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٢ 

Ï ېر  ي هم  Ï ناÑینه ææ په 

íکولو حق لر Ñکا  

پÜÜه هغÜÜو هېوÏÇنÜÜو کÜÜې چÜÜې æلسÜÜونه یÜÜې لÜÜه بشÜÜرÏÇÒÂ íۍ بÜÜرخمن    

ېÜر æ� ÏنÜد پÜه بیالبیلÜو برخÜو کÜې        ي هم Ï ناÑینه ææ په   ¡íæ

    ÒÇÑ ÇدÜهم æÇ وÜد کولÜنæ� Ï ìا Ç åخلي Ï æÇ ناÑینه ææ سرå یو  æن

íکولو حق لر Ñکا Ï  . 

í¡ همÜد     ه چې یو کوÑ له مېرمنې پرتÜه بÜد معلÜومې ن ÒÇÑ Ç لکه 

Üولنې چÜاÑې هÜم         Ï هÜتلو پرتÜخیسÇ ې Üنæ و له  Ï کې ÏÇپه هېو

íæ رېÜÜ و تÜÜه بایÜÜد ډېÜÜرå       . نیم ÜÜ  åرÜÜس ãاÜÜه پÜÜه پÜÜل تÜÜصÇ دېÜÜهم

ې          Ü پاملرنه æشي æÇ خلÜک Ïې بایÜد پÜه Ïې فکÜر کÜې شÜي چÜې 

ولÜÜÜو سیاسÜÜÜي¡       نÜÜÜ پÜÜÜه  نÜÜÜ پÜÜÜه   åرÜÜÜس ææ هÜÜÜینÑه ناÜÜÜد لÜÜÜبای

íلرæ å ولنیز چاæÑکې æن  æÇ ي¡ تعلیمي همدې ÇړتیÜا  Ï .  فرهن

Üوæنې ÒæÑ æÇنÜې لپÜاåÑ جÜدí پاملرنÜه æشÜي          Ï و Ü  Ï پر بنس

ìÇ شÜÜي   ÜÜوړ کÜÜج åÑاÜÜو لپ ÜÜ  Ï ېÏ هÜÜنæز مرکزÜÜنیÒæÑ æÇ نیزæوÜÜ ¡

    ÜÜل تعلمیÜÜي خپÜÜش ìوالÜÜکæ ې ÜÜ ÜÜو  کچÜÜه لÜÜوړæÇ å مÜÜخ پÜÜر     يتر

نÜ خپÜل فعÜالیتون    تÜه ãÇæÏ   وæړÇندې الړ شي Ï æÇ ناÑینه ææ تر 

    ¡æتونزÜÜته سÜÜه شÜÜل ÏÇوÜÜو هېÜÜ í¡ تÜÜر  ÜÜکÑæ   وÜÜنæÇ بحرÇنونÜÜو æÇ ک

 ñالÜشي چې عم ìې کوال  ÒÇÑ Çهمد íÑغو�æ ت    خهÜه سیاسÜپ

Çæ åخلي   . کې هم æن

Üخو پÜه     و تاÑیخ مطالعه شي¡ نو   Ï کې äفغانستاÇ که چېرې

      æÇ وÜر مخوړلÜه پÜد پÜنæ� Ï åرÜس ææ ینهÑختونو کې له ناæ بیالبیلو

 æÇ ۍÏÇÒÂ هÜÜپ ÏÇوÜÜل هېÜÜخپ Ï    نکيæÏوÜÜلÑÏ ې ÜÜنæ مÜÜمه ÜÜپرمخت

ÜÜې یÜÜې Ï هنÜÜر ÈÏÇ æÇ پÜÜه برخÜÜه کÜÜې نÜÜاÇ æÒنÜÜا¡   ¡æې چÜې غÜÜوåÑ بیل

ÜÜه بلخÜÜبعÇÑې يÜÜرک ÜÜه Ïمیوند¡ ÏحماسÜÜي پÜÜه ډ ماللÜÜه æÇ همدÑÇن

   ÜÜÜÜعلم æوړÜÜÜÜل Ï ېÜÜÜÜو چÜÜÜلی شæÏاÜÜÜÜیتونه یÜÜÜÜالي شخصÜÜÜÜې عÑوÜÜÜين 

خه برخمنې æې   . شخصیتونه 

ې مÜو Ï هېÜوÏÇ    خو ÓæÇ هم ÇÏسې نوÑې مباÒÑې æÇ قهرمان  Ü ې 

تې نشي Ï æÇ هېÜوÏÇ پÜه سÜموìæÏ    ä باېد غلې پاپه کچه شته چې 

íلرæ áæÑ åغندÑ ېÏ کې äغوÑ æÇ  .  

          äÇوÜرې  æÇ Óال åرÜس æتونزÜمېر سÜش Ü ې لÜه  Ü ÓæÇ هم ډېÜرې 

Üه æړلولپÜÜاåÑ  ډېÜÜر    لÜÜو íÏ æÇ چÜې  ÏÏغÜÜو سÜÜتونزÏ æلÜÜه من æ هلÜÜو 

¡íړتیا لرÇ ته Ñل          کاÜخپ åرÜس åرÜس æتونزÜه سÜې لÜې چ Ü خÜو هغÜه 

íÏ í هغÜÜه م     ÜÜکÑæ ãÇæÏ ېÜÜه یÜÜدمت تÜÜخ æÇ ÑاÜÜل   کÜÜه خپÜÜې لÏ áاÜÜه

خÜÜه Ïې نÜÜÜوåÑ هÜÜم ÇÑضÜÜÜي شÜÜي æÇ شÜÜÜکرæنه Ïې       ÑاÜÜÜک æÇ دمتÜÜخ

چې ÒæÑلÜÜې ماشÜÜوماÇ æÇ äنجÜÜوني یÜÜې پÜÜر لÜÜوړÏ æنÜÜدæ¡        æباسÜÜي

تیا هÜم چÜې هغÜه æخÜت Ï خوشÜال æÇ نېمکرغÜي        Ñ په æÇ ینيææ

  . ÇحساÓ به پیدÇ شي

  ÑوÜل ه په   ãسالÇ چې íو مناä په ÇسالÇÏ ã توÑ ل Ï ãسالÇ Ï

چÜÜې ÇسÜÜالí  ã حقیقÜÜت ìÏ ÇÏ¡ بنÜÜدáæ غÜÜوÇړ کنجÜÜه ÏېوÇلونÜÜو کÜÜې  

Ï نه ÇÏ کله لÜوÑ کنجÜه ÏېÜوáÇ کÜې         íهې ه Ïې پÜه  Ü æیلي چÜې 

       åرÜمæÏ هÜو ت Ü Üولنیز �æنÜد کÜې  بندېوÇنه شي¡  بلکې Çسالã په 

      ÑوÜ  åÑاÜد لپÜنæ� ولنیزÜ  Ï ېÜچ íÏÇÒÂ åومر Ï íغه  Ñæ íÏÇÒÂک

Üولنیز         ه پÜه   Ü ثابیتدìÇ شي ÇÏ æÇ هغه æخÜت کېÜدìÇ شÜي چÜې 

ه پÜه کÜوæÇ        Ñ حجاÈ کې په پرæ�  åÏند Ü کÜې ÇææسÜي کÜه چېرتÜه 

æÇ í نېÜک یÜې    کې خپلو æÇالæÏنو ته Ç Ïنسانیت  ÒæÑنه åÏÒ Ñæ ک

å لرæنکÜÜې     ¡æپÜالي  ÜÜنæ مÜÜې مهÜک äموÜÜس æÇ äوÜÜغÑ هÜولنې پÜÜ  Ï وÜÜن

í  .      کس شمېرá کې

  ستانکزۍ»شجاÚ«بصیرå : لیکنه

تنهسوله Òموږ ÏهیوÇæÏÇلو    غو

  áاÜÜځ هرکÑæ هÜÜلÇیو ۍ ÏسÜÜولې ن ÜÜنÏ     هÜÜوږ پÜÜمÒ هÜÜ ÜÜوټ æÇ همدÑÇن ÜÜوټ  پÜÜه 

æ    ÜÜ٣٠رäÇ هیÜÜوÇ ÏÇفغانسÜÜتاä کÜÜې æ Ïږې Ï میاشÜÜتې پÜÜه       ÜÜان Ï  هÜÜ مÜÜه نی

í ل کی   .مرÇسمو په ترڅ کې لمان

لو ÇÑ æÇتÜ  تÜه  یÜې ډ       Üې لمÜان Ñæ ې پرتمینېÏÏ  í æ äفغاÇ   æÇ  áÇوÜر لیÜی

æ پÜÜه نÜÜاخوÇلوکې  æÇسÜÜیدلي æÇ الهÜÜم     ÜÜ ولسÜÜیزæ ج Ï ìæÏ هÜÜک  ¡íÏ í ÜÜت

åÏ نهÇæÑ ۍ   .Ïغه ل

æ پرمهاÇ áفغانان په هیوÏÇ کې له  بیوÒلیÜو¡ ناقانونÜه مهÜاجرتونو æÇ      وÏج

æÇنو سرå مخامخ شوí ¡ ترکومه بریدå چې Òموږ هیوÇæÏÇلÜو Ï یÜو بÜا     نوæÑ ک

یسته خو Ïغه ÑÂماä یÜي ال  پÜوåÑ نÜه شÜو Ç     ÓæÇ æÇفغانستاä  ته Çنتظاæ Ñ هثبات

í ی   .هم په خپل هیوÏÇ کې ìæÏ ک

له یوې خوÏ Çې ÑÂماä تÜه ÑÏسÜیدæ لÜه پÜاÏ åÑ خلکÜو مینÜه æÇعالقÜه  لÜه æÏلÜت           

           íدÜتونه نÜفرص íÑاÜه کÜو تÜم خلکÜت هÜلæÏ ÇوÜې خÜه بلÜل æÇ یي ي  سرå کمرن

í   .برÇبر ک

 Ç í æ ولنې هر  Ï یو چې سولې تهÇææ بایدÇÏ      هÜل ãالÜسÇ Ï ولهÜسæÇ íرÜا لÜړتی

í¡ بÜې لÜه سÜولې �æنÜد پÜه  æیÜرې ¡            Üل کیÜ ه نه ډیر مهÜم Ç æÇړیÜن  پلوÏ å هر

        äاناÜÜنسÇ  ېÜÜالونو کÜÜو جنجÜÜه بیالبیلÜÜپ ÒÇÑ هÜÜغÏ æÇ  ونوÜÜلو¡ کشمکشÇاخوÜÜن

íمخامخ کو.  

ونÜو Ïæ Ïې لمÜن        ت Ç æÇهمیت  په یÜو هیÜوÏÇ کÜې  Ï پرمخت ÒÑÇ سولې Ï خو

ولنÜه کÜÜې     ÇÑنغÜاړæ ¡íلسÜÜونه یÜې  پÜÜه   هوسÜا ãÇÑÂ æÇ ډæÇ áæ پÜÜه یÜوå نیکمرغÜÜه 

 íند کوæ�.  

     åرÜه سÜنæړÒ  äاÜ ته شوí خف و ترمن ÇÑ Ïمن æÑæ æÏ  Ï چې ¡åÏ سوله Çهمد

Üیو ډæ� ßنÜد المÜل     Ïې کوíÑæÑæ Ï æÇ í السونه یوبل ته په Ñæکولو Ïخو ن

ي  . ر
کÜه           ìÏ äÇرÜ هلتÜه  Ï سولې کلیمه æÏمرå خوږåÏ å چÜې بیÜاä یÜې پÜه �بÜه ډیÜر 

   äÇدÜÜنæه خاÜÜنÇندæ� وکالهÜÜس æÇ ãÇÑÂ Ï مÜÜه äاناÜÜنسÇ ìاÜÜ چÜÜې سÜÜوله Ï íæ هغÜÜه 

íæ . åÏ سوله¡       ÜالنÏعا íړæÇÑ وکاليÜس æÇ يÜه نیکمرغÜولنې تÜ ه سÜوله Ï  چÜې 

   ¡åÏ هÜÜهیل åترÜو سÜو خلکÜې      ولÜÜهغ Ï وÜن íæ هÜمÇÑÂ هÜÜولن Üه هلتÜه چÜې  همدÑÇن

í کÜÜÜوالì شÜÜÜي  ÜÜÜ æ ولنېÜÜÜ¡    هÜÜÜولنې تÜÜÜ  ÑاÜÜÜک í ÜÜÜکæ ÑاÜÜÜک åړÒ åډÇه ډÜÜÜې پÜÜÜچ 

       äاÜÜنسÇ Ï ایيÜÜې بیÜÜی ÑوÜÜه لÜÜا پÜÜلوړتی æÇ یÜÜترق Ï íوÜÜه کÜÜه برخÜÜپ Ñæ ÜÜپرمخت

íلر åړÇ ېÑسولې پو íÏباÂ ولنې  Ï æÇ سوکالي.  

          Ï ېÑæاÜې خÜخپلÏ هÜه کلیمÜغÏ ¡æÑæÂ هÜولې کلیمÜس Ï هÜه �بÜي پÜبچ äفغاÇ هرÏ

ìÏ یی ډیر áæÑساتنې په موخه کا æÇ ÚفاÏ  .په ÚفاÏ æÇ ساتنېÏ طنæ Ï که 
ÇÏ í  موخÜه  ÏهÜÜر  Ü æ    دÜÜنæ� هÜ æ æÇ í حÜÜق ìÏ¡  چÜÜې پÜه هوسÜÜا ÇÑÂ æÇمÜÜه تو ÜÜک

ن چاÑې پر مخ یوسي Ñæ خپل.  

وá هیÜوáÇæÏÇ پÜه Ïې  پÜوå شÜي¡ چÜې نÜوÑ پÜه  میشÜته قومونÜو            خو کاÔ چې  

æ ته لمن Þنفا æÇ منیو¡ بدبختیوÇکې  نا æ هÜي        ن هÜي¡  ÏیÜو بÜا ثبÜاæÇ Ê یÜو مÜو

  . Çفغانستاä  په فکر کې Çææسي

  ÜÜسÏ ېÜÜک ÏÇوÜه هیÜÜوږ پÜمÒ   لÜÜ ولې Ñæځ ÏشÜهیدÇنو  æÇ ÏنÜÜ سÜرå جوخÜÜت لمان

í Ï  æ قربÜانیو   . کی Ü خÜه        Çفغانانو Ï تیÜرæ ج پÜه پایلÜه کÜې لÜه åæÏ میلیونÜو 

ÜکاåÑ ډÏ Ï áæې æÇنÑÏ ÜنÜاÏ ìæ پÜاکو        íÏ ì¡ چÜې پÜه  ÒیاÊ شهیدÑæ äÇک

Üانې Ï æÇهغÜو  ÏتÜه ææ Ï و ÇæÑÇشهیدÇن یرنÜې  تÜه Ï  پÜاتی کوÑنیÜو   ìعا æÇ  ډÇډ

  .  Çæستوíپیغاã  تسلیت 

نÜÜÜÜی ملÜÜÜÜت  Ï مجاهÜÜÜÜدینو¡ شÜÜÜÜهیدÇنو æÇ غاÒیÜÜÜÜانو Ï  کاÑنÜÜÜÜامو       ÇفغÜÜÜÜاä می

ې ìæÏ خپÜÜل           ÇوÜه یÜې نÜچ ¡íوÜÜه کÜ Çه ډÜپ ÇÏ  هÜل تÜÜنس íوÜن  ÏاÜندنو یÜ æÇسر

        æÇ يÜل í¡ بلکې همدغÜه نسÜل  تÜه یÜې æیاړæنÜه هÜم  سرæنه له æطنه قرباä ک

تاÑیخ پÜه Ïې شÜاهدÑæ íکÜوí¡ چÜې نÜن Ñæځ بایÜد ÏخپلÜو پلرæنÜو æÇ نیکونÜو          

    æÇ وÜÜÜول ین کاÑنÜÜامو æÇسÜÜÜتاینو تÜÜÜه ÑÏنÜÜÜاÏ ìæهیÜÜوÏ ÏÇملÜÜÜي حاکمیÜÜÜت پÜÜÜه 

 í لې æک í کیدæنکي هلې    .Ïسولې لپاåÑ نه ست

نÏهیوÇæÏÇلÜÜو یÜÜو  ÒمÜÜوږ Ç تنهÜÜ تÜÜل æÇ  Ï يپÜÜه ÇفغانسÜÜتاä کÜÜې ÇÏÏیمÜÜ   غو

æÇÑسÜتل íÏ¡ چÜې  æلسÜونه æÇږå پÜه æÇږå لÜه æÏلÜت سÜرå پÜه ÏغÜه           پاتې سولې 

í   .الÑ کې مرسته æک

ولو هیوÇæÏÇلو تÜه  æ ÏیلÜو åÏ¡ چÜې ÏسÜولې æÇÑسÜتو پÜه الåÑ کÜې هÜر ÒÇÑ          خو 

  ãÇدÜقÇ غه نیکÏæÇ سيÇææ سیÑر مرستو ته تیاÜه  äاÜفغÇ   هÜه    تÜجیبæ الميÜسÇ

æÇ په یÜوې  خÜولې خپÜل غÜ     وÇÑ  á الندې سرå چتر یو Ïې چې Ï ìæÏ ¡ تروبول

  ¡í ÜÜه کÜÜتÑې  پوÜÜس  چÜÜلæ äاÜÜفغÇه جÜÜلæ ÜÜÑæÑæ ¡   ېÜÜن�æ   íوÜÜش í .  نوÑسÜÜت

تونکی Ï یو ¡ Çمن¡ ثباæÇ Ê هسول íÏ¡ نÜو �Ñ بÜه هغÜه    ډÇډمن Çفغانستاä غو

            Ï ېÜی ìاÜ Üوá شÜوæÇ ìپÜه  غÜر  خÜه  æ ÏیÜر   ÏÇوÜهیÏ ېÜچ ¡í æخت ÑæÇÑسÜی

íæ غر غوړیدلي  Êحدæ æÇ íلو ÑæÑæ ¡ليÇæهللا.  یوÇ Áشا äÇ  

æÇ سوله íæÏ تل Ï ې مæÇ جن íæ å  ! ج
 شیرمحمدÇمیني ستانکزì: لیکنه 

 

ې  ر æالیت کې æ Ïلسي جر  ...په لو

Üاکنو کÜې       Üې پÜه  ه  æÏلسÜي جر ر ÇæلÜي   همدÑÇن Ï لÜو

لÜوÑمې پلÜې     Ï¡íسحاقزÇ äخا ÑنوÇ محمد ÌلحاÇ وÜل Ã

   áÇرÜÜÜÜد جنÜÜÜÜبری äÇدÜÜÜÜل قومانÇدÜÜÜÜمنیه  عبÇ¡اپيÜÜÜÜس ÞÒÇر

  لي Çمنیت ÜÜم دÇلي¡ÜÜمحمد ÇبوÜÜ áÇنسمÜودÜ äÇانÜÜÜومÜÜق

  

  

  

  

  

  

  

Ñؤلین      ییÜمس ÑوÜمېر نÜو شÜچې ی¡ÊÇÏاÜهللا سÇ س میر فیض

åسرÑæ هم  ¡Ä        ÞæÑاÜر فÜعم ÊرÜحض Ï ېÜم کÜل علÜز پÜپه مرک

Üې  Ñæغلل مرکز ته  Ñæکونې  لېسې ÇÑ Ïیې Ï æÇ خپلې خو

  .ه یې ÇÑیه æکاæÑلهنوماند ت

 ...به هزینه بیش ÒÇ شصت æشش  میلیوÇ äفغانی 
 رÇÑÒعÜÜÜتیÒæ یÇÑÏنÜÜÜ رÇحمدینصÜÜÜ ریÇÜÜÜنجن گÜÜÜریÒÇì ÏسÜÜو 

ÑÇدÜÜمالì بÂæÜÜیÑاì اÜÜحبت هÜÜص ÑÏ ÑوÜÜشیکش ÑاÜÜهمک ÒÇì 

اÓ پÇظهاÑسÜÜÜ پÜÜÜرå�æ هÜÜÜا   قیÑÏÜÜÜ تطب یتÜÜÜ یÇمن ìرæهÜÜÜاین

åæعالæ Ïنی نموÇÏÑقدæ Ïکر   ÊÑÇÒæ که  ìÑÇدÜعت مالÇÑÒ

ìÑبیاÂæ áسا ÑÏ Âی åدÜن  ÇرÜبì   دÜوگر چنÜف    نیلÜمختل å�æرÜپ

 ì 250¡بÜÜÜرÇیخانÜÜÜه گ ìهÜÜÜزÑÇ باغچÜÜÜه هÜÜÜا کیÇÑÜÜÜ شÜÜÜامل 

سÜÜرÏ خانÜÜه 300هÜÜا¡ ìکوچÜÜک مÜÜرì ÑÇÏ ÛفÜÜاãÑ هÜÜا لیÜÜفام

 ÇرÜÜÜبì   اÜÜÜه åÏÑæÂرÜÜÜفì  اقÜÜÜهÏل   نیÇوÜÜÜلسææ زÜÜÜا  یمرکÜÜÜهì 

 ìهÜزÑÇ تÜن بÜÜرÇ   کیÜÜ تیÜ لوگر¡æÏسÜرÏ خانÜه بÜÜز�Ñ بÜه ظرف   

¡äÇÑÇدÜÜاخت  باغÜÜ150س Ç ÇÑ هÜÜمش خانÜÜیکشÏاÜÜد  جÜÜهنÇخو

 .Ïکر
Òæت یÜÜÜعÇÑÒه    رÜÜÜاخت کÜÜÜس äاÜÜÜخاطرنش  ÇرÜÜÜب ÈÂ یمÜÜÜÜتنظ ì

 نیولئÒÇ مسæì  Üبندهاì خاکی ÑÏنظرگرفتÜه شÜدÇ åسÜت¡    

 ìمکمÜل پÜرå�æ هÜÜا   سÜت یلÜوگر خوÇسÜت تÜا هرچÜه ÏæÒتÜر ل     

ÑÇسÜÜÜاá   اÏشÜÜÜدåیبÜÜÜه ÇÑ  ÊÑÇÒæ شیمÜÜÜوÏÑ ضÜÜÜرÊÑæ خÜÜÜو  

  محمد موسی عدیل                       .ندینما

     

  Çطالعیه کاÇ ¡ÑموÇÑجتماعی¡ شهدæ Çمعلولین لوگر
بنابرهدÇیت مقاã محترÊÑÇÒæ ã کاÇ ¡ÑموÇÑجتماعی¡ شهدæ Çمعلولینæ ºالیت لوگر 

 ìÑجا áساÑÏ)1397 ( جسترÇÑ æ متقاعدین ثبت ãتا تما ÏÑÇÏ نظر ÑÏ  åÑÇÏÇ åدÜش

بایومتریک نمایند کÜه تÜا ÇلحÜاá یÜک تعدÇÏÇیشÜاä      ) کابل(خویش ÑÏ ÇÑمرکز

  :بایومتریک گرÏیدÇ åند

ÒÇ سیلهæ بدین      åÑÇÏÇ نÜیÇ åدÜاقی مانÜب åدÜجستر شÇÑ æ متقاعدین ثبت åنعدÂ

ÇحترÇمانه تقاضا مندیم تا هرچه عاجل با ÇسناÏ Ïست ÇÏشته خویش به Ñ åÑÇÏÇیاست 

کاÇ ¡ÑموÇÑجتماعی¡ شهدæ Çمعلولین æالیت لوگر تشریف åÏÑæÂ تا شÜامل پرæسÜه   

  .رÏÏشفاÝ بایومتریک گرÑÏ ¡ÏÏغیر äÂ حقوÇ Þیشاä حوÇله æتاÏیه نمی گ

  .برìÇ معلوماÊ مزید به شماåÑ هاÐ ìیل به تماÓ شوید

0707314828  /07444271777  /0799308285  

 

  ... پل علم یشاÇæÑل اäیم یهماهنگبرنامه 
åل شاæقوم تن کی ی �Ñیپ یبزäموÇشهر پل  ر ÑÏ Êمشکال

 ìسرß ها یÇندÇخت æ گفت که خامه بوäÏ برخ یعلم æÑشن

مرÇÑ ãÏ  وäیزÇسیکانال æ  یÂبرسان ìها ستمینبوÏ س ¡یفرع

 .با مشکالæÑ Êبرæ کرÇ åÏست
ÒÇ سوì Ïف گری åیهمت منش صلیشا ÇÑشوì تÑیمشو 

 یشاÇæÑل ìجاã شدÒÇ ÇÑ å سوÇن ìپل علم کاÑها یشاÇæÑل

شهر پل علم ÒæÑ به ÒæÑ  تیبسندå نخوÇند Ç æفزÏæ که æضع

 یشدÇ åست ÒÇ æ شاÇæÑل اÏیÒ زیæ کثافاÊ ن شوÏیخرÈÇ م

 .رÏیخوÇست تا نظافت شهر ÑÏ ÇÑ نظر بگ

باÑ  نیæÇل ìشاáÇæÑ پل علم گفت که برì Çزیلیل رÇحمدینص

äÂ ÑÏ تماã  که دیگرì Ïشهر پل علم صاحب ماستر پالä شهر

Çنب برÇجوì کی  ÑÏ æ ستÇ åنظر گرفته شد ÑÏ شهر منظم

Â áیساåحلقو ند ßساخت سر Ñکاì  æ äپوهنتو åÏشهر¡ جا

 .ÂغاÒ خوÇهد شد تیæ äÂ ÑÏال دیæÏ پاßÑ جد

áÇæÑشا Çل دیپل علم گفت که عوÇæÑها یشا áنسبت به ساì 

1395  æ1396 ÇفزÇ صدÑÏ هشت æ åست افتهی شیپنجاÇ.  

ی عدیلمحمد موس  

  په هيواد ک３ د＊وونکو  ورځ
  æÇ يÜÜپیژنÑæ هÜÜۍ خلکوت ÜÜې نÜÜچ ¡åÏ  ßوÜÜ ÜÜوæنکی هغÜÜه 

Üوæنکی åÏ چÜې     ¡íړæ ه ۍ په مخ توÑې تیاÑې له من Ïن

      Ï  åدÜÜن کنÜÜالو�Ò íی  íرÜÜعص æÇ يÜÜې پرمختللÜÜ Ñæ نÜÜنÏ

ته شو هÏ ìæÏپوهې له برکت   .ÇÑ íمن

Üه æلیکÜوº نÜو لیکÜل یÜې æختونÜه¡           åړÇ هÜنکي پæوÜ Ï که

íمیاشت حضرÌ ( Ê(خدìÇ. ې  äÂ æÇ تر کلونو پوÑې Ñسی

لÜي Ä¡ چÜې      ) Õ(محمد ÜوÇÑ Ïلی Ñتر الÜس åÑبشریت لپاÏ

ÜوÇهي ÑæکÜوæ æÇ íیلÜي Õ (    ¡íÏ(حضرÊ محمد په Ïې 

á شوì یم ۍ ته معلم ÇÑلی   .چې په تحقیق سرÏ åÒ  åې ن

ÜÜوÏ حضÜÜرÊ محمÜÜد   Ñۍ سترال ÜÜې نÏÏ ېÜÜه چÜÜو کلÜÜن)Õ (

ې¡ مÜوږ مسÜل   وæنکي په نوæ ãیاړ ک Ï   لÜخپÏ دÜبای äمانا

Üتینې    ) Õ(خوږ پیغمبرحضÜرÊ محمÜد   Ñ هÜنې پæوÜ Ñال

  ÍالÜصÇÏ ولنې Ï áæپه عملي ډ æÇ æ اä تطبیق ک ډáæ  په 

     í æÇ سموä لپاæ åÑلس ته Ïخیر Ñسولو پÜه الÑ کÜې نÜه سÜت

æ لې æÇ مباÒÑې æک   .کیدæنکي هلې 

وæنکي ته ÑÏنÜاæÏ ìæمÜرå چÜې پوÑتÜه      په Çفغانستاä کې 

  Ï هÜن ¡åوÜشæ نهæÏرې      یاÜبÇې برæانتیاÜسÂ ېÜمÒه الÜتÑæ تÜلæ

ه کتلÜي         Ñæ íتÜه ÏقÜدÑ پÜه سÜتر Ü æ يÜلسæ  نه هم æÇ í ک

íÏ.  

وæنکي Ñæځ هرکاÏ áهیÜوÏÇ پÜه æالیتونÜو     Ï چې ¡åÏ سمه

ینÜي      æÇ í هÜم پÜه  Üنه یې کی æ لمان کې په جشنیزæ غون

      åÒÇدÜنÇ  دېÜو پÜخ ¡íوÜش á ÜکÑæ  مکې نمرې Ï سیمو کې

وæنکي ÏهیوÏÇ په تعلیمي پر Çختیا کÜې ÑغنÜدáæÑ å   چې 

ر کې چÜې ÏعلÜم æÇ پÜوهې     وæنیز ډ لرÏ æÇ íیو هیوÏÇ په 

ي¡  لÜÜه الÑې جه ÜÜه  ې التونÜÜه æÇ تÜÜوÑ تمونÜÜه لÜÜه من ÜÜان

  .پاملرنه ندå شوې

.  لÜرí  حیثیÜت  طبیبÜانو  æ Ïجوæ� Ï Ïند ولنیز Ï وæنکي

ìæÏ دÜÜې بایÜÜچ Ï ولنېÜÜ هÜÜنæÏÑÏ äاÜÜمÑÏ í ÜÜه.  کÜÜه کÜÜپ åوÜÜی 

 ÏÏې چÜې  ÇÏ معنÜی  شÜي  پریÜدæ خ پÜه  ÑنÜ  جهÜل  Ï کې ولنه

 سÜÜرå تÜÜر íÏ نÜÜه ډÜÜ áæه پÜÜه æجایÜÜب خپÜÜل ÜÜوæنکو ÜÜولنې

í ÜÜنکي .  کæوÜÜدÜÜه بایÜÜو پÜÜو  خپلÜÜنکæکو åÏÒ ېÜÜې کÜÜسÇÏ 

ÞخالÇ íÒæÑæ نکي   چېæوÜک åÏÒ  ېÜه  یÜونکي  پÜتلÇÑ  تÜخæ 

ې æÇ خیر Ï پاåÑ له �æند Çنساني Ï کې ي سبب ې ر æ  

Ï رÜÜÜنکي هæوÜÜÜک åÏÒ لیقهÜÜÜس æÇ Ï ÏÇتعدÜÜÜسÇ احهÜÜÜه سÜÜÜتÑæ 

í  تشویق ډیر ته ه هغه Ïې åÏÒ کوæنکي.  íæ معلومه Üک 

  .  íæ ډیر کې په ÇستعدìæÏÏ ÏÇ چې

ÑÏ  íنÜاìæ  مقÜاÜ  ãوæنکي Ï  Ï باید åÏÒ کوæنکي هم Üکæ  .

ÇÏ  هÜې  کÜنکی  چæوÜ ìæÏÏ  انيÜحæÑ  تÜتربی  íوÜم  کÜعلÏ 

ÜÜÜا پÜÜÜه Ñ ېÜÜÜک Ï ÏتاÜÜÜسÇ هÜÜÜجÑÏ åومرÜÜÜ هÜÜÜچتæÇ ېÜÜÜغلÇÑ åÏ . 

   ìÏ æÇ Ï خاæند اãمق لوÏ ì کې ولنه Çنساني په وæنکی

لې هغÜÜې  پÜÜر هغÜÜه Ï چÜÜې لÜÜرí غÜÜاړå پÜÜر æیÜÜاړ ÏنÜÜدې سÜÜپی

ÜÜبنس åوÜÜم یÜÜه¡ علÜÜپال åÑوÜÜمن æÇ کلېÜÜ هÜÜه ولنÜÜت  ÇÑمن

í نÜو    .کی یز Ñغاæنه کې ÏمثبتÜو ک وæنه Ïنظاã په بنس

ÏاÜÜقتصÇ هÜÜپ ÏÇوÜÜهیÏ æÇ  یÜÜبلل ãاÜÜ  åدÜÜغنÑ ېÜÜا کÜÜړتیæپیا í

وÇکي هیوæÏÇنÜÜه         ۍ کÜÜې سÜÜتر ÜÜه نÜÜځ پÑæ نÜÜې نÜÜو¡ چÜÜش

   æÑوÜه نÜل æÇ í ته ک ه ÇÑمن وæنې په برکت هر  Ïهمدې 

   ¡íوÜک åرÜترس å ریزæ له الÑې Ñæک ÇÏسوÏ åنو سرæÏÇهیو

      ÊوÜقæÇ  تمنتیاÜه شÜت ãاÜنظ íÏاÜقتصÇ ÏÇهماغه هیوÏ چې

ي   .Ñæب

اíÑÏ¡ مسÜلکي  وæنکی åÏ¡ چې Ïنظاã په چوکاټ کې ک

  ÓæÇ هÜÜه برکتÜÜنکي لæوÜÜ Ï æÇ يÜÜلÒæÑ  åرÜÜلسمشæ رÜÜت äÂ æÇ

¡ خوبیÜا هÜم æÏلتÜي لÜÜوړ    پÜه چÜوپ کÜÜې æÏ ìæÏ  íÏلسÜونو  

وæنکي لوíÑ ته æÏمرÒ åیÜاÊ فکÜر نÜه     Ï کيÇæÑچا íپوړ

íحساسوÇ .  

      æÇ äÇرÜ Üولنې تÜه ÇنجنیÜرäÇ¡ ډÇک وæنکی åÏ¡ چÜې   Çهمد

    íÏ í ÜÜدې کÜÜنÇړæ íوÜÜک ÑاÜÜک ßوÜÜ . پÜÜه  هÜÜر مسÜÜلک چÜÜې 

æÏ         هÜÜ ÜÜوæنکو تÜÜه Ï �منÜÜو پÜÜه ÑæکولÜÜو عملÜÜي ب لÜÜت Ïې 

í¡ پÜÜÜÜÜÜÜÜه میاشÜÜÜÜÜÜÜÜتنیو معاشÜÜÜÜÜÜÜÜونو کÜÜÜÜÜÜÜÜې Ïې      ÜÜÜÜÜÜÜÜکÑæ

á  شي  مکې Ñæته Ñæک  åÑلو لپاæنوجوړÑکوÏ¡لیÇیاتوÒ

ÏæÇ کوæÑنو په جوړæلÜو کÜې ÑæتÜه سÜهولتونه پÜه پÜاã کÜې        

  . æنیسي

ه خوÇÑکي æÇ غیرخوÇÑکي توکي پÜه ÑæکولÜوکې    همدÑÇن

    ÜÜي نظÜÜه تعلیمÜÜپ æÇ وړېÜÜې جÜÜې طرحÜÜمÒیز  ال ÜÜې بنسÜÜک ãا

ولنÜه    وæنکي قدÑ پÜه   Ïº åکې نیولو سر ãبدلونونه په پا

کÜÜÜې الپسÜÜÜې ÒیÜÜÜاæÇ Ê هÜÜÜم ìæÏ Ï پÜÜÜه بیوÒلیتÜÜÜوÈ کÜÜÜې     

و کیدìÇ شي   .ÇقتصاíÏ پیاæړí بدلونونه ترستر

ÜÜوæنکو پÜÜه ÒæÑنÜÜه کÜÜې     Ï ېÏ ېÜÜاټ کÜÜه چوکÜÜي پÜÜتعلیمÏ

í¡ چÜې ÏکÜانکوÑ لÜه     و کی اã هغه æخت ترستر Çغیزمن 

وæنکو ÒæÑن Ï ېÑال æنمر æلوړÏ نو تهæیز مرکزäÇندæخا 

     æنیزæوÜ æÇ í بې پایلي åÏÒ کÜوæنکي Ïې نبایÜد پÜه  Ñæک

   æ ÜÜÜک åÏÒ æوړÜÜÜلÏ هÜÜÜغÏ هÜÜÜک مرکزæنÜÜو کÜÜÜې æمنÜÜÜل شÜÜÜي¡ 

Üوæنکي         í Ü æ ولنېÜ Ï ېÜچ ¡í Üل کیÜې المÏÏ فعالیت

Üوæنکي      Ï ېÜچ ¡íوÜفکرک æÇ íÑوÜ ه نه  ته په ÑÏنه ستر

ìÏ Ñکا  íÏیو عا åندÏ .Ï ې بایدÏ له åخو سر åندæړÇ لتيæ

Ï æÇ íیو ستربدلوä پÜه   Ï åÑÇÏÇې په Çړå یې �åÑæ کتنه æک

ي ته کولو کې تعلیمي نظاã  ته پیاæړتیا æ Ñæب   .ÇÑمن

وæنه Ñæکولی شي æÇ هÜم    íÑنکي کدæو  Ñې کاÏ و په

Üولنې تÜه          áمباÜه سÜجام å Üوæنې پÜه بشÜپ Ï نکيæکو åÏÒ

æ íړÇندې    .کی

ÜÜکال     ې  ÜÜان ÜÜوæنکي Ñæځ تÜÜه  Ï ¡ئÜÜ ÇÑ  هÜÜه برخÜÜپÑæ

   æÇ يÜÜش áوÜÜ ÜÜو ìæÏ نÜÜوæ Ñه ÜÜوæنکي æسÜÜتایو¡   ¡æ ÜÜک

Ïې ÏÏې æیÜاړلي      Üه نÜه لÜت ìæÏ åړÇ ې په Ñæ Ï  نکيæو Ï

Ñææ   .ې مباÑکي Ñæک

  يÇمین: لیکنه 

 

و قربانیانو   ر کې æÑæ Ïستیو پې   ... لپاåÑلو

ÜÜو همÜÜې لÜÜمې پلÑوÜÜل  Ï áæډ ÇدÃ   æÇ انوÜÜنÇو ÜÜو تنÜÜو   Ï

       æÇ åوÜشæ مÜه هÜنæÏان یاÜقرب Ï وÜکونÇو نوÇ æÑمنیتÜي 

  . پوÑته شو ونهولو ته Ï Ïعایې الس

       íحاقزÜÜÜسÇ äاÜÜÜخ ÑوÜÜÜنÇ دÜÜÜمحم ÌاÜÜÜلحÇ يÜÜÜلÇæ ر Ï لÜÜÜو

چÜÜې ستاسÜÜې  :ÇمنیتÜي سÜÜرتېرæ تÜه پÜÜه خبÜرæ کÜÜې ææیÜل    

ÜÜو      ÜÜندنې æÇ قربÜÜان بÜÜه تÜÜاÑیخ کÜÜې پÜÜه ÑÒینÜÜو کر سر

ÜÜلیکæ ې یÜÜتاس ÇدÜÜهم æÇ يÜÜتئ¡ل شÜÜاس   ÏÇوÜÜهې Ï ېÜÜچÏ 

   ÑÇدÜÜÜځ بیÑæ æÇ پهÜÜش åÑاÜÜÜلپ ÓاموÜÜن æÇ ÜÜÜې ¡ ننÑæاÜÜخ 

ìÏ ìاæÇ خوÈ مو په  یاستئ   . ä حرãÇ ک

   áÇرÜÜÜÜهید جنÜÜÜÜش æÇ ÞÒÇلرÇدÜÜÜÜعب áÇرÜÜÜÜهید جنÜÜÜÜي شÜÜÜÜلÇæ

 ÑلجباÇه       عبدÜه تشÜلوی åÑاÜلپ ÏÇوÜهې Ï ÊÏهاÜش äاÜقهرم

  ÏÇوÜÜهې Ï æÇ äالÜÜتÇ تینيÜÜ æÇ å نومÜÜوړí یÜÜې Ñی ÜÜک åÏاÜÜی

Ç áصلي   .بچیاä یاÏ ک

  ÇÑوÜÜي شÜÜالیتæáتیاÜÜم    مرسÜÜل هÜÜکیæ لوليÇدÜÜر عبÜÜ ډÇک

و ته په ÇشÜاÑې  چÜې   ¡ææیÜل   æÑæستیو ææÏÑÏنکو پې

Üه کÜوí چÜې ÒمÜوږ Ï سÜر         مناä هÜر æخÜت ه Ï ÏÇهېو Ï

      åÏتفاÜÜسÇ هÜÜو نÜÜیÑæه کمزÜÜوږ لÜÜمÒ æÇ يÜÜخلÇæ هÜÜنÇÑ í ÜÜس

í   . æک

      ÏÇوÜهې Ï انÜت قربÜسæÑæ وÜکونÇو æکیل Ç ÏمنیتÜي 

ÜÜÜخپل æÇ ۍÏÇÒÂ Ï  ېÜÜÜی ìæÏ æÇ ې ÜÜÜې کÏاÜÜÜې یÜÜÜ وÇک ن

áنوموæ äتالÇ تیني   . Ñی

     Üایې السÜعÏ Ï هÜنو تÇهیدÜو شÜول پوÑتÜه   ونهپه پاì کې 

     Ï ېÜÜÜÜک ÏÇوÜÜÜÜهې äÇرÜÜÜÜ شÜÜÜÜو Ç Ï æÇهللا Ì لÜÜÜÜه ÑÏبÜÜÜÜاåÑ پÜÜÜÜه 

åشوæ تنه   .سرتاسرí سولې ÇÑÂ æÇم غو

رæالیت مقاÑ ãسنیزمرکز  Ïلو

Çصیل Çسالمی Çæفغانی  گفرهنÑعایت 

Ñسالت æمسؤلیت Çیمانی æ æجدÇنی هر 

 !فرÑÏ Ïجامعه Çست


