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 ماهنامه

                                                                                                       اطالعاتواوفرهنګ ریاست د: د امتیاز خاوند 

۱۲۱۶۰۱۰۰۷۰      ستانکزی» امیني« شیرمحمد :  مسؤل مدیر       

  »سلطاني«محمد زاهد او  »صفا«امین اهلل   : کتونکي ډله

: سبوک پاڼېیف                          »عدیل«محمد موسی   :خبریال   

»صدیقي«سیدعبداهلل     :ډیزاینر   

. شتنۍ خپرونه  دسرلیکنې پرته؛ دلیکواالنو دلیکنو ننګه نه کوي اومسؤلیت یې  دلیکوال پرغاړه دهلوګرمیا :یادونه   

په  چې په لوګرمیاشتنۍ کې خپرې شي، نو کولی شي چېکه چیرې  لیکنې لرئ 
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 Shir.stanikzai2@gmail.com :دبرښنالیک پته 
 سهر مطبعه: چاپ ځای 
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بعهآزادي مط: چاپ ځای     

 ترسرلیک الندې يو ورځنی سمینار جوړ شو( بهايي جان پیژندنه)د

دهیوووواد دتوووامتو، شووواعر، نووووفی او دتقېووورنيی  دطریقووو    رو     

سیيبهاء اليین چ  پ  بهایی جان مېهور دی، یوو ورننوع عي وی او    

تیووس سوو ینار دلوووګر داطالعاتواوفرهنووګ ریاسووت  پوو  تووا ر      څیړ

جوووش شووو، چوو  پوو  دروو  سوو ینار  وو   دلوګرداطالعاتواوفرهنووګ        

ریوویم مد يشووپیپ پوپووډ پوو  ګوووون د ووار او وووولنیس و چووارو ریوویم 

لیکوا توو،   شاه مد ي ولی زوی، دفرهنګ آمرج ع  اليین دراتی،

 . اخیست  وهرخ  عراتو، دادب مینوالو او نواتاتو پک  بشا

پوو  پیووډ  وو  دیراتکووریر څووو مرووارت آیتوتوو  تووالو  شووو ، ورپسوو     

اخترمد ووي د وینوواو پوو  لووړ  وو      . دهیووواد ميووی سوورود وروو و  شووو    

ژوتيون د بهایی جان پ  ژوتي، شعر او شاعر   خرر و وړ  او بهوایی   

جان  ی  دهیواد دتوموتو شواعراتو، نووفیاتواو دطریقوت دمکتو      

 .استاد یاد ړ او روحاتی،عالر یو ستر 

ژوتيون وویډ،  چ  تو  یوواز  دبهوایی جوان  پو  اشوعارو  و   عي وی         

شووعر  یوو  د رېووتین  مینوو    پيوشوو  لیووي   یوو  ، بيکوو  هووره وینووا یووا

 .  ووتکی پیغام لر ،تو  تسډ ت  پ  میراث پریښیخوتي بښسوز  او

دبهایی جان پو  افکوارو او تفواساسوتاد اتوډ مېوواډی  ګوووتوالو       

تي   ړ ، ده دتفووا نواتړیړتی او تفوورا  چو       ت  مالوما  وشا

نینی خيک ی  تاسر درت  و ، پ  څرګني ډو  دنوفی د ي و  پو    

 . تړاو پوهاوی ور ړ

شتون ت  لر ، تو بایي موږ دهغو  آاوار ولولوو اوپو   رېووتو یو        

و تو   دیيور لو   ر     سر ع ډ و ړو،  نک  بهایی جان تو  تسويوت 

 . د  یر څ  پریښیډ

د ار او وولنیس و چارو رییم شاه مد ي ولوی زوی  هور د بهوایی    

 جان پ  اشعارو، افکارو او عقایيو خرر  و ړ  او د توموش   

 . جوشوت     لوی   ست  راوشت   وبيي شاعر  ی   دفکروتو پ  

دس ینار دپای پ  شیرو    دادب پالو اوفرهنګ پالو  ل  لوور   

 ره واچووو  شوووه او پوو  پووای  وو   دبهووایی جووان    مېوواعره  هوور پوو  

 .  مهالنۍ دوی   ګڼ  چاپ شو  مجي  پ  ګووتوالو وویېډ شوه

ه يارتړ  دلوګر داطالعاتواوفرهنګ ریاسوت  رهرور  پوالو     

لخوا دبهوایی جوان  دسو ینار جوشوتکوو او مرسوتنيویو ميړورو       

 . ت  ستاینيیکوت  هر ور ړ 

 ا  د وو ریس ووجر   ل ه ۲۱۲۱   وپ انوبهایی ج  وش ده، چ  وادوتودی

یوه روحاتی او عي ی  ورتۍ  و   پ  زابډ پ  روتواتو سی      

او ل  هغ  نای  دلوګر و یت څرخ تړۍ ت  سترګ  پراتیست  د  

ولسوالۍ ت  را و وچیي او پ  یاده ولسوالۍ    میېت شو او 

هجوور  ل ریس ووا  دد  فوواتی تووړۍ څخوو  سووترګ  پ وو    ۲۵۳۲پوو   

 .منظوم او منثور آاار ورنینی پاتی د    ۴۲ ړ ، چ  

 شیرمحمدامیني ستانکزی

 

 

ه يارتړوو  د بهووایی جووان دتفوووا او فکوور پوو  بوواب چوو  څنړوو   د 

ولووم لروواره پوو  شووعروتو  وو   نوواتړړ  پیغووام  توو  نووای ور ووو        

 .ول  اوترخيکو ی  رسو   پ  پوره ډو  رډایی واچ

داطالعاتواوفرهنووګ ریوویم مد يشووپیپ پوپووډ دبهووایی جووان      

دسووو ینار جوشوتکوووو او ه کووواراتو مننووو  و وووړه، چووو  دفرهنوووګ 

دبووواین  پوو  موخوو  داسوو  یووو عي ووی او څیړتیووس سوو ینار وشاتووي  

 ړاو پ  توورو فرهنړوی وولنوو یو   وینړوار و وړ، چو  دهیوواد پو           

 یناروت   چ  د   د ورت  شخفویتوتو پو   ارتوامو او برتوامو سو     

 .جوش  ړ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوپډ دبهایی جان پ   ژوتي، افکارو او ادبی هڅوو هور مالوموا     

زیات  ی   ړه، چ  بهوایی جوان  و  زمووږ پو  مون   و         . وشاتي   ړ

 ر کې د فني او حرفوي زده کړو لهـوګـل

 تنه زده کوونکي فارغ شول ۰۵۱ه مرکز ن

 اسوت یچارو پو  ر  سویولنود  ار او  اوړت  ه ي پ : دسيوار  لس   

دووام مد ووي والووی ال رګد لووو  پکوو  چوو ،وه  شووو و یووت هوروتوو   وو

 رجووانیجنوورا  ام يیووبر میوویر تیووميووی امن اتووور خووان اسوودایس ، 

شوورا    ادید  اهلل ستاتکس ،  یحس مییشورا ر تییو  تانر ،

شواه   میوی چوارو ر  سویولنوو  ار او  د  س ،یمنېی عيالت عريالرح

زده  ووتکوو برخو     ویفارغ شوو  خ څمر س  ادیاو ل   یولیسو يمد 

 . لرل 

چووارو  سویولنووود  ووار او  تیووو  رګد لووو   وو وړیووپوو  لوم و روتوو د

 ګنو څرارالسوت تور     ېوالو ت  د  ونګو یسویشاه مد ي ول مییر

برخو    ادهیو دو  ورتو  پو      چو ،  ړو  سوت یاتيشو ړل ویت   نویمسؤل

 . لر و  ایتشا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویوالی الدام مد ي اتور خان اسدایس  فارغ شو رګد لو  ورپس

او  ګد  پرمختوو یوو توو   یاو دو يوو یزده  ووتکووو توو  مرووار ی وو  

  چو  ،ړو و رو   زده  ووتکوو   ویپ  فارغ شو ده . هړو  ي یه  نیهوسا

، هړ وو اتوو یز والووی   .و   هغوو   وو  پوو  هووره برخوو   وو   ئړو وو هړزده  وو

تو     نیو رام ولنو  و   او سوال   ېو  وی ړ زده    او سال  ې   ستاس

 . شی ی و 

  نو  یتنو  تار  ۲۰۰  زده  ووتکوو  و   ویپ  فارغ شو  ده چ شو  ادوتی د

  حووا   وو  دا پوو  داسوو .د   شووامي  زده  ووووتک ن ېوو یتنوو   ۳۰او 

مر وس   وړد فنوی او حرفوو  زده  و    رګهور د لوو    اتوي شو  تر د  چ،ده

 . د   ړ   اتيشت  و  ولنو ووتکی  زد رېش  ګڼ

 

 یمحل میبه موز یدست عیهفت قلم صنا

 لوگراهداء شد

( اتوډ )لووگر مد يشوا ر   تیو ازباشنيگان فرهنگ دوست و  کتنی

 اسووتیر عمديوو ریموووز یبوو  منظووور رنامنووي   ع جوو  یوومسووکوت  یر

اهياء  ریموز نیا را ب  عدست عیاطالعا  وفرهنگ، هپت یير ننا

 .ت ود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعووووا  وفرهنووووگ از مدتوووورم    اسووووتیو ارمنوووويان ر یرهروووور

بووار  کیووت ودتووي و  عاظهووار سووراد ویوويردات (اتووډ)مد يشووا ر 

خواهووان   تیووو  نیووفرهنووگ دوسووت ا  فیازت ووام مووردم شوور  گوورید

  .اداره شيتي نیب  ا یه کار

 (عدیل) موسیمحمد 

 برخی باشندگان لوگر،حمایت شانرا ازنیروهای امنیتی ونظام کنونی اعالم  نمودند

دلوو طوع گرده وایع وسویع درتا رشواروالع پوډ عيور         71برخع باشنيگان لوگر، ب  تاریخ  

مووردم و  ععووالم ح ایووت ت ودتوويو تیروهووای امنیتووع را موويافعین حقیقوو   ازتظووام  نوووتع ا 

 ېورخواتيتي وافسودتي    هیچگاهع ب  مردم اجوازه تخواهنوي داد  و  تیروهوای اردوی     

ميووع را ازهوور براشووني، اشووترات  ننوويگان ایوون برتاموو  مخالپووت جوويی شوواترا بووا ایجوواد         

 .حکومت مویت تیسبیان ت ودتي

 یشووورامدوو  اهلل  نووالو ع و،ان اسوودایسی والووع لوگردرایوون گرده ووایع مد ووياتورخ

 عاطالعوووا  وفرهنوووگ، سووو وتوا  مد وووي ابووويال  مییوووپوپوووډ ر پیمد يشوووپ ،عتووویو 

وبسرگوان   جواتوان  روسای برخع ادارا  دولتع،،عمي تیامن مییر لوگر،  ییومنيان امن

 .بودتي يهیورزاشترات  عیوم

خاطرتېان ساخت    نويو   مد ياتورخان اسداق زی والع لوگردرجریان ندرت هایش

در ېورتامین خواهي شي و ما نيو را میخواهیر    درآن منوافع ميوع وارزه هوای ميوع     

ما پا برجا باشي، وی افوسود  و  تظوام  نووتع تظوام مېوروک اسوت  و  بو  خواسوت موردم بو              

مووردم ووطوون اسووت، آیووای    عوجووود آموويه اسووت وتیروهووای اردوی ميووع  موويافعین حقیقوو   

دم خواسووت  وو  بوو  شووکډ متدياتوو  حر ووت  ننووي وازتظووام فعيووع       اسووداق زی ازه وو  موور  

 .وتیروهای امنیتع ح ایت  امډ ت ایني

مولوی رح ت اهلل یکتن ازعال ان دین یرباتع  ې کش ها وجنگ ها در ېوور را افغوان   

ها عنوان ت ود وعالوه  رد    ازمي  ها بيینسو شکار اهياا بیگاتگان شويه ایور، وی   

 . کش ها را دراتپاق ووحي  افغان ها یي ياد ت ودراه حډ این مع ال  و ې

یم اطالعوووا  وفرهنوووگ لوگرح ایوووت شووواترا ازتظوووام  نووووتع    یووومد يشوووپیپ پوپوووډ ر 

 یم دولوت  نووتع را اتتخواب   یو وتیروهای امنیتع اعوالم ت وود وافوسود  و  بو  رای خوود ر      

  رده ایر وبا ی بسرگان دولت اعت اد  امډ داریر وی درجریوان نودرت هوایش بو  جنوگ     

  کومت مویتوورفيارایجاد حوووور  طوډ اشاره ت ود وگپت    ب  هیچ نوای ده  های یروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبووا اتپوواق آیووای پوپووډ گپووت  وو  درانووالف جامعوو  هرفوورد مسوو ولیت دارد  ت ووع باشووني،

 . ظیپ  ای اتع ووجياتع خودرا درح ایت ازتیروهای امنیتع اعالم  نیرو

م اطالعا  وفرهنگ افسود    یرباتع جنگ های چنيین ده  در ېورنرا افغان ییر

ارمردم این مرز وبوم رتجيیويه اتوي، وی ازه و  جهاتیوان خواسوت  و        ها بوده است وبسی

درمع ال  افغاتستان وپایان خوتریسی هوا تواله ت اینوي توا نويو دای وع وسرتاسوری        

 .مطابپ ب  خواست ه   مردم تامین شود

ه چنووان درجریووان برتاموو  مدوو  اهلل نووالو ع ووو شووورای و یتع،سیيرسووو  اح وويزی  

عرووووووويالرحیر زی بووووووو  ت اینووووووويگع ازجواتوووووووان    یکوووووووتن ازمتنپووووووو ین،ویم اح وووووووي 

واتجنیرمد ي اظر ابراهیر زاده ميیرع ومع امورجواتان لوگر پع هر نودرت ت ودتوي   

وح ایت شاترا ازتظام فعيع وتیروهای امنیتع اعالم ت ودتي وهېيار دادتي    بو  هویچ   

 عدیل           . ي وج  طرفيارایجاد حکومت مویت تیستن

 
 ګرکې د ښځو د اقتصادي ځواکمنۍ ملي پروګرام پیل شوپه لو

 .پ  لوګر و یت    پ  ایتفاد  برخ     د ې و د نوا  ن  ولوميی پروګرام پیډ شو : م څيور د   

پ  هغ  روتوه    چ  پ  ه ي  مناسرت د مسوولینو پو  شوتون پو  درو  و یوت  و  جووشه شووهس د لووګر          

ګرام د خيکو دایتفاد  پیاوشتیوا لرواره مهور اوارزېوتنات ګوام      والی مد ي اتورخان اسدایس  در  پرو

پ  ایتفاد  لدوا  پو  نوان د ډډ      ګوونپ  وده    د خيکو   چ  دهېواد ایتفاد، وبال  او زیات  ی   ړه

 .لړولو پ  برخ     یوه مه    ره ده

سووالۍ هور   ول چو  پو  راتيوووتک   و  د  د لووګر و یوت توور         ،اسدایس  ل  مسوولینو څخ  وروېتډ

  . ددر  پروګرام تر پوېښ  تي  وتیسی چ  د ورتیو ایتفاد  حالت ې  شی

د لوګر و یت د  يیو دبیا جوشولو اوپراختیا رییم عاشپ اهلل اخالنیار دې و دایتفاد  نوا  نۍ  

 چ  در  پروګرام لومړی دلوګر و یت ، د پروګرام موخ  د  ورتیو دایتفاد پیاوشتیا وبيي  او وی  ویډ

پ  ایتفاد   یچ  پ  ع يی  ېيو سره ب  ی  ې  ،ولسوالۍ ترپوېښ  تي  تیسیېۍ دمر س او دخو

 .  برخ     دپاميرت  وش وده و ړ 

 

 !درنو هیوادوالو

دملي یوالي  همدا نن خپله زړورتیا دجګړو له الرې نه، بلکې!  راځئ 

او وحدت له الرې ثابت کړو، چې موږ په خپل هیوواد کوې دتلپواتې    

سولې غوښتونکي یو اوچاته نور اجازه ورنه کړو، چې زموږ په کورنیو 

چارو کې پټې اویا په ښکاره ډول السوهنې وکوړي او زمووږ ګوران    

ډیرې تبواهي او بربوادم موو     !بس ده. هیواد وران او ویجاړ کړي

 !بس دی. نکي او زلموټي ځوانان مو له السه ورکړلولیدلې، ډیر ت

نور ې مبارزې باید دیو موټیوالي او یوالي لپاره وکړو، نور خپګان پر 

 . خوښیو او خوشحالیو بدل کړو
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