه   Ïغو فرهن

  äاÜفغÇ هرÏ یه کولو کېÇ Ï  íنÜدåÏ å¡ چÜې  لÜه     æÇ åÏææ ب Ü

      í Üک åرÜته  ترسÜابونو مرسÜکتÏ åرÜس äابتوÜعامه کت .    ìæÏ

    Üې شÜر ک ر بانÜدې غÜÜ      پÜه لÜو ÇÏوÜس æزÜیمه ئیÜس æÇ يÜته مل

Çیه کولو کې لÜه هÜر ډáæ مرسÜتو     ¡ چې Ï کتابتوä په ب æک

    ÜلÇه ډÜه کتابونÜت äعامه کتابتو æÇ íنه سپموæ äا خه 

 í Üک.        ìæÏ Ï  ºيÜد فیضÜالحمÇر عبدÜمش äابتوÜه کتÜعامÏ

  ÜÜلÇډÏ   áوÜÜ وÇنÜÜانو ه Ï åرÜÜس äابتوÜÜه کتÜÜعامÏالعېÜÜمط  

åÑیه   لپاÇ فیضÜيº    .کوá په کتابونو یاÏ کÏ æÇکتابتوä ب

  æÇ å ÜÜک æ نيÇÏÑدÜÜقæÇ هÜÜه  مننÜÜخ پÜÜالو  æیÜÜې  Ï ÏغÜÜو فرهن

ي    æیÜÜÜÜل رÏتÜÜÜÜاÑیخ پÜÜÜÜه æÇږæÏکÜÜÜÜې سÜÜÜÜترفرهن ¡ چÜÜÜÜې لو

رí تÜÜه پکÜÜاÏÏ ¡åÏ Ñې        æÇتÜÜاÑیخي بهیÜÜر لÜÜرí¡ چÜÜې هرلÜÜو

Üر کÜې ال �æنÜدæ ìسÜاتي       æالیت تاÑیخ Ïعلم æÇ پوهې په ډ

 Ï  تلوÜÜÜلوس ÈاÜÜÜکتÏ  ÜÜÜلÇه  ډÜÜÜتÑæ  ºÒÇرÜÜÜه  æÇ هÜÜÜپ  ÜÜÜفرهن

í تلتیا کې ترسرå ک   . غ

 
 

 

 ماهنامه

                                                                                                       ÇطالعاتوæÇفرهن Ñیاست Ç Ï :ÏمتیاÒ خاæند 

٠٧٠٧٢٤٤٢٢٨      ستانکزÇ »ìمیني»شیرمحمد           :مسؤá مدیر      
íæکتنپال  äالÇلیکو æÇ :       هللا  ¡« پوپل»محمدشفیقÇ مینÇ«صفا » Ç هدÇÒ محمد æ«سلطاني»  

 áې                          «عدیل»محمد موسی   :خبریا : فسبوß پا  

Çمیني ستانکزÔ .        ì     :ډیزÇینر   

ه نه کوæÇ íمسؤلیت یې  ÏلیکوáÇ پرغاړåÏ å :یاæÏنه  رمیاشتن خپرæنه  Ïسرلیکنې پرتهÏ ºلیکوÇالنو Ïلیکنو نن .لو  

رمیاشتن کې خپرې شي، نو کولی شي چېچې پکه چیرې  لیکنې لرئ  په  ه لو
    ۰۷۴۴۴۲۶۴۲۸: شمیره ې داړیک                            .الندې پته  يې را واستوئ

نالیک پته   Shir.stanikzai2@gmail.com :دبر
 

رÇÏطالعاتوæÇفرهن Ñیاست        .Ï/comwww.facebookلو

رمیاشتن      www.facebook.com/ لو

Ïلیقلم نÇځ  هوÑæåل شو  æلمان
Ïمه ١٧غویی: 

 æÇ طالعاتوÇ Ï æÇ ãالیت مقاæ ر Üوæنیز م ÏلخوÇ فرهن Ñیاست  Ï لو رکÜز  لنکن 

ÜÜل شÜÜوÑæ  åځ  هوÇلÜÜیکÜÜې Ï قلÜÜم ن  ر æالیÜÜت مرسÜÜتیاá قمرÇلÜÜدین    چÜÜې . æلمان Ï لÜÜو

ÜÜوæنیز مرکÜÜز مسÜÜؤá عبÜÜدÇلفتاÍ مفلÜÜح¡ ÇÏطالعاتوæÇفرهنÜÜ       شÜÜکیب ¡ ÏلÜÜنکن 

äæ ک Ñیاست کاÑکوæنکي¡   وÇنانو åÏÒ æÇ کوæنکو    .Ä íشمېر 

 
 Ï å لي غون Üونیز   سرå پیل شوå¡ بیا  تالÊæ په قرäÇ سپی á ؤمرکÜز Ï مسÏ  Ü لÜنکن 

ÍلفتاÇمفلح عبد  Çلو ته لخوÇنوæ   .æÇ هرکلی ææیلهÇÑغالست ه  ولو 

ر æالیÜÜت مرسÜÜتیاÑæ áپسÜÜې  وÇنÜÜانو¡ Ï    åÏÒ لÜÜو ولÜÜو  ÏÇهیوÏ   کیبÜÜدین شÜÜلÇقمر

  .ې مباÑکي ææیله Ïغې ÇÑæنو ته Ïدکوæنکو¡ محصلینو Ï æÇقلم خاæن
å¡ چÜې           شÜکیب  Üې کÜه یÜیاتÒ ې Üکæ رېÜت خبÜ ÒÑÇ هÜم پÜقلÏ  Üبش Ï   مÜÜه قلÜالق پÜریت خ

  ìÏ ì ÜÜک ÏاÜÜم یÜÜدې قسÜÜبان  Ï  ېÜÜی ÄÇ ÜÜې تÏ هÜÜپ æÇ)رÜÜقÇه    ) اءÜÜلوتÇنوæ ÂیÜÜت شÜÜریف 

  .تالÊæ ک 
وÇنÜاä یاسÜتئ¡ چÜې ÏقلÜم       وÇنانوته  Ïیو پیغاã په ترڅ کې ææیل¡ همدÇ تاسÜې    åÏ

Æلوته خدمت کوÇæÏÇې هیوÑې الÏ له æÇ íæ åجوړ ÏÇپه توسه خپل هیو.  
Ïáالیت مرستیاæ  Ï قلم پ قلم Çیل¡ چې همدææ åړÇ ر     هÜ Ï بشریت æ� ÏندÇنÜه پÜه هÜر ډ

ÜÜوÏ پÜÜاتې شÜÜوìÏ ì¡ قلÜÜم    Ñریت الÜÜبش Ï ېÜÜنکی  کæوÜÜ   مÜÜقل ¡ìÏ رÜÜکتÇم ډÜÜقل ¡ìÏ

ìÏ هنماÑ قلم ¡ìÏ یت      خطیبÇدÜه Ï هÜت äاÜنسÇ الیÜهللا تعÇ چې ìÏ مانتÇ ìقلم لو æÇ

ìÏ ì   . لپاÑæ åÑک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜÜرãÇ پÜÜه پÜÜاì کÜÜې    ر عامÜÜه کتÜÜابتوÏÏ äپر ننÜÜدÑÇې تÜÜه  بیالبیÜÜل  کتابونÜÜه   لخÜÜوÇ  لÜÜو

وáÏ شو æنوÇلو ÇÄ  í  Ïی ولو  خه هم لیدنه æک¡     «عدیل»   .åکتابونو 

 به عمل Âمد دÇشتیگرÇم اشتیسرå م یÇلملل نیÒæÑ ÒÇ ب
ÒæÑÒÇ  انÜÜÜم  یجه åرÜÜÜت یسÜÜÜال اشæÑÏ ÜÜÜتی   ÜÜÜوگر طÜÜÜا یلÜÜÜÜهمÏییگر 

 سیبÜÜÜا ÇشÜÜÜÜترßÇ غÜÜÜالÑ ãسÜÜÜÜوá کÜÜÜامرÑ äÇئÜÜÜÜ   ثÜÜÜÜوÑ  19بÜÜÜه تÜÜÜاÑیخ   

 ÑکتوÜÜÜÜسì تخنæی ÜÜÜÜال  یکæ ãاÜÜÜÜمق ÜÜÜÜنجنیÇ¡یتÊد  رعزÜÜÜÜÜهللا مهمنÇ

ÜÜÜÜÜÜئÑم سی åرÜÜÜÜÜÜنجنیسÇ¡تÜÜÜÜÜÜلرحمنیاشÇر رعبدÜÜÜÜÜÜناصì ÜÜÜÜÜÜئÑسی 

لوگر¡کاÑمنÜÜÜÜدäÇ  اشÜÜÜÜتیسÜÜÜÜرå م یتÜÜÜÜیمخÜÜÜÜابرæ ÊÇمجمعÜÜÜÜه æال 

 .Âمد لبعم لیæجوÇناä تجل اشت¡ÑضاکاäÇÑیåÑÇÏÇ سرå م
 سیÑسÜÜÜÜÜÜوá کÜÜÜÜÜÜامرÑ äÇئÜÜÜÜÜÜ  غÜÜÜÜÜÜالÇÑÏãیÜÜÜÜÜÜن پرæگÜÜÜÜÜÜرãÇ نخسÜÜÜÜÜÜت  

ÑکتوÜÜÜسì تخنæیÜÜÜال یکæ ãاÜÜÜمقÜÜÜپ تیÜÜÜیãا ÜÜÜئÑسی  ÑوÜÜÜکشÑجمهو

  ÜÜب ÒæÑ بتÜÜه مناسÜÜب ÇÑنی ÜÜلمللÇم ی åرÜÜتیسÜÜت    اشÜÜنش گرفÇوÜÜه خÜÜب

  äÂ ÒÇ شÜÜÜÜÜبخÑÏ هÜÜÜÜخ   ک ÕخاÜÜÜÜÜشÇ ÒÇدیÜÜÜÜÜنÇکل  شیرÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜه بÜÜÜÜÜک

جمهÜÜÜوÑ  سیÑئÜÜÜ کننÜÜÜدیم ìهمکÜÜÜاÑ اشÜÜÜتیبÜÜÜا سÜÜÜرå م ÇنهکاÑÑضÜÜا 

Ñکشو  ÜÜÜÜÜب åÏوÜÜÜÜÜنم ìکرÜÜÜÜÜتش æ Ïپو ÑÏÜÜÜÜÜیãا   ÑاÜÜÜÜÜقشÇ ãاÜÜÜÜÜتم ÒÇ ÔÇ

Ñهمکا äهاÇجامعه خوì Ç خ نیبا ÏسانینهاÑست یرÇ åشد. 
لÜÜÜÜوگر  اشÜÜÜÜتیسÜÜÜÜرå م سیعÜÜÜÜزÇ Êهللا مهمنÜÜÜÜد ÑئÜÜÜÜ ریÇÜÜÜÜنجن سÜÜÜÜپس

سÜÜÜرå  یÇلمللÜÜÜ نیÑÏ ÇÑ مÜÜÜوÒæÑ ÏÑ بÜÜÜ  اشÜÜÜتیمعÜÜÜاäæ سÜÜÜرå م  اãیÜÜÜپ

   .به خوÇنش گرفت اشتیم

äاÜÜÜÜÜÜخ ÜÜÜÜÜÜلæی ÒدÜÜÜÜÜÜحمÇì یمدÊÇرÜÜÜÜÜÜم رنش åرÜÜÜÜÜÜتیسÜÜÜÜÜÜوگر  اشÜÜÜÜÜÜل

سÜÜÜÜاá  کیÜÜÜÜلÜÜÜÜوگر ÑÏ طÜÜÜÜوå á میاشÜÜÜÜت گÜÜÜÜی سÜÜÜÜر نÜÜÜÜدåینما:گفÜÜÜÜت

 دیÜÜÜ تÜÜÜن ÑضÜÜÜاکاÇÑ äÇÑ جÜÜÜذÈ نما    232گذشÜÜÜته توÇنسÜÜÜته ÇسÜÜÜت    

æ805 ک ÜÜا تیÜÜÜک هÜÜÜکمì لæÇÜÜÜاال هیÜÜÜب ÇÑì ÜÜÜهæگر ìا äÇÑاÜÜÜا کÜÜÜضÑ

  .نموÇ åÏست توÒیع  شیخو

 

 

بضÜÜÜÜاعت  یبÜÜÜÜ لیÜÜÜÜفام 298لÜÜÜÜوگر بÜÜÜÜا  اشÜÜÜÜتیهمچنÜÜÜÜاä سÜÜÜÜرå م

 .نموÇ åÏست یککمک موÏÇ خوÇÑ دåیÏ بیÂæس
 یصÜÜÜح ìعÜÜالåæ کÜÜÜرÏ کÜÜه ÑÏ بخÜÜÜش کمÜÜک هÜÜÜا    ÇìحمÜÜÜدÂì ÒقÜÜا 

 نÜÜÜÜÜهیمعا گÜÜÜÜÜاäیÇÑبÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜکل نفÜÜÜÜÜر ÇÑ  10728توÇنسÜÜÜÜÜته ÇنÜÜÜÜÜد 

ÇیÜÜÜÜن   ÇسÜÜÜÜت نمÜÜÜÜوåÏ عیÜÜÜÜتوæÏÇ ÒیÜÜÜÜه ÇÑیگÜÜÜÜاä  شÜÜÜÜاäیæì ÇبÜÜÜÜاال

کÜÜÜه بÜÜÜه  یÜÜÜی ÇÑ تعÜÜÜدÏÇ هشÜÜÜت تÜÜÜن ÇطفÜÜÜاá    جمعÜÜÜه همچنÜÜÜاä بÜÜÜه م

   æÇدÜÜÜد تÜÜÜنÏبو  ÈاÜÜÜب مصÜÜÜقل ÎÇرÜÜÜسì  تÜÜÜسÇ åÏوÜÜÜنم æìÇرÜÜÜ60 ب 

 ÜÜÜÜب áاÜÜÜÜطفÇ نÜÜÜیت   ÓÑوÜÜÜاعت کÜÜÜÜبض ÇÑ یÜÜÜÜشÒموÂ äاÜÜÜÜیگÇÑ ìاÜÜÜÜه

 «عدیل»محمد موسی      .ÇÏیرکرÇ åÏست

 

 ÂغاÒکاÑساخت æکانکریت Ñیزì یک جاÑÏ åÏلوگر
ثوæÑÏÑالیÜÜÜÜÜÜت  14کاÑسÜÜÜÜÜÜاخت æکانکریÜÜÜÜÜÜت ÑیÜÜÜÜÜÜزì یÜÜÜÜÜÜک جÜÜÜÜÜÜاåÏ بÜÜÜÜÜÜه تÜÜÜÜÜÜاÑیخ     

  .لوگرÂغاÒشد

ÇیÜÜÜن جÜÜÜاÑÏ åÏشÜÜÜهرپل علÜÜÜم بÜÜÜه طÜÜÜوá بÜÜÜیش ÒÇ پÜÜÜنج کیلÜÜÜومتر بÜÜÜه هزینÜÜÜه چهÜÜÜل æسÜÜÜه   

 .  ملیوÇ äفغانی به شکل Çساسی æکانکریتی ساخته خوÇهد شد
  ÜÜÜیم فÜÜÜد حلÜÜÜه محمÜÜÜه گفتÜÜÜز   بÜÜÜمرک ÑاÜÜÜه کلنگÜÜÜقری ÒÇ ßرÜÜÜین سÇ¡وگرÜÜÜی لÜÜÜلÇæ ییÇد

    ÏوÜÜÜه میشÜÜÜت¡ گفتÜÜÜشÇÏ دÜÜÜهÇه خوÜÜÜمÇÏÇ هللاÇ تÜÜÜحمÑ هÜÜÜتاقری æ ÏÏرÜÜÜمی گÒاÜÜÜغÂ وگرÜÜÜل

 . که کاÑساخت æساäÂ Ò مدåÏ Ê ماå طوá خوÇهد کشید
           äوÜÜÜÜه میلیÜÜÜسæ لÜÜÜچه ÒÇ یشÜÜÜه بÜÜÜه هزینÜÜÜب åدÜÜÜÜش ÏاÜÜÜی å�æرÜÜÜه  پÜÜÜک ÏرÜÜÜک åæالÜÜÜع ìæ

یی تطبیÜÜÜÜق خوÇهÜÜÜÜد شÜÜÜÜد کÜÜÜÜه  ÇفغÜÜÜÜانی ÒÇ سÜÜÜÜوì برنامÜÜÜÜه ملÜÜÜÜی åÇÑ سÜÜÜÜاæÑ ìÒسÜÜÜÜتا  

 .شوÏ میه بوÏجه ساخت ÒÇ äÂ طرÊÑÇÒæ Ý مالیه پرÇÏخت
        ìÇرÜÜÜهولت بÜÜÜس äÏÑæÂ همÇرÜÜÜف ÇÑ ßرÜÜÜن سÜÜÜیÇ ÒاÜÜÜسæ اختÜÜÜس  ÒÇ ÝدÜÜÜوگر هÜÜÜی لÜÜÜلÇæ

       ÑاÜÜÜرعت کÜÜسæ تÜÜÜه کیفیÜÜحص ÑÏ اÜÜÜت تÜÜسÇخو ìÏÇÏÑÇرÜÜÜرکت قÜÜش ÒÇ æ دÜÜÜنÇخو ãÏرÜÜم

ÂغÜÜاÒ قریÜÜه ÇÑ بÜÜا هÜÜم æصÜÜل میکنÜÜد حÜÜین    چنÜÜدین  سÜÜرß یÜÜاÏ شÜÜدå کÜÜه    .توجÜÜه نمایÜÜد 

ÇæلÜÜÜÜی لوگر¡لÜÜÜÜوì پاسÜÜÜÜوáÇ عصÜÜÜÜمت Çهللا علیÜÜÜÜزì   فÜÜÜÜدÇیی  کÜÜÜÜاäÂ Ñ محمÜÜÜÜد حلÜÜÜÜیم  

    äندگاÜÜÜÜÜباشæ ومیÜÜÜÜÜق äاÜÜÜÜÜگÑملکی¡بز ÊÇÑÇÏÇ ìاÜÜÜÜÜسæÑ ه¡برخیÜÜÜÜÜمنیÇ äÇدÜÜÜÜÜقومان

 عدیل محمدموسی                           .ÇÏ ßشتندÇمحل Çشتر

 

ر یوتن  æÇسیدæنکي  ي ÏÏ لو وæن

åÑلو لپاæجوړ å  مکه Ñæک

رÏ محمÜدÂغې æلسÜوÇل Ï ÏهنÜو کلÜي یÜوتن æÇسÜیدæنکي          ÏلÜو

ÜÜه   ي Ï جوړېÜÜدæ    ١٦پÜÜه خپلÜÜه خو ÜÜوæن  Ï هÜÜمک لپÜÜاåÑ بسÜÜوې 

å   . معاÝÑ ته Ñæک

رجریÜدې      رÏ پوهنې Ñیاست æیانÜد محمÜد شÜاپوÑعرÈ  لو Ï لو

          Ï ºهÜمک Üه کÜې æیلÜي¡ چÜې ÏغÜه  مدیریت تÜه پÜه ÇسÜتولي خبرپا

ÇلحاÏÇÏ Ì محمد له خوÏ Ç بي بÜي عایشÜې Ï نجونÜو لېسÜې تÜه پÜه       

ي تÜه پÜرې    وæن  Ïتلونکي کې به یاÇÑ ې¡ چې په æړیا ډÑæ áæک

 .ÇÏæن جوړå شي

ÜÜه کÜÜې æیÜÜل شÜÜوí¡ چÜÜې Ï بÜÜي بÜÜي عایشÜÜې Ï نجونÜÜو پÜÜه   پÜÜه خ برپا

  áاÜÜمه ÇÏ ېÜÜه کÜÜوختې   ١٠٥٩لېسÜÜب æ ÜÜک åÏÒ رÜÜنکې پæوÜÜک åÏÒ هÜÜتن

         åوÜه یÜه پÜملÇ هÜو لÜه لرلÜن Ï ÜنÇÏæ Ï ېÜې یÑیس چاÑتد Ï چې ¡íÏ

í   . نیوá شوí کرÇیي کوÑ کې پرمخ بیوá کی

رÏ پÜÜÜوهنې ÑیاسÜÜÜت ÑهبÜÜÜرí هئÜÜÜت  لÜÜÜه   ÜÜÜه ÒیÜÜÜاتوÏ ¡í لÜÜÜو خبرپا

ÌلحاÇ ه    اغليÜې خپلÜچ ¡íني کوÇÏÑقد æÇ خه مننه ÏÇÏ محمد 

ي تÜÜه ÇÏæ ÏنÜÜ جوړæلÜÜو پÜÜه موخÜÜه       ÜÜوæن مکÜÜه یÜÜې Ï نجونÜÜو 

å   . معاÝÑ ته ډÇل ک

ر æالیÜÜت کÜÜې   ÏیÜاæÏلو æړ åÏ¡  چÜÜې تÜÜر Ïې مخکÜې هÜÜم    پÜÜه لÜو

و æÇ عÜامو خلکÜو خپلÜې       Ü Ïیني عالمانو¡ قومي مشÜرÇنو¡ 

 í یوجوړæلو لپاåÑ معاÝÑ ته æقف ک وæن  Ï مکېíÏ .  

 ÑÏ åÏÇعضو یک خانو åÏÒیا

 لوگر جاä باختند
ثوæ ÑÏ Ñالیت لوگرقربانی  29یاåÏÒ عضویک خانوåÏÇ به تاÑیخ 

 .ÇنفجاÑ ماین کناÑجاåÏ شدند

 åÏÒنس باختر گفت که یاÇ�Â لی لوگر بهÇæ ìسلیم صالح سخنگو

Ñماین کنا ÑنفجاÇ ÑÏ åÏÇیک خانو ìعضاÇ ÒÇ تنåÏبه  جا

 .á نیزشامل قربانیاæÑ äیدÇ ÏÇستشهاÑ ÊÏسیدÇ åند که Çطفا

صالح ÇفزÏæ که Çین حاÏثه Òمانی ÏÇÏ ÎÑ که Çین خانوÑÏ åÏÇ یک 

موتر نوÚ سرÇچه ÒÇ منطقه بر� به طرÑÒ Ýغوä شهر æلسوÇلی 

حامل Âنها با  محمد Âغه ÑÏ حرکت بوÏند که ÑÏمسیر åÇÑ موتر

 åÏجاÑماین کنا ãتما æ Ïنمو ÏÑبرخو äجا äÂ äباختندسرنشینا. 

 Êمحصوال ìÇبر åگا åخیرÐ شصت

Ïلوگر ساخته میشو ÑÏ äهقاناÏ 
شصت Ðخیرå گاå برìÇ محصوالÇÑÒ Êعتی ÏهقاناÑÏ ä لوگر    

Ïساخته میشو. 

 ìÑبیاÂ æ ìÑÇعت مالدÇÑÒ ئیسÑ لدین مهمندÇنجنیر محمدÇ

برìÇ باÑ ثوÑ به Ç�Âنس باختر گفت که  æ26الیت لوگر به تاÑیخ 

ÑÇتقاÒ ìنجیرå هاì نخست ÑÏ بخش ÇÑÒعت ÒÇ سوì برنامه 

به تعدÏÇ شصت Ðخیرå گاå  پایدÇÑÒÑÇعتی برìÇ یک Òندå گی 

برìÇ محصوالæ Ê فرåÏÑæÂ Ç هاÇÑÒ ìعتی Ïهاقین ÇÑÏین 

Ïالیت ساخته میشوæ. 

جدیدÑÏ ðÇ همکاìÑ با ÇÑÒ åÑÇÏÇعت Ç ìæفزÏæ که Çین برنامه 

Ñ نموÇ åÏست¡ ÑÏ حاá حاضر به شموæ áالیت لوگر ÂغاÒ به کا

مرکز Çین æالیت æلسوÇلی هاì محمدÂغه æ برکی برÇÑ ß نیز 

 .تحت پوشش قرÑÇمیدهد

مصرÝ مجموعی Çین Ðخیرå گاå بیش ÒÇ سیزåÏ میلیوÇ äفغانی 

Â ¡عتÇÑÒ ÊÑÇÒæ ìسو ÒÇ که Ïخت میشوÇÏپر ìÑÇمالد æ ìÑبیا

ÏÏعدیل»  محمد موسی                            .میگر» 

 
Ç ìæفزÏæ¡ پنج خانم¡ پنج طفل æ یÜک مÜرÏ شÜامل قربانیÜاÇ äیÜن      

 .æÑیدÏÇ میباشد که همه Âنها Çعضاì یک خانوåÏÇ بوÏند

    åدÜش ìÒاÜجاس ìاÜماین هÑشکا åÑÇست که هموÇ حالیÑÏ ینÇ

åÏجاÑملکی   کنا ÏÇفرÇ    هاÏÇدÜیæÑ äوÜهمچÑÏ æ تÜسÇ åیدÏگر

      äاÜش äتگاÜلبسÏæ äÇعزیزÑوÜکشÑÏ زÜیگرنیÏ åÏÇانوÜصدها خ

ÏÒÇ ÇÑست Ç åÏÇÏند¡ باشندگاä لÜوگرÇین عمÜل نÜا بخشÜوÏنی     

   äوÜÜاملین همچÜÜد عÜÜمیگوینæ دÜÜوهش میکننÜÜنک ÊدÜÜه شÜÜب ÇÑ

 .æÑیدÏÇ ها باید به پیکاÇÑعماá شاä برسند

  «عدیل»محمد موسی 

  

خه  وæنیز مرکز  تنه ناÑینه  Ï١١٨لنکن 

áشو ÛÑنکي فاæکو åÏÒ 
ر¡       خÜÜÜه Ï کمپیÜÜÜو ÜÜÜوæنیز مرکز رÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜیاسÜÜÜت ÏلÜÜÜنکن  Ïلو

خÜه    و  Üان لیسي �بې له  رنی Ç æÇن Ï تنÜه ناÑینÜه åÏÒ کÜوæنکي فÜاæÇ ÛÑ     Ç١١٨ن

ل مه  ٢٧غویي په  å کې æÏال ÏفرÇغت په  . ÏفرÇغت جشن æلمان یÜت  جشنیزå غون

مرسÜÜتیاá قمرÇلÜÜدین شÜÜکیب¡ ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜیÜÜیس محمدشÜÜفیق پوپÜÜل¡    

ر ÏپوهنتÜÜوÑ äیÜÜیس پوهنمÜÜل æحیÜÜدÇهللا عبÜÜدÇلرحمیزÏ ¡ìچاپیریÜÜاá سÜÜاتنې     ÏلÜÜو

Ä í äæ ک   .Ñییس Çحمدجاæید نوæÇ Ñ فاÛÑ شوåÏÒ æ کوæنکو 

  ÜÜÜغلÇÑولو  áؤÜÜÜز مسÜÜÜنیز مرکæوÜÜÜ ÜÜÜه  عبÜÜÜدÇلفتاÍ مفلÜÜÜح ÏلÜÜÜنکن  æنوÇلوتÜÜÜه  و 

ÇÑ      áغالسÜÜÜت ææی ÜÜÜدې کÜÜÜنÇړæ ÊاÜÜÜمعلوم åړÇ هÜÜÜز پÜÜÜنیز مرکæوÜÜÜ . لÜÜÜه Ï æÇلÜÜÜنکن 

     áاÜه کÜې پÜز چÜنیز مرکæو ÏتلÜې پÜه میاشÜت کÜې      ١٣٩٤عبدÇلفتاææ Íیل¡ Ïلنکن 

  áاÜمهÇÏ تر ¡ ر¡       ١١٥٣فعالیت پیل ک ینه åÏÒ کÜوæنکي ÏکمپیÜو Ü æÇ هÜینÑه ناÜتن

íÏ í خه فاÛÑ ک و  ان لیسي �بې له  رنی Ç æÇن    .Çن

å¡ چÜÜې    مفلÜح ÇÏطالعاتوæÇف  ÜÜکæ هÜم مننÜÜه هÜÜت نÜیاسÑ ÜÜرهن

    ìÏ ìوÜÜÜÜاتې شÜÜÜÜپ ÑاÜÜÜÜهمک åرÜÜÜÜز سÜÜÜÜنیز مرکæوÜÜÜÜ  .ÏلÜÜÜÜنکن 
æÏالیت مرستیاá قمرÇلدین شکیب فاÛÑ شوåÏÒ æ کوæنکÜو  

وÇنÜÜاä کÜÜولی شÜÜي¡      نææ ÇÏ ÜÜیÜÜل¡ چÜÜې  تÜÜه ÏمبÜÜاÑک تر

نÜو Ï .  Ïپوهې æÇ علم لÜه الÑې ÏخلکÜو پÜه خÜدمت کÜې ææسÜي      

اæÇ ä هیوÏÇ ته خال خه  ې  بدبختیو æÇ ناخوÇلو  ÇوÜی äصو

        åÑې الÏ هÜې پÜچ ¡íÏ áمبالوÜوهې سÜپ æÇ مÜه علÜه پÜولن خپله 

ۍ خپÜل مقصÜوÏ تÜه         Üه بیÜغÏ æÇ يÜش ÑاÜپه ک Óال äناÇو کې 

íسوÑæ.  
å¡ چÜې مÜوږ هغÜه æخÜت لÜه نÜوæÑ هیوæÏÇنÜو           Üه کÜیاتÒ شکیب

Üتونو تÜه      ÒÑÇ الميÜسÇ وÜکولی شو¡ چې خپل áسیا äا  åسر

ن یې په æÇسن æÇ æ تر ې پاملرنه æک ي علومÜو چÜې   ان

ÜÜÜه      åÑوÜÜÜپ ìÏ íالو�ÜÜÜکن  æÇ ÜÜÜرنی  .ÇæخیسÜÜÜتلی شÜÜÜو  Çن
رãÇ په Ñæست برخه کې Ïلوړæ نمرÇ æخیستونکو ته æپرÏº 

رنیت پÜه   لیسي �بې په برخه کې سیدÇلرحمن¡ ÇÏن چې Ç Ïن

Ñæ æÇ Òæډ      ÜÜینæ Ï ر ÜÜه کÜÜې محمÜÜد منصÜÜوÏ ¡ÑکمپیÜÜو   ان

رÇمونÜÜÜÜو پÜÜÜÜه برخÜÜÜÜو کÜÜÜÜې لطÜÜÜÜف Çهللا Ð æÇبÜÜÜÜیح Çهللا تÜÜÜÜه       æپر

وæنیز مرکز له لÜوÑې برÇبÜر شÜوí    ستا ینلیکونه چې Ïلنکن 

æ Ï ¡ÄالیÜÜÜÜÜت مرسÜÜÜÜÜتیاÇÏ ¡áطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜÜÜیÜÜÜÜÜیس¡  

    á ÜکÑæ ÇوÜیس لخÜیÑ ساتنې áچاپیریا Ï æÇ ییسÑ äپوهنتوÏ

  .شو

     åÏÒ æوÜش ÛÑاÜفÏ زÜنیز مرکæوÜ رãÇ په پاì کې Ïلنکن  æپرÏ

í شÜÜعرæنه   ÜÜب کÜÜترتی åړÇ هÜÜوهې پÜÜپ æÇ مÜÜعلÏ ÇوÜÜو لخÜÜنکæکو

Ç شو áæÑæÇæåسیدÑæ ته ìپا å   .æ په Ïې سرå غون

 


