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د خپلواکۍ ساتنه هم سخته 
قرباني او شدیده مبارزه غواړي !
دا حقیقت اوس ګردو نړیوالو ته د ملر په شان څرګند دی چې افغانان 

په هیڅ صورت او هیڅ پلمه تر پردي اشــغال او اسارت الندې ژوند 

کول نه يش زغملی او په خورا ډېره درنه بیه هم استقالل او خپلواکي 

ترالسه کول غواړي. خو پوښتنه دا ده چې اوس په دغسې له شیطانت 

او دسیســو ډکه زمانه کې بــه څرنګه وکړی يش پــردۍ. داخيل او 

استخبارايت پالنونه شنډ او خپل هغه استقالل وساتلی يش کوم چې 

د میلیونو رسونو په قربانۍ او انتهايي سختو کړاوونو زغملویې ترالسه 

 کړی دی. اوســنۍ زما نه پرته له شــکه د تخنیک، پېچيل سیاست او 

دجايل دسیسو زمانه ده. په داسې حال کې چې افغان ولس بیا عموماً 

په یاد ډګر کې تر هر چا زیات وروســته پاتې دي. اوس نو که موږ په 

رښــتیا رسه یو داسې خپلواک او مستقل نظام غواړو چې هیڅ بهرين 

ځواکمــن رسه نه وي تړلی، خپله عقیده، رســم و کلتور او ګرد رسه 

مادي او معنوي ارزښتونه مو خوندي او هیڅ بهرين فرمایش ته »بلې 

صیــب« ونه وایو، نو دا خورا لوړ ارمان، عايل هدف او ســرننګ او 

مېړانــه ده خو دا به هم وررسه منو  چې پرداســې دریځ ټینګ پاتیدل 

پــه واقعیت کې له ګردې نړۍ رسه مقابله او دوام ورکول یې ســخته 

قرباين او شدیده مبارزه هم غواړي. په دې الر کې مزې چړچې نشته، 

اسراحت او دمه نه مني او په غفلت او سادګي رسه خو ډېر ژر هر څه 

له السه وځي. مطلب د یوې دغسې خپلواکۍ ساتنه پوره هوښیاري، 

ځیرکي، بصیرت، تحمل او پرله پســې هر اړخیز کار غواړي. البته د 

یوې دغه شان مبارزې مطلب دا هم نه دی چې اوس به نوموږ په رښتیا 

رسه ګردې نړۍ ته په غېږ ورځو او ښــکاره دښــمني به وررسه کوو، 

بلکې مقصــد دا دی چې په حکمت، مدارا او بصیرت رسه له هغوی 

نه ګټه او خیر ترالســه او له زیاترو رشونو یې ځان وژغورلی شو. لکه 

چې همدا اوس د نړۍ پرمخ ډېری داسې هېوادونه پر همدغه تګالره 

چلیږي. هغوی پرځان بسیا، خپلې دفاع ته چمتو او له پردي احتیاجه 

بالکل خالص دي خو بیا هم نړیوال کيل رسه مناســبه راشه درشه او 

ســم روابط ښــه پاللی يش. معنا دا چې له نورو رسه په اړیکو کې د 

متقابل درناوي اوګټې مقام یې ترالسه کړی دی...    ۷مخ

 د غصب شويو ځمکو د استرداد پروسه د اسالمي امارت 
د جوړې شوې طرحې پر اساس پلي کیږي

 مال نورالله نوري د غزني اهل تشیع اوسیدونکو سره
 د ستونزو د حل ژمنه وکړه

پکتیکا کې د پکتیکا کې د ۳۳ میلیونو  میلیونو 
افغانیو په لګښت یو افغانیو په لګښت یو 

روغتیایي مرکز جوړ شوروغتیایي مرکز جوړ شو

د افغان ټرانس ریل الرې په اړه له پانګوالو 
سره خبرې کوو

ازبیکستان: 

شریعت: والی پنجشیر دیروز در یک 
نشســت مردمی، پیام امیر المومنین 

حفظه الله را برای مردم ابالغ کرد.
این در حالی اســت که اخیرا مولوی 
محمد محسن هاشمی والی پنجشیر 
با بیســت تن از محاســن آن والیت 
به قندهــار رفته بود و با امیر المومنین 

حفظه الله دیداری داشتند.
در مراسمی که دیروز به  منظور ابالغ 
پیام امیرالمومنین حفظه الله در مسجد 
جامع پــاراخ بازارک، مرکز پنجشــیر 
برگزار شــده بود، در آن شیخ محمد 
خالد حنفی، وزیــر امر بالمعروف و 

نهی عن المنکر...  7مخ

رشیعت: بهرنیو چــارو وزارت د 

برش حقونو او ښځو نړیوالو چارو 

ریاست په نوښت او په افغانستان 

کــې د یونامــا د بــرشی حقونو 

څانګې په مرسته »د نړیوالو برشي 

حقونــو قانون او افغانســتان« تر 

عنوان الندې په دغه وزارت کې د 

پوهاوي لوړوايل یو ورځنی لومړی 

سیمینار دایر شو.

یــاد ســیمینار د اتــو وزارتونو او 

مستقلو ادارو لکه د کورنیو چارو، 

عدلیــې، امربالعروف او نهي عن 

املنکــر، کار او ټولنيــزو چارو 

د  څارنوالۍ،  لویــې  وزارتونــو، 

اســتخباراتو عمومي ریاست، د 

زندانونو د تنظیم د چارو عمومي 

ریاست او د بهرنیو چارو وزارت  د 

نږدې ۳۰ تنو استازو په ګډون چې 

په خپلو مربوطه ادارو کې د برش د 

حقونو موضوعاتو پورې اړوندې 

چارې پر مخ وړي جوړ شو.

په دغه سیمینار کې د بهرنیو چارو 

رسپرست مولوي امیر خان متقي 

وویل: »ننۍ نړۍ...   7مخ

 د »انسان« په څېر ژوند
 که د »مؤمن« په څېر ژوند!؟

د عربــي ژبې تـرویج هـــم 
د نظـام یـو مـهم مـــسؤليت دی!

 له شریعت سره د یو کلنې له شریعت سره د یو کلنې
 ملگرتيا په پلمه ! ملگرتيا په پلمه !

4 مخ ۵مخ 2مخ

 امر بالمعروف وزارت د ټولنې د اصالح تر څنګ؛ د خلکو شکایاتو ته امر بالمعروف وزارت د ټولنې د اصالح تر څنګ؛ د خلکو شکایاتو ته
 جدي توجه کوي جدي توجه کوي

 جوزجان کې سلګونو کورنیو ته د څښاک
 اوبه برابرې شوې

 برای ۱۳۶ شورای انکشافی در پروان به هزینۀ یک الی
 چهار میلیون افغانی پروژه اعطا می شود

بدخشان والیت کې نږدې 
۱۰۰ خپل سري ښاري 
تعدیالت په نښه شول

افغانستــان هیڅ هېــواد ته ګواښ نه دی

اروپايي ټولنه له افغانستان 
سره ٥٠٠ میلیونه يورو 

مرسته کوي

نجات دو کودک از نزد 
آدم ربایان در کابل

شــریعت: د ملګرو ملتونو د بشــري 
مرســتو د همغږۍ د ادارې مرستیال 
مارټین ګریفتس د افغانستان د خلکو 
د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښــنه 
وښوده. نوموړي چې د ملګرو ملتونو 
امنیت شــورا غونډې ته یــې د ویډیو 
کنفرانس له الرې خبرې کولې وویل 
چې ۹۷ سلنه افغانان په فقر کې ژوند 

کوي، له دریو څخه دوه برخې د خپلې 
بقا لپاره نړیوالو بشر دوستانه مرستو ته 
اړتیا لري. شل میلیونه نفوس له جدي 
لوږي ســره مخ دي، نیم نفوس پاکو 
صحي اوبــو او روغتیایي خدماتو ته 
ضرورت لري. د ملګــرو ملتونو دغه 
چارواکي وویل چې د افغانستان کابو 

اوه میلیونه نفوس ... 7مخ

امر باملعروف د اســالمي نظام 

ځانګړتيا ده. د اســالمي نظام د 

ظرفيــت او متدين جانب څرک 

بايد په کې له ورايه وبريښي. که 

نظام د امر باملعــروف او نهی 

عن املنکر عمــق ته ونه ګوري 

او خپــل تــر ټولو هوښــيار او 

ځريک افراد په کې ونه ګوماري، 

د اسالمي نظام يو ډېر مهم اصل 

به ضايع يش.

قــرآن کریــم کــې اللــه تعالی 

فرمایي!
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تاســو بهرینه امت یاست چی 

ایستل شــوی یئ لپاره د خلکو، 

تاســو امر باملعــروف کوئ او 

نهي عــن املنکر کــوئ، او په 

اللــه باندې ایامن لــرئ، او که 

چیري اهــل کتابو ایامن راوړئ 

وای، نــو د دوی لپــاره به ډیره 

ښــه وای، د دوی څخــه ځیني 

 مســلامنان دي، خــو اکرثه یې 

کافران  دي...

 ۷مخ

کلیــو،  د  د جوزجــان  شــریعت: 

ریاســت  پراختیــا  او  بیارغونــې 
مســوولین وایي، چې د دغه والیت 
په مرکز شبرغان ښار کې د یونیسف 
ادارې پــه مالي مالتــړ د اوبو یوې 
شبکې په جوړولو سره ۳۲۰ کورنیو 

ته د څښاک اوبه برابرې شوې.
د جوزجان د کلیو...    7مخ

شریعت: دفتر هماهنگی کمک های 
انســانی، برای ۱۳۶ شورای انکشافی 

روستایی در پروان، پروژه می دهد.
مســوول والیتــی دفتــر هماهنگی 
کمک هــای انســانی  از پروژه های 
انکشاف روســتایی که از سوی بانک 
جهانی تمویل می گردد، در نشست 
کمیتۀ انکشافی که در پروان برگزار شد، 

یاد آور شد.
مولوی عبیدالله امین زاده والی پروان 
هدف از تدویر این نشســت را ایجاد 
رابطه و هماهنگی بیشتر میان ادارات 
دولتی و غیر دولتی جهت رسیدگی به 
مشکالت و بهبود وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم بیان داشت و افزود که 

تالش می کنیم....    ص7

شریعت: د بدخشــان والیت د کور 
او ښــار جوړولو ریاست مسؤولینو د 
دغه والیت په فیض اباد ښار او کشم 
ولسوالۍ کې )۹۸( خپل سري ښاري 
تعدیالت په نښه کړل، چې په تړاو به یې 

قانوني اجرات وشي.
د دغې بررسۍ...   7مخ

شریعت: د اسالمي امارت د ویاند مرستیال 
بالل کریمي د ملګرو ملتونو د سرمنشي 
څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي، چې د 
افغانستان خاوره هېڅ هېواد ته ګواښ نه ده 
او ټینګار کوي چــې دوی اجازه نه ورکوي 
څو د افغانســتان له خاورې څخه د نورو 
هېوادونو پر ضد ګټه واخیســتل شــي. د 
ملګرو ملتونو سرمنشــي انتونیو ګوتریش 
تېره ورځ یوې خبري ناسته کې په افغانستان 
کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار کړی 

او له اســالمي امارت څخه یې غوښتي، 
چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ډلو 
ته د فعالیت اجازه ورنکړي  بلخوا اسالمي 
امارت اوسنی حکومت ټول ګډونه بولي او 

وایي، چې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي 
او د نــړۍ ټولو هېوادونو ته ډاډ ورکوي چې 
اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره یې 

پر ضد وکارول شي.

شریعت: د افغانســتان لپاره د اروپایي 
ټولنې سیاسي ســالکار زاهدالرحمن 
او امنیتــي ســالکار ژواو د کندهار له 
مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک 

سره وکتل.
پــه دغه کتنه کــې د افغانســتان لپاره 
د اروپایــي ټولنې سیاســي ســالکار 
زاهد الرحمن وویل، چې اروپایي ټولنه 
د افغانانو ترڅنګ والړه ده او راتلونکي 
۲۰۲۳م کال کــې به شــاوخوا ٥٠٠ 
میلیونه یورو مرســته د روغتیا، بشري 
مرستو او زراعت په برخه کې له افغانانو 

سره وکړي.
نوموړي کندهار ته هم د خپل ســفر 
موخه په دغه والیت کې د ټولنې اړتیاوې 
په نښه کول وبلل او زیاته یې کړه، چې په 
دغه والیت کې به شته ستونزو او اړتیاوو 
ته په خپلو پالنونو کــې ځای ورکړي. 
ورپسې د کندهار مرستیال والي مولوي 
حیات الله مبارک په افغانســتان کې د 
اروپایي ټولنې له ســالکارانو مننه وکړه 
او ویــې ویل، چي دغه ټولنه د افغانانو 
ترڅنګ والړه ده او تــر دې دمه یې په 

بېالبېلو برخو کې له افغانانو...7مخ

شــریعت: پولیس کابل دو کودک را که از 
ســاحۀ پلچرخی ربوده شده بودند نجات 
داد. خالد زدران سخنگوی قوماندانی امینه 
والیت کابــل گفت: پولیس ســروبی دو 
کودک  را که از ساحۀ پلچرخی شهر کابل 
ربوده شــده بودند، از بازار آن ولسوالی پیدا 
کردند. آدم ربایان بعــد از آن که پی بردند 
پولیس به دنبال آنان اســت، کودکان ربوده 
شده  را در بازار سروبی رها کرده و از ساحه 
فــرار کردند. تالش های پولیــس برای پی 

گیری و بازاشت آدم ربایان جریان دارد.

شــریعت: د چارو ادارې لوی رئیس 
شیخ الحدیث نورالحق انور په هرات 
کې د غصب د مخنیوي او د غصب 
شویو ځمکو د اســترداد په اړه جوړه 
شوې غونډه کې وویل، چې اسالمي 
امارت د خلکو د عزت او شــتمنیو د 

ساتنې مسوول دی او په دې اړه خپل 
مسوولیت سرته رسوي. دغه غونډه 
د موالنا جالل الدین محمد بلخي 
د غونډو په تاالر کې جوړه شوې وه، 
چې په کې د غصب د مخنیوي او 

غصب شویو...                    6مخ

 د امر بالمعروف وزارت له ویاند ښاغلي عاکف مهاجر سره ځانګړې مرکه

شریعت:  د سرحدونو، قومونو او قبایلو 
چارو وزارت سرپرســت مال نورالله 
نوري د غزني د هزاره قوم له یو شــمېر 
قومي مشرانو سره د وزارت د کنفرانسونو 
په تــاالر کې وکتل. پــه دغه کتنه کې 
راغلو مشرانو له سرپرست وزیر څخه 
وغوښتل، چې په دغه والیت کې د زده 

کړو، روغتیا او ځوانانو لپاره د کار زمینې 
برابرولو ته جدي پاملرنه وکړي. 

د ســرحدونو، قومونو او قبایلو چارو 
وزارت سرپرســت مال نورالله نوري 
د خلکو اساسي غوښتنو ته رسېدنه د 
اسالمي نظام اساسي دنده وبلله او ویې 

ویل، چې اسالمي امارت....    7مخ

رشیعــت: د پکتیــکا د عامــي 

روغتیا ریاست مســوولین وایي، 

چې د دغــه والیت د رسحويض 

ولسوالۍ اړوند د مارزکو کيل کې 

یو روغتیایي مرکز د او.ایچ.پي.ایم 

موســي له لوري د شــاوخوا ۳ 

میلیونو افغانیو په لګښــت ګټې 

اخېستنې ته وسپارل شو.

د پکتیکا د عامي روغتیا رئیس ډاکټر 

حکمت الله عصمت وویل، چې 

دغه روغتیایي مرکز د ۲ میاشتو په 

موده کې...   7مخ

رشیعت: ازبکستان وايي، د افغان 

ټرانــس د رېــل الرې د جوړولو 

په اړه به راتلونکــی کال له بهرنیو 

پانګوالــو رسه خربې وکــړي. دا 

خربه د ازبکســتان د ولسمرشۍ د 

دفر ویندوی حکمت الله عبیدالله 

اوف کړې ده. نوموړي ویيل چې 

که افغــان ټرانس پروژه عميل يش 

نو د منځنۍ اســیا او جنويب اسیا 

ترمنځ د ترانسپورټ لګښت به ډېر 

راکم يش. د عبیدالله اوف په وینا، 

د ترمذ- کابل- پېښور د ریل الرې د 

جوړېدو په صورت کې به په لومړیو 

کې د کال ۳ میلیونه ټنه او تر ۲۰۳۰ 

پورې د کال ۱۵ میلیونه ټنه .. .

7مخ

 د بهرنیو چارو وزارت له خوا د بشري حقونو  په برخه کې
 د همغږۍ کمېټه جوړه شوه

د افغانستان اسالمي امارت مرکزي نرشايت ارګان

عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله :

پر افغانستان د بشري مرستو بندېدل او 
کمېدل به ناوړه پایلې ولري

مرستیال ویاند:مارټین ګریفتس:

د چارو ادارې لوی رئیس:



حسان مجاهدحسان مجاهد

رشیعت  اول  جدی  1401هـ .ش2مخ

له نن۲۳کاله وړاندې ما لیدلې شــریعت ورځپاڼه چې 

الهم یې یواځي له پېښــو خبر ور کاوه، حق ته یې بلنه 

کوله او یواځي د یو چاپي خبــري خپرنیز ارگان په توگه 

پېژنــدل کېده؛ په خپله دغــه معصومه دوره کې یې خپله 

هم ال بشــپړه جگــړه او د جگړې له منځه د انســانیت، 

تبلیغاتي  او  یجاړونکې رســنیزې  و فرهنگونــو  او  افکارو 

جگــړې حیثیــت او ډول نــه پېژندل، نه یې ښــایي د یو 

دومره ستر گواښ په توگه د هغې شتون اټکل کړی و چې 

له اسالمي امارت سره د یو ســپېڅلي هدف پر لور خپل 

یون کې دې د امارت ســیوری ترې واخلي او هغه ته دې 

د پای ټکی شــي او نه یې هم دا اټکل کړې وه چې په دې 

ســره یې نږدې او لرې راتلونکي مســیر هــم د همدې له 

یجاړیو ډکې جگړې پــر وړاندې مبارزې ته بدلېدونکی  و

دی چــې یو ناببره پــرې د مقابلــو رســنیو د تبلیغاتو په 

ســیوري کې خونــړۍ جنایتــکاره جگړه را ورســېده، د 

اســالمي امارت پر ســقوط دا هرڅه رامنځته شــول او 

شــریعت له مســیر بدلېدو سره سمدســتي بڼه-تکتیك-

پرك شــو،  تخنیك هم بدل کړل. اســالمي امارت تیت و

نــه د هغه او نه د ولــس راتلونکی برخلیــك مالومېده او 

د درك یواځینۍ ســرچینه یې شــریعت ورځپاڼه هم اوس 

د ماضــي کیســه گرځېدلې او نه هیلې خــوره وه چې یو 

ناڅاپه یې د میاشــتینۍ مجلې په بڼه لومړی څرك ولگېد 

او ښــایي له همــدې امله یاده مجله څرك نومول شــوې 

وي. څــرك نو بیا پر نوي مســیر د شــریعت هماغه نوې 

بڼه، تکتیك او تخنیك و چې لومړی د اســالمي امارت، 

اوســنیو پرمختگونو  او  هېواد، ولــس راتلونکي برخلیك 

څرك ثابت شــو او بیا یې ورته تربســې مبارزې وکړې، د 

پنځاو او همداســې شــریعت ورځپاڼې  مبارزې هنر یې و

یبپاڼــو په بڼه پر نوي مســیر مبــارزه روانه  د مجلــو او و

وساتله.

په دې مســیر کې لومړی د لوست او بیا د لیکنو له الرې 

مو ملگرتیا ورســره روانه کړه چې خورا ستره نېکمرغي مو 

وه، خو د بیا ځل فعال نظام په حیث د اسالمي امارت په 

یو شــرائطو او ورسره بېرته ورځپاڼې ته د شریعت  راتلو نو

بڼې بدلون نږدې۳میاشــتې وخت ونیــو چې دا موده یې 

پــه پخوانۍ بڼه مبارزه هم پــه ټپه والړه وه. دا چې تازه له 

پرك شتونه)کمېســیونونو(فعال نظام ته د اســالمي  تیت و

امارت حکومتولۍ پرمختگ وکړ او په هماغســې شــکل 

مبارزې په پالیســیو کې لږې پراختیا او د وزارت تر کچې 

یې لوړولو اړتیا را منځته او غوښــتنې ور زیاتې کړې وې؛ 

نو لکه څرنگه چــې د پخواني فرهنگي کمېســیون زیاتر 

کارکوونکي اوس د اطالعات او فرهنگ وزارت پر اړوند 

ادارو او چــارو گمــارل و؛ هماغه د فرهنگي کمېســیون 

بریالۍ او تر دې ځایه په بریالیتوب را رســېدلې پالیسۍ 

د وزارت په چــوکاټ کې عیارول هم پکار و، خو د ډېرو 

نــورو الملونــو ترڅنگ د ځینــې پخوانیــو فرهنگپالو او 

قلموالــو د مبارزې لــه ډگره په رتبو او دندو پســې وتل، 

د الزیاتو مدني او رســنیزو فعاالنــو د جلب او جذب پر 

ځــای د پخوانیو له الســه ورکول، د اشــغال تپلي رژیم 

ېش او پاشل  مهال د وزارت بســتونو کې د پاتې هغو په و

کېدو ســره په پالیســیو پلي کولو او چــارو کې همغږي 

لــه منځه تلل، د اغېزمنو اشــخاصو وړتیــاوې له پر کار 

اچولــو پرته په یوه دنده کې را ایســارول، د دولتي ادارو 

یانو نــه همغږي، د مجلو- یاندو مطبوعاتي ریاســتونو+و

یټــر او فیســبوك فعالیتونو  پونو-ټو یبپاڼو-واتســاپ گرو و

درېــدل، په مجموع کې یې د کمېســیون مهال رســنیزو 

پالیســیو او تبلیغاتي سیســتم له منځه تللو سربېره د هغه 

یو پالیســیو او سیســتم نــه رامنځته  پر ځای د وزارت نو

کول او په ټوله کې د نظام په کچه رســنیز او تبلیغاتي اړخ 

او اړونــد وزارت ته یې نه پاملرنې په شــکل یادې درې 

میاشــتینۍ دمې د شــریعت په هغې او دغــې دواړو بڼو 

تبلیغاتــي مبارزې او د هغې موخې تر پام وړ اغېز الندې 

او ډېر زیان یې ورته اړولی دی. کړې 

په هر رنگ؛ د اســالمي امارت له واك ته رســېدو ورسته 

په خپلې پخوانۍ بڼې شــریعت ســره مو بیاهم د تېر کال 

لیندۍ میاشــتې پر۲۷مه ملگرتیا نــوې کړه او لومړۍ)په 

یــو نظام کې انډیــوال پالنــه ... تر ټولو گواښــونکې بد 

مرغــي !!(لیکنــه مې د هغــه مهال همدې گــواښ ته پر 

کتو شــریعت ورځپاڼــې تر کتونکو ورســوله او دې لړۍ 

مــو اوس ملگرتیــا یوکلنه کــړه. په دې یو کلنــه ملگرتیا 

کې مو تر اوســه پر بېالبېلو لیکنو چــې زیاتر یې کورنیو 

وضعیتونــو ته پر کتــو او په ځانگړې رســنیز او تبلیغاتي 

 
ً
فعالیتونو تــه پر هڅونې او پاملرنې راڅرخــي؛ له تقریبا

۶۰ گڼو ســره ملگرتیــا پاللې. دا چې زمــوږ لیکنې اغېز 

لــري یا خیــر؟ څومره اغېزمنــې واقع کېږي؟ پېښــو او 

یې گورو؟ اړونــد نظرونه مو  وضعیتونو تــه له کومې زاو

څومــره پر ځای دي؟ کومــې نیمگړتیــاوي لري؟ او...

په اړه یــې پرېکړه هغوی باید وکړي چــې پکې مخاطب 

شــوي، غوږ یې راته ایښــی او گټه یې ترې پورته کړې او 

نــور زما په اړه نــه پوهېږي. خو دومره بایــد ووایم چې 

رســنیز او تبلیغاتي فعالیت، د هغه انســجام او غښــتلتیا 

یو مبارزینو وروســتی چمتو  او ورتــه د پخوانیو او هم نو

والی دا الهام او احســاس راکوي چې پــه تېر کې یې په 

اړه موږ باد کــړې خاورې او وهلې چیغې به ورســره په 

ثمر ورســېږي، د الزیاتې ښــې مبارزې انرژي او روحیه 

به ترې واخیســتالی شــو او نور به هم پرې پــه مبارزینو 

کې هغه ولولــه او انگېزه را ژوندۍ کړو چې پرې تر دې 

ځایه راغلــو، خو بیا پکې راڅخه غفلت وشــو او دا دی 

 یو ځل بیا مو یې تر وروســتي منزله رســولو هوډ ښودلی 

دی.

لکــه ړوند چې پــه تياره کې بــې څوکه روان وي، 

الره لــه اغزيــو او کږلېچونو ډکــه وي، ورو ورو 

ګامونــه اخيل او هره شــېبه ددې وېره وي چې وبه 

غورځېــږي، ګړنګونه به ېې واخيل، يــا به له ژوند 

څخــه بې برخې يش او يا به د کټ او د پوزي يش.

لکه يو بې موره ماشــوم چې ال د شــيدو رودلو له 

عريف وختــه ېې عمر اوختی نــه وي، چې په بيديا 

پاتې يش او ددې وېره وي چې لېوان به ېې وداړي.

لکه د ســور شوي تنور په غاړه چې مور د يوه بيړين 

کار لپــاره پــه منډه الړه يش، خپل ماشــوم ېې هېر 

يش او چې پرې پام ېــې يش؛ نو ددې ډېر احتامل 

وي چې د اور خاشاک به يش.

لکــه د تندې او لوږې له الســه د يوه داســې حال 

اخيستی حيوان چې هر څه ته په دې نيت ور نږدې 

کېږي چې ګوندې هغه به ېې د خوراک او څښــاک 

توکي يش او د ژوند وروســتۍ شېبې د کمزورۍ په 

پايي. کيف  بېل  يوه 

دغســې يم، بلکې تر دې هم بدتر يم!

زه د فتنو په تروږمۍ کې مزل کوم، هره شــېبه ددې 

وېره شــته چې ژوند، عقېده، عمل او اخالق مې د 

سرګو په رپ کې له ځان رسه واخيل.

زه نو انسان يم او د انسان په جوړښت کې کمزوري 

راغلې ده، حقيقت دادی چې په انســانانو کې زه تر 

ډېرو ښــکته يم، مګر بيا هم پــه دې ډاډ اخلم چې 

حق تــه نږدې يم او کــه څه هم چې پــه عميل او 

اخالقي لحاظ زه او )حــق( رسه واټني کېږو، مګر 

په باور مې حق خــوښ دی او همدا مې نا امېدۍ 

پرېږدي. نه  ته 

زه نــو خلکو ته وعــظ کوم، ليکنې کــوم، ويناوې 

لرم، په بنډارونو کې غږېږم او ډېر خلک مې ليکنې 

لويل او ډېر مې خربو ته غوږ غوږ وي.

ما ته خلک په ډېر څه قايل دي، ځينې مې د پېغمرب 

)صلی الله عليه وســلم( وارث ګڼي او د وراثت د 

دروند منصب پــه څېر احرام راتــه لري، دوی نو 

ماته که په خپل فکر درنښــت راکوي؛ خو ما داسې 

سوځوي چې ددې ســوخت معلومات کېدای يش 

ته ونه يش. په خپله دوی  تر ډېره 

ځينــې مو په علمــي، اخالقي او عمــيل لحاظ تر 

ځــان پورته ګڼي، دوی نو د حســن ظــن ناروغۍ 

نيويل چې په مونږ غوندې خلکو هم داســې ګومان 

کوي، شــايد د دوی دغه نېک ګومان مونږ ته ښــه 

يش، مګر دا تصور ېې حتام ناســم دی.

هغوی چې راته په ســپېڅلتيا ګوري او زما ناســته 

والړه، راشه درشــه د الله تعالی لپاره په مينه پايل، 

دوی نــو د زهرو خرڅالو ته مخــه کړې او په مونږ 

زهر را شــيندي... آاااه، دا درک څه اسانه نه دی! 

دا څه وړه خربه نه ده چــې هغوی مونږ ته د لويانو 

په نظر ګــوري او مونږ لويان څــه چې ال واړه هم 

يو. نه 

واړه خو ښــه دي، تر ټولو نږدې محســنني پېژين، 

هغوی چې ورته د ســاعت تېرۍ او خوراکي شيان 

راوړي؛ نــو مخالفت ېې په قصد رسه نه کوي، مګر 

زه خو داســې نه يم، په قصد رسه مې د يوه داســې 

چا بيا بيا مخالفت کړی چې د احســانانو شــکر ېې 

الڅه چې شــمېر ېې نه شم کولی.

زه خو تر وړو هم وړوکی يم!

د ځــان خربې او په ځان کــې فکر الهي ورکړه ده، 

مګر ســخته ده چې يــو څوک دې ځان ته ســپني 

وغږېږي، مونږ خو تــل نفس پاللی، د نفس پريوي 

کوو او د خپــل نفس هر امر ته مو لبيک ويلی دی.

زه چــې په کومه زمانه کې اوســېږم، د فتنو داســې 

څپــې پکې دي چې په رش القــرون توب کې خو د 

ټولو اتفــاق دی، مګر په دې کې کېدای يش لږ څه 

ټکني شــو چې د قيامت هغه تر ټولو نږدې سباوون 

کېــدای يش دا نــه وي، بلکې تر دې هــم زمانه د 

ده. لور روانه  په  فساد 

د شــپې د تيارو په څېر داســې ګڼې او پرله پســې 

فتنې چې نن راروانــې دي، د اميان خطره، د عمل 

او اخالقو خطره او د ټول ژوند، عزت او نوم خطره 

ده. موجوده  پکې 

زه به څــوک يم؟! زه خو هيڅ يــم! زه د کايناتو په 

منځ کې دومره کوچنی يم چې که د خپلو همجنسو 

رسه هم ځان پرتلــه کړم؛ نو خپل کوچني توب راته 

ډېر ښــکاره کېږي، پاتې ال دا چې ځــان د کايناتو 

په منــځ کې له لويــو حيواناتو او قــوي مخلوقاتو 

رسه وګورم.

په زرګونه کســانو کــې که انســان ور ګډ يش؛ نو 

پکې ورکېدای يش، حتی تاســو خپل نږدې ملګری 

او ورور هــم بيا په دومره ګڼه ګوڼه کې په اســانۍ 

موندلی نه شــئ، کله چې دا شــمېر بيــا په لکونو، 

ميليونونــو او ميلياردونو ته ورســېږي؛ نــو بيا خو 

پکې يو کس څه چې په لســګونو او سلګونو خلک 

هم ورکېدای يش.

بيــا چې کله انســان لږ پــه دې فکــر يش چې تر 

انســانانو خو پرته نور حيوانات هم شته او تر نورو 

حيواناتو خو نــور کاينات هم شــته او کله چې په 

واقعي توګه څوک پــه دې اړه فکر وکړي نو پوه به 

يش چې هغه نو پــه کايناتو کې څومره کوچنی دی 

او د الله تعالی د قدرت منونې څومره ســرې دي!

الهي، ســتا په مبارکــو نومونو درتــه د عاجزۍ يو 

ســوال کوم چې د خپلې مهربانۍ او لطف له مخې 

د فتنو په شــته لړيو کې د نجات توفيق راکړې.

مونــږ ته خلک په ډېره غټه ســرګه ګوري، الهي، د 

دوی دغــه کتل مونږ ته بختور کړې او د شــهوتونو 

پــه دې دنيا کې د شــهوتونو له مهــاره راته آزادي 

راکړې او د ژوند تر وروســتۍ ســلګۍ پورې راته 

پــه اميان، نېک عمل او عايل اخالقو اســتقامت را 

کړې. نصيب 

چــې  دادی  نظــر  زمــا 
اساســي  یــو  زره  زرتــر 
ټــول  جوړشــي  قانــون 
ملــت مکلــف دی چــې 
د دغــه اساســي قانــون پــه 
ــا کــې خپــل حقــوق او  رڼ
پیژنــي  د نــورو حقــوق و
ســر  څخــه  قانــون  د  او 
ــر  ــه امی ــه هغ ــي ک غړونک
وي او کــه مامــور وي کــه 

او  هغــه عــام وګــړي وي 
کــه دولتــي ملکــي مســؤلین او نظامــي چارواکــي  او امنیتــي ســاتونکي 
پــه ټولــو یوشــان تطبیــق شــي کورنــي او بهرنــي سیاســت واضــح شــي 
ــې  ــه الس وهن ــې د ن ــه چاروک ــل پ ــو د ب ــره ی ــو س ــو هېوادون د ګاونډی
پالیســې غــوره شــي او د نــړۍ د ســترو اســتعماري او اســتکباري 
ــه  ــو پ ــو ن ــه ش ــدې را ن ــغ الن ــا د ج ــم د چ ــې ه ــه ک ــه برخ ــو پ طاقتون
ــه  ــوچ ن ــر او س ــه ژور فک ــم ل ــدې اړه ه ــؤلین پ ــوږ مس ــې زم کار ده چ
کار واخلــي لــه ټولــو هېوادونــو ســره چــې د دنیــا پــدې خاورینــه کــره 
او نړیــوال کلــی کــې اســتوګڼه لــري د یــوه کلیــوال پــه توګــه مــوږ هــم 
ــی  ــادي، فرهنګ ــی، اقتص ــره تجارت ــل س ــه ب ــو ل ــرو ی ــه ول ــه درش راش
ــې  ــو ک ــو برخ ــه بیالبیل ــه پ ــې او همدارنګ ــوونې او روزن ــي، ښ سیاس
ــب  ــدې ترتی ــې پ ــړو چ ــوره ک ــت غ ــوازن سیاس ــې او مت ــنه اړیک حس
ــګ او  ــړو د پرمخت ــات ورک ــه نج ــت ت ــواد او مل ــو هې ــړای ش ــوږ وک م
ــي او  ــتخباراتي، نیابت ــواد، د اس ــو او هې ــه واخل ــور ګامون ــه ل ــۍ پ ترق
یو جنګونــو څخــه وژغــورو او د نــورو هېوادونــو د نظامــي او  تپــل شــو

ــو. ــخ ونیس ــل م ــي یرغ فرهنګ
ــي  ــي ا و دردیدل ــي، کړیدل ــل ځوریدل ــوږ خپ ــې م ــر دادی چ ــا نظ زم
ملــت تــه خپلــه غیــږ خالصــه کــړو او نــور د دې فرصــت چاتــه 
ــرو  ــوه د تی ــري ک ــت پ ــوه او حکوم ــې واچ ــې اتفاق ــې ب ــړو چ ورنک
ــواد او ملــت دښــمنانو همــدا  ــړ کــې زمــوږ د هې ــه ل ــورو لســیزو پ څل
ــو  ــو او تنظیمون ــو، ټپل ــه ډل ــړه پ ــتعمال ک ــت اس ــه مل ــوږ پ ــخه زم نس
ــو  ــړو او ی ــال ک ــه  او اکم ــالف تغذی ــه خ ــل پ ــې د ب ی ــلو یو یش ــې وو ی
ــو او  ــل ووهل ــه ب ــو پ ــره ی ــې س ــو ک ــالف پخپل ــه خ ــل پ ــې د ب وروری
ــول ملــت د دغــه دردؤنکــو او بوږنوونکــو پیښــو  ــوږ ټ ــو چــې زم ووژل
ــه  ــي او ک ــی ش ــا تول ــم م ــوم ه ــه ماش ــوه ګوت ــوه ی ــاهد دی د الس ی ش
ــا تــري  ــو بی ــو ځــای شــي ن ــه د الس همدغــه ګوتــی راټولــی او ی چیرت
ســوک جوړشــي او ســوک بیــا کولــی شــي د نــورو خولــې ماتــې کــړي 
ــې  ــه تجرب ــیزو ناکام ــورو لس ــرو څل ــه تی ــې ل ــه کار ده چ ــه پ ــوږ ت نوم
ــتان او  ــد افغانس ــواد واح ــوب هې ــران او محب ــل ګ ــي د خپ ــرار نش تک
ــت  ــرم او عظم ــر ب ــل تی ــا خپ ــل بی ــو ځ ــه ی ــه توګ ــت پ ــی مل ټ ــو مو ی
ــو  ــا نړیوال ــې بی ــه ی ــه توګ ــاج او زړه پ ــیا د ت ــړو او د اس ــدی ک را ژون
بایللــی وقاریــې  پیژنــو او پــه نړیوالــه ســطحه  تــه څرګنــد او ورو
ــل  ــوک خپ ــر څ ــه نظ ــا پدغ ــه زم ــړو ک ــازه ک ــره ت ــه س ــا ل ــو وار بی ی
ــر د  ــل نظ ــه دې خپ ــی بڼ ــه لیکل ــري پ ــه ل ــا نیوک ــدوي او ی ــر څرګن نظ
ــق ــه توفی ــن الل ــه وم ــتوي منن ــه را واس ــت ت ــې امیری ــریعت ورځپاڼ ش

ــي او  ــور ش ــل خپ ــې باط ــوې، چ ــه ش ــې ددې هڅ ــه ک ــره زمان ــه ه پ
باطــل لــه حــق ســره ګــډ شــي، خــو د زمانــې پــه اوښــتون ســره ددې 
ــې  ــه ک ــن زمان ــه ن ــږي. پ ــه کې ــرات رامېنځت ــې تغی ــایلو ک ــه وس کار پ
ــو  یــي الرو څخــه باطلــو ادیان یډیو لــه صوتــي، چاپــي، بریښــنایي او و
او افــکارو تــه پــه پراخــه پیمانــه شــپه ورځ دعــوت روان دی او خلــک 
ــې  ــه نتیجــه کــې ی ــه خپلــې ســمي الرې څخــه منحــرف ګــرزوي. پ ل
ډیــر مســلمانان پــه خپــل دیــن او اســالمي ارزښــتونو بــې بــاوره او پــه 
ــو  ــو ناخوال ــوي دي. ددې ټول ــردي ش ــې پ ــور ک ــده او کلت ــر، عقی فک
ــه  ــتو ل ــل پرس ــت او د باط ــرو غفل ــي، د دعوتګ ــدای ش ــل کی ــتر الم س

ــري وي. ــه ناخب ــو څخ ــو پالنون پټ
پــه دې اســاس نــن هــر مســلمان پــه ځانګــړي توګــه د رســنیو فعاالنــو 
تــه دا الزمــه ده چــې پــه رســنیز ډګــر کــې د غږیــزو اصدراتــو، 
یډیوګانــو او مقالــو پــه توســط خپــل دعــوت پیــل کــړي، د وړو  و
ــي  ــر ش ــه تی ــب څخ ــو لع ــو، له ــخصي روابط ــث، ش ــه بح ــائلو ل مس
ــرې  ــلمانان ت ــا مس ــي او بی پیژن ــکار و ــان او اف ــل ادی ــر باط او معاص
ــارغ  ــوي ف ــن او ن ــو محصلی ــان، د مکتبون ــو طالب ــوري. دمدارس وژغ
شــوي علمــاء بایــد د لیکوالــۍ او نطاقــۍ پــه فــن کــې مهــارت 
پیژنــي او  ترالســه کــړي، د معاصــر دعــوت اســلوب او اســباب و
ــې  ــړي چ ــکاره ک ــر ورښ ــه س ــا ت ــه میډی ــدو پرت ــو دن ــو ورځنی ــه خپل ل
ــت د  ــالمي ام ــه روان دي، داس ــالف څ ــه خ ــلمانانو پ ــالم او مس داس
انحطــاط لپــاره څومــره کفــار یــو الس شــوي او څومــره یــې خپــل کار 
ــدۍ  ــې ګړن ــه ی ــارزې روحی ــوت او مب ــو ددع ــی دی؛ ترڅ یل ــه کار و ت
ــه را  ــه پ ــارزې تش ــدې دمب ــه وړان ــل پ ــه او باط ــه ګټ ــق پ ــي او د ح ش
ډکــه شــي؛ ځکــه اســالمي نــړۍ نــن ورځ مخلصــو، مصلحــو او 
ــا لــري.   کــه حــاالت همداســې روان  ماهــرو دعوتګــرو تــه ډیــره اړتی
وي او مبــارزه دګوتــو پــه شــمېر محــدود کســان پــر مــخ وړي نــو لــري 
ــل  ــار دخپ ــه کف ــړي ب ــت وګ ــې میش ــو ک ــالمي ټولن ــه اس ــې پ ــه ده چ ن
ــې  ــه ی ــدې ب ــر وړان ــواد پ ــن او هی ــل دی ــرزوي او دخپ ــاع وګ ــان اتب ځ

ــګ ودروي. ــر څن ت

سعد  کټوازیسعد  کټوازی

وقایت الله وقاروقایت الله وقار

له شریعت سره د یو کلنې ملگرتيا په پلمه !له شریعت سره د یو کلنې ملگرتيا په پلمه !

رسنيز دعوت ته جدي 
اړتيا ده!

د فتنو په تروږمۍ کې...!

سالمزیسالمزی
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 په رحم کې دوا اېښودل په رحم کې دوا اېښودل
 روژه فاسدوي روژه فاسدوي

 ليکوال: مفتي صادق شاه )فاضل دارالعلوم کراچی(
 ژباړن: ساجدالله / اوولسمه برخه

یــوه ورځ اعــان وشــو چــې قاتــل پــه دار 

ځــړول کیږي…ډلــې ډلــې  خلــک یــې ننــدارې 

تــه راغلــل…. قاتــل پــه داســې حــال کــې چــې 

ســرګې یــې تړلــې وې،الســونه یــې ور زوالنــه 

کــړي وو څــو پــټ مخــو عســکرو د دار تختــې 

ــې ور  ــاړه ک ــه غ ــې پ ــړی ی ــړ او پ ــه ک ــه پورت ت

ــو رسه ســم  ــه کــش کول ــړي ل واچــاوو خــو د پ

د ســیمې یــو ارواپــوه را ورســید او غــږ یــې وکــړ 

چــې پــړی کــش نکــړی نهایــت رضوري خــره 

لــرم.

عســکرو تــه امــر وشــو چــې قاتــل پــه دار 

نکــړي او د دار امــر اجراکونکــي آمــر ارواه پــوه 

تــه وویــل چــې داده دار مــو وځنــډاوو مهربــاين 

ــل؟ ــه دې وی څ

ارواپــوه #خلــک مخاطــب کــړل او ویــې ویــل: 

دا ســړی #قاتــل دی؟او بایــد ووژل يش؟

ټولو وویل هو!

ــړی زه  ــړی دا س ــازه راک ــو اج ــل: ن ــوه ووی ارواپ

ــم. ــه ووژن ــه دار پرت ل

د وخــت #حاکــم هــم ومنلــه او عســکرو تــه یــې 

وویــل چــې قاتــل #ارواپــوه تــه وســپاري.

ــر  ــړ پ ــوز ک ــې را ک ــه تخت ــل د دار ل ــوه قات ارواپ

یــوه بلــه تختــه یــې پــه داســې حــال کــې چــې 

ــې  ــه ی ــاوو او ورت ــې وې څم ــې تړل ــرګې ی س

ــوڅ  ــاهرګ غ ــتا ش ــه س ــه زه ب ــل: ای قاتل ووی

ــړ  ــه ووزي او م ــه بدن ــه ل ــه دې ټول ــه ب کړم،وین

ــه شــې. ب

#خلــک هــک حیــران شــول چــې ارواپــوه 

ــه  ــوه ل ــې وژين…. ارواپ ــړی داس ــه دا س څنګ

ــر الس  ــوه ښیښــه را وویســته د ســړي پ ــه ی جیب

یــې کــش کــړه قاتــل د ســوزش #احســاس وکــړ 

حــال داچــې د الس #پوســتکی یــې هــم نــه وو 

ــی. ګریدل

بوتــل را  بــل جیبــه د چــکاک  لــه  ارواپــوه 

یــو  یــو  یــې  پــه الس  قاتــل  د  او  وویســت 

ــه  ــل ب ــه وی ــې او ورت ــو ورتویول ــی اوب څاڅک

یــې: ډیــره وینــه دې ضایــع کــړه ژر بــه مــړ شــې.

قاتــل هــم چــې د اوبــو لوندوالــی احساســاوو او 

لیدلــی یــې نشــوی فکــر یــې کاوو چــې ارواپــوه 

ــه  ــرې روان ــه ت ــړی وین ــوڅ ک ــې د الس رګ غ ی

ده، حــال داچــې پوســتکی یــې ګریدلــی هــم نــه 

وو وینــه او د وینــې بهیــدل خــو څــه کــوې.

ــاه  ــل #س ــې د قات ــرې چ ــه وې تی ــېبې ن ــو ش څ

ــې کــوت مــړ شــوی  ــدل چــې وی ویســتل ودری

ــا  ــه چــاړه ی وو. هــو هغــه مــړ شــوی وو خــو پ

د دار پــه پــړي نــه بلکــه بــاور یــا #تلقیــن وژلــی 

وو.

نــو کــه پــه کومــه وړه شــان ناروغــي اختــه 

شــوی،له ســتونزې رسه مــخ شــوی پــه بــاور یــا 

تلقیــن یــې مــه غټوی،ځکــه بــاور هســت نشــت 

کــوي او نشــت هســت کــوي. ښــه بــه دا وي د 

#غلــط بــاور یــا ناهیلــی پــر ځــای خــوش بــاوره 

ــو. و اوس

ــڅ  ــه هی ــوي ل ــکایت ک ــل #ش ــان ت ــوږ افغان زم

پــه  نــه دي  ژونــده رايض  او  سیســتم،حالت 

هســته هســتي کــې همــدا وايــي چــې لــه لــوږې 

مــړه شــو،په شــته وطــن کــې یــې دا بــاور 

ــږي  ــه شړشــم کی جــوړ کــړی چــې دا #وطــن ن

ــرې د  ــا ت ــي ی ــه ځ ــرب ت ــو الرو غ ــه مرګون یاپ

ــه ډک دي…… مــوږ  ــو زندانون ظاملــو ګاونډیان

بدبخته،وږي،مظلومــان او راتلونکــې تــه ناهیــي 

ــل  ــټ الم ــتونزو غ ــو س ــه د حاکم ــو بلک ــه ی ن

ــه دي. ــط باورون ــوږ غل زم

ــه  ــه درملن ــه طریق ــه بل ــې پ ــرط چ ــه دې ش ــز دي، پ ــودل جائ ــې دوا کېښ ــم ک ــه رح پ
ــو روژه  ــودله ن ــه دوا کېښ ــې دنن ــم ک ــه رح ــې پ ــې ی ــه روژه ک ــه پ ــه وي. او ک ــه ن ممکن
ــدوي.  ــه فاس ــول روژه ن ــدې دوا لګ ــه بان ــۍ برخ ــر بهرن ــرمګاه پ ــه د ش ــدوي، البت فاس

)۱۶۸ ۱۴۳( او فتــاوی حقانیة )۴/ ۱ ــــ مختصــر القدوري، کتاب الصوم )۱/
په وینې ورکولو ســره د رضاعت حرمت نــه ثابتیږي

ــز نــه دي؛ ځکــه پــه دې کــې  ینــه د بــل انســان بــدن تــه داخلــول ناجائ    د یــو انســان و
ــاروغ د  ــوم ن ــرې د ک ــه چې ــو ک ــاروا دي. خ ــږي او دا دواړه ن ی ــس میالو ــاع بالجن انتف
ــه ورکــول،  ین ــه و ــاروغ ت ېــل چــې دې ن ــر وو ــره وه او پــوه ماهــر مســلمان ډاکټ ې مړینــې و
ینــې ورکولــو  د ده د ژغورنــې المــل ګرځــي، نــو پــه دې وخــت کــې مبــاح دی. لــه دې و
ــو تــن د کومــې ښــځې  ــه ثابتیــږي، لکــه ی د رضاعــت حرمــت او د مصاهــرت حرمــت ن
ــځ د  ــو د دوی دواړو ترمن ــاروا ده خ ــه ن ــې کړن ــې داس ــه دې چ ــره ل ــي، س ــیدې وڅښ ش

ــږي. »۳« ــه جوړی ــدن برخ ــیدې د ب ــم ش ــه ه ــه څ ــږي، ک ــه الزمی ــت ن ــت حرم رضاع
)۳۵۴ ۱ ــــ الفتاوی الهندیة، کتــاب الکراهیة )۵/

۲۱۱( او أیضــا فــی الفتــاوی العالمګیریــة، کتــاب  ۲ ــــ الدرالمختــار، بــاب الرضــاع )۳/
)۱۵۷ ــة المفتــي کتــاب الحظــر واالباحــة )۹/ ۳۴۳( او فــی کفای الرضــاع )۱/

د شــیدو د بانک حکم
   اســالم پــه اصولــي ډول د دې خبــرې اجــازه ورکــړې چــې یــوه ښــځینه لــه خپلــو بچــو 
ــې د دې  ــو ک ــه کتابون ــو پ ــي. د حدیث ــی ش ــیدې ورکول ــم ش ــه ه ــومانو ت ــورو ماش ــه ن پرت

ــاء دي.  ــرې بن ــول اصــول پ ــکاح کــې د رضاعــت د حرمــت ټ ــه ن بېلګــې شــته. او پ
ــیدو د  ــو د ش ــي: ی ــه راځ ــځ ت ــئلې من ــې دوې مس ــو ک ــک جوړول ــم بان ــه منظ ــه دارنګ    پ
ــاق دی، چــې شــیدې ورکوونکــی،  ــر دې اتف ــو. د فقهــاؤ پ ــل د شــیدو خرڅول ــو، ب ډېرول
جــرت او ُمــزد اخیســتلی شــي. او پــه قــرآن کریــم کــې 

ُ
د شــیدو ورکولــو )تــي ورکولــو( ا

ــه شــیدې ورکــوي، د  ــه صراحــت ســره شــته، کومــې ښــځې چــې خپلــو بچــو ت هــم دا پ
جــرت ورکــړئ. 

ُ
هغــوی ا

   خــو د بیعــې او اجــارې ترمنــځ فــرق دی. اجــاره کــې د شــیدو عــوض نــه وي، بلکــې د 
هغــې د عمــل معاوضــه ده؛ خــو پــه بیــع کــې شــیدې معاوضــه ده او شــیدې لــه انســاني 

اجــزاء څخــه دي، چــې بیــع )خرڅــول( یــې جائــز نــه دي. 
ــي او دا  ــیدې اخل ــوک ش ــر څ ــه ه ــه بانک ــې ل ــم ده، چ ــي دا ه ــوه خراب ــې ی ــه دې ک    پ
ــه دې  ــې ورڅښــي؛ ل ــه ی ــږي، چــې دا شــیدې د کومــې ښــځې دي او چــا ت ــه لګی ــه ن پت
ــه  ــا ت ــي. هیچ ــه راځ ــځ ت ــئلې من ــتونزمنې مس ــت س ــې د رضاع ــواد ک ــول هې ــه ټ ــه پ امل
ــې  ــه داس ــه ل ــه دې امل ــه. ل ــه ن ــور، ورور دي ک ــي خ ــا رضاع ــې دا زم ــږي چ ــه معلومی ن

ــي دي.  ــول، الزم ــز ک ــه پرهې ــو څخ بانکون
۱ ــ ســورة الطالق )۶( آیت

۸۷(. مــا خــود مــن  ــع الفاســد )۶/ ــاب البی ــق، ب ــز الدقائ ــق، شــرح کن ۲ ــــ البحــر الرائ
ــع  ــاب البی ــق، ب ــز الدقائ ــرح کن ــق، ش ــر الرائ ۲۵۴( او البح ــائق )۱/ ــي مس ــد فقه جدی

)۸۸ ــد )۶/ الفاس
ینه اســتاذانو ته د ښــځینه وو سالم اچول منع دي نار

ــالم  ــه س ــخو ت ــو ښ ــړي پردی ــه او د س ــړیو ت ــو س ــاره پردی ــځو لپ ــې د ښ ــه چ    څرنګ
ــه  ــې نارین ــه دي چ ــاره روا ن ــو لپ ــځینه زده کوونک ــه د ښ ــه دي. همدارنګ ــز ن ــول، جائ اچ
ــوړ اواز  ــه ل ــع پ ــه موق ــه بل ــا کوم ــون او ی ــه تلیف ــا پ ــې ی ــوونځیو ک ــه ښ ــه پ ــتاذانو ت اس
ــزو  ــوونیزو مراک ــې ښ ــه دي، چ ــه روا ن ــتاذانو ت ــه اس ــان نارین ــوي. همداش ــالم واچ س
ــالم  ــۍ س ــه ناپام ــې پ ــه ی ــه کل ــوي. ک ــالم واچ ــو س ــځینه زده کوونک ــه ښ ــي او پ ــه راش ت

ــه ور اوروي. ــه دې ن ــه ت ــړي او هغ ــواب ورک ــوری دې ورو ځ ــم ل ی ــو دو ــاو، ن واچ
ــن کــی  ۳۶۹( او خواتی ــی اللمــس )۶/ ــار، فصــل ف ــدر المخت ــی ال ــار عل ۱ ــــ رد المحت  

ــخ. ــائل )۴۶( م ــد مس ــی جدی ل
یس کول پــه ښــوونیزو مراکزو کې د ښــځینه وو لپاره تدر

  ښــځینه وو تــه روا دي، چــې وړو ماشــومانو تــه تدریــس وکــړي، ماشــومانو تــه د 
ــی  ــس کول ــه تدری ــو ت ــره کمکی ــم عم ــو ک ــو کل ــه لس ــې ل ــم دا دی چ ــوولو حک ورښ
شــي، چــې د هغــو عمــر لســو کلــو تــه ورســیږي، لــه هغــه وروســته د دوی پــه وړانــدې 

کېناســتل او درس ورښــوول، جائــز نــه دي. »۱«
)۴۹ ۱ ــــ مشــکاة المصابیح او خواتین کی لی جدید مســائل )۹/

مسجد ته د ښــځینه وو تلل
   د فتنــې او فســاد د ډېرېــدو لــه املــه جومــات تــه د ښــځینه وو تلــل، منــع دي. 
ــه  ــه علی ــی الل ــه صل ــول الل ــرې رس ــه چې ــي: »ک ــه وای ــه عن ــی الل ــه رض ــرت عایش حض
وســلم د ښــځو دا حالــت لیدلــی وای، نــو هغــوی بــه یــې مســجد تــه لــه تللــو ایســارې 
ــې  ــو خپل ــو تدبیرون ــه ځانګړی ــم پ ــه عنه ــی الل ــو رض ــو اصحابان ی ــو لو ــړې وې.« ځین ک

ــړې. »۱« ــارې ک ــه ایس ــو څخ ــه تلل ــه ل ــجد ت ــې مس مېرمن
۱ ــــ بــذل المجهــود، کتــاب الصــالة، بــاب مــا جــاء فــی خــروج النســاء الــی المســاجد 

۳۱۸( وأیضــا فــی صفحــة )۳۱۹( /۱(
۵۶۶( او فتــاوی  ــــ رد المحتــار علــی الــدر المختــار، کتــاب الصــالة، بــاب االمامــة )۱/

)۴۷۳ محمودیــة )۶/
ېــدل او لمونځ کول ینه او ښــځینه وو یوځای در یف کې د نار په حرم شــر

   د احنافــو پــه نــزد، کــه چېــرې ښــځینه پــه جماعــت کــې شــریکیږي نــو الزم ه ده چــې 
امــام د ښــځو د امامــت نیــت هــم وکــړي. پــه داســې حالــت کــې، کــه چېــرې د ښــځې 
ښــي یــا کیــڼ لــوري تــه نــزدې یــا مخــې تــه ســړی و، نــو د هغــه لمونــځ فاســدیږي. کــه 
چېــرې ښــي یــا چپــې خــوا تــه، یــا مخــې تــه وي؛ خــو کــه ترمنــځ یــې لــږه فاصلــه وه، 
ــه فاســدیږي. خــو کــه چېــرې امــام د ښــځې  یــا مخــې تــه وه، نــو د دې ســړي لمونــځ ن
ــه  ــا مخــې ت ــه او ی ــې خــوا ت ــا چپ ــه ی ــو ښــځه چــې ښــي اړخ ت ــه و کــړی، ن د امامــت ن
ــږي.  ــح کی ــه صحی ــځ ن ــځې لمون ــه د ښ ــدیږي. البت ــه فاس ــځ ن ــړي لمون ــږي، د س ودری

»۱«
۵۷۲ ــــ ۵۷۵( و کــذا فــی  یــر األبصــار مــع الــدر المختــار، بــاب االمامــة )۱/ ۱ ــــ تنو
فتــاوی عالمګیریــة، کتــاب الصــالة، البــاب الخامــس فــی بیــان االمــام والمأمــوم 

)۵۹۷ فتــاوی محمودیــة )۶/ او   )۸۹ /۱(

تکبر د متکبر په اعتبار پر درې قســمه دی:
1 – تکبــر پر الله تعالی باندي لکه فرعون چي کوی 

تکبر دی. بد  ټولو  تر  دا  او 
2 – تکبر پــر پیغمبرانو باندي لکه بني اســرائیلو او 

کوی. چي  مکې  د  مشرکینو 
3 – تکبــر پر بندګانو بانــدي چي څوک ځان پر بل 
مســلمان لوړ ګڼي او هغه ته په سپکه سترګه ګوري.

اسباب: تکبر  د 
1 – بــې عمله علــم؛ هغه خلګ چي پــه خپل علم 
باندي عمــل نکوي همدغه علم یې د تکبر ســبب 
باندي  انســانانو  پر نورو  او په خپل عمل  جوړیږي 

کوي. تکبر 
2 – بې اخالصــه او غیر مقبول عمــل؛ هغه خلګ 
چــي عمل یــې د الله تعالــی لپاره نــه وي او الله 

تعالــی ته دده عمــل مقبول هم نه وي نــو په خپلو 
ځینــو نیکو اعمالــو باندي تکبر کــوي او ځان تر 

بولي. لوړ  انسانانو  نورو 
3 – نســب او قوم؛ ځیني خلــګ د جاهلیت زمانې 
د خلګــو په څېر په خپل نســب فخر کوي او ځان 
تر نورو انســانانو لوړ بولي چي پــه نتیجه کي تکبر 

کیږي. ورڅخه 
4 – ښائســت؛ ځینــي انســانان په خپــل ظاهري 
ښایســت باندي مغــرور وي او دا یې هېر وي چي  
دا د الله جل جالله یو احســان دی نو ځکه په خپل 

ښایســت باندي پر نورو انسانانو تکبر کوي.
٥ – مال او دنیا؛ ځینــي هغه خلګ چي ډېر مال او 
دنیا ولري دا یــې هېر وي چي دا ټولــه الله تعالی 
راکړیــدي او دا پر ما باندي د الله تعالی احســان 

دی نــو ځکه په خپل مال او دنیا پر نورو انســانانو 
تکبــر کوي او تر نــاداره او مســکینانو خلګو ځان 

بولي. لوړ 
6 – زور او چوکــې؛ ځینــو خلګو تــه چي زور او 
چوکې ورکول ســوې وي ددې پر ځای چي د الله 
تعالی شــکر آداء کــړي په خپلــي چوکۍ ا و زور 
نازیږي او د نمرود په څېر پر نورو انســانانو باندي 

کوي. تکبر 
یانــو  یانــو ډېروالــی؛ کلــه ناکلــه د پلو 7 – د پلو
او غــرور المل جوړیــږي ځکه  ډېروالــی د تکبر 
کم عقله انســانان تل د دنیــا ظاهري برم او زور ته 
ګوري او په خلګو کــي دده مطرح کېدل یو ډول د 
یان  ځان فطرتي حق بولي نــو ځکه چي کله یې پلو

یي کوي. ډېر ســي نو پر نورو خلګو تکبر او لو
8 – ناپوهي او ســرټمبګي؛ ځیني خلګ بیا د پورته 
شــیانو څخه هیڅ شــی هــم نلري خــو د نفس او 
شــیطان په لمســون ځان ورته ډېر غټ معلومیږي 

ځکه نو پر نورو انســانانو باندي تکبر کوي.

د تېرو درېيو لسيزو پيښو ته په کتو رسه دغه خربه 

ټولو ته روښانه شوه چې کله د امريکا په مرشۍ 

لوديز استعامر غواړي پر کوم هېواد يرغل وکړي 

او يا يې هم سياســتونه د دوی پــه طبيعت برابر 

نه وي، نو لومړی د نورو پلمو ترڅنګ د ښــځو 

حقونــو د نقــض تورونه وربانــدې لګوي او د 

خپلو رســنيز ځواک پر مټ يې عامه ذهنيتونه پر 

وړاندې راپاروي.

امریــکا د خپلــو دغــو مغرضانه سياســتونو پر 

دوام الهم اســالمي امارت د ښــځو  حقونو پر 

نقض تورونــوي څرنګه چې څــه موده مخکې 

ولســمرش بايډن هم د ملګرو ملتونو سازمان په 

عمومي فورم کې دغې موضوع ته اشاره درلوده. 

همدارنګه د يــاد هېواد د بهرنيــو چارو وزارت 

وياند ند پرایس هم له رســنيو رسه په خربو کې د 

اسالمي امارت له خوا پر ښځو د حجاب جربي 

کول له بــرشي حقونو څخه يــو ډول رسغړونه 

وبلله. 

خــو حقيقت دا دی که څه هم امریکا او ملګري 

يې نه يوازې په خپله د ښځو حقونه نه مراعاتوي، 

بلکې له دغې موضوع څخه د خپلو ســياالنو د 

ځپلو په موخه د يوې وســيلې په توګه اســتفاده 

کوي. 

د څېړنو پر بنســټ،  متحده ايالتونه پر ښــځو د 

جني تريي لــه اړخه د نړۍ پــه هېوادونو کې 

درېيــم ځای لري او لــه هرو درېيــو امريکايي 

ښــځو څخه يوه يې په خپــل ژوند کې د جني 

ځورونــې تجربه لري. دا په داســې حال کې ده 

چې د جني تاوتريخوايل ۶۸ سلنه پيښو په اړه 

پوليســو ته ريپورټ نه ورکول کېږي او ۹۸ سلنه 

تريي کوونکــي حتی يوه ورځ هم په محبس کې 

نه تېروي. 

د جنــي تــريي قربانيانو د يــوې وکيلې ريس 

تیلور )Taylor Recy( په وينا نه يوازې د امريکا 

ولســمرش او د ســنا قضايي کمېټه بلکې پوليس 

او د جرم څېړنيز مرکزونــه هم د جني تريي په 

اړه څېړنې محدودوي او د جني تريي قربانيانو 

شــکايتونو ته پاملرنه نه کېږي چې دې چارې د 

دغه ډول جنايتونو کچه لوړه کړې ده.  

همدارنګــه  د امريکا متحــده ايالتونو د نظامي 

اکاډمۍ د ۲۰۲۰ ــــ ۲۰۲۱ کلونو د ريپورټونو 

پر بنسټ له هرو څلورو ښــځينه نظاميانو څخه 

يــوه يې د دندې پر مهال له جني تريي رسه مخ 

شوې ده.  

کــه څه هم پــه امريکا کې د مســاوي حقونو د 

ورکړې قانــون کابو ۵۰ کالــه مخکې تصويب 

شــوی خو الهم په دغه هېواد کې ښځې د خپلو 

نارينه همکارانو په پرتله ډېر کم معاش ترالســه 

کوي. هغه دا چې که نارينه د يو ســاعت کار په 

بدل کې په منځنۍ کچه يو ډالر معاش ترالســه 

کوي، ښــځو ته د همدغه يو ساعت کار په بدل 

کې ۸۰ ســنټه ورکول کېږي چــې په دې توګه د 

ښځو کلنی عايد د نارينه وو په پرتله ۹۹۰۰ ډالر 

کم ښــودل شــوی دی. له دې ټولو رسه رسه  د 

امريکا د ښځو سياست جوړونې څېړنيزه مؤسسه 

هيله څرګندوي چې دغه قانون به تر ۲۰۵۹ کال 

پورې په سمه توګه تطبيق يش چې په دې رسه به 

د ښــځو او نارينه د حقونو ترمنځ توپري له منځه 

الړ يش. 

لــه دې رسبېره د يوې نــوې رسوې له مخې چې 

پــه روان ۲۰۲۲ کال کې تررسه شــوې،  امريکا 

د ۲۳۱۰۰۰  ښــځينه بنديانــو پــه درلودلو رسه 

د نــړۍ په کچــه لومړنی هېــواد دی چې ډېرې 

ښــځينه محبوســينې لري. چې پــه دې توګه له 

هرو ۱۰۰ امريکايي ښــځو څخه ۱۳۳ تنه يې په 

داسې محبســونو کې بنديانې دي چې روغتيايي 

خدماتو ته الرسســی په کې محدود دی، انساين 

حقوق په کې له پامه غورځول کېږي او د بنديانو 

د اوســيدو ځایونو څخه پــه منځنۍ کچه ۱۶۰ 

ميله واټن لري چــې دې چارې له کورنيو رسه د 

زندانيانو ليدنې هم محدودې کړې دي.  

د »نون پســت« په نوم يو تحلييل بنسټ په خپل 

يــو ريپورټ کې يادونه کوي، چې کله په ۲۰۱۲ 

کال  په پاکستان کې د ښځو د زده کړو فعاله مالله 

يوسف زۍ د وسلوالو مخالفانو په بريد کې ټپي 

شــوه، لويديــزو هېوادونو او د هغــوی اړوندو 

رســنيو دغې موضوع ته دومره پراخ کمپاين وکړ 

چې له املــه يې نوموړۍ ته حتی په ۲۰۱۴ کال 

کې د ســولې نوبل جايزه ورکړل شوه او الهم په 

لويديزو رســنيو کې د هغې پــه اړه بحثونه تاوده 

دي، خــو برعکس د » نبيله رحمــن« په نوم بله 

پاکستانۍ نجلۍ چې په همدغه ۲۰۱۲ کال کې 

يې پر کور د امريکايي بې پيلوټه الوتکې بريد کې 

نيا ووژل شــوه او څو خوندې يې ټپيانې شوې، 

وغوښــتل څو له خپل پالر رسه واشنګټن ته الړه 

يش او هلته خپل داســتان د امريکا د کانګريس 

غړيو ته واوروي، خو هغه غونډه چې په همدې 

موخه جوړه شوې وه، د کانګريس له ۴۳۰ غړيو 

څخه يوازې پنځو تنو په کې ګډون کړی وو او په 

رســنيو کې هم دغې موضوع د پام وړ انعکاس 

نه درلود. دغو دوو پيښو ته د امريکايي چارواکيو 

او لويديزو رســنيو متضاد غربګون د دې ښودنه 

کوي، چې هغوی د ښځو  حقونو موضوع څخه 

تل د خپلو ســيايس موخو له پاره استفاده کوي. 

لــه همدې امله وه چــې د ماللې موضوع ته يې 

د خپلو ګټو پــه چوکاټ کې پراخ انعکاس ورکړ 

او د نيبلــه رحمن په موضــوع ځکه پرده واچول 

شــوه چې دې موضوع نــړۍ او امريکايانو ته د 

امريکايي ځواکونو جنايتونه افشاء کول.

ابوالياس جهادوالابوالياس جهادوال

د ښځو حقونه، که د لویدیځ د استعماري موخو د تحقق اسباب؟!د ښځو حقونه، که د لویدیځ د استعماري موخو د تحقق اسباب؟!

محمدالله ارین محمدالله ارین 

مولوي نورالحق مظهريمولوي نورالحق مظهري

بـاوربـاور

د تکبر اقسام او اسبابد تکبر اقسام او اسباب
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ــه وخــت ورکــړئ  ــږدئ چــې فکــر وکــړي! دوی ت د فکــر خلــک پرې
ــه جــوړ کــړي. چــې طرحــې جــوړې کــړي، پالنون

ــو  ــي، خ ــه ش ــي او الړ ب ــه راش ــا ت ــر دنی ــه ډې ــه ښ ــک ب ــورئ! خل ګ
ــي. ــه راځ ــر ن ــک ډې ــري خل فک

ســرونه پــر ټولــو انســانانو ایښــي او ښــه لــه مغــزو ډک!  خــو داســې 
ســرونه چــې فکــر کولــی شــی بیخــي لــږ دي.

ځینــې خلــک وایــي چــې: غټســری انســان هویښــیار وي، خــو مــا 
ــې یــې تشــې دي. ــر غټســري لیدلــي چــې بلخان ډې

داســې اټــکل هــم کیــږي؛ چــې ګنــي د لــوی ســړي بــه نــو زړه هــم 
لــوی وي، جســور بــه وي او زړور بــه وي؛ خــو داســې نــه ده! داســې 

لویــان ډېــر شــته چــې بــزدل او شــغال طبیعتــه دي.
ــکاري!  ــدې ښ ــرور غون ــږ مغ ــو ل ــه وي، خ ــر ن ــک متکب ــري خل فک
ــه بــې فکــرو ســره یــې رمــه  ــو ل دا ځکــه چــې دوی فکــر واال دي! ن

ــه څــري. ــدان ن چن
پــه ماشــومانو کــې مــو هــم کــه کــوم یــوه لــه ډېــرو خبــرو ډډه کولــه 

مــه یــې رټــئ ! کېــدی شــي د فکــر ســړی تــرې جــوړ شــي.
د فکــر خلــک پــه ټولنــه کــې یوڅــه ګوښــه ګرځــي؛ ځکــه خــو تاســو 

دا ګمــان مــه کــوئ چــې ګنــي متکبــر بــه وي.
د فکــر خلــک، د کار خلــک او د خبــرو خلــک؛ دا درېــواړه لــه عامــو 

خلکــو ســره بیخــي ډېــر توپیــر لــري.
د فکــر خلــک طرحــې او پالنونــه جــوړوي، د کار خلــک یــې عملــي 
ــواړه  کــوي او د خبــرو خلــک یــې ارزښــت بیانــوي؛  مګــر دوی درې
هــم پــر دوو دوو برخــو وېشــل شــوي، چــې یــوه یــې رحمانــي او بلــه 

یــې شــیطاني یادیــږي.
د بېلګــې پــه توګــه: د فکــر خلــک پــر دوه ډولــه دي؛ یــو یــې ســالم 
فکــر کــوي او بــل یــې غیــر ســالم ؛ ســالم یــې مثبــت فکــر واال دي 

او غیــر ســالم یــې منفــي.
همــدا راز د کار خلــک هــم پــر دوو حصــو تقســیم شــوي، چــې یــو 

قســم یــې ســم کارونــه کــوي او بــل یــې ناســم.
د خبــرو واال هــم داســې...یو ډول یــې ښــې خبــرې کــوي او بــل یــې 
بــدې. هغــه چــې وایــي: ))ســل دې ومــره خــو د ســر ســړی دې نــه(( 
هغــه همدغــه د فکــر ســړی، د کار ســړی او د خبــرو ســړی ښــیي، نــه 
تــش کــدوان! ګواکــي پــه ســلو کســانو کــې هــم یــو ســړی د فکــر نــه 
پیــدا کیــږي ، بلکــې ایلــه بیلــه یوســل یــووم کــس، یــا لــږ نــور هــم 

ور هاخــوا - د ســر ســړی جــوړ شــي.
خــو د ســر د ســړي پېژنــدل هــم د هــر چــا کار نــه دی! بلکې یــوازې د 
ســر خلــک یــې پېژنــي! داســې خــو هــر ســړي تــه ځــان د ســر ســړی 
ښــکاري، ځکــه خــو کمعقــالن تــر ټولــو زیاتــه دا خبــره کــوي چــې: 
)هغــه فالنــی ډېــر کمعقــل دی!( حــال دا چــې هغــه بــه تــر ده عاقــل 
وي، خــو دا چــې دی خوارکــی یــې تفکیــک نشــي کولــی، علــت یــې 
فقــط د ده عقلــي کمــزوري ده، ځکــه خــو ښــه تحلیــل او ســم توپیــر 
نشــي کولــی. د پښــتو هغــه شــعري متــل بــه مــو خامخــا آورېدلی وي 
چــې وایــي: ))ځــان غونــدې ځوانــي نشــته، کــور غونــدې ملکونــه(( 
ګــورئ! تاســو لــږ پــه هغــه کــس پســې متوجــه شــئ چــې یــو وخــت 
پــه آیینــه کــې ګــوري! کلــه ســترګې ســره کــش کــړي، کلــه پــر پیکــي 
ګوتــې تېــرې کــړي او کلــه شــونډې تــر غاښــونو النــدې کــړي، بیــا 
نــو لــه ځــان ســره لــږ غونــدې مســکی هــم شــي، ځکــه چــې خپلــه 
څهــره ډېــره ښــه او ښائیســته ورتــه ښــکاریږي، حــال دا چــې د زینــت 

او جمــال لــه خــوا بــه بیخــي خــوار وي.
هغــه چــې ټولــه ورځ خــوم او بــړوس ګرځــي، لــه هېچــا ســره خبــرې 
نــه کــوي، تــل یــې پــر تنــدي پــوروړې جــوړې وي او ځــان تــر بــل 
هــر چــا لــوړ ورتــه ښــکاري- د فکــر ســړی نــه دی! نــه نــه! دی د کار 

ســړی هــم نــه دی او نــه د خبــرو ســړی ورتــه ویلــی شــو.
د فکــر خلــک خــوش خلقــه او خنــدان وي، دوی ټولــه ورځ فکــر نــه 
ــه  ــو کل ــه خ ــي! ځک ــم پېژن ــکان س ــان او م ــر زم ــې د فک ــوي! بلک ک

ــه او خنداګانــې هــم کــوي. ناکلــه تفریحــي حرکتون
د فکــر پــر خلکــو فکــر کــوئ! ځکــه چــې دوی هــر وخــت نــه پیــدا 

کیــږي.
فکر ترمیمیږي خو حاصلیږي نه.

فکر نبوغ دی! له همدې امله فکري سړی نابغه یادیږي.
فکــر فطــري ملکــه ده! ځکــه خــو پــه لوېدلــو ټولنــو او قبیلــو کــې هــم 

د فکــر خلــک پیــدا کیــږي.
ــو دا ګمــان کــوئ  ــه وي او مــه پــر مادون هــر مافــوق د فکــر ســړی ن

ــو د فکــر خلــک بیخــي نشــته. چــې ګواکــي پــه دوی کــې ن
ــره  ــې ثم ــر ی ــې فک ــو دا چ ــې وي، خ ــر دور ک ــه ه ــک پ ــر خل د فک
ــدم  ــو ع ــرانو او حاکمان ــه د مش ــر ت ــې د دوی فک ــت ی ــري، عل ــه ل ن

ــات دی. التف
د حاکــم او امیــر پــه مســؤلیتونو کــې تــر ټولــو اهــم مســؤلیت همــدا 
ــې  ــویق ی ــړي، تش ــین ک ــه او تحس ــک حمای ــر خل ــې د فک دی؛ چ

ــي. ــرې واخل ــړي او کار ت ک
کــه حاکــم د فکــر ســړي تــه ســمه توجــه نــه کولــه، علتونــه یــې د ده 

ناپوهــي، غفلــت وظیفــوي او یــا نېغــه بېباکــي ده.
پــه کومــه ټولنــه کــې چــې د فکــر خلــک قــدر نــه لــري، هغــه ټولنــه 

بــه تــل محکومــه وي.
مــوږ چــې همېشــه محکــوم او لــه عصــري تمــدن څخــه شــاته پاتــې 
شــوي یــو، علــت یــې همدغــه دی چــې فکــري خلکــو تــه ارزښــت 

نــه ورکــوو.
راځــئ چــې د فکــر لــه خلکــو ســره ودریــږو، حمایــه یــې کــړو، قــدر 

یــې وکــړو او کار تــرې واخلــو.
مــوږ د فکــري خلکــو لــه اړخــه ښــه غنــي یــو! خــو افســوس چــې پــه 

قــدر او قیمــت یــې څــوک ډېــر نــه پوهیــږي او بــې فکــره دي.

مبارزه وروره! مبارزه وروره! 
د اطاعت له زېـور څخه بې برخې نه شېد اطاعت له زېـور څخه بې برخې نه شې

خالق یار احمدزی

امین وردګ

مبــارزه وروره! تــه د پرونیــو ســختو جګــړو، ناخوالــو 
ــه  ــواد پ ــه د هی ــه ک ــاهد وې، ت ــو ش ــتونزمنو حاالت او س
ــام  ــامي نظ ــوچه اس ــوه س ــو د ی ــې وې، خ ــوټ ک ــر ګ ه
مبــارزه  کیدونکــې  ســتړې  نــه  دې  پــار  پــه  تحقــق  د 
ــې  ــڅ ډول حرب ــه هی ــمن ل ــې د دښ ــه او داچ ــه وړل مخت
ــم  ــارې ه ــه ډاډه زړه دې چ ــه وه، پ ــره ن ی ــې دې و او خدع

ــې.  ــه وړل مخت
بې)بریا(   ښــایي المــل یــې دا وه چــې تــا د شــهادت او ســو
ــرض  ــه ف ــدې ځانت ــه وړان ــب ل ــه عواق ــځ دواړه ممکن ترمن

کــړي وه. 
مبــارزه وروره! تــه هغــه مهــال د مشــرانو کلــک مطیــع وې 
ــه  ــي توګ ــه سماس ــه دې پ ــل ب ــم تعمی ــه حک ــر هغ او د ه
کاوو، چــې د کــوم مشــر لخــوا بــه درتــه وســپارل شــو؛ د 
ــۍ  ــتریزې ځوان ــې نښ ــو دنګ ــا م ین ــه و ــرانو پ ــدې مش هم
ــر  ــل س ــو د خپ ــه م ــه خوښ ــدوی پ ــوې او د هم ــار ش ځ
ــو  ــا م ــول ی ــه ش ــه  کنډوال ــو کورون ــه م ــل؛ ک بښ ــن و قاتلی
ــم  ــو ه ــا م ــوې  او ی ــورې ش ــډې، ب ــدې کون یندې/مین خو
ــو وســوځول؛  ــو لمب ــا د باروت ــي ماشــومان یتیمــان ی کوچن
لــه ټولــو ســتونزمنو پړاوونــو ســره مــو کلکــه مبــارزه 
ــه  ــو ل ــم دبهرنی ــدای ج ه ــې خ ــې ی ــه ک ــې پایل ــړه؛ چ وک
ــو  ــې ی فکــري او فزیکــي اســتعماره خــاص کــړو، هــم ی
ــه او  ــدې ولورول ــه رابان ــه جغرافی ــام او مطمن ــپیڅلی نظ س

ــړ.  ــس راک ــو چان ــت کول ــه د خدم ــواد ت ــې  هی ــم ی ه
ــارزه وروره! هغــه کــه د ســختې قربانــي مقــام وه او پــر  مب
ــې  ــول وه؛ اوس ی ــکیاک مات ــر د ښ ــوی غ ــو ل ــدې م وړان
هــم وخــت نــه دی تیــر؛ نــه خــو د هغــه غــره پــه ســورنګ 
ــادو  ــم د ی ــه ه ــو او ن ــیدلي ی ــوارې رس ــر ه ــره ت ــو س کول
ــل  ــې داځ ــوه؛ بلک ــه ش ــړۍ ختم ــو ل ــو پړاوون ــخت ترین س
تــر هغــه لــه جــدي او ننګوونکــي امتحــان ســره مــخ یــو. 
ــو  ــه قوانین ــام پ ــامي نظ ــعاریز  اس ــه ش ــه د همغ  اوس ب
ــې د  ــږ ی ــې مون ــروو، چ ــه براب ــو ت ــي خلک ــاعده زندګ مس
اســتقال پــه راتــګ ســره لــه خلکــو ســره ژمنــه کــړې وه. 

ــورو د  ــرې ن ــه پ ــر پرون ــې ت ــت چ ــه مل ــه د همغ اوس ب
ســتم میچنــې څرخولــې، د هغــوی د اقتصــادي کنــدو 
ــې  ــاح هڅ ــي اص ــري او علم ــو د فک ــورو، د هغ ــم خ غ
ــه  ــا را پورت ــواد د بی ــې د هی ــر ک ــر ډګ ــه ه ــوو او پ ــه ک ب
ــه  ــه ســتړې کیدونکــې هلــې ځلــې مخت ــه ن ــاره ب ــدو لپ کی

وړو. 
خــو لــه دې ســره ســره تــر ټولــو ســخت ګام بــه د اطاعــت 
د همغــو پولــو ســاتنه وي چــې پــرون کــه همــدې مشــرانو 
د  مراحلــو  ســختو  او  جګــړو  مخامــخ  استشــهادي،  د 
ــن د کــوم مصلحــت  ــا هــم ن ــدو فرمایــش راکاوو او ی تیری
لــه مخــې د یــوه روا کار پــه ځنــډ او د بــل پــه ژر تــر ســر 
ــه  ــا« پ کولــو امــر راتــه کــوي، بایــد د »ســمعنا« او »اطعن

ــو.  ــې ورســره ومن ــي ســبک ی پخوان
ښــه بــه وي چــې د اصــاح پــه نیــت خپلــه مشــوره 
ــد  ــوډ بای ــه ه ــت پ ــو د مخالف ــړو؛ خ ــریکه ک ــره ش ورس
ــت  ــم عف ــل قل ــم د خپ ــه ه ــوو او ن ــه وخوځ ــه ژب ــه خپل ن

ــړو.  ــات ک م
ګرانــه! د خپــل مشــرتابه د پریکــړو پــر وړانــدې  پــه ټولنیــزو 
رســنیو کــې ســتا هــر ډول مخالــف پوســټ بانــدې، ســتا 
پرونــي مخالفیــن الچاغیــږي او د هغــوی هغــه ادعــاوې ال 
ــل  ــي پاش ــان خپلمنځ ــې طالب ــې ګواک ــږي چ ــاوړې کی پی
شــوي او یــا هــم د حکومتولــي پــه اصولــو بشــپړ پوهــاوی 

نــه لــري. 
ــر  ــې ت ــرانو چ ــارت مش ــامي ام ــوې! د اس ــر ک ــه فک څ
پرونــه یواځــې د اســامي نظــام د قیــام لپــاره څومــره 
ــدان  ــې وج ــه ی ــا دا ب ــن ورکاوو، آی ــه ت ــو ت ــختو قربانی س
وزغمــي چــې د یــاد آرمــان لــه تحقــق وروســته دې  خپــل 
ــه  ــم دې ون ــاء غ ــواد د ارتق ــږدي او د هی ــاته پری ــک ش خل
ــو  ــوک د خپل ــې یوڅ ــې دا وي، چ ــه ی ــواب ب ــړي؟. ځ ک
ــي ورکــوي، هغــوی  ــره قربان ــاره دوم ــوي ارزښــتونو لپ معن
ــر  ــم ت ــتونه ه ــادي ارزښ ــز او م ــل ټولنی ــه خپ ــه هیڅکل ب
ــه  ــتونو ت ــي ارزښ ــه مذهب ــړي؛ ځک ــه ک ــدې ن ــو الن پښ

ــوډ  ــو ه ــتونو د پالل ــورو ارزښ ــې د ن ــان ک ــه انس ــا پ ژمنتی
ال پیــاوړی کــوي او کــه د ســیکولرو پرګنــو پــه څیــر 
هغــوی چــې لــه دې برخــې مســتثنا دي؛  هرڅــه تــه 
ــو د  ــو ګټ ــور د پردی ــدوي ن ــا څرګن ــعاریزه ژمنتی ــې ش یواځ

خوندیتابــه غــم ورغلــی وي.
وروره...!  مبارزه 

ــاط  ــر او احتی ــورا تدبی ــه خ ــران پ ــې مش ــکاره ده چ  دا ښ
ــږي چــې  ــول کی ــم نی ســره پریکــړې کــوي، داســې تصامی
ــدي  ــتونه خون ــز ارزښ ــي او ټولنی ــت دین ــول مل ــې د ټ پک

وي. 
ــرعي او  ــول ش ــږي، ټ ــول کې ــې نی ــم چ ــوی تصمی ــر ل ه
عقلــي دالیــل  ورتــه راټولیــږي، لومــړی یــې پــه اړه د 
ــته  ــا وروس ــږي او بی ــات کی ــې توافق ــرۍ ک ــه رهب ــام پ نظ

ــږي. ــاغ کی ــاره اب ــدو لپ ــي کی ــړې د عمل پریک
ساتئ......!  یاد 

ــه  ــۍ کارون ــه د ترق ــی، ک ــت راغل ــه امنی ــې ک ــواد ک هی
ــم  ــواک خت ــوري ځ ــو حض ــه د پردی ــوي او ک ــروع ش ش
ــې د  ــې ګواک ــري، چ ــه انګی ــوک ن ــو دا دې څ ــوی، خ ش
ــه  ــونه دې پ ــریر الس ــو ش ــزو غلیمان ــیمه یی ــو او س نړیوال

ــوي وي.  ــرې ش ــا پ ــه معن ټږل
ــور  ــې د م ــري، چ ــتون ول ــړۍ ش ــې ک ــایي داس ــم ښ اله
ــو د  ــو ګټ ــه د پردی ــه ورت ــاتنې  څخ ــزت او س ــر ع ــن ت وط

خوندیتــوب  مســئله مهمــه وي. 
ــوک  ــو یوڅ ــورو نومون ــه ت ــم پ ــا ه ــش ی ــه د داع ــن ک ن
ــې  ــوي، چ ــه ک ــر ن ــوک فک ــږي، دا دې څ ــې کی رامخک
ــم  ــاتنې غ ــوس د س ــل نام ــا د خپ ــې ی ــه ګواک ــوی ت هغ
ورغلــی او یــا هــم عقیــدوي بزرګــي د یــوه اســامي نظــام 
پــر وړانــدې مبــارزې تــه اړ کــړی؛ بلکــې هغــوی لومــړی 
ــر  ــغال ت ــې د اش ــه ی ــوي اوکلون ــر ش ــه تی ــر څ ــر دې ه ت
نــوم ســرمایه  پــه  ننــګ  او  د غیــرت  ســیوري النــدې 
خپلــو  د  الرو  همــدې  لــه  هــم  اوس  چــې  پلورلــې، 

هوســونو د اشــباع هڅــې کــوي.

ــه(  ــه الل ــال )رحم ــه اقب ــه د عالم ــتنې ت ــې پوښ دغ

ــواب: ځ

مســلامن دوه بُعدونــه لــري. یــو یــې انســاين وجــود 

دی او بــل یــې ایــامين.

ــانانو  ــو انس ــورو ټول ــه ن ــې ل ــود ک ــاين وج ــه انس  پ

ــه: ــک دی؛ لک رسه رشی

 د نورو انســانانو پــه څېر دنیا ته رايش،

 لوی يش، 

ځوان يش، 

زوړ يش،

پيدا کړي، کار   

 وظیفــه پيدا کړي، 

خپلې بــري اړتیاوې پورې کړي،

 زده کړې کوي،

کوي، حکومت   

ــه دغــه وجــود کــې، دی د طبیعــي  ــډه دا چــې پ  لن

ــې  ــاره چ ــه پ ــع دی او د دې ل ــو تاب ــننو او آداب س

ځانگــړی  او  لبــاس  ځانگــړی  نــوم،  ځانگــړی 

ــتثنی  ــه مس ــه ن ــام ن ــه نظ ــت ل ــري؛ د طبیع ــت ل ملی

کېــږي؛ بلکــې دی هــم د بــري ټولنــې لــه امواجــو 

ــږي. ــل کې ــوج بل ــو م ــه ی څخ

همدغــه  پــه  یــوازې  مســلامن  یــو  چېرتــه  کــه 

ــوازې  ــړي او ی ــنه وک ــدې بس ــود بان ــي  وج عموم

د یــوه »انســان« پــه څېــر ژونــد وکــړي؛ نــو دی بــه 

ــر  ــې د س ــود وي، چ ــاين موج ــزوری او ف ــو کم ی

څښــن پــه نزد]پــه بلــې دنیــا  کــې[ هومــره ارزښــت 

ــرگ  ــا الړ يش؛ د ده م ــه دنی ــې ل ــه چ ــري؛ کل ــه ل ن

ــه وي. ــه ن ــه ضایع ــاره کوم ــه پ ــړۍ ل ــه د بــري ن ب

گرچــه آدم بــر دمید از خاک و گل 

 رنــگ و غم چون گل کشــید از آب و گل

حیــف اگــر در آب و گل غلطد مدام

 حیــف اگر برتــر نپرد زین مقام

ــلامن  ــې مس ــا، چ ــا دا مان ــود بی ــامين« وج ــو »ای خ

دی،  لېږدونکــی  رســالت  ځانگــړي  یــوه  د  فــرد 

چــې هامغــه د انبیــاوو رســالت دی؛ دی بــه پــه 

ــري  ــامن ل ــدې ای ــدو بان ــو او عقای ــړو اصول ځانگ

ــوي.  ــد ک ــه ژون ــاره ب ــه پ ــدف ل ــوص ه او د مخص

ــه  ــق ل ــو »رِس« دی، د ح ــې، دی ی ــد ک ــه بُع ــه دغ پ

ــو  ــه پای ــړۍ ل ــه ده د ن ــوه پای ــه او ی »ارسارو« څخ

ــري؛ هغــه  ــه ل ــرد وجــود و ن څخــه. کــه مســلامن ف

ــه يش؟ ــه څنگ ــالت ب ــاوو رس د انبی

ــر  ــه څې ــپوږمۍ پ ــر او س ــتون د مل ــلامن ش  د مس

دی. الزم 

نســلونه او ملتونــه بــه متقــرض يش، آبادیانــې او 

ــه  ــراب ځایون ــه والړې يش، خ ــه منځ ــه ل ــۍ ب ودان

ــل  ــه وپاش ــه ب ــه او حکومتون ــاد يش، دولتون ــه آب ب

يش، متدنونــه بــه بدلــون ومومــي؛ خــو دی بــه 

هامغســې ثابــت او اســتوار پاتــې وي.

اصــالً  تــه  مظاهــرو  مــادي  مســلامن،  واقعــي 

ــل  ــې خپ ــړۍ ک ــه ن ــل پ ــوي. ت ــه ورک ــت ن ارزښ

ســړی،  حــق  د  دغــه  وي،  متوجــه  تــه  رســالت 

پــر  حاالتــو  او  رشایطــو  بدلېدونکــو  د  ژونــد  د 

ــه  ــور خلــک ب ــت او کلــک والړ وي. ن ــدې ثاب وړان

ــاد  ــادي ب ــې م ــرف چ ــه ط ــې او هغ ــو پس ــو گټ خپل

وکــړي. لگېــږي، حرکــت 

مســلامن هغــې ونــې تــه ورتــه دی، چــې ریښــه یــې 

پــه ځمکــه او ښــاخونه یــې آســامن کــې وي،

ــلامن څنگه وپېژنو؟ واقعي مس

دا یې نښې دي:

ــري، شــجاعت او روحــي قــدرت  ــن ل ایــامن او یقی

نــه برخمــن وي، د ډارنــو او بزدلــو انســانانو ترمنــځ 

ــت او  ــايل، قناع ــد پ ــص توحی ــږي، خال ــدل کې پېژن

ــامد  ــس اعت ــه نف ــه دي، پ ــکاره خویون ــې ښ ــد ی زه

او ایثــار یــې لــوړ صفــات بالــه يش،  د زور او زر د 

ــه وي. ــه کیســه کــې ن ــو پ خاوندان

د اقبــال پــه وینــا، مســلامن د دې لــه پــاره نــه 

دی، چــې پــه ټولنــه کــې ذوب يش او هــر لــور 

ــه  ــم هغ ــږي، دی ه ــري کاروان خوځې ــې ب ــه چ ت

ــړۍ  ــدن او ن ــد د مت ــې دی بای ــړي؛ بلک ــب ک تعقی

ــې  ــه چ ــي. هرکل ــدم واخ ــې ق ــه الره ک ــه پ د بدالن

ــدې مســؤول  ــر وړان ــې پ ــه فاســده شــوه، دی ی ټولن

دی]مــوږ د اســالم پــه قامــوس کــې د غیــر مســؤول 

ــا  ــق افش ــې ح ــه ده چ ــرو.[. د ده وظیف ــه ل ــه ن کلم

کــړي او اصــالح راويل.  دی وايــي: مؤمــن د علــم 

ــه  ــر کل ــون دی. ه ــې قان ــره ی ــق خ زړه دی او ح

ــه  ــژين، اوضــاع ب ــل ارزښــت وپې چــې مســلامن خپ

ــه يش. ــه بدل ــه خوښ ــې پ ی

- اســتاد ســید ابوالحســن عــي حســني ندوي)رحمــه 

 )۵۹ ــالم، ۵۸ –  ــع اس ــاب )روائ ــل کت ــه خپ ــه( پ الل

کــې د اقبــال پورتنــي نظریــات رانقــل کــړي دي.

تبرصه: لنډه 

زمــوږ علــامء کــرام وايــي، چــې اللــه تعالــی د 

ــوي؛  ــم ورک ــوض ه ــو ع ــه کارون ــو د خیری کافران

ــد د  ــه د ژون ــه ب ــې هغ ــې، چ ــا ک ــه دې دنی ــه پ البت

ښــه وايل او دنیــوي برکتونــو پــه څېــر وی، خــو 

ــا ۸۰  ــوږ ۷۰ ی ــاً م ــې فرض ــره دا ده، چ ــي خ اص

کالــه ژونــد کــوو، څومــره ښــه خــره بــه وي، 

ــد  ــې ژون ــړو، داس ــه ک ــه دواړه ترالس ــې دا او هغ چ

غــوره کــړو چــې هــم مــو دنیــا ښایســته يش او هــم 

ــام او  ــؤولیتونه، مق ــت، مس ــل ارزښ ــن! خپ ــو دی م

رســالت درک او تشــخیص کــړو.

پای

تميم تکل

د »انسان« په څېر ژوند که د »مؤمن« په څېر ژوند!؟د »انسان« په څېر ژوند که د »مؤمن« په څېر ژوند!؟

د فکر خلک!د فکر خلک!
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انحصار

قرآن

غزل

عبدالسالم ضعيف

ابوعمران مزمل

سلطان محمود سالمزی

په انحصار کې انحصار ستا د مدار الره ده
دا په ناکامه تجربو کې د تکرار الره ده

وسعت د فکر د روزي وسعت ته ورته ګڼه
لکه په رزق کې چې حرام د احتکار الره ده

ژوند حریت دي قیدول یې غالمي ته درومي 
د جنګ سبب سي چا چې وړي د حصار الره ده

شدت د رب شدت ته درومي امتحان مو کړله
په ابتالء کې ابتالء د ازدجار الره ده

هدف واضح دي ورته الره مستقیمه تللي 
په کږو الرو ورته تلل د انتحار الره ده

دلیل د علم وضاحت او ثبوت دواړه غواړي
مشاجره یې قناعته د فرار الره ده

غلط فهمې او غلطي سره بیلوالي غواړي
د ظن او شک په الره تلل د استکبار الره

د وحدت هیله د وحدت په عواملو کې ده
د نفرت فکر او عمل د انتشار الره ده

ضعیفه پام کوه په وړاندې ډیر دامونه پراته 
پر کوم مسیر چې ته روان یې د غبار الره ده

قرآن هدایت است مر انسان و جان را

قرآن کفایــت است طــــراز جهان را

قرآن شفای رنج قلـــــــوب صنوبری

مرآت هــر صـــغیر و کبیر نهــــان را

دل داده گان راه صــــفای شــــریعتم

دریافـــتندزو نظـــم شگـــرف بیان را

مال و پیرو صوفی و لیسانس و ماسرت

هر گــــــز مکلف اند بهر نکته آن را

قرآن بود کالمـــــیکه از زندگی و گور

تا حرش و نرش ریخت اساس عیان را

اعـــــجاز و محتواش بلی بارها بلند

منــسوخ کرد مکـــــــتبه هر زمان را

منشور او لـــوای عدالـــــت بپا نهاد

پیرو جوان و طـــفل و نظـــام زنان را

درج اســت این کتاب خـدا رهربنظام

در لــوح کردگار ببین این نشـــان را

جربیل دســت داد رســـول خدای را

بخـــشید بدو این پیــام وامـــتحان را

زمیــــن و آسمـــــان منــور بنور آن

آیین الیزال خدا انــــس و جـــــان را

بر رشق و غرب بلند و برآیین پست شان

این دفرت است امام  چــــو پیغمربان را

فرمـــــــان آن خداییکه مخلــوق آفرید

احکام او پســـــند زمین آسمـــــان را

هر گــــز نتافت رس مزمل از هدایتش

مر سفلــــگی شتافت جمــع کافران را

زه دښمـــن د استعـــامر او اســــتکبار یم!

اسالمـــي امـــت ته ویاړا و افــــــتخاریم

مامات کـــړي د نړۍ ستـــــــــــر طاقتونه!

زه د هـــریو  اشغالګر سرتګوته خـــــــاریم

دې ټولــــــنه کـــې مې دومره لوړ مقام دی!

چې د هـــــــــــر یوه افغان دغـــاړې هاریم

د شیطان د لښکر هر  ارمان شـو خــــاورې!

زه پتنګ غـــــــوندې اسالم باندې نثـــاریم

قربســــــــتان د هــــــر فرعون زمـــا غیږه!

نه ډارن له جیلـــخــانی اونه لــــــه داریــم

اسالمـــــي نظام زما د ژوند هـــــدف دی!

پدې طـــــمعه شهــــادت ته انــتظاریــم

ستــــــا اشعار به راهنــام زمــــــا دالرې!

ساملــــزی وایې مستحـــکم پخيل ګفتاریم

سلیمان سعید

 د عربــي ژبې تـرویج هـــم د نظـام  د عربــي ژبې تـرویج هـــم د نظـام 
یـو مـهم مـــسؤليت دی!یـو مـهم مـــسؤليت دی!

ــم او  ــرآن کري ــاب ق ــارک کت ــل مب ــی د خپ ــه تعال الل
ــه  ــه علي ــي الل ــد صل ــرت محم ــر حض ــتي پېغمب وروس
ــه  ــي ژب ــړې. عرب ــاب ک ــه انتخ ــي ژب ــاره عرب ــلم لپ وس
ــو پــه نســبت  ــر زيــات فصاحــت او د نــورو ټولــو ژب ډې
ــه  ــه توګ ــره ښ ــه ډې ــو پ ــري، ن ــول ل ــد او اص ــر قواع ډې

ــي.  ــدای ش ــرې کې ــم ت فه
ــي  ــه دين ــې ل ــو ک ــي ټولګي ــه ابتدائ ــو پ ــوږ د مدارس زم
ــح  ــه ترجي ــه زيات ــړې ت ــي زدک ــه؛ د عرب ــو څخ علوم
ورکــوي، ځکــه چــې پــه ديــن د پوهېدلــو لپــاره د 
ــن  ــې د دي ــه چ ــو څرنګ ــرط دي. ن ــول ش ــي زده ک عرب
ــان د  ــه ش ــرض ده، همدغ ــن ف ــر مؤم ــر ه ــړه پ زده ک
ــرط  ــم ش ــول ه ــي زده ک ــاره د عرب ــړې لپ ــي زدک دين
ــدل  ــن پوهي ــه دي ــه پ ــو پرت ــه زده کول ــي ل دي او د عرب
ــو  ــول خ ــي زده ک ــره عرب  دوم

ً
ــا ــن دي. خصوص ناممک

ــران  ــځ، ق ــل لمون ــې د خپ ــن الزم دي، چ ــر مؤم ــر ه پ
پوهيــږي.  کريــم او نــورو ضــروري مســائلو پــه معنــی و
ــې:  ــده ده چ ــي قاع ــهوره فقه ــې مش ــه چ ــه څرنګ لک
ــر  ــې ه ــب( يعن ــو واج ــه فه ــب اال ب ــم الواج ــا ال يت )م
ــاره شــرط وي،  ــو لپ هغــه څــه چــې د واجــب اداء کول

ــب دی.  ــم واج ــی ه ــه ش هغ
ــې د  ــو چ ــو دا ش ــرورت خ ــو ض ــو ي ــي زده کول د عرب
ــه  ــه دې پرت ــرط ده او ل ــاره ش ــو لپ ــن زده کول ــل دي خپ
دوهــم  راز؛  پوهيــږو. همدغــه  نــه  ديــن  پــر خپــل 
ــاره  ــلمانانو لپ ــي د مس ــې عرب ــې دا دی چ ــرورت ي ض
ــه  ــځ ت ــرې رامن ــدت پ ــې وح ــه ده، چ ــې ژب ــوه داس ي
ــم د  ــاره ه ــاتلو لپ ــوت س ــامي اخ ــې د اس ــږي. يعن کي

ــرور دي.  ــول ض ــي زده ک عرب
ــو  ــن زده کول ــل دي ــلمانان د خپ ــول مس ــې ټ ــه چ څرنګ
ټــول  نــو  پــر عربــي زده کولــو مکلــف دي،  لپــاره 
ــل  ــو ب ــه ي ــي ژب ــه عرب ــې پ ــي چ ــی ش ــان کول مؤمن
پالــي. بــل دا چــې زمــوږ د ګــڼ شــمېر  ســره اړيکــې و
اســامي هېوادونــو ژبــه عربــي ده، نــو لــه هغــوی 
ــرور ده.  ــي ض ــم عرب ــاره ه ــو لپ ــم او اړيک ــره د تفاه س
ــه  ــوه بل ــو ي ــې زده کول ــي ژب ــګ؛ د عرب ــر څن د دې ت
ــو زده وي،  ــي م ــه عرب ــې ک ــه دا ده، چ ــوږ ت ــده م فاي
ــو  ــو کولــی شــو پــه هــره برخــه کــې لــه عربــي کتابون ن
اســتفاده وکــړو. پــه عربــي ژبــه بانــدې پــه هــره برخــه 
کــې بــې شــمېره کتابونــه ليــکل شــوي، تحقيقــات 
ــر کار  ــه ډې ــه دې ژب ــې پ ــلک ک ــر مس ــه ه ــوي او پ ش
شــوی. معنــی دا چــې کــه عربــي مــو زده وه، مــوږ بــه 

يه  دومــره ورســته پاتــې نــه يــو، بيــا بــه مــو علمــي ســو
ــان وي. ــو ش ــره ي ــړۍ س ــي ن ــه عرب ل

ــر  ــوږ ت ــو! م ــل ي ــره غاف ــوږ څوم ــې م ــوس چ ــو افس خ
اوســه د عربــي پــه قــدر او ضــرورت نــه پوهيــږو، خــو 
ــه  ــه منځ ــي ل ــړی او د عرب ــت درک ک ــارو دا واقعي کف
ــي  ــارو عرب ــدا اوس کف ــی. هم يل ــې کار و ــه ي ــو ت وړول
ژبــه پــر څــو برخــو تقســيم کــړې او هڅــه کــوي چــې 
ــرب  ــڅ ع ــو هي ــر څ ــي، ت ېش ــې وو ــو ي ــګونو ژب ــه لس پ
ــدا  ــې ج ــه ي ــي ت ــږي. عرب ــه پوهي ــه ون ــه ژب ــل پ د ب
ــي،  ــر عرب ــي، د قط ــړی: د اردن عرب ــوړ ک ــت ج فهرس
ــي  ــر عرب ــي او... د ه ــري عرب ــي، مص ــعودي عرب د س
ــره  ــړې او ه ــوړې ک ــنۍ ج ــدا رس ــې ج ــاره ي ــواد لپ هې
ــه هماغــه محلــي لهجــه نشــرات کــوي.  رســنۍ کــې پ
څــو  پــه  عربــي  ورو  ورو  چــې  ده  دا  موخــه  دوی  د 
برخــو تقســيم شــي، يــو د بــل پــه خبــرو ونــه پوهيــږي 

ــي. ــه والړه ش ــه منځ ــکل ل ــي بال ــه عرب او فصيح
ــوي  ــوی، نب ــازل ش ــرې ن ــرآن پ ــې ق ــي چ ــه عرب  هغ
ــي  ــو دين ــوږ د ټول ــوي او زم ــکل ش ــرې لي ــث پ احادي
ــو  ــخ ي ــر م ــې پ ــواړي د ځمک ــه ده. دوی غ ــو ژب کتابون
تــن هــم داســې پاتــې نــه شــي، چــې پــر دغــه فصيحــه 
عربــي خبــرې وکــړي، هــر عــرب بــه پــر خپلــه محلــي 
لهجــه غږيــږي او د قــرآن او احاديثــو پــر فصيحــه 
عربــي بــه نــه پوهيــږي. د عربــي لــه وجــې عربانــو تــه 
پــر ديــن پوهيــدل بيخــي اســان دي، نــو کفــار غــواړي 
ــړي  ــره ک ــه هې ــه ژب ــه فصيح ــه خپل ــو څخ ــې عربان چ
ــه  ــو ل ــر څ ــړي، ت ــې روږدي ک ــو ي ــي لهج ــر محل او پ
ــې د  ــوس چ ــو افس ــي. خ ــرې ش ــه لي ــن څخ ــل دي خپ
يــې دسيســې  عياشــي پــه مــرض اختــه عربــان دغــې لو

ــه کــوي.  ــڅ فکــر ن ــه هي ت
پــار مــې د يــو تاجکســتاني مجاهــد لــه خولــې کيســه 
ــم  ــي رس ــه عرب ــوږ څخ ــه م ــتانو ل ــل کمونس ي ــه، و کول
ــوو،  ــو ک ــي حروف ــه روس ــکل پ ــت، لي ــط واخيس الخ
بيــا داســې وخــت هــم راغــی چــې اســتاد بــه پــر تختــه 
ــا  ــه، بي ــرف وليک ــو ح ــط ي ــم الخ ــي رس ــدې د عرب بان
ــي؟  ــوک پېژن ــتل دا څ پوښ ــو و ــه زده کوونک ــې ل ــه ي ب
ــه  ــو ک ــدل، خ ــرې پوهي ــه پ ــو ن ــي خ ــره زده کوونک اکث
ــو اســتاد  يــل چــې زه پــرې پوهيــږم، ن ــه وو ــوه ب کــوم ي
ــه  ــتان ب ــړ او کمونس ــات وک ــور معلوم ــه د ک ــه د هغ ب
يــې پــرې خبــر کــړل، چــې پــه دغــه کــور کــې څــه نــا 
ــم  ــې ه ــه ي ــۍ ب ــه کورن ــو هغ ــې دی، ن ــام پات ــه اس څ

ــووړه.  ــه ي ــه منځ ل
ــه؛ اســامي نظــام حاکــم دی،  ــو اوس چــې الحمدلل ن
يــج  بايــد د نــورو برخــو تــر څنــګ؛ د عربــي ژبــې ترو
ــوی نســل  ــر څــو مــو ن ــه هــم الزمــه توجــه وشــي، ت ت
ــي  ــم د عرب ــي او ه ــوه ش ــه پ ــدې ښ ــن بان ــه دي ــم پ ه

ــو شــان شــو.  يې ســره ي ــه تعليمــي ســو ــړۍ ل ن
د  بايــد  لپــاره  يــج  ترو او  کولــو  زده  ژبــې  عربــي  د 
ــه او  ــډ مهال ــت لن ــي کيفي ــه عال ــوا پ ــه خ ــت ل حکوم
ــاب  ــې نص ــي او داس ــوړ ش ــونه ج ــه کورس اوږد مهال
کــې  مــوده  لنــډه  پــه  چــې  شــي،  ټــاکل  و ورتــه 
زدکوونکــي پــه عربــي ژبــه روانــې خبــرې وکــړی 
ــې  ــي چ ــې زده کوونک ــي ژب ــورئ! د انګليس ــي. ګ ش
فقــط يــو څــو مياشــتې، يــا حــد اکثــر يــو کال کــورس 
ووايــي، پــه انګليســي روانــې خبــرې کــوي. خــو 
ــې  ــر تکميل ــې ت ــه نيول ــه ابتدائي ــې ل ــو ک ــوږ مدارس زم
ــان  ــم ماي ــو ه ــا م ــر بي ــيږي، مګ ــه تدريس ــي ژب عرب
ــه شــي کولــی. وجــه يــې  ــه دوه خبــرې ن ــي ژب ــه عرب پ
ــې  ــد داس ــزوری دی، باي ــاب کم ــوږ نص ــې زم دا ده چ
نــوی نصــاب انتخــاب شــي، چــې پــه يــو کال کــې زده 

ــړي.  ــه زده ک ــي ژب ــي عرب کوونک

اساســي  لپــاره  يــج  ترو د  ژبــې  د عربــي  راز؛  دغــه 

پــه څلــورم  د ښــوونځي   
ً
مثــا ده، چــې  دا  طرحــه 

ــه  ــي توج ــي او کاف ــل ش ــه پي ــي ژب ــې عرب ــف ک صن

ــه دولســمه فارغيــږي،  ــو چــې هغــوی ل ــه وشــي، ن ورت

ــاب  ــري. دا نص ــه ل ــکل ن ــڅ مش ــه هي ــې ب ــي ک عرب

بايــد پــه النــدې صنفونــو کــې پيــل او پورتــه والړ 

شــي. هغــه زده کوونکــي چــې لــوړو صنفونــو يــا 

پوهنتــون کــې دي، هغــوی ســره دې لــږ ګــزاره وشــي، 

ــوي  ــه ق ــه ښ ــي ت ــو دې عرب ــدې صنفون ــه الن ــو ل خ

ــي زده  ــورم ټولګ ــه د څل ــو دغ ــي، ن ــوړ ش ــاب ج نص

ــم  ــه ه ــاب ب ــي، نص ــه ځ ــره پورت ــې څوم ــي چ کوونک

ــې د  ــوونځي ک ــه ښ ــې پ ــر دې چ ــره روان وي، ت ورس

ــد  ــي بل ــه عرب ــه پ ــي، دوی ب ــپړ ش ــاب بش ــي نص عرب

وي، نــو پــه پوهنتــون کــې ببايــد پــه عربــي ژبــه 

ــتان  ــې پاکس ــه چ ــه څرنګ ــي. لک ــس وش ــل تدري مکم

کــې پــه انګليســي ژبــه تدريــس کيــږي، خــو ټــول زده 

کوونکــي ورســره عــادي دي، ځکــه چــې د هغــوی پــه 

ــوې. ــه ش ــه توج ــه زيات ــي ت ــې انګليس ــوونځيو ک ښ

   ۱ ــ او له خلکو سره ښې خبرې کوئ. )بقره/۸۳(
ــو  ــه خلک ــي او ل ــه زغمونک ــک( غوس ــک خل    ۲ ــــ او )نې

تېرېدونکــي دي. )آل عمــران/۱۳۴(
   ۳ ــــ څنګــه چــې اللــه جــل جاللــه پــه تــا بانــدې احســان 

کــړی، تــه هــم لــه نــورو ســره ښــېګڼه کــوه. )قصــص/۷۷(
 هغــه )اللــه جــل جاللــه( لويــي کوونکــي نــه 

ً
   ۴ ــــ يقينــا

ــل/۲۳( ــوي. )نح خوښ
   ۵ ــــ او هغــوی تــه پــه کار دي چــې لــه عفــوې او تېرېدنــې 

څخــه کار اخلــي. )نــور/۲۲(
   ۶ ــ او خپل غږ دې لږ ورو کړه. )لقمان/۱۹(

ــړه.  ــوره ک ــوب غ ــې منځالريت ــګ ک ــل ت ــه خپ    ۷ ــــ او پ
)لقمــان/۱۹(

   ۸ ــــ اې مؤمنانــو! نــه خــو دې يــو ســړی پــه نــورو ســړيو 
ټوکــې کــوې، کېــدای شــي، هغــه خپلــه لــه هغــوی څخــه 
غــوره وي او نــه دې ښــځې پــه نــورو ښــځو پــورې ملنــډې 
وهــي، کېــدای شــي هغــه خپلــه لــه دوی څخــه غــوره وي. 

ــرات/۱۱(   )حج
   ۹ ــــ لــه مــور و پــالر ســره نېکــي وکړئ/ښــه چلــن کــوئ. 

)بنــي اســرائيل/۲۳(
ف( هــم مــه وايــه. )بنــي 

ُ
 ۱۰ ــــ هغــو )مــور او پــالر( تــه )ا

اســرائيل/۲۳(
ــې  ــې چ ــان او وينځ ــه مري ــو! هغ ــان لرونک  ۱۱ ــــ اې اېم
ــه  ــه هغ ــو څخ ــه تاس ــې دي او ل ــت ک ــه ملکي ــو پ ستاس
ــيدلي،  ــه دي رس ــه ن ــوغ ت ــه ال بل ــر اوس ــې ت ــومان چ ماش
هغــو تــه پــکار دي چــې پــه دريــو وختونــو کــې )تاســو تــه د 
راتللــو لپــاره( لــه تاســو اجــازه واخلــي؛ د ګهيــځ لــه لمانځــه 
مخکــې او غرمــه مهــال چــې تاســو جامــې باســئ او ږدئ او 
د ماخوســتن لــه لمانځــه وروســته. دا درې وختونــه ستاســو 

د پــردې وختونــه دي، لــه دې وختونــو پرتــه پــر تاســو بانــدې 
ــور/۵۸( ــر هغــو. )ن ــه پ هيــڅ تنګــي نشــته او ن

 ۱۲ ــــ اې مؤمنانــو! کلــه چــې تاســو تــر ټاکلــي وختــه پورې 
د پــور معاملــه کــوئ، نــو هغــه ليکــئ. )بقــره/۲۸۲(

 ۱۳ ــــ او د کومــې خبــرې چــې تــا تــه يقيــن نــه وي )د هغــو 
رښــتيا ګڼلــو(، هغــه پســې مــه ځــه. )بنــي اســرائيل/۳۶(

ــورې  ــې پ ــر ارتګ ــو ت ــه و، ن ــوروړی تنګالس ــه پ  ۱۴ ــــ ک
ُمهلــت ورکــړه. )بقــره/۲۸۰(

 ۱۵ ــــ اې مؤمنانــو! لــه اللــه جــل جاللــه څخــه وډار شــئ، 
ــې  ــوده چ ــه س ــو ل ــت، ن ــان ياس ــتيني مؤمن ــو رښ ــه تاس ک
ــږدئ.  ــه ورپرې ــې وي، هغ ــه پات ــه برخ ــه( څ ــه ذم ــا پ )د چ

ــره/۲۷۸( )بق
 ۱۶ ــــ دوی د دروغــو اورېدونکــي او د حرامــو )ســود( 

)مائــده/۴۲( دي.  خوړونکــي 
ــه اللــه جــل   ۱۷ ــــ )يعنــې( دوی هغــه خلــک دي چــې ل
جاللــه ســره کــړې ژمنــه پــوره کــوي او لــه معاهــدې 

ــد/۲۰( ــوي. )الرع ــه ک ــرغړونه ن س
ــه  ــه ځانون ــو څخ ــرو ګومانون ــه ډې ــو! ل  ۱۸ ــــ اې مؤمنان

ګنــاه وي. )حجــرات/۱۲( ګومانونــه  وســاتئ، ځينــې 
 ۱۹ ــــ او حــق لــه باطــل ســره مــه ګــډوئ او د حــق خبــره 
ــئ.  ــه پېژن ــو ښ ــت( تاس ــل حقيق ــه اص ــوئ؛ )ځک ــه پټ م

ــره/۴۲( )بق
ــړی  ــه ک ــې خليف ــه ک ــه زمک ــه پ ــږ ت  ۲۰ ــــ اې داوده! مون
يــې، نــو تــه د خلکــو پــه منــځ کــې پــه حقــه پرېکــړې کــوه. 

)ص/۲۶(
ــو! عــدل پلــي کوونکــي اوســئ او د اللــه   ۲۱ ــــ اې مؤمنان
ــم  ــه ه ــه څ ــي؛ ک ــاهدي ورکوونک ــاره ش ــه لپ ــل جالل ج
شــاهدي ورکــول ستاســو پــه زيــان وي يــا د مــور و پــالر او 

ــاء/۱۳۵( ــاوان. )نس ــه ت ــو پ خپلوان
 ۲۲ ــــ او کلــه چــې )د ميــراث( د وېــش پــه وخــت کــې )له 
وارثانــو پرتــه( خپلــوان، يتيمــان او مســکينان راغلــل، نــو لــه 
دې څخــه څــه برخــه ورکــړئ او پــه ښــه طريقــه خبــره ورتــه 

ــاء/۸( وکړئ. )نس
ـــ د نارينــه وو لپــاره هــم پــه هغــه مــال کــې برخــه شــته   ۲۳ـ 
چــې مــور و پــالر او خپلوانــو پريښــی وي او د ښــځو لپــاره 
ــالر او  ــور و پ ــې م ــته چ ــه ش ــې برخ ــال ک ــه م ــه هغ ــم پ ه

ــو پريښــی وي. )نســاء/۷( خپلوان
 ۲۴ ــــ او يتيمانــو تــه د هغــوی مالونــه ورکــړئ. غــوره مــال 
پــه بــد مــال مــه بدلــوئ او د هغــو مــال لــه خپــل مــال ســره 

يوځــای مــه خــورئ. بېشــکه دا ســتره ګنــاه ده. )نســاء/۲(
 ۲۵ ــــ او )اللــه جــل جاللــه( دا تاکيــد کــوي چــې تاســو د 

يتيمانــو پــه خاطــر پــه انصــاف والړ اوســئ. )نســاء/۱۲۷(
ــورئ.  ــه خ ــره م ــوار س ــراف او تل ــه اس ــال پ  ۲۶ ــــ دا م

)نســاء/۶(
ــه  ــول مســلمانان ســره وروڼ  ۲۷ ــــ حقيقــت دا دی چــې ټ
ــره  ــي س ــځ اړيک ــو ترمن ــه د وروڼ ــه دې امل ــه دي. ل وروڼ
ســم کــړئ او لــه اللــه نــه ووېرېــږئ، څــو لــه تاســو ســره د 

ــرات/۱۰( ــي. )حج ــه وش ــت معامل رحم
ــاتئ،  ــان وس ــو ځ ــرو ګومانون ــه ډې ــو! ل  ۲۸ ــــ اې مؤمنان

بېشــکه ځينــې ګومانونــه ګنــاه وي. )حجــرات/۱۲(
 ۲۹ ــــ او د يــو بــل غيبــت مــه کــوئ، آيــا لــه تاســو څخــه 
ــوري.  ــه وخ ــل ورور غوښ ــې د خپ ــوي چ ــوک دا خوښ څ

)حجــرات/۱۲(
 ۳۰ ــــ او د چــا پــه عيــب لټولــو پســې مــه کېــږئ. 

)۱۲ )حجــرات/

محمد علي  عظمت

د اسالمي ټولنې د جوړښت لپاره د قرآن کریم )د اسالمي ټولنې د جوړښت لپاره د قرآن کریم )۱۰۰۱۰۰( اغېزناک پېغامونه( اغېزناک پېغامونه



زمونــږ خربیــال حســن خان اتــل پــه دې اړه، چې 

امرباملعروف په ټوله کې څومر تشــکیل لري؟ په کوم 

برخو کې دوی خپل محتســبین لــري؟  له عام ولس 

رسه یــې چلند څنګه دی؟ او دې ورته نورو پوښــتنو 

د ځواب موندلــو لپاره یې د امرباملعــروف له ویاند 

ده. کړي  مرکه  مهاجر رسه  عاکف 

مرکه

لومــړۍ پوښــتنه: د امــر باملعروف وزارت تشــکيل 

څومــره دی، ايــا پــه ټولو والياتــو او ولســواليو کې 

حضــور لري؟ په پوځ، پوليســو اســتخباراتو او نورو 

ملکــي ادارو کــې هــم د امــر باملعروف محتســبني 

نه؟ که  لري،  فعاليت 

ځــواب: د امــر باملعــروف او نهــي عــن املنکــر 

وزارت ټول تشــکيل شــاوخوا اته زرو ته رسيږي. د 

امر  لــري: ملکي  امرباملعــروف وزارت درې برخې 

باملعــروف، نظامــي امــر باملعروف او د شــکاياتو 

تر  باملعروف کــې موږ  امــر  برخــه. ملکي  اورېدلو 

ډېــره حده له توصيــې څخه کار اخلــو او هڅه کوو 

چې په نرمــه ژبه د اصالح او دعــوت چارې تر رسه 

کــړو. البته؛ کــه محرمات وي، په هغو کــې بيا هيچا 

رسه هم تســاهل نــه کيږي. دوهم دا چــې په نظامي 

برخه کې موږ نســبتاً جدي يــو، ځکه چې د حکومت 

اصالح کول د ملت د اصالح ســبب کيږي، نو موږ په 

نظامي برخه کې ډېر جــدي يو. همداراز درميه برخه 

د شــکاياتو ده، شــکايات په درې ډوله دي: د ملکي 

خلکو شکايت په ملکي خلکو باندې، د دې مسؤليت 

د محکمې پر غاړه دی، د نظامي افرادو شــکایات له 

نظاميانــو څخــه، د دې لپاره نظامي محکمه شــته او 

دريــم دا چې که دولتي افــراد له عام ولس رسه ناوړه 

چلنــد کوي، نو د هغوی د شــکايت مرجع موږ يو او 

وکړو.  يې  مخنيوی  چې  کوو  هڅه 

د امر باملعروف وزارت په ټولو والياتو کې رياســتونه 

او په ولســواليو کې آمريتونه لري، چې د عامو خلکو 

او دولتــي افرادو د اصــالح او د خلکو د شــکاياتو 

لري.  غاړه  پر  مسؤليت  اورېدلو 

دوهمــه پوښــتنه: له عام ولس رسه د امــر باملعروف 

د محتســبينو چلند څــه ډول ارزوئ؟ ځينې خلک د 

محتســبينو له ســخت چلند څخه شــکايت کوي، ايا 

داســې کميټه لرئ، چې د محتسبينو چلند وڅاري؟

ځــواب: عموماً له عام ولــس رسه د امر باملعروف د 

محتســبينو چلند د توصيې لــه الرې دی. الحمدلله؛ 

افغانان مؤمن او متديــن خلک دي، فقط توصيه ورته 

کفايــت کوي، او پــه دې وپوهيږي چــې دا يو منکر 

کار دی، نــو خپله ترې منع کيــږي. د امر باملعروف 

محتصبينــو ته مو هدايت دا دی، چې خلکو رسه ښــه 

چلنــد کوئ او په پوره حکمــت رسه خپل کار تر رسه 

کوئ، تاســې داعيان ياست او بايد د رسول الله صيل 

اللــه عليه وســلم او صحابه کرامــو ريض الله عنهم 

پــه تګالره عمل وکړئ. د محتســبينو د روزنې لپاره د 

تربيت« ځانګړی رياســت لرو، چې هغه  او  »اصالح 

د محتســبينو چلنــد ارزوي او د هغوی د روزنې لپاره 

کوي.  وړاندې  درسونه  منظم 

درميه پوښــتنه: د امــر باملعروف ټولو محتســبينو ته 

خپل يونيفورم توزيع شــوی، که دا پروسه ال نيمګړې 

ده؟ ځينې ځايونو کې له خپل يونيفورم پرته محتســبني 

فعاليت کوي، چې خلکو ته يې پېژندل ســخت وي.

ځواب: هو! په ټول هېواد کې د امر باملعروف وزارت 

محتسبينو ته خپل رســمي يونيفورم توزيع شوی دی. 

پرته  يونيفــورم  له خپــل  البته؛ کــوم محتســبني چې 

فعاليــت کوي، هغوی ته مو هدايت دا دی، چې خپل 

يونيفورم حتامً واغوندي، تــر څو د امر باملعروف له 

نامه څخه بل څوک ســوء استفاده ونه کړي. 

البتــه؛ کــه د نــورو دولتــي ادارو اشــخاص د امر 

باملعروف د محتســبينو په چارو کــې مداخله کوي، 

مــوږ يې خپلــو اړوندو ادارو ته ور معــريف کوو، تر 

څو بيا ځل زمــوږ په چارو کې مداخله ونه کړي. لکه 

څرنګــه چې پــه دې اړه د امري املؤمنــني حفظه الله 

فرمان هم توزيع شــوی، چې هيــڅ دولتي اداره بايد 

د بلــې ادارې په چــار کې مداخله ونه کــړي.  که بيا 

هم د امــر باملعروف له محتســبينو پرته، نورو دولتي 

کارکوونکــو د امــر باملعروف په نامه لــه خلکو رسه 

نــاوړه چلند کاوه، درانه هېــوادوال کوالی يش، چې 

ياد اشــخاص زموږ د شــکاياتو اورېدلو کمېسيون ته 

کړي. معريف 

څلورمه پوښــتنه: تاسې د شــکاياتو اورېدلو اداره هم 

لرئ، په تېر يوه کال کې مو د خلکو څومره شــکاياتو 

کړې؟  رسيدګي  ته 

ځواب: د شــکاياتو په اړه مو مخکې هم يادونه وکړه، 

د امر باملعروف وزارت د شــکاياتو اورېدلو ځانګړې 

اداره لــري، چې په دولتي افرادو او ادارو د عام ولس 

شــکايات څيړي. موږ له تېرو شــپږو مياشتو راهيسې 

پــه مرکــز او والياتو کــې تقريباً )۵۰۰۰( شــکايات 

اورېــديل، چې ځينې يــې د موبايل له الرې او ځينې 

يې په مکتويب بڼه تر موږ رارسېديل، چې تر ډېره ورته 

شوې.  رسيدګي 

پنځمه پوښــتنه: څوک چې تاســې ته شکايت وکړي، 

تــر کومه حده يــې تعقيبولی شــئ؟ ايا پــر محکمو 

باندې مو هم زور بر دی؟ 

ځــواب: د امــري املؤمنني حفظه الله لــه لورې زموږ 

د شــکاياتو اورېدلو ادارې ته ډېر زيات واک ورکړل 

شــوی، له وزيرانو نيولې تر عادي دولتي کارکوونکو 

پورې، که هر چا د دوی له ناوړه چلند څخه شــکايت 

درلــود، کولــی يش زموږ د شــکاياتو کمېســيون ته 

مراجعه وکړي. موږ په ډېره شــفافه توګه ټولو شکاياتو 

ته رســيدګي کوو، آن که هغه شــکايت په که محاکمو 

باندې هم وي. 

شــمېرې:  کمېســيون  اورېدلــو  شــکاياتو  د  زمــوږ 

 /۰۷۶۶۶۱۹۱۹۴  /  ۰۷۹۹۷۴۳۰۰۸

۰۷۰۰۷۷۰۶۳۰ او ۰۷۰۴۶۹۳۸۷۱

رشیعت  اول  جدی  1401هـ .ش6مخ

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
محترم عبدالرحمن صمیم فرزند عبدالمحمد ولدیت لعل محمد 
دارنده تذکره نمبر  ) ۴۰۴۳۴-۰۷۰۰-۱۴۰۱ ( مســکونه اصلی 
والیــت میدان وردک مالک  دواخانه  محمد امان عصری واقع 
ناحیه ششم   والیت کابل طی قطعه درخواستی به مقام محترم 
اداره ملی دوا و غذا افغانســتان عارض وخواهان تغییر اســم  
دواخانه  خویش از  محمد امان عصری به اسم اسد اهلل عصری 

گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد ادعای داشته باشند 
از تاریخ نشــر اعالن الی مدت ۳ روز به آدرس اداره ملی غذا 
وادویه افغانستان واقع ده افغانان تعمیر قبلی وزارت اطالعات 

و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۳۶۸
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم نــور اهلل فرزند حبیــب اهلل ولدیت میر همــزه دارنده 
تذکــره نمبر  )۳۱۵۷۱۷۳۰ ( مســکونه اصلــی والیت هلمند 
مالک امتیــاز دواخانه نور اهلل واقع ناحیه ســوم والیت هلمند 
عنوانــی این اداره عــارض وخواهان فروش امتیــاز دواخانه  
خویــش  باالی محترم عبدالــرزاق مســافرزاده فرزند محمد 
مســافر ولدیت عبدالوهاب دارنده تذکره شــماره ) ۱۲۴۶۲-
 ۰۹۰۲-۱۴۰۰ (مســکونه اصلــی والیــت ننگرهــار گردیده

 است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد ادعای داشته باشند 
از تاریخ نشــر اعالن الی مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا 
وادویه افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت اطالعات 

و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۳۶۶
***

اطالعیه مفقودی
یک قطعه قباله شــرعی آپارتمان دارای نمبر ۴۵۱/۴۱۵  مورخ  
۱۳۸۱/۶/۱۷ واقــع  مکروریان چهــارم بالک اول آپارتمان ۴۰ 
به اســم عبدالعظیم فرزنــد جنت خان مفقــود گردیده اعتبار 

ندارد.۳۳۸۱
 ***

اطالعیه مفقودی
یــک قطعه وکالت خط شــرعی  دارای نمبــر ۳۸/۲۰  مورخ 
۱۳۷۶/۲/۳۰ به اسم عبدالعظیم فرزند جنت خان مفقود گردیده 

اعتبار ندارد.۳۳۸۰ 
 ***

اطالعیه مفقودی مهر دواخانه
محتــرم احمد نواب فرزند گالب شــاه دارنده تذکره شــماره 
)۴۸۸۸۶-۰۳۰۵-۱۴۰۰( مســکونه اصلــی والیت کابل مالک 
دواخانــه رازق بابا واقع ناحیه پنجــم والیت کابل عنوانی این 
اداره عارض و از مفقودی مهر دواخانه خویش خبر داده است.
اشــخاص، موسســات و دوایر دولتی در مورد آگاهی حاصل 
نموده و از تاریخ نشر اعالن مطابق قانون و مقرره مهر دواخانه 

مذکور از اعتبار ساقط می باشد.۳۳۷۴
 ***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
ریاســت پوهنتون کندز از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 

می نماید تا در پروسه داوطلبی قرار داد های:
۱-سیستم برقی پوهنتون دشت آلچین.

۲-تجهیزات لیلیه ها و تجهیزات کارمندان جدید التقرر.
اشــتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آدرس 
)شعبه تدارکات ریاست پوهنتون کندز( بدست آورده ، آفرهای 
خویش را با در نظر داشــت شــرایط مندرج مطابق به قانون و 
طرزالعمل تدارکات بطور ســر بســته از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۲۱ روز که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمی آفرها می 
باشــد ارایه نموده ، و جلسه آفرگشایی در تعمیر ریاست منزل 
دوم تاالر ریاست پوهنتون کندز تدویر میگردد ، آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.۲۲۲
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوســیله به تأســی از فقره )۱ و ۲( ماده چهل و سوم قانون 
تدارکات به اطالع عموم رســانیده میشــود، ریاست عمومی 
تصــدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 
۲۳ قلم اجناس و مواد تعمیراتی مورد نیاز پروژه های انکشافی  
تصدی ملی محافظت عامه برای ســال مالــی۱۴۰۱ را به مبلغ 
}۴,۹۸۵,۱۶۲ چهــار میلیون و نه صد و هشــتاد و پنج هزار و 
یکصد و شصت ود افغانی{ به بهرام زوی طوطاخیل ساختمانی 
شرکت دارنده جواز شماره )۳۸۵۵۰( که آدرس آن سرک کابل 

جالل اباد قلعه وزیر, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.
 اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته 
باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی 
مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت 
تهیه و تدارکات، ریاســت محترم تصدی ملی محافظت عامه  

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
ایــن اطالعیه به معنی عقــد قرارداد نبوده، الــی تکمیل معیاد 
 فوق الذکــر و طــی مراحل قانونــی بعدی، قــرارداد منعقد

 نخواهد شد.

افغان اعالناتافغان اعالنات

امر بالمعروف وزارت د ټولنې د اصالح تر څنګ؛ د خلکو شکایاتو ته ...امر بالمعروف وزارت د ټولنې د اصالح تر څنګ؛ د خلکو شکایاتو ته ...

اختطــاف یــا انســان تښــتونه  یــو نــاروا، غیــر 

ــه بخښــونکی عمــل او  ــر انســاين ن اخالقــي او غی

یــو ســر جنایــت دي، خــو رسه لــه دې هــم زمــوږ 

پــه هیــواد کــې د یــو شــمیر خودغرضــه کړیــو لــه 

ــو، مــي  ــو، نجون خــوا د ماشــومانو، تنکیــو زملیان

تــررسه  عمــل  نــاوړه  تښــتولو  د  او...  تجارانــو 

ــاف  ــه اختط ــومان ل ــمیر ماش ــو ش ــم ی ــږي او ه کی

پــه  اغراضــو  نــاوړه  ځینــو  د  وروســته  څخــه 

ــوا  ــه خ ــو ل ــه د قاچاقچیان ــو ملکونوت ــه بهرنی موخ

ــاً د  ــوهم واقع ــې دا ډول پیښ ــږی، چ ــږدول کی لی

ــي  ــو دې ټک ــې دي، خ ــنې راپارول ــو اندیښ خلک

تــه مــو هــم بایــد پــام وي چــې د افغانســتان 

اســالمي امــارت دامنیتــي ارگانونــو چارواکــي 

ــه دي،  ــت ن ــې ناس ــن الس ترزن ــد موظفی او اړون

پســې  پرلــه  پــه  او  او ورځ ویــښ  بلکــې شــپه 

ــه  ــې پ ــې دي، چ ــد ک ــه او هان ــه دې هڅ ډول پ

هیــواد کــې د هــر ډول جــرم او جنایــت مخــه 

ــل د  ــاوړه عم ــل ن ــې د خپ ــن ی ــي او عاملی ونی

ــه  ــو ت ــې ارگانون ــديل او قضای ــر ع ــه خاط ــزا پ س

ور وپیــژين. البتــه د اختطــاف کوونکــو ډلــو د 

ــو  ــو رسچین ــزو خپرندوی ــه یی ــې د ډل ــه لړک ــو پ نیول

ــتیو  ــه دې وروس ــې پ ــوي، چ ــل ش ــه وی ــه حوال پ

ــه  ــو پ ــارت ځواکون ــالمی ام ــتان اس ــې د افغانس ک

ــو  ــه منګول کندهــار ښــارکې د انســان تښــتوونکو ل

څخــه یــوه ماشــومه نجلــۍ چــې د غزنــی والیــت 

ــتولې وه،  ــې تښ ــه ی ــوالۍ څخ ــاغ ولس ــره ب ــه ق ل

ــپارلې ده ،  ــې س ــه ی ــۍ ت ــل کورن ــې او خپ ژغورل

همداشــان ویــل شــوي چــې  د اختطــاف پــه ډلــه 

کــې شــامل کســان هــم نیــول شــوي او لــه دوســې 

رسه یوځــای عــديل او قضایــي ارګانونوتــه ســپارل 

ــتان  ــم د افغانس ــې ه ــردې مخک ــه ت ــویدي. البت ش

ــورې  ــه ل ــو ل ــي ارګانون ــارت د امنیت ــالمی ام اس

د  هیــوادوال  کــې  ســاحو  ځینــو  پــه  هيــواد  د 

او  آزاد  څخــه  منګولــو  لــه  کوونکــو  اختطــاف 

لــه خپــل کورنیــو رسه یوځــای کــړل شــوي او 

ــپارل  ــه س ــو ت ــون منګل ــم د قان ــې ه ــن ی مجرمی

ــویدي. ش

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه دې وروســتیو 

ــو شــمیر ســیمو کــې د غــالوو  ــه ی ــواد پ کــې دهی

او  شــوي  تــررسه  پیښــې  تښــتوونو  انســان  او 

خلــک یــې هــم اندیښــمن کــړي دي ، خــو د 

ــا  ــن بی ــي موظفی ــارت امنیت ــالمی ام ــتان اس افغانس

ــي  ــې ونی ــه ډل ــه هغ ــر ژر ب ــې ډې ــوي چ ډاډ ورک

چــې پــه غــالوو او یــا نــورو ورانــکاره پیښــو کــې 

ــري.   الس ل

بنــاً ددې لــه پــاره چــې د افغانســتان اســالمی 

پــه  مجرمینــو  د  تــل  موظفیــن  امنیتــي  امــارت 

ــه گــوټ   ــواد پ ــد د هی ــراليس وي بای ــو کــې ب نیول

راز  تــه د هیــڅ  ماتوونکــو  قانــون  گــوټ کــې 

ــال  ــو مج ــررسه کول ــو د ت ــو او جنایات ــاوړه کړن ن

ــه  ــې ک ــري، چ ــه ل ــک هیل ــړای يش، خل ــه ک ورن

ــران د  ــتوونکي او قاچاق ــان تښ ــه انس ــرې دغ چی

ــږي،  ــول کی ــوا نی ــه خ ــو ل ــي موظفین ــدو امنیت اړون

زړه  راز  هیــڅ  لــه  بایــد  پروړانــدې  دوئ  د  نــو 

ســوي او ترحــم څخــه کار وانــه خیســتل يش، 

بلکــې د هیــواد د عــديل او قضایــي ارگانونــو 

ــو  ــر څ ــړای يش ت ــزا ورک ــخته س ــوا دې س ــه خ ل

د  همــداراز  وگرځــي،  درس  عــرت   د  نوروتــه 

انســان تښــتونې او قاچــاق د ســرو جنایاتــو د 

ترڅنــگ  موظفینــو  امنیتــي  د  لپــاره  مخنیــوي 

ــو  ــې د خپل ــه ده چ ــم الزم ــه ه ــو ت ــو هیوادوال ټول

څارنــه  کلکــه  زملیانــو  تنکیــو  او  ماشــومانو 

ــو  ــه خپل ــان پ ــکمن کس ــرې ش ــه چی ــړي او ک وک

اړونــد  بایــد  نــو  وینــي  کــې  ســاحو  اړونــدو 

امنیتــي موظفیــن  پــرې خــر کــړي، دا واقعــاً 

ــي  ــو او امنیت ــد د خلک ــې بای ــره رضوري ده، چ ډی

ځواکونــو ترمنــځ هراړخیــزه همــکاري او همغــږي 

تامیــن او الپیــاوړې شــی ترڅــو پــه دې توگــه 

د  ماتوونکــی  قانــون  او  خایــن  مخــرب،  هیــڅ 

يش،  ژغــورل  ونــه  څخــه  منگولــو  لــه  قانــون 

ــه  ــا ژوندان ــه د هوس ــو ت ــو هیوادوال ــو قدرمن ترڅ

لپــاره د بشــپړ مصؤنیــت فضــا  بیولــو  د پرمــخ 

برابــره يش، بنــا د افغانســتان اســالمی امــارت 

ــو  ــتړي کیدونک ــه س ــه ن ــد پ ــه بای ــي ارگانون امنیت

او  تښــتوونکی  انســان  مجرمیــن،  رسه  هلوځلــو 

ــي او د  ــي ونی ــم اخاللوونک ــه نظ ــې دعام دټولن

ــر  ــوي ، ت ــې ورس ــزا ی ــه س ــل پ ــاوړه عم ــل ن خپ

هغــو چــې پــه ټولنــه کــې د قانــون پــه تطبیــق رسه 

ــه  ــه توګ ــه کل ــه پ ــت مخ ــرم او جنای ــر راز ج د ه

ونیــول يش.

اختطاف؛ غير انساني عمل او ستر جنایت دی!اختطاف؛ غير انساني عمل او ستر جنایت دی!
شاه محمود درویش
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 د یادونې وړ ده چې پورتني ارمان ترالسه کولو کې د ملت 

یووالــی. همغږي او د یو مثايل نظام شــتون بیا تر هر څه 

ډېر مهم دي او پوخ باور دی چې په دغه وســیله یو ملت 

او هېواد خپل اســتقالل په ډېرې اسانۍ خوندي کولی او 

لږه موده کې ځان بســیا کولی يش. هــو، دلته باید دې ته 

هم پــام ويش چې د خپل رعیت ملګرتیا ترالســه کول او 

پــه وګړو کې وحدت او همغږي راوســتل بیــا هغه مهال 

شــوين دي چې وخت پر وخت هغوی رسه مشوره ويش 

او مهمو فیصلــو  او تصامیمو کې یې باور ترالســه کړی 

يش. کنه په مطلق استبداد، شخصی پرېکړو او خپل رسو 

اقداماتــو رسه به ډېر ژر د ملت ترمنځ او نظام رسه په چلند 

کې داســې خطرناکې چاودنې رامنځ ته يش چې بیا به یې 

هیڅ کوم حکیم او سیاســتوال مهــار نه کړی يش. لنډه دا 

چې د خپلواکۍ ساتنې او اسالمي نظام د بقا لپاره پورتنۍ 

الرې چارې هغه اسايس رشطونه دي چې په نه شتون کې 

به یې هیڅکله خپل ارمان او هدف ته و نه رســېدلی شو. 

بنــاًء د افغان مظلوم او ځورېديل ولس اوســنیو واکمنو ته 

الزمه ده چې یادو ســتونزو ته کامالً متوجه او د خپلواکۍ 

ســاتنې او ملت ژغورنې په الرکې له بشپړ دقت  او بصیرته 

 کار واخيل. همدا د ټولو افغانانو ســره هیله او لوی ارمان 

دی.

 مولوی محمد محسن هاشمی والی پنجشــیر، شماری دیگری از 
مسؤوالن نظامی و اداری  و جمع کثیری از باشندگان پنجشیر حضور 
داشتند . مولوی محمد محسن هاشمی، والی پنجشیر گفت که هفتۀ 
گذشته، همراه با بیست تن از محاسن سفیدان و علمأی پنجشیر، به 
پیشگاه عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله اقبال حضور یافتیم که پیام 

همه جانبه یی برای مردم  پنجشیر داشتند.
والی پنجشــیر فشرده یی از پیام امیر المومنین را بیان داشت  که در آن 
بر اخوت اســالمی تاکید شده اســت و در آن تذکر رفته است: مردم 
افغانستان از هر تبار و قومی که باشند؛ ازبیک، هزاره، تاجیک، پشتون و 
...، برادر هم اند، در بیست سال گذشته، گروه های مختلف و متفاوتی 
تمام تالش خود را برای تقسیم و تجزیه ملت افغانستان به خرج دادند، 
اما به کمک الله ج، امارت اسالمی پیروز شد و ملت افغانستان را از 
آفت تجزیه نجات داد.  در پیام آمده است، نظام اسالمی محقق شده 
است، در این نظام هر مسؤولی که مرتکب ظلم و استبداد می شود، نزد 
خداوند )ج( مسؤول و پاسخگو است؛ زیرا از این ظلم، الله، رسول 
خدا و من به عنوان امیر تان رضایت نداریم.  در پیام آمده اســت  این 
 
ً
نظام در نتیجه خون شهدا، علمأ و حفاظ کرام به دست آمده است؛ بنا

حراســت و حفاظت آن برای همه ملت به ویژه مردم پنجشیر واجب 
اســت، تحقق این نظام آرمان شهدای چهل ساله است که به کمک 
الله )ج( امروز به دســت آمده است، حراست و حفاظت آن برای ما 
یک امر ضروری و الهی است. در این پیام، امارت اسالمی یک هدیه 
و انعام الهی برای ملت افغانســتان دانسته شده است که باید  قدر آن 
دانسته شود و تاکید شده است  که قومیت و عصبیت منجر به هالکت 
تان می شود، این پالیسی فرعونی است، باید این سیاست فرعونی را 
ترک کنیم. در نظام اسالمی حقوق تمام باشندگان محفوظ است، به 
خصوص حقوق مردم پنجشیر، هیچ تفوق طلبی، وجود ندارد و هیچ 
کسی نباید مورد ظلم و استبداد قرار گیرد و این مسؤولیت در پنجشیر 
به دوش علمأ و متنفذین آن والیت اســت.  در پیام از مسؤوالن نظام 
خواسته شده است که باید با مردم با اخالق حسنه و نیک رفتار کنند، 
زیرا در بیشتر از بیست سال با این مردم با بداخالقی رفتار شده است، 
اذهان عامه تحریک شــده اســت و مردم را به نام قوم و زبان  تقسیم 
کردند، این مردم نیاز به حسن اخالق و رفتار نیک دارند، علمأ باید در 

رابطه به فواید و مزایای نظام اسالمی به مردم ابالغ کنند.
در پیام همچنان گفته شــده اســت: هیچ تفوق طلبی میان مردم ما 

وجود ندارد، مردم باید با حسن نیک و همدیگر پذیری زندگی کنند و 
حکومت داری باید با نرمش و حسن اخالق صورت گیرد، حکومت 

داری با اخالق نیک از اوصاف نظام اسالمی است. 
 شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر 

ً
بعدا

دراین نشست از محبت خود و امیرالمومنین حفظه الله نسبت به مردم 
پنجشیر یاد آور شد و گفت که من شاهد هستم که در چند مجلس و 
نشستی امیرالمومنین »حفظه الله« از پنجشیر سخن گفته است و از 

این والیت در سخنانش یاد آور شده است.
شیخ  محمد خالد الحنفی وزیر امر به معروف ونهی ازمنکر در این 
نشست به رعایت حجاب شرعی و تطبیق شریعت اسالمی نیز تاکید 
کرد. وی همچنان در ادامه سخنانش، چگونگی هدف از سفرش به 
پنجشیر را، رسیده گی به مشکالت مسوولین امر به معروف و نهی از 

منکر این والیت و تطبیق فرامین امیرالمؤمنین عنوان کرد.
وی از تمام مســووالن نظامی و مجاهدین خواست در برابر متنفذین 
قومی، شهروندان و ملت پنجشــیر احترام داشته باشند و هیچ وقت 

سبب آزار واذیت آنان نشوند.

 سره مرستې کړې دي. 
نوموړي زیاته کړه، چې د افغانســتان اســالمي امارت دښمنان تل 

هڅه کوي، د خپلو مغرضو موخو لپاره د افغانســتان اوسنی حالت 
نړیوالــې، اروپایي ټولنې او نــورو هېوادونو ته خراب وښــیي؛ ولې 

 اروپایي ټولنې ته په کار ده، چې د افغانستان ریښتنی انځور تر نړیوالو 
ورسوي.

بــار لېږدول کېدای يش. ده همــداراز ویيل، اټکل کېږي چې 

افغان ټرانس ریل الر د جنويب او منځنۍ اسیا او همداراز د چین 

او اروپا ترمنځ تر ټولو د لنډ ترانزیتي کوریدور امکان برابروي. 

ده دا ریل الره د ټولې ســیمې په ځانګړي ډول د افغانســتان 

لپــاره ډېره ګټوره وبللــه او وې ویل، دا پټلۍ به د افغانســتان 

کانونو ته د اســتخراج او صادرېدو اسانتیا رامنځته کړي، څه 

 بانــدې ۵ میلیون تنو ته به روزګار برابر کړي او د ترانســپورټ

رامنځتــه فرصتونــه  کاري  ګــڼ  بــه  کــې  برخــه  پــه    

 کړي.

پــه ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي او ۳.۴ میلیونه نور افغانان د خپل 
هیواد په داخل کې بیځایه شوي دي. هغه زیاته کړه، افغانستان د اوږدو 
جګړو، فقر او اقتصادي رکود تر څنګ یاد هیواد د اقلیمي مشکالتو او 

وچکالۍ څخه هم ځوریدلی دی او دا کار د خلکو د بیځایه کیدو، د 
مختلفو ناروغیو د خپریدو المل شــوی دی. د هغه په وینا د ژمي سړه 
هوا بل مشــکل دی چې افغانان ورسره الس او ګریوان دي. ګریفتس 

زیاته کړه د پیسو لیږد او بشري مرستې د افغانستان د مشکل د هواري  
 اوږدمهاله الر نده خو ددې مرســتو بندیدل او کمېــدل به ناوړه پایلې

 ولري.

 ژمن دی، چــې په عادالنــه توګه او شــرعي احکامو 
پــه رڼا کــې خلکــو تــه اساســي خدمتونــه وړاندې 

کړي. نومــوړي همدا راز یــادو قومي مشــرانو ته ډاډ 
ورکــړ، چــې د یاد والیــت په کچه به شــته ســتونزې 

پــه موخه شــریکې  ادارو ســره د حــل   لــه اړونــده 
کړي.

 ځمکو د اســترداد کمېسیون مسوولینو او د لویدیځو والیتونو والیتي 
استازو برخه اخیستې وه. د چارو ادارې لوی رئیس وویل، د غصب د 
مخنیوي او غصب شویو ځمکو د استرداد په اړه اسالمي امارت الیحه 
تنظیم کړې، چې د ځمکو د غصب د مخنیوي پروسه د همدې الیحې 
پر اساس پر مخ وړل کېږي. نوموړي غونډې ته د یاد کمېسیون مقرره 

چې په ۲ فصلونو او ۲۱ مادو کې ترتیب شوې او د عالیقدر امیرالمؤمنین 
حفظه الله له لوري توشیح شوې تشریح کړه او د وینا په پای کې یې د 

غونډې د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړې.
دغې غونډې ته د عدلیې، ښــار جوړولو، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو 
سرپرستانو، د هرات والي او یو شمېر نورو لوړ پوړو مسوولینو هم ویناوې 

وکړې.
د یادونــې وړ ده، چــې د دې کمېســیون لومــړۍ غونــډه په کابل 
کــې د ملکي خدمتونــو انســټیټیوټ کې جــوړه شــوې وه، چې 
 پــه کــې د ۱۷ والیتونو د کمېســیون اســتازو او مســوولینو ګډون 

کړی و.

، بیارغونې او پراختیا رییس مولوي اسدالله حمزه وویل، چې دغه 
شبکه د شبرغان ښار په بولک قشالق سیمه کې د یونیسف په مالي 
مالتړ جوړه شــوې، چې پر مټ یې ۳۲۰ کورنیو ته د څښاک اوبه 

برابرې شوې.
نومــوړي زیاته کړه، چې د دغه والیت په مرکز او ولســوالیو کې د 
څښاک اوبو نشتوالي د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او اړتیا 

ده، چې دې ته ورته نورې پروژې هم پلي شي.
د یادونې وړ ده، چې د دغه شــبکې چارې د ۴ میاشتو په موده کې 

بشپړې شوې دي.

 به نیازمندی های ادارات و شــهروندان در همآهنگی با نهادهای 
مددرسان رسیدگی شود و نیازمندی آنان نیز مرفوع گردد.

والی پــروان از ادارات دولتی و جمع موسســات خواســت که 
پروژه های نیمه کاره شــان را تکمیل و تــالش کنند تا پروژه های 
بیشتری را جهت رســیدگی به نیازمندی های مردم طرح و تطبیق 

کنند.

در این نشست عبدالعزیز جاوید مسؤول والیتی دفتر هماهنگی 
کمک های انسانی، درباره ی  پروژه یی که از طریق برنامه حمایت 
اجتماعی و معیشــتی افغانســتان به پــروان در نظرگرفته شــده 
اســت، گفت:  این پروژه از سوی بانک جهانی تمویل می گردد و 
برنامه های آن از طریق ریاســت انکشاف دهات در  ۱۳۶ شورای 
انکشافی ولسوالی های جبل السراج و سید خیل تطبیق می گردد.

این پروژه ها به منظور فراهم کــردن امرار معاش و ارایه خدمات 
عاجل در مناطــق روســتایی، مســاعدت های اجتماعی برای 
آســیب پذیرترین اشــخاص و تقویت نهادهای اجتماعی برای 
ارایه خدمات فراگیر با تعیین ســقف بودجه از یک میلیون ۸۵۰ 
 هزار الی چهار میلیون افغانی برای فی شــورا در نظر گرفته شده 

است.

 د یوه کيل په شــان ده، غم او ښادي، ستونزې او مشکالت د 
ټولو رشیک دي. د افغانســتان د مشکالتو په حل کې مونږ او 
نړیواله ټولنه ګډ مسئولیت لرو. که په افغانستان کې مشکالت 
وي، نړیوالې ټولنې ته نه ښایي، چې د سل سلنې ستونزو حل 
د پنځه سلنه ستونزو په حل پورې وتړي. له نړیوالې ټولنې مو 
غوښتنه داده چې د برشي مرستو او برشي حقونو موضوعات 

په سیايس موضوعاتو پورې ونه تړي.«
مولوي متقي وویل، چې دا یو لوی پرمختګ دی، چې د بهرنیو 
چــارو وزارت د برش حقوقو موضوعاتو ته د همغږۍ یوه بین 
الوزاريت کمېټه جوړه کړې ده تر څو وکوالی شو په دې برخه 

کې پرمختګ وکړو او مشکالت کم کړو.

نوموړي زیاته کړه،: »دا ډول سیمینارونه له یوه لوري د پوهاوي 
او ظرفیت په لوړولو کې خورا ګټور دي او له بلې خوا موږ له 
نړیوالو نهادونو رسه نږدې کوي. باید مونږ په دې برخه کې ډېر 
ځوانان وروزو تر څو مو هم ستونزې حل يش او هم د نړیوالې 

ټولنې له کړنالرو څخه ښه پوهاوی ولرو«.
په پای کې امیر خان متقي د یوناما له ادارې او نورو سازمانونو 
وغوښتل، چې د افغانانو ستونزو ته رسېدنه وکړي او د هغوی 
غږونه نړیوالو ته ورسوي.  امیرخان متقي د بهرنیو چارو وزیر د 
بین الوزاريت کمېټې له کړنو خوښي وښوده او وویل امید لرم، 
چې دا کمېټه او د برشي حقونو نړیوال سازمانونه وکوالی يش 
افغانســتان او نړۍ رسه نږدې کړي.  د بهرنیو چارو وزارت د 

برش د حقونو او ښځو نړیوالو چارو ریاست رسپرست له ټولو 
ګډونوالو په مننې رسه د دغه ســیمینار عمده محتوا د نړیوالو 
کنوانســیونو پېژندل، د یوناما او د نورو نړیوالو برشي حقونو 
نهادونو د راپور ورکولو میتودولوژي وښوده او دا یې د ملګرو 
ملتونو د برشي حقونو د میکانیزمونو او پر افغانستان یې د هغوی 
د اغېزو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یوه مهم سیمینار یاد کړ. 
نوموړي ډاډ ورکړ، چې د بهرنیو چارو وزارت د برش د حقونو 
او ښځو نړیوالو چارو ریاســت به د نورو ادارو د کارمندانو د 
ظرفیت په لوړولو او د برشي حقونو له نړیوالو نهادونو رسه د 
همــکارۍ او تعامل د ال زیاتوايل په برخه کې له هېڅ راز هلو 

ځلو څخه ډډه ونه کړي.

 د خپلواکۍ ساتنه هم سخته قرباني او شدیده  ... د خپلواکۍ ساتنه هم سخته قرباني او شدیده  ...

قوميت و عصبيت پاليسی فرعونی است، باید این  ...قوميت و عصبيت پاليسی فرعونی است، باید این  ...

اروپایي ټولنه له افغانستان سره اروپایي ټولنه له افغانستان سره ٥٠٠٥٠٠ ميليونه  ... ميليونه  ...

د افغان ټرانس ریل الرې په اړه له پانګوالو  ...د افغان ټرانس ریل الرې په اړه له پانګوالو  ...

پر افغانستان د بشري مرستو بندېدل   ...پر افغانستان د بشري مرستو بندېدل   ...

مال نورالله نوري د غزني د شيعه اوسيدونکو  ...مال نورالله نوري د غزني د شيعه اوسيدونکو  ...

د غصب شویو ځمکو د استرداد پروسه د اسالمي   ...د غصب شویو ځمکو د استرداد پروسه د اسالمي   ...

جوزجان کې سلګونو کورنيو ته د څښاک   ...جوزجان کې سلګونو کورنيو ته د څښاک   ...

برای برای ۱۳۶۱۳۶ شورای انکشافی در پروان به هزینۀ  ... شورای انکشافی در پروان به هزینۀ  ...

 د بهرنيو چارو وزارت لخوا د بشري حقونو د مسلو په برخه  ... د بهرنيو چارو وزارت لخوا د بشري حقونو د مسلو په برخه  ...

په لړ کې اته شــپېته )۶۸( موقعیتونه په کشم ولســوالۍ او دېرش )۳۰( موقعیتونه 
په فیض اباد ښــار کې په نښه شول، چې استوګنیزې نمرې، شنې ساحې، کرنیزې 

ځمکې په خپل سرې توګه په سوداګریزو سیمو تبدیل شوي دي.
د غیر قانوني او خپل سرو تعدیالتو د په نښه کولو او مخنیوي لړۍ دوام لري او ښایي 

نورې بېلګې هم ثبت شي.
د کور  او ښار جوړولو وزارت د ښارونو تفصیلي پالنونو سره سم سرغړونې او خپل 

سرۍ په نښه کوي او پر وړاندې یې قانوني کړنې ترسره کوي.

 چــې یاده لویه الره ال هم د بار وړونکو موټرو پرمخ تړلې ده او د ټولګټو 

وزارت تــر بیا خربتیا پورې دې پر دغه تګلــوري له تګ راتګ څخه ډډه 

وکړي. د هغه د څرګندونو لــه مخې؛ د باروړونکو موټرو پر مخ د الرې 

له خالصون رسه سم به، د خوراکي توکو لېږدوونکو موټرو تګ راتګ ته 

لومړیتوب ورکړل يش. د راپورونو له مخې، په یاده پېښه کې ۲۱ تنه شهيدان 

او یو شمېر نور ټپيان شول او دغه راز شاوخوا ۳۰ موټر وسوځیدل.

 و اعضای کمیسیون متذکره آماده هرگونه کمک و همکاری با حکومت هستند.
محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء ضمن تشکر از آنان، گفت 
که افغانستان خانه ی مشترک همۀ افغان ها و امارت اسالمی نظام مشترک آنان است 

و هر افغان حق خدمت کردن در آنرا دارد.
وی افزود که اکنون به شمول اهل تشیع، نمایندگان تمام اقوام به سطح بلند و پایین در 

حکومت خدمت می کنند.
وی افزود که با تأسف دشمنان تالش می کنند در میان افغان ها تفرقه بیفکنند، اما 

هیچگاهی موفق نخواهند شد.
معاون سیاسی ریاست الوزراء تاکید کرد که امارت اسالمی بدون هیچگونه تبعیض 

در خدمت هموطنان خویش می باشد و به همکاری مردم نیاز دارد.

 و انجمن هــای موازی، لغو اخذ دوباره جــواز کاری به منظور پرداخت مالیات 
اضافی، تمدید مدت باقیداری کرایه و  عدم افزایش کرایه جایدادهای کرایی داده شده 
دولتی برای صنعتکاران کســبه کاران و دکانداران مشکالت بود که در این مالقات 
مطرح شــد. داکتر عبدالواسع رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرا متعهد شد که در 

چوکات امکانات به حل مشکالت آنان خواهد پرداخت.

د اســالمي امت ترمنځ تفرقه او نفاق واچوي او ستاسو مســوولیت دا دی، چې 
هوښیارانه عمل وکړئ او د اسالمي اهدافو د تحقق په خاطر هلې ځلې وکړئ.

د غونډې په پای کې فارغ شویو کسانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول.

چې په ترڅ کې یې ۳۵ ټنه شات راټول کړل شوې دي.
د مچیو فارم لرونکي بیا وایي، چې په تېرو څو میاشتو کې په دغه والیت کې د شاتو 

په تولید کې یو ځل بیا د پام وړ زیات والی راغلی دی.
دا په داسې حال کې ده، چې په کندهار کې د خالصو شاتو یوې کیلو بیه زر افغانۍ 
ده، خو که د کندهار شاتو لپاره مرکزونه جوړ شي او بهرنیو هېوادونو ته ولېږدول شي، 

هلته به په ښه بیه وپلورل شي.

شــمس الرحمن موسی آمر حاصالت زراعتی ریاســت زراعت و مالداری 
قندهار گفت با کمک برخی موسســات در ســال جــاری در حدود ۱۳۰ 
جریب زمین در ولسوالی های خاکریز، میوند، زیری، پنجوایی، دند و دامان 
قندهار، زعفران به طور آزمایشــی کشت شده اســت و کشت زعفران بدیل 
مناســبی کوکنار و ســایر مواد مخدر خواهد بود. قابل ذکر است که در سال 
های گذشــته در ۸۰ هزار جریب زمین در قندهار کوکنار و سایر مواد مخدر 

کشت می شد که پس از روی کار آمدن امارت اسالمی ممنوع شده است.

 د ســیمکارتونو د پلور له درکه او پاتې نور د ُپستي خدمتونو او پاسپورټونو 
د وېش له درکه راټول شــوي دي.د نوموړي په وینا، دغه ریاست په تېر یوه 
کال کې د سالم مخابراتي شرکت 34 سایټونه په مرکز او ولسوالیو کې فعال 
کړي، چې له دې ډلې 11 ســایټونه چې د وروستیو جګړو له امله تړل شوي 
وو بېرتــه فعال کړي دي. هغه وویل، چې د نــوري فایبر انټرنیټي خدمتونو 
یې له دوه کالو ځنډ وروســته بېرته فعال کړي، چې اوسمهال د ښاریانو په 
ګډون 13 دولتي ادارو ته هم په ټیټه بیــه انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي.د 
غزنــي د مخابراتــو د رئیس په خبره اوســمهال په دغــه والیت کې 178 

خصوصي او دولتي آنتنونه فعالیت کوي.

 له آرشیف څخه یو ډیټابیس یا معلوماتي بانک جوړشي.  
د دولتي او شخصي امالکو له ثبت او راجسترسربېره، ټاکل شوې ده، چې د کابل 
ښارد ۲۲ ګونو ناحیو په کچه د وېش وړسپینې نمرې، وېشل شوې ، ستونزه لرونکې 

او بېرته راګرځول شوې نمرې هم په یاد سیسټم کې ثبت شي.

 اما در سال گذشته از سی هزار و بیست و هفت هکتار زمین پنجصد و سی 
و دو هزار و هفتصد و نود و هفت  تن پیاز در کشور  جمع آوری شده بود. 
وی افزود که این وزارت برنامه های ســاخت ســرد خانه ها، ذخیره گاه های 
پیاز و کچالو و خشــک کننده میوه ها و سبزی ها در والیت های مختلف را 

 کار ساخت آن جریان دارد.
ً
روی دست داشته که عمال

مســتعین اظهار داشــت که نیاز مردم بــه پیاز همه ســاله از فرآورده های 
داخلی مرفوع می شــد؛ اما در ســال جاری تقاضای مردم نســبت به سال 
گذشــته بیشتر شده که سبب افزایش بهای آن شــده است. به گفتۀ یکی از 
فروشــندگان پیاز در شهر کابل، قیمت پیاز نسبت به گذشته افزایش یافته و 
هم اکنون یک  کیلو پیاز به ۶۰ افغانی در بازارهای کابل به فروش می رسد.

بدخشان والیت کې نږدې بدخشان والیت کې نږدې ۱۰۰۱۰۰ خپل سري  ... خپل سري  ...

د سالنګونو لویه الره د مسافر وړونکو  ...د سالنګونو لویه الره د مسافر وړونکو  ...

دنيا می خواهد به بهانه ی حکومت همه...دنيا می خواهد به بهانه ی حکومت همه...

به مشکالت اتحادیه های کسبه کاران و موتر ...به مشکالت اتحادیه های کسبه کاران و موتر ...

لسګونه سرتېري له مسلکي زده کړو  ...لسګونه سرتېري له مسلکي زده کړو  ...

کندهار کې د شاتو په توليد کې د پام وړ ...کندهار کې د شاتو په توليد کې د پام وړ ...

نتایج مثبت کشت آزمایشی زعفران ...نتایج مثبت کشت آزمایشی زعفران ...

د غزني د مخابراتو ریاست د غزني د مخابراتو ریاست ١٣١٣ ميليونه ... ميليونه ...

کابل ښاروالۍ په برېښنایي بڼه د امالکي ...کابل ښاروالۍ په برېښنایي بڼه د امالکي ...

افزایش روز افزون بهای پياز ...افزایش روز افزون بهای پياز ...
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 ایامن شام اجازه نخواهد داد که اوراق حامل
 چنین کلامت مقدس را به بی حرمتی بگذارید!

توجه!توجه! شریعت جریده داسالمي مبارزې یو رسا  غږ او   رښتينې هينداره شریعت جریده داسالمي مبارزې یو رسا  غږ او   رښتينې هينداره 
ده، نو له ټولو مخلصو او با احساسه دعوتګرانو او دردمنو ليکواالنو ده، نو له ټولو مخلصو او با احساسه دعوتګرانو او دردمنو ليکواالنو 

هيله من یو چې موږ سره خپلو قلمي همکاریو ته دوام ورکړي.هيله من یو چې موږ سره خپلو قلمي همکاریو ته دوام ورکړي.

عبــاد  داکترقلنــدر  شــریعت: 
عامه،  وزارت صحت  سرپرست 
با نمایندۀ داکتران بدون مرز روی 
همکاری های آن نهاد با افغانستان 
و حــل چالش های که ســازمان 
داکتران بدون مرز در افغانستان با 

آن مواجه اند، گفتگو کرد.

دفتر مطبوعاتــی وزارت صحت 
عامه با نشر خبرنامه یی گفته است: 
کــه در این دیــدار، نمایندۀ نهاد 
داکتران بدون مرز، چالش هایی را 
که این نهاد در والیت های بلخ و 
هلمند با آن مواجه است، با رهبری 
وزارت صحــت عامه  شــریک 
نموده و خواهان همکاری وزارت 

صحت عامه  در حل آن شد. 
سرپرســت وزارت صحت عامه  
ضمن قدردانی از کارکردهای این 
نهاد، در راستای حل چالش های 
داده همــکاری  وعــده   آنــان، 

 است.

وزارت  ټولګټــو  د  رشیعــت: 

مســئولین وايي چې د سالنګونو 

لویه الره د مسافر وړونکو موټرو 

پر مخ خالصه شوې ده.

د دغــه وزارت ویانــد مولــوي 

د  وايــي:  مصبــاح  حمیداللــه 

سالنګونو لویه الره چې د شنبې په 

ماښــام د نفتي توکو د یوه ټانکر د 

اور اخیستلو له امله بنده شوې وه؛ 

دا مهال د ټولګټو وزارت او نورو 

اړوندو ادارو د پرسونل په مرستې 

او هڅو، یواځې د مسافر وړونکو 

موټرو پرمخ پرانیستل شوې ده.

هغه له ټولو موټر چلوونکو څخه 

غواړي، چــې د ټولګټو وزارت د 

ســالنګونو د څارنې او ساتنې د 

پرسونل الرښوونو ته پاملرنه وکړي 

او ترافیکي قوانین په بشــپړه توګه 

رعایت کړي.

مصباح یادونه کوي...    7مخ

شریعت: د نیمروز د نشه یي توکو پر 
وړاندې د مبارزې مدیریت مسوولین 
وایــي، چې د دغه والیــت په دالرام 
ولســوالۍ کې یې د نشه یي توکو یوه 

کارخونه کشف او له منځه وړې ده.
د نیمروز د نشــه یې توکو پر وړاندې 
د مبارزې مدیر مــال محمد مهاجر 
وویل، چې د دغه مدیریت منسوبینو 

د یو لړ کشــفي عملیاتــو په ترڅ کې 
د دغــه والیت د دالرام ولســوالۍ په 
محمد اکبر کلي کې د نشــه یي توکو 
یوه کارخونه کشف او له منځه وړې ده.
مهاجر زیاته کړه، چې په دې تړاو یې 
3 تنه نیولي، چې له څېړنو وروسته به 
یې دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته 

وسپارل شي.

شــریعت: وزارت زراعــت، آبیاری و 
مالداری می گوید که به دلیل صادرات 
بیشــتر پیاز به خارج از کشور به ویژه 
پاکستان و افزایش تقاضای مردم، بهای 

پیاز افزایش یافته است.
با ایــن حال مســؤوالن از تســریع 
برنامه های ساخت سرد خانه، ذخیره گاه  

و خشک کننده میوه  ها  و سبزی ها در 
کشور خبر می دهند.

مولوی مصباح الدین مستعین، رئیس 
روابط عامه و سخنگوی وزارت زراعت 
و مالــداری می گوید : با آنکه تا کنون 
آمار دقیق حاصالت پیاز در سالجاری 

در دسترس نیست...    ص7

شریعت: د پکتیکا او ننګرهار امنیتي 
مســوولین وایي، چې په دغو والیتونو 
کې ۸ تنه د نشــه یي توکو د قاچاق او 

پلور په تور نیول شوي دي.
د پکتیکا له امنیې قومندانۍ څخه په 
خپره شــوې خبرپاڼه کې ویل شوي، 
چې د دغه والیت په تروو ولسوالۍ کې 

یو تن له ۲۹ کیلو ګرامه خامو چرســو 
سره نیول شوی دی.

د یو بل خبر له مخې؛ ننګرهار امنیتي 
مسوولین وایي، چې د دغه والیت په 
مرکز جالل آباد ښار کې ۷ تنه له ۷۰۰ 
ټابلیټ کا ګولیو، چرسو او هیروینو سره 

یو ځای نیول شوي دي.

د غزني د مخابراتو ریاست مسوولین 
وایي، چې دغه ریاســت د اســالمي 
امارت په راتګ سره 13 میلیونه افغانۍ 

عواید راټول کړي دي.
د باختــر آژانس د خبر لــه مخې؛ په 
هغه غونډه کې د غزني د والي مولوي 
محمد اسحاق آخند تر مشرۍ الندې 
جوړه شــوې وه، د غزنــي د مخابراتو 
رئیس مولــوي عبدالولي طیب احمد 

وویل، چې د اسالمي امارت د راتګ 
راهیســې یې د پاســپورټونو د وېش، 
ُپســتي خدمتونو او د سالم مخابراتي 
شرکت د سیمکارتونو د پلور له درکه یې 
13 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د 

دولت خزانې ته یې سپارلي دي.
طیــب احمد زیاته کــړه، چې په دغه 
عوایدو کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ 

د سالم مخابراتي شرکت...   7مخ

شــریعت: هیئت تخنیکی کمیسون 
واپس گیری زمین های غصب شده، 

پانزده هزار و هفت صد و هفتاد و شش 
جریب زمین للمی غصب شده را در 

کندز، تثبیت کردند.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری با نشر 
خبرنامه یی گفته است، این زمین ها در 
بلندی قریه جات عسقالن ولسوالی 
گل تیپه آن والیت، از سوی افراد غصب 
شده اســت. قابل ذکراست که هیئت 
واپس گیری زمین های غصب شــده 
روز گذشته، هفت هزار جریب زمین 
را در ساحات چهل کپه شیرخان بندر 

و چموس کول ولسوالی امام صاحب
نیز تثبیت کرده بود.

شــریعت: د بلخ والیت ســیمه ییزو 
مسوولینو د شمال زون د عامه نظم شپږم 
کنډک څخه د مسلکي اساساتو په برخه 
کې د ۱۰۰ تنو ســرتېرو د فارغېدو خبر 

ورکړی دی.
په همدې موخه جوړو شویو مراسمو کې 
د بلخ مرستیال والي مولوي نورالهادي 
ابو ادریس وویل، چې اسالمي امارت 
دې ته ژمــن دی، څو خپل ټول امنیتي 
او دفاعي ځواکونه له پوځي، مسلکي او 

عقیدتي تمرینانو سره عیار کړي.

د دغو مراسمو کې د شمال زون د عامه 
نظم د کنډک قومندان قاري تاج محمد 
پر امنیتي ځواکونوغږ وکړ، چې دښمن په 

کمین کې دی غواړي ...   7مخ

د بلخ ځایي مسوولین وايي، چې 
په یاد والیت کې د )صحت شام( 
فابریکې  تولیدي  لرونکې  آیوډین 
۱۰۰۰ کســانو ته په مستقیمه او 
غیرمستقیمه توګه د کار زمینه برابره 

کړې ده. د دغــې فابریکې رییس 
حاجي محمد اسامعیل مال زاده 
له باخرآ ژانــس رسه په خربو کې 
وویل، چــې د کورنیــو تولیدات 
د ودې او داخــيل ســوداګرو او 

پانګوالو د هڅونــې په موخه باید 
اسالمي امارت د فابریکو خاوندانو 
ته د کانونو د استخراج زمینه برابره 
کړي تر څــو د دغو تولیداتو کچه 
لوړه يش. د یادونې وړ ده، چې دغه 
فابریکه د څه باندې ۵ میلیونو ډالرو 
په پانګونې رسه جوړه شوې، چې 
په کې ۲۰۰ کارکوونکي په مستقیمه 
او ۱۰۰۰ تنه نور په غیرمســتقیمه 

توګه کار کوي.

شریعت: کشــت آزمایشی زعفران در 
قندهار نتایج مثبت داده است. مسووالن 
ریاســت زراعت و مالــداری قندهار 

می گویند که کشت آزمایشی زعفران در 
قندهار، نتایج مثبت داده و حاصالت آن 

نیز خوب است...    ص7

شریعت: رئیس دفتر ریاســت الوزرا 
در دیدار با رئیس اتاق کســبه کاران و 
دکانداران متعهد به حل مشکالت آنان 
شــد. داکتر عبدالواسع رئیس عمومی 
دفتر ریاســت الوزرا با حاجی محمد 
نادر قرغه یی رئیس اتاق کسبه کاران و 
دکانــداران، حاجی بریالی طوطاخیل 
رئیس اتحادیه موتر فروشــان ســاحه 
ارزان قیمت و شماری از اعضای  این 

دو اتحادیه مالقات کرد و مشکالت، 
خواست ها و پیشنهادات آنان را شنید.  

مدغم سازی اتحادیه ها...     ص7

شــریعت: محترم مولوی عبدالکبیر 
معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت 
اســالمی افغانســتان دیروز در قصر 
سپیدار با هیأت رهبری کمیسیون عالی 

اهل تشیع دیدار نمود.
در این دیــدار محمد علی اخالقی به 
نمایندگی از دیگران گفت که با تحکیم 
نظام اسالمی فساد از میان رفته است، 

امنیت تامین و تبعیض و تعصب وجود 
ندارد.

بــه گفتۀ وی دنیــا می خواهد به بهانه 
حکومت همه شمول، چهره های فاسد 
اداره پیشــین را که مردم تجربه آنان را 
دارند و هیچگاهی آنان را نمی خواهند، 

باز هم شامل حکومت بسازند.
آنان اطمینان دادند که رهبری...  ص7

شریعت: د کونړ د نشي توکو سره د مبارزي 
مسوولین وایي چې په دغه والیت کې یې پر 
۲۲ جریبه ځمکه کړل شوي کوکنار اړولي 
دي. د کونړ د امنیې قومندانۍ د نشه یي توکو 
پر وړاندې د مبارزې مدیر مولوي ســرور 
صادق وویل چــې د دغه والیت په ناړۍ، 
سرکاڼو او شیګل ولسوالیو کې پر ۲۲ جریبه 

ځمکه کرل شوي کوکنار یې اړولي دي.

شریعت: د کندهار د کرنې، اوبولګولو 
او مالدارۍ ریاست مسوولین وایي چې 
په دغه والیت کې د شــاتو د مچیو  له 
۲۱  فارمونو څخه ۳۵ ټنه شات راټول 

کړل شوې دي.
د کندهار د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ 
آمر حاجي محمد حامد وویل، چي په 
دغه والیت کې  د شــاتو مچیو د تولید 

۲۱رسمي  فارمونه شته ...   7مخ

شریعت: د پروان د کرنې، اوبولګولو او 
مالدارۍ ریاست مسوولین وایي، چې 
د دغه والیت د جبل السراج ولسوالۍ 
په عشق آباد کلي کې د کبانو د روزنې 
او تولید یو فــارم د ۷۰ زره امریکایي 
ډالرو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې  
ته وســپارل شــو.  د یاد فارم مسوول 
نجیب الله تېمــوري وویل، چې دغه 
فارم لمریزې برېښنا په درلودو سره په 

معیاري توګه جوړ شوی، چې په یو کال 
کې د ۳۰ ټنو کبانو د تولید وړتیا لري.

تېموري د کرنې اوبولګولو، او مالدارۍ 
ریاســت څخه د کبانو د دانې د تولید 
ماشینونو برخه کې د مرستې غوښتنه 
وکــړه او زیاتــه یې کړه، چــې هېواد 
کې امنیت تأمین شــوی، پانګوالو او 
ســوداګرو ته په بېالبېلــو برخو کې د 

پانګونې زمینه هم برابره شوې ده.

د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست، 
د دولتي او شخصي امالکو د سندونو 
خوندیتــوب او د آرشــیف جوړولو 
په موخه، په برېښــنایي بڼه د ثبت او 

راجستر لړۍ پیل کړه. کابل ښاروالۍ د 
یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پورتنیو 
څرګندونــو ترڅنګ زیاته کړې، چې 
تر دې وړاندې به د امالکو سندونه په 

غیرمنظمه توګه په کڅوړو کې ساتل 
کېدل، چې د خرابېدو او له منځه تللو 
امکان یې ډېر وو.سرچینې همدارنګه 
ویلي، چــې د یوه منظم سیســتم د 
نشتون له کبله، له یوې خوا د سندونو 
په پیــدا کولو کې ډېــر وخت ضایع 
کېده، او بل خوا ښاریان او مراجعین 

له  ګڼوستونزو سره مخ کېدل.
اوس مهال ښــاریانو ته د آســانتیاوو 
رامنځتــه کولو او د امالکو ســندونو 
د خوندي کېدو پــه موخه، د ثبت او 
راجسترکېدو تر لړۍ وروسته په پام کې 

ده، چې د یاد ریاست...   7مخ

 د غزني د مخابراتو ریاست  د غزني د مخابراتو ریاست ١٣١٣ ميليونه ميليونه
 عواید راټول کړي عواید راټول کړي

کابل ښاروالۍ په برېښنایي بڼه د امالکي سندونو د کابل ښاروالۍ په برېښنایي بڼه د امالکي سندونو د 
ثبت او راجسټر لړۍ پيل کړهثبت او راجسټر لړۍ پيل کړه

تثبيت بيش از تثبيت بيش از ۱۵۱۵ هزار جریب زمين غصب شده در کندز هزار جریب زمين غصب شده در کندز

لسګونه سرتېري له مسلکي زده کړو فارغ شوللسګونه سرتېري له مسلکي زده کړو فارغ شول

بلخ کې زرو کسانو ته د کار زمينه برابره شوېبلخ کې زرو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې

 نتایج مثبت کشت آزمایشی زعفران نتایج مثبت کشت آزمایشی زعفران
 در قندهار در قندهار

به مشکالت اتحادیه های کسبه کاران و موتر به مشکالت اتحادیه های کسبه کاران و موتر 
فروشان رسيدگی می شودفروشان رسيدگی می شود

دنيا می خواهد به بهانه ی حکومت همه دنيا می خواهد به بهانه ی حکومت همه 
شمول، چهره های فاسد اداره پيشين را شمول، چهره های فاسد اداره پيشين را 

شامل حکومت بسازندشامل حکومت بسازند

کونړ: لسګونه جریبه کونړ: لسګونه جریبه 
کرل شوي کوکنار له کرل شوي کوکنار له 

منځه یوړل شولمنځه یوړل شول

کندهار: د شاتو په توليد کندهار: د شاتو په توليد 
کې د پام وړ زیاتوالی کې د پام وړ زیاتوالی 

راغلیراغلی

افزایش روز افزون بهای پياز در کشورافزایش روز افزون بهای پياز در کشور

پکتيکا او ننګرهار کې پکتيکا او ننګرهار کې ۸۸ تنه د نشه یي توکو د  تنه د نشه یي توکو د 
قاچاق او پلور په تور ونيول شولقاچاق او پلور په تور ونيول شول

وزیر صحت عامه بر حل چالش های داکتران 
بدون مرز وعدۀ همکاری نمود

هيأت رهبری کميسيون عالی اهل تشيع:

 د سالنګونو لویه الره د مسافر وړونکو موټرو
 پر مخ خالصه شوه

 نيمروز کې د نشه یي توکو یوه کارخانه
 کشف او له منځه یوړل شوې

رئيس دفتر ریاست الوزراء:

پروان کې د پروان کې د ۷۰۷۰ زره ډالرو په لګښت د کبانو د  زره ډالرو په لګښت د کبانو د 
روزنې یو فارم جوړ شوروزنې یو فارم جوړ شو


