
  سرمقاله

د تأسیس کال 1374 هـ .ش/ دوهم پړاو /  )117( ګڼه /  شنبه  14 جامدی الثانی  1444 هـ .ق/  17 جدی 1401 هـ .ش /  7  جنوری  2023 میالدي

 بیت المال سره احتیاط هم
 د اسالمي نظام یو ستر مکلفیت دی!
موږ همېشــه پردې ټینګار کړی چې باید اســامي نظام ښه په وضاحت 
ســره تعریف او په تمامه معنا وپېژندل شــي. ځکه په عمومي توګه افغان 
 
ً
ملت یوه تقلیدي ټولنه ده چې زیاتره دیني چارې او مفاهیم یې مســتقیما

له شــرعي نصوصو څخه نه دي تر السه کړي بلکې د تېرو څوارلسو پېړیو 
پــه اوږدو کې یې له خپلو نیکونو د کلتــوري میراثونو په بڼه را خپل کړي. 
همدا وجــه ده چې ځینو ســیمو او قومونو کې یو مســتحب تر فرضو او 
عقیــدوي ضروریاتو پورې مهم ګرځېدلی، ځینــو کې بل او ځینو کې یوه 
حرام ته په ډېره وړه ســترګه کتل کیږې او ځینو  کې بل ته، له بل پلوه زمونږ 
زیاتــره مایان او طالبانــو هم چې خپل ډیری وخت پــه ترانو او ال یعني 
بنډارونو کې مصرفوي، د اســامي مفاهیمو له ژورې مطالعې او څېړنې 
بې برخې دي. له همدې کبله خو ځینې یوازې دږیرې، پکړۍ او جامو پر 
اصاح ډېر ترکیز کوي چې ښایي بس همدا به د اسامي حکومت یوازنی 
مکلفیت وي. ځینې د ښــځو او حجاب پر موضوع ډېر اصرار کوي او فکر 
کوي چې کله ښــځې په کور کېنول شي نو فقط همدې سره اسامي نظام 
سل سلنه تکمیل شــو. ځینې بیا د حدودو او شرعي تعزیراتو اجراء د ټول 
شریعت د بشپړ نفاذ نښــه بولي او ګومان کوي چې ترڅو یادې سزا ګانې 
تطبیق شوې نه وي، د اسامي نظام دعوا غلطه ده! دغه یو لوریزې مفکوره 
ان زمــوږ د امر بالمعــروف پر ادارې هم تر ډېره بریــده حاکمه ده، ځکه 
له کړو وړو یې داســې معلومیږي چې د دوی پــه نظر هم معروف یوازې 
لمونځ او منکر یوازې سورڼی دی! حال دا چې هم د اسامي نظام معنا او 
تقاضا خورا ډېره پراخه ده او هم زموږ پــه خلکو او ټولنه کې نیمګړتیاوې 
زښــته ډېرې دي. همدغه پریوه لوري اصــرار او د بل لوري اهمال پر موږ 
دومره غالب شــوی چې ان د اســامی تحریک او جهاد ځینې مخکښ 
 د لمانځه، جماعت او بیــت المال په هکله هم 

ً
شــخصیتونه مو هم مثا

غفلت او سســتي کوي. البته لمونځ هم کره یــا نیمګړی، ګټه او زیان یې 
خپــل دي، خو دا چې څوک بیت المال ســره بې احتیاطي کوي غا ترې 
کوي، اســراف کوي او شخصي پالنې کوي ښایي هم خپله دنیا او آخرت 

تبــا کړي او هم د ټول نظام دبد نامۍ او زوال المل وګرځي.
ځکه د مســلمان  پر ذمه دوه ډوله حقوق دي یو یې د خالق او مالک او بل 
د مخلوق، یا په بله ژبه یو عبادت او بل معیشــت. نو کوم مسلمان چې د 

خپل رب عبادت کوي ... ۲مخ

د افغانســتان اســامي امــارت د 
اقتصادي مرستیال  د  الوزرا  ریاست 
مــا عبدالغني بــرادر آخوند او په 
کابــل کــې د چین د ســفیر وانګ 
یــو په حضــور کې، وړمــه ورځ د 

پټرولیم وزارت سرپرست  او  کانونو 
او د چینایــي )CPEIC( شــرکت 
مسوول د آمو سیند د نفتي حوزې د 

استخراج تړون السلیک کړ.
پــه همدې مناســبت د حکومت د 

اطاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه 
شــوې غونډه کې د اسامي امارت 
د کابینې یو شــمېر غړیو، د وزارتونو 
معینانو او د چین ســفارت یو شمېر 

استازو ګډون کړی و.

د غونډې پــه پیل کــې د کانونو او 
وزارت سرپرســت شــیخ  پټرولیم 
د  الدیــن دالور  الحدیث شــهاب 
تړون پر ښــیګڼو او ارزښت خبرې 

وکړې او ویې ویل چې ... 7مخ

امور  وزارت  سرپرست  شریعت: 
مهاجریــن و عــودت کنندگان٬ 
اتشــۀ امور مهاجرین در سفارت 
افغانستان در اسالم آباد را مؤظف 
نموده است تا وضعیت مهاجرین 

محبوس در ایالت ســند پاکستان 
را، بررسی کند.

این در حالی است که دهها مهاجر 
افغان به دلیل نداشتن اسناد اقامت 
در سند پاکستان زندانی شده اند 

و تاکنــون دو مهاجــر افغان در 
زندان های کراچی، جان ســپرده 

اند.
امــور  وزارت  دفترمطبوعاتــی 
مهاجرین و عودت کنندگان روز 

گذشته با نشر خبرنامه گفت: که 
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست 
وزارت  امور مهاجرین و عودت 
مهاجرین،  امور  اتشــۀ  کنندگان، 

مقیم اسالم آباد را، ص7

د پکتیا پوهنې ریاست ته ۴۰۰ زره درسي 
 په اطرافي سیمو کې خلککتابونه وسپارل شول

 د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي

ننګرهار کې په لومړي ځل د صادراتي کرنيزو ننګرهار کې په لومړي ځل د صادراتي کرنيزو 
محصوالتو مکروب وژنې لړۍ پيل شوهمحصوالتو مکروب وژنې لړۍ پيل شوه

شریعت: د قزاقســتان یوه ډیپلومات 
یایســین تایف په هرات کې د بهرنیو 
چارو وزارت له اســتازي مولوي شیر 
احمد عمار سره په کتنه کې ویلي چې 
هېواد یې غواړي په دغه والیت کې د 
سوداګرۍ او پانګونې خونه جوړه کړي.
پــه دغه کتنه کې تایف په هرات کې د 
قزاقستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 
د جوړېدو او د سوداګرۍ د مسئلو په اړه 
معلومات وړاندې کړل او دې برخه کې 

یې د هرات د سیمه ییزې ... 7مخ

د پکتیا د پوهنې ریاســت مسوولین 
وایي، چې د پوهنــې وزارت له لوري 
دغه ریاست ته ٤٠٠ زره درسي کتابونه 

سپارل شوي دي.
د پکتیــا د پوهنــې رئیــس مولــوي 

عبدالوکیل خالد وویل،    7مخ

دا چې هېــواد مو ۴۳ کلنې جګړې په 
هره برخه کې ځپلی او هېواد وال مو له 
ګڼو ستونزو ســره الس او ګریوان دي، 
خو د الله په رحم سره، چې اوس تازه 
مو په سوله کې قدم ایښی دی، خو ال 
ستونزې شته، چې د هغو له ډلې څخه 

یوه هم د روغتیا د برخې ستونزه ده، چې 
خلک په اطرافي سیمو کې  د روغتیایي 
خدماتو له نشــتوالي څخه شکایت 
کوي، په دې اړه زمونږ خبریال حسن 
خان اتل راپور جوړ کــړی دی، څو د 
خلکو غږ تر مســؤلو چارواکو پورې 

ورسوي.
 د لوګر والیت د خوښــۍ ولســوالۍ 
اوســیدونکی راز محمد وایي: زمونږ 
په سیمه کې تر اوسه پورې د روغتیا په 
برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او نه کوم 

کلینیک یا روغتون جوړ ... ۲مخ

د ننګرهــار د کرنــې، اوبولګولــو او 
مالدارۍ ریاست مسوولین وایي، چې 

په دغه والیــت کې یې د لومړي ځل 
لپاره د صادراتي کرنیزو .... 7مخ

یوه لوړ پوړي پالوي د آمو سيند د ویجاړو سيمو د یوه لوړ پوړي پالوي د آمو سيند د ویجاړو سيمو د 
څېړنې په موخه کندز ته سفر وکړڅېړنې په موخه کندز ته سفر وکړ

 داسې شواهد نشته چې د افغانستان  داسې شواهد نشته چې د افغانستان 
خاوره دې د نورو هېوادونو پر ضد کارول شوې ويخاوره دې د نورو هېوادونو پر ضد کارول شوې وي

شــریعت: د کرنــې، اوبولګولــو او 
مولوي  سرپرســت  وزارت  مالدارۍ 
عطاءالله عمري د آمو سیند د ویجاړو 

سیمو د څېړنې په موخه کندز والیت 
ته سفر وکړ.

مولوي عطاالله عمري ... 7مخ

اسامي امارت د امریکا د بهرنیو چارو 
وزارت د ویاند د نویــو څرګندونو په 
غبرګون کې وایــي، چې کابل له نړۍ 
ســره په خپلو ټولو ژمنــو پابند دی. د 
اسامي امارت د ویاند مرستیال بال 
کریمي وایي، داسې شواهد نشته چې 
د افغانستان خاوره دې د نورو هېوادونو 
پر ضد کارول شــوې وي. تیره ورځ د 
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نېډ 
پرایس له خبریاالنو سره په خبرو کې د 

افغانستان سرپرست حکومت د خپلو 
ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ. نوموړي 
ویلي وو  چې اسامي امارت تر اوسه 
نه دی توانیدلی چې په افغانستان کې د 
ترهګرو ډلو د له منځه وړولو په برخه 
کې خپلې ژمنې عملــي کړي. خو د 
افغانستان اســامي امارت په وار وار 
ویلي، چې هېچاته به اجازه ورنه کړي 
چې  د افغانانو خاوره د ګاونډیو او نورو 

هېوادونو پر ضد وکاروي.

تثبیت هزاران جریب تثبیت هزاران جریب 
 زمین غصب شده  زمین غصب شده 

در سه والیتدر سه والیت
شــریعت: هیئت تخنیکی واپس 
شــده٬  غضب  زمین های  گیری 
پنج هزار و شــش صد و شصت 
و نه جریب زمین غصب شده در 
والیت های لوگر، نیمروز و کندز 

را شده تثبیت نمودند. 
وزارت عدلیه بانشر خبرنامه یی 
گفته است؛ هیأت تخنیکی واپس 
شــده،  زمین های غصب  گیری 
بیش از هفتاد و چهار هزار جریب 
زمین را در ساحات دشت بیدل، 

باری و خلیل آباد ... ص7

 هیئتی برای رسید گی به وضعیت زندانیان افغان 
در پاکستان توظیف گردید 

د افغانستان اسالمي امارت مرکزي نرشايت ارګان

قزاقستان په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه جوړوي

اسالمي امارت هيچا ته اجازه نه ورکوي چې پخوانيو چارواکو 
سره له شرعي دليل پرته ناوړه چلند یا تبعيض وکړي

د اسراییلو له خوا د االقصی جومات بې حرمتي په کلکو ټکو غندو

شریعت: د افغانستان اسامي امارت 
د ریاســت الوزراء سیاسي مرستیال 
تیره ورځ  محترم مولوي عبدالکبیــر 
په ســپېدار ماڼۍ کــې د بامیان امنیه 
قوماندان محتــرم مولوي صدیق الله 

سره وکتل. 
په دې کتنه کې، مولوي صدیق الله د 
دې والیت د امنیتي او ټولنیز وضعیت 
پــه اړه د ریاســت الوزراء  سیاســي 

مرستیال سره معلومات شریک کړل. 

نومــوړي وویل، پــه دې والیت کې 
امنیتي وضعیــت د ډاډ وړ او خلک د 
اسامي امارت له چلند څخه خوښ 

دي.
د ریاست الوزراء سیاسي ... 7مخ

شــریعت: د افغانستان د بهرنیو چارو 
وزارت د اسراییلو له لوري د فلسطین 
د االقصــی جومات ته بې حرمتي په 

کلکو ټکو وغندله.
یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو 
ســره ویلي، چې اســامي امارت د 
صهیونېستی رژیم د ملي امنیت د وزیر 

لخوا د االقصی جومات بې حرمتي په 
کلکو ټکو غندي  او دغه کار د مسلمانانو 
ارزښتونو او مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. 
سرچینې زیاته کړې، چې د فلسطین 
د سپېڅلو ځایونو هر ډول بې حرمتي 
لکه د االقصی جومات په ګډون، چې 
یوه بېلګه یې ده، د نړیوالو قوانینو څخه 

ښکاره سرغړونه ده.
د یادونې وړ ده، چې افغانستان همېشه 
د اســراییلو له لوري د فلسطین پر بې 
دفاع مسلمانانو ظلمونه او د هغه هېواد 
مقدسو ځایونو ته بې حرمتي غندلې او 
د مخنیوي په پار یې خپل غږ اوچت 

کړی دی.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت:

سیاسي مرستیال:د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال:

کریمي:

 د آمو حوزې د نفتو استخراج سره هېواد 
د تېلو له پلوه بسیا کېدی شي

هغو علماؤ ته؛ چې پر خپلو زامنو 
دیني زده کړې نه کوي!

تر سیاسي/جهادي بریا وروسته، د 
اقتصادي سوبې پر لور ګامونه....!

وایي چې: دا امر ثاني دی که 
امر ثالث؟

3مخ 2مخ 4مخ

 د مزار شریف- شبرغان سړک د بیارغونې د مزار شریف- شبرغان سړک د بیارغونې
 چارې بشپړې شوې چارې بشپړې شوې

د سمنګان والیتي روغتون له د سمنګان والیتي روغتون له ۸۰۸۰ څخه  څخه ۲۰۰۲۰۰  
بسترونو ته ارتقا وکړهبسترونو ته ارتقا وکړه

شریعت: د بلخ د ټولګټو چارو ریاست 
مســوولین وایي، چې د مزارشریف- 
شبرغان سړک له بیا رغولو وروسته ګټې 

اخیستنې ته وسپارل شو.
د بلخ د ټولګتو رییس مولوي عبدالستار 
زاهد وویل، چې د دغه سړک  ... 7مخ

شــریعت: د سمنګانو د عامې روغتیا 
ریاست مســوولین وایي، چې د دغه 
والیت د شــهید ډاکتر کــرام الدین 

وکیلزاده والیتي روغتون له ٨٠ بسترونو 
څخه ٢٠٠ بسترونو ته ارتقا وکړه.

په همدې موخه جوړو شویو ... 7مخ

هرات کې د ٤٠٠ زره ډالرو په لګښت د تالسیمیا ناروغیو روغتون جوړېږي
د هــرات د عامــې روغتیا ریاســت 
مســوولین وایي، چې په دغه والیت 
کې د تاسیمیا ناروغیو د درملنې لپاره 
٤٠٠ زره ډالرو په لګښت د یوه روغتون 

د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د باختــر آژانس د خبر لــه مخې؛ په 
همدې موخه جوړو شویو مراسمو کې 
د هرات د عامې روغتیا رئیس مولوي 

محمد طالب شاهد وویل،   7مخ

د شریعت څانګړی راپور
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وروســته تر شــل کلنې توندې، پیچلې او نا انډوله جهادي 
مبارزې څخه ، چې په ضمن کې یې سیاسي او دیپلوماتیکې 
هڅې هم روانې وې، اسامي امارت د یوې سیاسي حلارې 
په موندلو ســره امریکایي لوری له افغانستانه وتلو ته متقاعد 
کړ او کله هم چې بهرنیو لښــکرو په کوچیدو پیل وکړ، ورسره 
همهالــه یې کابل کې د نــام نهاده حکومتــي ادارې د ژوند 
پاڼې هم په ژیړیدو شــوې او کرار کرار یې د تکبر له هســکو 
ښاخونو لکه د مني موسم، دلۍ دلۍ رژیدلې، چې باالخره د 
جمهوریت پســرلی په لس ورځنۍ سیلۍ کې په سپیره خزان 

بدل شو. 
عجیبه داوه چې د تیــرو تجربو په خاف دغه ناڅاپي خزاني 
موســم هیڅ دوام ونه کړ او سماســي ورسره امارتي پسرلي 
د خدمت غوټۍ وســپړلې او دا یې وانمود کړه چې دلته کوم 
داسې نظام نه دی نسکور شوی، چې په نشت سره به یې خا 
رامنځته او شــریرو کړیو ته به د ملت د شــتمنیو د لوټ تاالن 
زمینه برابره شي؛ بلکې دا د یوې کاواکه ادارې او بلواکه رژیم 
غروب وه، چې د عروج منبر یې  د افغانانو له متنه را پنځیدلو 

سپیڅلو، مستقلو کاري خلکو ته پریښوود. 
هــو دا یو سیاســي حرکت وو، چــې د امریکا په مشــرۍ د 
۴۹هیوادونو سیاســي او اســتخباراتي ټیم یې پــه دوامداره 
مذاکراتو کې دې ته اړ ایســت او هغه غوښتنې یې پرې ومنلې 
کومــې چې افغانانو یې تمه درلوده؛ داچې ال یې د رســمیت 
څپرکی راسره نه دی پرانیستی، ښایي دوی تر یوه وخته د خپل 

دغه فضیحیت کسات اخلي. 
خو تر دې بریا وروســته، اوس د اقتصادي خپلواکۍ د ترالسه 
کیدو موقع ده، چې اســامي امــارت د یوه فلج حکومت تر 
بشپړ سقوط وروســته اوس ددغه آرمان په پلې کیدو پسې را 
اخیســتې او د تیر یوه کال هڅو یې افغانانو ته داڅرګنده کړه، 
چــې دا خلک په واقعــي بڼه اقتصادي خپلواکــي ته ژمن او 

افغانانو ته په هره عرصه کې خدماتو ته تږي دي.. 

د افغانســتان ســتراتیژیک ارزښت، د افغانســتان ځانګړی 
اقتصــادي موقعیــت او ځمک النــدې زیرمــې جوړوي؛ 
افغانستان د خپل ځانګړي اکانومیک موقیعت له پلوه په سیمه 
کــې د اقتصادي څلورالري  رول لوبولی شــي چې په ټولیزه 
توګه افغانستان د مرکزي آســیا، جنوبي آسیا،شمالي اسیا او 
منځنی ختیخ د خپل اتصال په بر کې نیســي او یادې سیمې 
له یو بل ســره په اقتصادي یا اکانومیک ډول نښــلوي. د دغو 
سیمو نښــلول او بیا له آسیا څخه تر اروپا پورې د ریل ګاډي 
خطونه،  ځمکني ،بحري او هوایــي لیکې او ترانزیټي الرې 
هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده 

رول لوبولی شي. 
همدارنګه افغانســتان د منځني ختیځ ،ایران او ترکمنســتان 
ســره نږدې جغرافیوي موقیعت لري چې یادې سیمې د تېلو 
او طبعي ګازو له پلوه بډایه ســیمې ګڼل کیــږي، نو د نړۍ د 
لویو قوتونو تر پرونه پورې تل هڅه دا وه،  چې د افغانســتان 
په دولت کنترول تر الســه کړي او خپلې ګټې له نږدې څخه 

وڅاري. 
له بل اړخه په اوسني عصر کې پایپاینونه او د انرژي سرچینې 
هومره اهمیت لري لکه په نولسمه پیړۍ کې چې د ریل ګاډي 
پټلیو درلود یعنې د انرژۍ ســرچینې) بریښــنا، طبعي ګاز او 
تیل( د سوداګرۍ شــریک هیوادونه سره وصلوي او په سیمه 

کې د ځواک پر انډول مهم تاثیر لري؛  نو د افغانستان موقیعت 
د سترو ځواکونو د انرژۍ د سرچینو د وصلولو لپاره یو مهم او 

اقتصادي ارزښت لري.
 د وریښــمو لــه الرې د َمعبر په حیث د افغانســتان تاریخې 
سابقې ته په کتو ســره، د پیړیو په اوږدو کې دا مسیر  د ختیځ 
او لوېدیــځ د تجارتــي کاروانونو الر وه، او لــه همدې کبله 
افغانستان په عنعنوې توګه د شــیانو د لیږد رالیږد او تبادلې په 

برخه کې طوالني سابقه لري.
په ۱۹۱۹ میادی کې د افغانستان له استقال اخیستو وروسته 
د نورو تحوالتو ترڅنګ د هیــواد تجارتي روابطو هم پراختیا 
ومونده، له بېابېلو هېوادونوســره تجارتي تړونونه الســلیک 
شول ، یو شمېر شــرکتونه ایجاد شول او تجارت خورا ښه بڼه 

غوره کړه. 
د تجارتي قوانینو له تدوین سره په ځینې تجارتي توکیو باندې 
محصوالت لږ شــول او د ځینو نورو پر وړاندې خو بیخې له 
منځــه والړل. د کورنیو محصوالتــو د حمایت او ژغورني په 
موخه د ورته یا مشــابه وراداتو په وړاندي ګمرکي محصوالت 

او تعرفې اضافه شوي
د اســامي مارت په راتګ ســره، که له ګاونډیانو او نړۍ سره 
نورمال تجارتي بهیر پرمخ روان دی، که د قوشــتیپې پر لوی 
کانال ســتر کار پیل شوی او یا نورې اقتصادي پروژې تر کار 
الندې نیول شوې؛ دغه راز که د والیتي ښاروالیو لخوا کارونه 
ترسره شــوي او که خلکو ته د نړیوالو مرستې  په شفاف ډول 
رسول شوې، دا ټول د یوه سپیڅلي زعامت، ژمنې حکومتولي 
او ریښــتینو چارواکو د کار او زیار ثمره ده او دا ښکاره کوي، 
چې دوی تر سیاسي بریا وروسته اقتصادي سوبې ته هم ژمن 

دي. 
موخې: 

امارت غواړي په سیمه کې د اصلي نمونوي اسامي نظام په 
جوړښت ســره، هم خپلو خلکو ته کاري زمینې ایجاد کړي، 
هم د زیربنایي پروژو په پیل ســره خپل هیواد آباد او ښــیراز 
کړي اوهم د نړیوالو دښــمنو هیوادونو د ممکنه فشارونو مخه 
ډب کړي.  اســامي امارت هڅه کوي، د اسامي اقتصادي 
چوپړتیاوو په برابرولو ســره خلکو ته غــوره او اړین خدمات 
وړاندې کړي.  د لویو الرو جوړول، د بریښــنا او اوبو د لویو 
ذخیروي بندونو جوړښــت، په معیاري ډول د تیلو، ذغالو او 
نورو ارزي کانونو او معادنو را ایســتل، دښارونو بیا ودانول او 
د زراعــت میکانیزه کولو په ګډون ګڼې اقتصادي پروژې دي، 

چې امارت به یې تر دې وروسته ترسره کوي. 
تیرو شلو کلونو کې اقتصادي وده: 

ســره له دې چې افغانســتان ته په زرګونو میلیارده ډالر راوړل 
شــول، خو له لومړۍ ورځې ددغه هیواد پــه وګړو یې اثرات 
منفي وه؛ د نړیوالو شــمیرو له مخې، له ۲۰۰۱ کال راهیسې 
تر ۲۰۱۲ کال پورې د افغانســتان کلنۍ اوسط اقتصادي وده 
۹ ســلنه وه. په دغه ټول پړاو کې تر ټولو ښــه کال ۲۰۰۹ کال 
و، چــې اقتصادي وده پکې ۲۱ ســلنه وه. خو له ۲۰۰۹ کال 
وروسته، اقتصادي وده په کمېدو شوه. په ۲۰۱۰ کال کې ۸.۴ 
ســلنه، په ۲۰۱۱ کال کې ۶.۱ سلنه، په ۲۰۱۲ کال کې ۱۴.۴ 
سلنه، په ۲۰۱۳ کال کې ۱.۹ سلنه او په ۲۰۱۴ کال کې بیا ۲ 
سلنه شوه؛ چې واک ته د اقتصادپوه اشرف غني په راتګ سره 

دا کچه له صفر سره ضرب شوه. 
المل یې یواځې داوه چې هغوی ځانونه د هیوادنیو ګټو پرځای 

د پردیــو د ګټو د خوندیتابه مدافعین بلل او له همدې کبله وه، 
چې د افغانستان نیمه شــتمني یې خپله لوټ کړه او نیمه یې 

بیرته په نړیوالو خیرات ورکوونکو وویشله. 
 په تېر یو کال کې، چی د افغانســتان اسامي امارت د هېواد 
واګي په الس کی اخیســتي هڅه کوي، چې کورني تولیداتو 

اندازه زیاته کړي،  تر څو د وارداتو اندازه کمه شي. 
ښــکاري چې  اسامي امارت هڅه کوي، افغانستان  ته د یوه 
صادراتــي هیواد نوم ورکړي او پــه دې برخه کې د پانګوالو د 
تشویق، د کســبګرو او مخترعینو په هڅونه، د معیاري تولید 
خونو او فابریکو په زیاتوالي او د کار خلکو په سپانسر یې وار 

له مخه فکر کړی دی. 
د مالیې وزارت د شمیرو له مخې، په تېر یوه کال کي د )۱۳۳( 
میلیارده افغانیو په ارزښــت صادرات ترســره شــوي دي، په 
داسي حال کي چي د تېري ادارې د یو کال د صادراتو ګمرکي 
ارزښــت )۶۸( میلیارده افغانۍ وو، چي د اسامي امارت د 
تېــر یوه کال په صادراتو کي )۶۵( میلیــارده افغانۍ زیاتوالی 

ښیي.
همدا راز د صادراتي او ټرانزیټي محمولو په کچه کي هم د پام 
وړ زیاتوالی تر سترګو کېږي؛ د تېري ادارې د یوه کال صادراتي 
محمولو شــمېر )۶۲۲۹۴( ته رسیده، په داسي حال کي چي 
د اســامي امارت په یــو کلن حاکمیت کــي )۱۸۳۸۸۴(  
محمولې صادري شــوي، چي د تېر په نســبت په صادراتي 

محمولو کي )۱۲۱۵۹۰(  محمولې زیاتوالی راغلی دی. 
د اســامي امارت د یو کلن حاکمیت پــر مهال )۵۶۹۶۴( 
ټرانزیټي محولې د هیواد له خاوري تېري شــوي دي، چي د 
تېــري ادارې د یوه کال په موده کي له هیواد څخه )۱۵۵۷۴(  
ټرانزیټي محمولې تېري شــوي وې، چې د اسامي امارت د 
حاکمیت په پرتله )۴۱۳۹۰( محمولې کموالی په ډاګه کیږي

سوژې: 
لکه څنګه چې اسامي امارت له نړیوال ماتړ پرته، په تیر یوه 
کال کې په اقتصادي برخه کې ښــه ولوبیده،   کوالی شي، تر 
هغو چې د نړیوال رسمیت خبره فاینل کیږي، له خپلې مادي 

او معنوي شتمنۍ ښه ګټه واخلي. 
پرون چې له چین ســره په کومو اصولو او شــرایطو د نفتو د 
اســتخراج برخه کې تړون الســلیک شو، شــونې ده چې د 
نړیوالې رقابتي بولۍ له مخې، د چین رقیبان هم داسې برخو 

کې پانګونې ته راوننګوي. 
وړاندیزونه: 

که تښــتیدلي افغان کدرونه د خپلیدو وړ وي، باید تر وســه 
پــورې د هر راز تعامل الر ورســره یووړل شــي او دغه راز د 
ښــوونې او روزنې برخه ال معیاري او میکانیزه شــي، څو په 
راتلونکي  کې مو په معنوي برخه کې هم  هیواد د نورو له اړتیا 

څخه خاص وي. 
خپل شــمتن هیوادوال چې بهر کې یې پانګونې کړې، باید د 
یوه کمپاین له الرې دې ته وهڅول شــي، چې افغانســتان ته 
خپله شتمني انتقال کړي او  د خپلې جونګړې په بیا آبادولو او 

د خپلو خلکو په هوساینه کې ترې کار واخیستل شي 
پایله: 

حکومت پوهیــږي، چې د پانګوالو په راجلبولو ســره دلته د 
خلکو اقتصادي معیشــیت ښه کیږي، کاري زمینې پراخیږي 
او بهر تــه د افغانانو د مهاجرتونو مخه ورســره ډب کیږي او 

افغانستان په یوه سوکاله، پر امنه او ښیرازه هیواد بدلیږي.

انســان ته الله تعالی دتعبیر دوې وســیلې ورکړې دي لومړۍ ژبه او دوهمه قلم، 
انســان ددغه دوو وسیلو په مټ کوالی شــي، دهغه څه ښکارندویي وکړي چې 

دی یې په زړه کې لري.
په ژبه او قلم ســره تعبیر کول هر یو ځانګړی فــن دی او په دې فن کې ځانګړي 
مهارت ته اړتیا شــته. په ژبه ســره تعبیر کولو ته عربي ژبه کې تقریر او پښتو کې 
ورته بیان ویل کیږي، په قلم سره تعبیر کولو ته عربي کې تحریر او پښتو کې ورته 

لیکوالي ویل کیږي. دلته غواړو چې دلیکوالي په اهمیت رڼا واچوو.
عامه عبد الفتاح أبو غده رح په خپل کتاب »قیمة الزمن عند العلماء« کې دابن 
جــوزي رح دا خبــره راوړې »زما په آند تصنیف تر تدریــس غوره دی؛ ځکه په 
تدریس کې زما څخه یو شــمېر زده کوونکي اســتفاده کوي، اما په تصنیف سره 
زما له علم څخه ټول هغه کسان چې له ما څخه غائب دي او له ما وروسته نړۍ 

ته نوي نوي راځي؛ استفاده کوالی شي«
د ابن جوزي رح له خبري څخه په اســتفادې ویای شو، چې د مسلمان داعي 
)هغــه که عالم، محصل او د رســنیو فعال وي( موخه دمســلمانانو اصاح، له 
حق څخــه دفاع او باطل په وړاندې مبارزه ده او دا کار دلیکوالي په مټ په ښــه 
توګه انجاموالی شــي؛ ځکه په بیان سره خو به ناست خلک ګټه پورته کړي، اما 
دلیکوال یوه په زړه پورې لیکنه کوالی شــي دنړۍ په هر ګوټ کې دمســلمانانو 
احساسات را وپاروي. په اوسني وخت کې د دعوت وسائل ډیر پراخ شوي دي، 
یوازې یو ویب ســایټ په لکونو لوســتونکي لري؛ ځکه نو ددغه وسائلو په مټ 

دلیکوالي ګټه ډیره پراخه ده.
دا هم باید وویل شي چې اوســمهال دکتاب له مطالعې سره دخلکو عاقه پرې 
شوې ده، نن ورځ انټرنیټي او بریښنایي لیکنو ډیر وګړي دکتاب له مطالعې څخه 
را ګرځولي دي، دیو عرب عالم په خبره په عربو کې دکتاب نه لوستنې سلنه ۷۹٪ 
فیصده ده. اوســمهال دخلکو ویښتیا او اصاح باید دهغه وسائلو په مټ وشي، 

چې دوي شپه ورځ ورته الس رسی لري. 
نن ورځ تر ډیره حده دلیکوالي په برخه کې تشه تر سترګو کیږي، له یوې مدرسې 
او ښوونځي څخه په کال کې زرګونه فارغینو ته که دیوې مقالې دلیکلو کار ور له 
غاړې شي؛ نو دې کار ته که ته دګوتو په شمېر کسان آماده و، پاتې نور په لیکوالي 

کې مهارت نه لري.
دلیکوالي په برخه کې دپیاوړتیا لپاره باید الندې کارونه په پام کې ونیول شي.

۱_ د مدارســو او مکتبونو ښــوونکي باید خپلو شــاګردانو ته پــه اونۍ کې دیو 
مضمون لیکلو کار ســپاري، تر څو دوی له وړوکتوبه له لیکوالي سره بلد شي او 

په راتلونکي کې هر یو پیاوړی لیکوال جوړ شي.
۲_ په میاشت کې یو ځل دلیکوالي په اړه سیمنار جوړیږي، دلیکوالي په اهمیت 
عامه پوهاوی ورکړل شــي، د لیکنو پر ســر امتیازات تعین شي او په میاشت کې 
دهــر لیکوال لیکني دمدرســې یا مکتب په دیوال را ځوړندي شــي. دا ډول کار 
دکراچۍ په یو مشهوره مدرسه کې هم کیږي چې ماته په نظر ډیر ګټور معلوم شو.
۳_په معاصر نصاب کې باید دلیک لوست، اماء او دپښتو او فارسي ژبې ګرامر 
کتابونه درج شي، تر څو دا کار دلیکوالي په برخه کې د مثبتو بدلونونو په رامنځته 

کولو کې مرسته وکړي.
 داهر څه ددې لپاره چې ټولنه مو په غیږ کې داسې لیکواالن ولري چې د اسامي 
امــت پوره رهنمایــي وکړي او د معاصرو راپورته شــویو فتنــو او ګمراهیو مخه 
ونیسي، له داسې ناخوالو سره بیا مخ نشو چې دلیکوالي دنه موجودیت په خاطر 
ښــه با استعداده او پوه کسان خپل علم له ځانه ســره قبر ته یوسي او څوک ترې 

استفاده ونه کړي.

 شوی، کله چې ناروغ راته پیدا شي، نو والیتي روغتون ته یې 
وړو، چې دغې چارې له ستونزو سره مخ کړي یو.

بلخــوا د یاد والیت د ازرې ولســوالۍ اوســیدونکی نوید د 
ښځینه ډاکترانو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي، په ټوله 
ولســوالۍ کې یوه ښځینه ډاکتره هم نه لرو، نو مونږ مجبور یو 
چې خپل ناروغان د تداوي لپاره مرکز ته بوځو، چې کله نا کله 
مو ناروغ مخکې روغتون ته ال رســیدو څخه وفات شــي، له 
اسامي امارته غوښتنه کوو، چې ستونزو ته رسیده ګې وکړي.
دوی وایي له تیر حکومت څخه مو هم بار بار غوښــتنه کړي، 

خو تر اوسه پورې مونږ ته کار نه دی شوی.
د عامې روغتیا وزارت ویاند ښــاغلی شرافت زمان امر یادې 
ســتونزي منې، چې په اطرافي ســیمو کې خلک د روغتیایي 
خدماتو او ښــځینه ډاکترانو له کمبود ســره مخ دي او وایي، 
بدبختانه چې په تیرو شــلو کلونو کې د هېواد ۴۰ سلنه سیمه 

د روغتیایي خدماتو له پوښــښ پاتي شوي وه، چې اوس مونږ 
دې برخې ته ځانګړي توجه کړي ده، په ځینو ځایونو کې مو د 
پام وړ فعالیتونه کړي دي، چې د اسامي امارت په راتګ سره 
مو په تیر یوه کال کې ۱۵۰ روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او 

ال به په دې برخه کې فعلیتونو ته دوام ورکوو.
همدارنګــه د کابل خلک د دولتي روغتونونو څخه شــکایت 

کوي، چې په ښه توګه خدمات نه وړاندې کوي.
د کابــل اوســیدونکی احمداللــه وایــي، یوه هفتــه کیږي 
جمهوریت روغتون کې مې ناروغ پــروت دی، چې پخوا نه 
یې حالت بدتر شوی دی او په سم ډول یې تداوي او خدمت 
نه تر سره کیږي، چې شخصي روغتون ته دوړلو وس یې نلرم.
خــو د عامي روغتیا وزارت ویاند امر وایي، چې د تیر په پرتله 
زمونږ خدمات معیاري شوي او ال د نورو ښو خدماتو وړاندې 

کولو په هڅه کې یوو، تر څو شته ستونزې حل شي.

نوموړی وایي، چې په تیرو شــلو کالو کــې ځینو تخصصي 
برخو ته هیڅ کار نه دی شــوی، د عامې روغتیا وزارت هڅه 
کــوي، چې په راتلونکــو پانونو کې تخصصــي او ځانګړو 
برخو ته پام وکړي، د یادونې وړ ده، هغه ناروغان چې د هېواد 
پــه داخل کې یې تداوي نــه کیږي، د عامــې روغتیا وزارت 
د نورو ادارو ســره په ګډه، په ځینو خاصــو برخو کې د فوق 
 تخصصي پروسیجرونو لپاره بېا بیلو هېوادونو ته ناروغان هم

 لیږي.
همدا رنګه ښــاغلی امر زیاتوي، چې د عامي روغتیا وزارت 
د قیمتونــو د کنټــرول لپاره، د یوې کمیټې په تشــکیل ســره 
وکوالی شــول، چې د خصوصي روغتیایــي مراکزو په درجه 
بندي باندې کار وکړي، تر څو په روغتیایي خدماتو کې ثابت 

قېمتونه وټاکل شي.
حسن خان اتل

شننه: خالق یار احمدزی شننه: خالق یار احمدزی 

حسان مجاهدحسان مجاهد
 تر سیاسي/جهادي بریا  وروسته، د اقتصادي تر سیاسي/جهادي بریا  وروسته، د اقتصادي

 سوبې پر لور ګامونه...!  سوبې پر لور ګامونه...! 
لیکوالي څومره مهمه ده؟لیکوالي څومره مهمه ده؟

 خو معاشــي مســایلو کې بیا د شــرعي احکامو هیڅ پروا دار نه وي. د بیت 
المال اړوند شــیان پلوري، ځاني استفادي ترې کوي، غا، خیانت او رشوت 
 چې د اســامی نظام او شریعت د نفاذ دعوایې 

ً
یې عادت ګرځېدلی وي، یقینا

سراســر باطله او دروغجنه ده. په دې اســاس موږ ټول باید دا حقیقت له پامه 
ونه غورځوو چې بیت المال ســره احتیاط او مالي چارو کې شــفافیت زموږ 
لپــاره انتهایي ډېره مهمــه موضوع ده. ځکه یو خو افغانان زښــته ډېر بې وزله 
ټرو، ښــو خوراکونو او ډېرو  دي نــو هر کله چې کوم مــا او طالب قیمتی مو
 زیات متأثره کیږي، پر دیني قیادت یې باور کمیږي 

ً
پیســو ســره ګوري، حتما

او بــد ګوماني کوي. بــل دا چې اوس موږ د ټول اســامي امت په مخکې د 
پخې مســلمانۍ، پرهیزګارۍ او ســوچه اســامي نظام دعوا کړې او ډېر لوی 
ڼتیــا او له بیت المال  ننــګ ته مو ځان تړلــی دی. نوکه مالي چارو کې مو رو
نه اســتفاده کې مو انصاف نه وي، بیا به د خپلو خلکو او نورو مســلمانانو له 
 هغوی وایي چې تاســې ږیره 

ً
پېغوره ځــان څنګه خاصوو؟ بیا خــو به حتما

خریلی، پتلون اغوســتی او لوڅ سره ســړی یا لوڅ مخې ښځه نه پرېږدئ خو 
هغــه بیت المال چې عواید یې له همدې بې وزله خلکو راغونډیږي، په دومره 
ېشئ او خورئ چې یوه اجیر او ټیټ رتبه مامورته  بې انصافی خپلو کې ســره و
شــپږ، اته یا لس – دولس زره افغانۍ ورکوئ خو همداســې یو بل ا نسان چې 
آمر او چارواکــی دی پنځه یا لس برابره زیات معــاش اخلي! لنډه دا چې که 
د اســامي امارت مشــرانو په مالــي چاروکې د شــفافیت او د بیت المال په 
ېش کې ســیي امتحان ورکړ او د ملت قناعت یې ترالسه کړی  اســتعمال او و
شــو، نو پرته له شــکه چې هم به د څښتن تعالی مرســته ورسره وي او هم به 
یــې خپل ملــت ملګری وي او که خدای دې نه کړي دي ازمیښــت کې پاتې 
راغلــل، خدای ږو که به یې څوک نه دا ســپینې جامې او پګړۍ ومني او نه د 
اســامی نظام دعوا، بلکــې همدغه مالي موضوع به تــل زموږ د اخاص او 
صداقت لپاره یوازنــی محک وي. همدې ټکي ته لومړیتوب ورکړئ او همدې 

وساتئ. ځان  یېدلو  ښو له  کې 

په اطرافي سیمو کې خلک د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي ...په اطرافي سیمو کې خلک د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي ...

بیت المال سره احتیاط هم ...بیت المال سره احتیاط هم ...
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ټــول پوهېــږو چــې قيامــت تــه ډېــرې لــږ شــپې ورځــې پاتــې دي، لــه هــرې خــوا 
ــه  ــدو دي او پ ــه زياتې ــد پ ــدو او ب ــه کمې ــک پ ــه خل ــې را اوري، ښ ــمېره فتن ــې ش ب
ــې نيســې،  ــري، کــه ټينګــه ي ــال ل ــن د ســکروټې مث ــه کــې دي دغــه وروســتۍ زمان
الس درســوزوي او کــه )نعــوذ باللــه( پرېــږدې يــې، نــو د ديــن پرېښــودل خــو ســړی 

ــه بيايــي. خــدای مــو دې تــرې وســاتي. ابــدي جهنــم ت
ــه اســام عمــل کــول، هــر څومــره  ــن ســاتل او پ ــو معلومــه شــوه چــې کــه د دي ن
ســخت هــم وي، بايــد مــا ورتــه وتــړو، کــه نــه خــدای مــه کــړه؛ جهنــم بــه مــو 

ــای وي. ــدي ځ اب
ــو  ــر ټول ــه ت ــی ت ــه تعال ــې الل ــه ک ــتۍ زمان ــه وروس ــه دغ ــې پ ــه ده چ ــم معلوم دا ه
ــه  ــرام دي. همدغ ــاء ک ــک؛ علم ــي خل ــات وېرېدونک ــه زي ــه څخ ــه هغ ــژدې او ل ن

ــات دی. ــا زي ــر چ ــل ه ــر ب ــم ت ــؤليت ه ــو مس ــاء کرام ــان د علم ش
ــه لــرې کيــږي او هــره  ــه دين ــر بلــې خلــک ل ــو کــې چــې ورځ ت ــه دغســې حاالت پ
ــه  ــري چــې پ ــد مســؤليت ل ــو علمــاء درون ــې را اوري، ن ــوې فتن ــو ن ــه زرګون ورځ پ
دغــو حساســو شــرايطو کــې د خپــل ديــن کلکــه دفــاع وکــړي، خلــک وپوهــوي او د 

وروســتي ســپاهي پــه توګــه تــر خپلــه وســه د اســام کلمــه لــوړه وســاتي.
د اســام د ژونــدي ســاتلو او د اللــه تعالــی پــر ځمکــه د هغــه د احکامــو تطبيقولــو 
لپــاره علمــاؤ تــه ضــرورت دی. او پــه اوســنۍ زمانــه کــې چــې نــور انبيــاء نــه راځي، 

د ديــن د رســالت ټــول مســؤليت د علمــاؤ پــه غــاړه دی.
ــه  ــارو پ ــوي، د کف ــکام رس ــی اح ــه تعال ــه د الل ــو ت ــې خلک ــاء دي چ ــدا علم هم
ــر دې  ــه ده، ت ــره زمان ــاتي. آخ ــدی س ــوم ژون ــام ن ــوي او د اس ــې پوه ــو ي دسيس
وروســته نــور انبيــاء نــه راځــي، بلکــې همــدا علمــاء کــرام د انبيــاؤ وارثــان او خليفــه 
ګان دي. خــدای مــه کــړه، کــه علمــاء ختــم شــول، ديــن بــه هــم ورســره سمدســتي 

ــږي. ختمي
نــو د دې لپــاره الزمــه ده چــې خپــل اوالدونــه وروزو، د اســام پــه صحيــح معنــا او 

مفهــوم يــې وپوهــوو، مدرســو تــه يــې ولېــږو او علمــاء تــرې جــوړ کــړو.
 بايــد خپــل 

ً
ــه دوره کــړې وي، حتمــا ــه اصطــاح لوي هــر عالــم چــې خپلــه يــې پ

ټــول اوالدونــه، يــا حــد اقــل ســم نيمايــي خــو بايــد چــې د اللــه تعالــی د ديــن لپــاره 
وقــف کــړي.

تاســې فکــر وکــړئ، کــه علمــاء پــه خپلــو اوالدونــو دينــي درس ونــه وايــي، مدرســو 
ــو څــوک دا  ــه ن ــور ب ــه کــړي، ن ــرې جــوړ ن ــن ســپاهيان ت ــږي او دي ــه لي ــې ون ــه ي ت

کار وکــړي؟!
ايــا هغــه علمــاء کــرام چــې پــه خپلــو اوالدونــو دينــي درســونه نــه وايــي، لــه دې نــه 
ويريــږي، چــې کــه اللــه تعالــی د قيامــت پــه ورځ پوښــتنه تــرې وکــړي، چــې څــو 

اوالدونــه دې زمــا ديــن تــه وقــف کــړي وو؟!!!
بيا به دوی څه ځواب ولري؟!

لــه بــده مرغــه ډېــر داســې علمــاء وينــو چــې خپلــه يــې ښــه درســونه ويلــي، خــو 
اوالدونــه يــې يــا ټــول دنيايــي ګټــو او تجــارت تــه ليږلــي او يــا صــرف عصــري زده 
کــړې پــرې کــوي، تــر څــو ســبا ډاکتــر، انجنيــر او مأمــور شــي او ښــې پيســې ورتــه 

وګټــي.
دا ســمه ده چــې عصــري زده کــړې هــم د نــن وخــت يــو فــرض او اهــم ضــرورت 
دی، مګــر پــه دې هــم پوهيــږو چــې د عصــري زده کــړو پــه نســبت د دينــي زده کــړو 
برخــه خــورا زياتــه نيمګــړې ده. يعنــې هــر څــوک پــر خپلــو زامنــو عصــري زده کــړې 
کــوي، ډاکتــران، انجينــران او نــور ښــه ډېــر دي. خــو پــه دغــه زمانــه کــې علمــاء ډېــر 

کــم دي، د علمــاؤ برخــه ډېــره نيمګــړې ده.
عصــري زده کــړو تــه هــر څــوک خپــل زامــن ليــږي، هغــه کــې څــه کمــی نشــته، 
علمــاء کــرام بايــد پــر خپلــو زامنــو دينــي درســونه ووايــي او د اللــه تعالــی ديــن تــه 

يــې وقــف کــړي.
ــر خپلــه برخــه )نبــوي  ــد دا معنــی لــري، چــې دوی پ ــه، د علمــاؤ دغــه چلن کــه ن
ــت  ــوم حيث ــام ک ــتر مق ــه س ــه دغ ــه دوی ت ــه دي. ک ــېمان او خف ــر پښ ــت( ډې وراث
درلــودی، نــو ولــې پــر خپلــو زامنــو دينــي درس نــه وايــي؟! خــو معلوميــږي، چــې 
دوی تــه دينــي زده کــړې ارزښــت نــه لــري او هڅــه کــوي چــې د دينــي تعليــم پــر 
ځــای پــر خپلــو اوالدونــو عصــري تعليــم وکــړي، ځکــه د دوی پــه نظــر لــه علمــاؤ 
ــد  ــور مســلکيان ښــه دي او ښــې پيســې او ښــه ژون ــران او ن ــران، انجني څخــه ډاکت
 دغــو علمــاؤ اخــرت هيــر کــړی او ټــول عــم او غــم يــې د دنيــا ژونــد 

ً
لــري، اصــا

پــورې تړلــی.
ــړو  ــري زده ک ــا د عص ــې ګوي ــي چ ــه اخل ــی ن ــر دې معن ــوک پ ــرې دې څ دا خب
مخالفــت کــوم، بلکــې عصــري زده کــړې هــم فــرض دي. خــو پــه اوســنۍ زمانــه 
کــې دينــي زده کــړو تــه هــم ډېــره زياتــه اړتيــا ده. عصــري زده کــړې هــر څــوک پــر 
خپلــو زامنــو کــوي، خــو د دينــي زده کــړو برخــه نيمګــړې ده، دا برخــه بايــد علمــاء 

راټينګــه کــړي.
نو ای علماء کرامو او دينداره وګړيو!

خپــل ځانونــه او اوالدونــه د اللــه تعالــی ديــن تــه وقــف کــړئ، هغــه ســتر مقــام تــر 
الســه کــړئ چــې اللــه تعالــی يــې پــه بــدل کــې تاســې ســره د جنــت وعــده کــړې 
ده. خپــل اوالدونــه هغــه علــم تــه وقــف کــړئ، چــې طالبانــو تــه يــې مائکــې خپــل 
وزرونــه غــوړوي. لــه انبيــاء عليــم الســام څخــه مــال او جايــداد پــه ميــراث نــه دی 
پاتــې، بلکــې لــه هغــوی څخــه علــم پاتــې دی، نــو هــر چــا چــې دغــه علــم زده او 
نــورو تــه ورســاؤ، هغــه د انبيــاء عليهــم الســام وارث دی. ځکــه چــې اللــه تعالــی 
پــه دينــي علــم کــې خيــر ايښــی او چــا تــه چــې اللــه تعالــی د خيــر اراده وکــړي، نــو 
هغــه تــه پــه ديــن کــې پوهــه ورکــوي، دا د اللــه تعالــی يــو ځانګــړی رحــم دی، دا 

مقــام هــر چــا تــه نــه حاصليــږي.
ای علماؤ!

پــه دنيــاوي مــال او دولــت مــه غولېــږئ، پاتــې دنيــا پاتــې وګڼــئ او د ابــدي ژونــد 
لپــاره فکــر وکــړئ.

ګرېــوان کــې ســر ښــکته کــړئ او فکــر وکــړئ چــې تاســې پــه دغــه وروســتۍ زمانــه 
کــې د خپــل رب پــر وړانــدې څومــره ســتر مســؤليت لــري؟!

۱: د عمــر بن عبدالعزیز میرمن فرمایي: عمر په ژړا کور ته 
راغلی، میرمن یې وایي:- ما ورته وویل: څه کیسه ده، عمر 
مت زمــه داري واچول، الله 

ُ
وویل: زما پر ســر یې د ټوله ا

)جل جاله( د قیامت په ورځ د هر یتیم مســکین کونډي 
او بیچاره پوښتنه به راڅخه کوي، او رسول الله )صلی الله 
مت وکیل وي، زه به څنگه دا حســاب 

ُ
علیه وســلم( به د ا

ورکوم.
۲: د عمــر بن عبدالعزیز یوه کوچنــی لور وه، د اختر ورځ 
وه، په ژړا راغله، پار یې ځیني وپوښتل: لوري ولي ژاړې؟ 
لور یې ورته وویل: ټولي انجوني نوي جامې اغوندي، زه د 
امیر المؤمنین لور یم، مګر زړې جامې مي اغوستي دي..!
عمر چي د لــور خبري واوریدې، خفه ســو، والړ د بیت 
المال مســوول )خزانــه دار( ته یې وویل: آیــا ماته اجازه 
راکــوې، چي د خپلــي راتلونکي میاشــتي د معاش څخه 
مصرف وکــړم؟ خزانه دار ورته وویل: ولــي اې د مؤمنانو 

امیره څه شوي دي؟ 
عمر بن عبدالعزیز د خپلي لور کیســه ورتــه وکړه، خزانه 
دار ورته وویل: اجازه به درکړم، خو په یو شــرط؟ عمر بن 
عبدالعزیز وپوښتل: کوم شــرط؟ خزانه دار ورته وویل: ته 
به ماته دا ضمانت راکړې، چي ته به راتلونکې میاشــت هم 
ژونــدۍ یې او هغه کار به کوې چــي معاش یې ال د مخه 
اخلې او مصرفوې یې. عمر بن عبدالعزیز چي دا واوریدل 
خزانه دار یې پریښود، بیرته کور ته راوګرځید، اوالدونو یې 
پوښتنه ځیني وکړه: څه دي وکړل پاره؟ عمر بن عبدالعزیز 
ورته وویل: آیا تاسي صبر کوالی شئ، تر څو موږ ټول په یو 
ځای جنت ته داخل شو، او که صبر نه شئ کوالی، نو پار 
به مو جهنم ته داخل شــي. اوالدو یــې ورته وویل: بالکل 

صبر کوو پاره. 
خزانې ډکي وې، نه ســوالګر وو، نه د چــا اړتیا وه، ذکات 
اخیســتونکي نه و، خیرات غوښــتونکي نه و، هر چا بیت 
المال ته د خپلي سرمایې څخه ټاکلی حد یا ذکات ورکاوه، 
مګــر خپله د وخت امیر خپلو اوالدو تــه د اختر جامې نه 
ســوای اخیســتای. دا وخت عمر بــن عبدالعزیز د )۳( 
براعظمونو مشر او امیر وو…!!! )۲۲( لکه میله مربع ځمکه 
کي د اســام بیرغ رپیده او د ده پاچاهي ورباندي چلیده، 
هر مازیګر به یــې د بیت المال مالیه راټولول او ټول مال به 

یې پر خوارو، غریبو او مستحقو خلګو باندي ویشه.
۳: یــوه ورځ د مصر د صنغا په ښــار کي یو ماشــوم یو چا 
ووژی، نو عمر بن عبدالعزیز د هغه ښار والي ته یې وویل: 
که چیري ددې بې ګناه ماشــوم قاتل پیدا نه شو، د ټول ښار 
خلګ به ورسره قصاص کړم، هغه وو چي قاتل پیدا شو او 

قصاص شو.
۴: عمر بن عبدالعزیز د خپل ســلطنت په دوران کښې یوه 
ورځ کورته راغلۍ، خپلې میرمني ته یې وویل: که پیســې 
درســره وي رایې کړه چــې انګور پرې واخلــم، ځکه نن 
ورځ مــې انګورو ته ډیر زړه شــوی، میرمني یې په جواب 
کي ورته وویل: زه پیســې نه لرم. مګر د تعجب ځای دی، 
چې تاسو سره له دې چې د وخت أمیرالمٶمنین یاست، بیا 
هم د انګورو د اخیســتلو توان نه لری. عمر بن عبدالعزیز 
وفرمایل: هو! دا صحي ده، مګر دغه حالت ماته څو چنده 
تــر دې بهتر دی، چې د قیامت په ورځ د یو خائن په صفت 
په دوزخ کې وغورځول شــم او د خپل بــادار په وړاندي د 

کتلو هیڅ سترګې ونه لرم.
۵: د خلګو خبرې ســمې تعبیرول: عمر بــن عبدالعزیز د 
شپې یو مســجد ته والړی، کله چي هلته زیاته تیاره وه، او 
په مسجد کښي خلګ بیده وه، نو عمر بن عبدالعزیز پر یو 
کس باندي وختی، هغه ســړی نارې کړې ویل: ړوند یې؟ 
عمر بن عبدالعزیز ورته وویل: ړوند نه یم، بلکي عمر یم. 
د ســاتونکو څخه یو کس وویل: دغه کس تاته ړوند ووایه، 
عمر بــن عبدالعزیز وویل: ړوند یې نــه دی ویلی، بلکي 

پوښتنه یې وکړه: چي ړوند یې؟ ماورته وویل: عمر یم!
۶: یوه شــپه عمر بن عبدالعزیز د دولتي څراغ رڼا ته دولتي 
کاغذونه مطالعه کوله، چې غــام یې راغلی، د کور کومه 
 څراغ مړ کړ،

ً
موضوع یې بیان کړه. عمر بن عبدالعزیز فورا

هغه ورته وویل: ولي دي څــراغ مړ کړ؟ عمر وفرمایل: په 
دولتــي تیلو باندي د شــخصي معاماتو خبري کول حرام 

دي.
۷: د عراق یوه بیوزله کونډه د دمشق کوڅو کې یوه زاړه کور 
ته ننوتله، دننه یې په تعجب سره د کور یو طرف او بل طرف 
ته کتل، د کور میرمن یې وپوښتله: دا رښتیا د امیرالمؤمنین 
کور دی؟ هغې ورتــه وویل: هــو، دا د امیرالمؤمنین کور 
دی. کونډې وویل: موږ د کنډوالــو او ویجاړ کورونو واال 
امیرالمؤمنیــن ته راځو، چي کورونه راجوړ کړي، مګر د ده 
خپل کور وران او کنډواله دی، نو موږ ته به یې څنګه راجوړ 

کړي؟ د امیرالمؤمنین میرمني ورته وویل: ستاســو په څیر 
خلکو ته د کورونو جوړولو له وجهې دا کور داسې کنډواله 
او ویجــاړ ګرځیدلی دی. کونډه د امیرالمؤمنین له میرمني 
سره کښیناسته، دواړي په مجلس اخته شوې، د کور په یوه 
کونــج کې یو مزدور په کار بوخت وو، د امیرالمؤمنین عمر 
بن عبدالعزیز میرمنې کونډې ســره د مجلس پر مهال هغه 
مزدور ته ډیر کتل، کونډه حیرانه شــوه، چي د مســلمانانو 
د امیــر میرمن پردي مزدور ته دومره پــه ځیر ولې ګوري، 
آخر یې ورته وویل: ســتا لپاره ډیره بــده خبره نه ده، چي د 
امیرالمؤمنین میرمن یې او پردي سړي ته دومره په ځیر ځیر 
ګورې؟ میرمني ورته موسکۍ شوه او کونډې ته یې وویل: 
دا پردی مــزدور نه دی، دا پخپلــه امیرالمؤمنین دی، هغه 

خپل کار پخپله کوي.
۸: أمیرالمؤمنیــن عمر بن عبدالعزیــز بیت المال ته راوړل 
شــوي مڼې پر خلګو وېشلې چي ماشوم زوی یې تر تقسیم 
مخکي یوه مڼه واخیسته، تر څو وئې خوري، خو خولې ته 
تر رسولو مخکي أمیرالمؤمنین ځیني واخیسته او ماشوم په 
ژړا کور ته د مــور خوا ته والړی، امیر المؤمنین چي کله د 
مڼو د تقسیم څخه فارغ شو کور ته راغلی، نو میرمني ته ئې 
د خپل زړه درد داســي ووایه: فاطمې! د خپل ماشوم د السه 
د مڼې اخیســتل دومره دروند راته تمام شوه، لکه خپل زړه 
چي راوباســم، مګر زه د مســلمانانو په مال کي تر خیانت 
کولو وروســته نه غواړم هغه څه د السه ورکړم چي هغه زما 

د رب سره دي.
۹: فاطمه د عبدالملک بادشاه لور، د مروان بادشاه لمسۍ 
او د عمر بن عبدالعزیز میرمن وه، نوموړې د امویه خلفاوو 
د کورنــۍ څخه وه. پار یې داســي ســره زر او جواهرات 
ورکړي وه، چي مثــال یې نه لیدل کیدی، کله چي عمر بن 
عبدالعزیز بادشــاه شو. خپلي میرمني فاطمې ته یې وویل: 
ستا خوښــه ده! چي دغه ســره زر او جواهر بیت المال ته 
ســپارې او که اجازه راکوې چي ســره جا شو. ځکه زما 
دا نا خوښــه ده، چي زه، ته او دغه ســره زر دي په یوه کور 
کي ســره واوسیږو. نیکي میرمني ورته وویل: نه بلکي! ستا 
خوښــه ده! پر دغو او پر نورو اضافي )ټولو ســرو زور( ستا 
واک دی چــي څه په کوې. امیرالمؤمنین یو چا ته امر وکړ: 
دغه سره زر او جواهرات یوســی، بیت المال ته یې تسلیم 
کړی. کله چي امیرالمؤمنین وفات او یزید بادشــاه شو. نو 
فاطمې ته یې وویل: که خپل سره زر او جواهر غواړې، در 
به یې کړم.؟! فاطمې ورته وویل: نه! په الله قســم د هغه په 
ژوند کي چي مي خپل نفس په خوشــحاله نه کړ، له مرګ 

وروسته یې څنګه بیرته واخلم.
۱۰: د بادشــاهۍ په لومړي کال د بیت اللــه متولیان ورته 
راغلــل او ورته ویې ویل: هر کال به د وخت بادشــاه بیت 
الله ته نوی غاف ورکاوه، ســږ کال به تاســو بیت الله ته 
ښــکلۍ غاف راکوئ، عمر بن عبدالعزیز ورته وویل: په 
الله قسم په سرو زرو کې د بیت الله تر پوښلو د یوه غریب 
نس مړول ما ته ډیر خوند راکوي، ځئ بیت الله پوښــونو ته 

اړتیا نه لري. الله دې له عمر څخه راضي شي.
۱۲: عمــر بــن عبدالعزیز ته د زکات مالونــه راغله، نو یې 
مت 

ُ
امر وکړ: پر غریبانو یې وویشــئ. ورته وویل سوه: په ا

مسلمه کي فقیر او غریب نه دی پاته، بلکي ټول غنیان دي. 
بیا یې وویل: اسامي لښکري په مجهزه کړی. ورته وویل 
سوه: اسامي لښــکري د مال او اسباب له طرفه پوره دي. 
بیا یې وویل: ځوانانو ته ودونه په وکړئ. ورته وویل ســوه: 
چا چي واده غوښتی واده یي وسو او اوس هم مال پاته دی. 
بیا یې وویل: د پوروړو پورونه په آداء کړئ. د پوروړو د پور 
تر آداء کولو ورســته بیا هم مال پاته شــو. بیا یې وویل: په 
یهودو او نصاراو کي که څوک پوروړی وي د هغوی پورونه 
ور آداء کړئ. د هغوی پورونه هم آداء کړل ســوه او وویل 
سوه: مال پاته دی. ویې ویل: طالب علماوو ته یې ورکړئ. 
هغوی ته هم پوره مال ورکړل سو بیا هم مال پاته شو. بیا یې 
وویل: غنم په رانیســی او ددې لپاره یې د غرونو پر سرونو 
وپاشــئ، چي څوک ونه وایي: د مسلمانانو په ملکونو کي 

مرغان وږي دي.
۱۳: عمر بــن عبدالعزیز ته وویل ســوه: ای امیرالمومنین 
خلک سرکښــه او بد اخاقه شــوي دي، یعني سلوک او د 
خلکو ســره په ورځني ژوند کې ښه رفتار او ګفتار نه کوي، 
دوی نه جوړیږي بې له قمچینه. عمر بن عبدالعزیز وویل: 
دروغ وایاســت، خلک عدالت برابري او حق ســموي، نه 
قمچینه. کله چي موږ د اســامي قوانینو ســره برابر ژوند 

کاوه، دغسي حال مو وو.
۱۴: عمر بن عبد العزیز د مرګ پر بستر پروت وو، هغه پوه 
سو چي عســکر یې په خوراک کې زهر ورکړي دي، نو یې 
را وغوښــتی، ورته ویې ویل: ولې دي مــا ته په خوړو کې 

زهر راکــړي دي؟! هغه د بیري لړزیــدۍ، په دریدلي آواز 
یې وویل: ســتا کورنۍ بنو امیــه زر )۱۰۰۰( دیناره راکړي 
دي چي تا ته زهر درکړم. عمر بــن عبدالعزیز ورته وویل: 
زر )۱۰۰۰( دینــاره بیت المال ته وســپاره او ځه! ما د الله 
ســبحانه وتعالی لپاره بخښــلی یې، ددې ځایه ځان لیري 

کړه، دلته دي خلک وژني.
که څه هم مهربانه امیر د مرګ د سختیو سره الس او ګریوان 
وو، او د مرګ پر بســتر پروت وو، مګر بیا هم د مسلمانانو 
د بیت المال غم ورسره وو، همداشان سره ددې چي پر هر 
څه قادر وو، بیا یې هم خپل قاتــل ته عفوه وکړه. ځکه یې 
وکوالی شول چي د خپل دوه کاله او شپږ میاشتني خافت 

په دوران کي فقر له منځه یوسي او عدالت خپور کړي.
د عمــر بن عبدالعزیز د مړیني په شــپو او ورځو کې یو چا 
یو عیســایي راهب ولیدی چې ژړل یې، کله یې چې د ژړا 
د ســبب پوښتنه وشــوه؟ هغه ورته وویل: ځکه ژاړم چې د 
ځمکــې پر مخ یو نور وو، او له نن وروســته به هغه نور نه 

وي. 
هغه أمیرالمٶمنین چي د هغه په وفات باندي د مســلمانانو 
څخه زیات یهودیانو او عیســویانو ژړلي وه، حضرت عمر 

بن عبدالعزیز )رحمة الله علیه( وو.
په اموي خلفاوو کې دی یوازینۍ بادشاه وو، چې آن عباسي 
خلفاوو یې هم احترام کاوه، پر دې عاوه دی عیســایانو او 

نورو کفارو ته هم د احترام وړ شخصیت ؤ.
د محمــد بن معبــد په نوم یو کس وایــي: زه د روم واکمن 
ته ورغلم، هغه پر ځمکه ناســت وو، سخت خپه وو، ورته 
ومې ویل: څه کیســه، ولې دومره خپه یې؟ ویل یې: ته نه 
یې خبر خورا لویه پیښــه رامنځته شوې ده؟ ما وویل: څه 
پیښــه؟ د روم پاچا راته وویل: د مسلمانانو خلیفه عمر بن 
عبدالعزیز وفات شــوی دی، هغه زیاته کړه: زما یقین دی 
که د عیســی بن مریم )علیه الســام( وروسته بل چا مړي 

راژوندي کوالی شوی، نو هغه به عمر بن عبدالعزیز وای!
د عمــر بــن عبدالعزیز په عهد کې ټول ولــس په ماړه نس 
بیده کیدی، فقــط یو نفر وو، چې وږی به بیده شــو، هغه 
نفر خپله أمیرالمٶمنین عمر بن عبدالعزیز وو. عمر بن عبد 
العزیز د ځواني په زمانه کې خورا زیات لګښــتونه کول، د 
ده جامې، خوشــبوي، خواړه خلکو کې په نوم وو، آن د ده 
ځانګړی مغرورانه تګ خلکو کې په »مشــیة العمریة« سره 
مشــهوره وو، داسي ښایسته جسم یي درلود چي هره جوړه 
به اغوســتله د جسم ښکا به یې په کښــي معلومیدله، په 
خپل وخت کې یې مثل نه وو، مګر چي خلیفه شو دې هر 
څه ته یې شــا کړه، دومره د ُزهد، عاجزي او سادګي ژوند 
یې غوره کړ او دومره ډنګر شو، چي د بدن هډوکي به یې په 

جامو کي جا جا معلومیدل.
عمر بــن عبد العزیز اللــه وایي: موږ ســلف او صالحین 
لیدلي وه، هغوی دا ګمان نه کاوه، چې پوره عبادت او د الله 
سبحانه وتعالی اطاعت یوازي په روژه او لمانځه کي دی، 
بلکي عبــادت دا هم دی چې د خلکو عزتونه، مالونه لوټ 
نه شــي او د خلکو د ناموس خیال وساتل شي، هغه څوک 
چې د شــپې والړ وي تهجد کوي او د ورځي روژه نیسي، 
که خپل ژبه ونه ســاتي، نو د قیامت په ورځ به مفلسه وي، 
داسې مفلســه چې د قیامت په ورځ کي به د ده ښه اعمال 
هغه کسانو ته ورکول کیږي چې ده یې عزت، ناموس او مال 
لوټ کــړی وي، او که د ده په نیکیو باندي د هغوی حقوق 
نه پوره کیدل، نو د هغوی ګناهونه به پرده اچول کیږي او بیا 

به جهنم ته وغورځول سي.
عمر بن عبدالعریز د مور له خــوا د دوهم خلیفه حضرت 

عمر فاروق )رضي الله عنه( لمسی وو.
حضرت عمر بــن خطاب )رضي الله عنــه(د خافت پر 
مهال امر کړی وو، چي هیڅوک باید اوبه له شــیدو ســره 
ګډي نه کړي، یوه شپه حضرت عمر بن خطاب )رضي الله 
عنه( د خلکو د احوال اخیســتو لپاره په ښار کي ګرځیدی، 
چي د یوې ښــځي آواز یې واوریده، خپلي لور ته یې ویل: 
اوبه له شــیدو ســره ګډي کړی، خو لور یــې ورته وویل: 
خلیفه امر کړی دی، چي هیڅوک باید اوبه له شــیدو سره 
ګډي نه کــړي، مور یې ورته وویل: دلته نــه امیرالمومنین 
شــته او نه هغه په موږ خبریږي، مګر لور یې جواب ورکړ: 
که امیرالمومنین نشــته، نو الله ســبحانه وتعالی خو شته. 
حضرت عمر )رضي الله عنه( ددې جواب په اوریدو ســره 
ډیر خوشحاله شو، خپل زوی ته یې وویل: ته ددې انجلۍ 
ســره واده وکړه، او ویې ویل: زه هیله لرم چي هغه ښــځه 
به داســي زوی وزیږوي چي پر دري برعظمو به حکومت 
کوي، عمر ثاني )عمر بــن عبدالعزیز( د دغه واده څخه د 
حضرت عمــر )رضي الله عنــه( د زوی د لور زوی یعني 

لمسۍ وو.

لیکوونکی: فرید احمد )مبارز(لیکوونکی: فرید احمد )مبارز( ابو عمرابو عمر

 د عمر بن عبدالعزیز )رحمة الله علیه( غوندې د عمر بن عبدالعزیز )رحمة الله علیه( غوندې
 عدالت خپل کړئ، تر څو یو وار بیا پر یوه ویاله څنګ پر  عدالت خپل کړئ، تر څو یو وار بیا پر یوه ویاله څنګ پر 

څنګ زمری او هوسۍ اوبه سره وڅښي!څنګ زمری او هوسۍ اوبه سره وڅښي!

 هغو علماؤ ته؛  هغو علماؤ ته؛ 
 چې پر خپلو زامنو دیني  چې پر خپلو زامنو دیني 

زده کړې نه کوي!زده کړې نه کوي!
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ــن  ــي : )امی ــړه؛ وای ــه وک ــتنه ران ــل پوښ ــوه محص ــپه ی ــره ش تې
صېــب! دا ]امــر ثانــي[ بــه نــو کلــه اورو؟ تېــر کال خــو یــې د امــر 
ثانــي پــه تمــه رابانــدې تېــر کــړ مګــر تــر غــوږ نــه شــو! نــو اوس 
ــي  ــدا شــوې چــې؛ دا اوس امــر ثان ــه پوښــتنه دا هــم پی ــه بل مات
ــي تحصیــات  ــي ]د ښــځو عال دی، کــه امــر ثالــث؟ چــې وای
بــه تــر امــر ثانــي بنــد وي[ مطلــب د امــر ثانــي خــو یــې مخکــې 
ال ویلــي وو، ځکــه خــو زه وایــم چــې دا بــه امــر ثالــث وي، نــه 
امــر ثانــي!( تېــر کال چــې کلــه ســپین لښــکر غربــي اشــغال تــه 
د افغانســتان پــر پاکــه ځمکــه )نــه پــر هــوا یــې( فــول ســټاپ ).( 
ــو  ــل ، ن ــه ننوت ــورو ښــارونو ت ــل او ن ــې کاب ــه ی کېښــود، ځواکون
ــم پــه برخــه کــې یــې لومړنــی 

ُ
د ښــځینه عصــري تعلیــم او تعل

ــپږم  ــه ش ــې ل ــه نجون ــي(( ب ــر ثان ــر ))ام ــې ت ــدا ؤ، چ ګام هم
ټولګــي څخــه پورتــه مکتــب تــه نــه ځــي؛ پرتــه لــه ځینــو ســیمو 
څخــه! د دغــۀ خبــر لــه آورېــدو ســره ځینــې خلــک پــه دې تمــه 
شــول؛ چــې ګنــي پــه لنــډ وخــت کــې بــه نــو دا النجــه حــل او 
دا مغلوقــه بــه خاصــه شــي، تــر دې چــې څــو ورځــې وړانــدې 
ــړ،  ــادر ک ــې ص ــم پس ــوب ه ــل مکت ــړو وزارت ب ــوړو زده ک د ل
چــې پــه هغــۀ کــې بیــا د ښــځینه محصانــو پــر لــوړو زده کــړو 
ــه بیــرون  ــر )امــر ثانــي( بندیــز لګېدلــی ؤ؛ دې موضــع پ هــم ت
ــه یــې  او دننــه کــې ځینــې حساســیتونه را وپــارول او هــر چــا ت
پــر ســپین لښــکر د نیوکــو موقــع برابــره کــړه، تــر دې چــې یــوه 
احساســاتي ســړي د رســنیو پــه مخکــې خپــل تحصیلــي اســناد 

هــم څیــرې کــړل.
راځم د محصل ورور د پوښتنې ځواب ته!

ــه  ــه د څ ــکر ت ــپین لښ ــه! س ــوره ملګری ــل: ګ ــه ووی ــې ورت ــو م ن
بانــدې څلــورو لســیزو ړنګــې ورپاتــې دي، ځکــه خــو مشــران 

ــځ شــوي. ــر من ــګ ت ــاڼ او پړان اوس د پ
زه پــر دې کلــک یقیــن لــرم چــې د ســپین لښــکر پــه ســر کــې د 
کار او فکــر خلــک شــته، هلتــه بــا احساســه، بــا وجدانــه او لــه 
اللــه څخــه وېرېدونکــي ســره ټــول شــوي دي ، د هــرې مغلقــې 
ــر  ــو ابعــادو پــوره غــور کــوي او د اصــاح پ ــر ټول او معضلــې پ

الرو چــارو یــې ژور فکــر.
ــې  ــانیت ی ــول انس ــور ده او ټ ــځه م ــې ښ ــږو چ ــول پوهې ــوږ ټ م

زیږولــی ، هغــوی چــې ښــځې تــه ســپک نظــر کــوي جاهــان 
دي نــه عالمــان؛ ځکــه چــې عالــم هېڅکلــه )پــه نــوم( بشــر تــه 

ــو. ــځې ش ــلمانې ښ ــو د مس ــوي، وار خ ــه ک ــت ن اهان
پــر دې مســئله ټــول علمــاء ایمــان لــري او هېــڅ اختــاف یــې 
تــر منــځ نشــته- چــې د انســانانو لومړنــۍ مــور )بــي بــي حــوا( 

ده.
هغــه چــې زمــوږ پاچاهــان او ګدایــان بــه ګــډ او بــې توپیــره تــر 
قیامتــه د صفــا او مــروا غونډیــو تــر منــځ پلــي ځغلــوي )بــي بــي 

هاجــره( وه.
چا چې د ټول عالم بهترین زیږولی )بي بي آمنه وه(.

ــم تــه پــۍ ورکولــې او پــه غېــږه کــې بــه 
َ
چــا چــې رحمــت د عال

یــې پــه نازونــو للــو کولــو )بــي بــي حلیمــه(وه.
پــه لومــړي ځــل چــې چــا د حضــرت محمــد )صــل اللــه علیــه 
ــي  ــرې راوړی )ب ــې پ ــان ی ــړی او ایم ــق ک ــلم( تصدی ــه و س و آل

بــي خدیجــه( وه.
هغــه چــې د پاکــۍ شــاهدي یــې اللــه پــاک پخپلــه وویلــه )بــي 

بــي عائشــه صدیقــه( وه.
ــهادت  ــې د ش ــام ک ــه اس ــې پ ــل ی ــړي ځ ــه لوم ــې پ ــه چ هغ
ــاط( وه. ــت خی ــمیه بن ــي س ــي ب ــړی )ب ــل ک ــام خپ ــی مق لومړن
هغــه چــې د پیغمبــر )ص( پــه مخکــې یــې اللــه پاک د شــکایت 
آوریدلــو صریــح تصدیــق کــړی )بــي بــي خوله بنــت ثعلبــه( وه.

چــا چــې د معترضــو ښــځو هغــې پوښــتنې تــه منطقــي ځــواب 
ــه اســام کــې  ــه پ ــه ت ــوه نارین ــې ی ــې: ))ول ــل ی ورکــړ چــې وی
ــړه  ــم مې ــه د دوی ــځینه ت ــوې ښ ــو ی ــځې روا دي، خ ــور ښ څل

ــه( وه. ــي حنیف ــي ب ــته(( )ب ــم نش ــازه ه اج
ــر انســان پــر وړانــدې د حــق  چــا چــې د فرعــون غونــدې متکب

کلمــه پــه جرئــت ســره وویلــه )بــي بــي آســیه( وه.
چــا چــې د یهــودي دسائســو پــر وړانــدې لومړنــی قــدم اخیســتی 

)مریــم بنــت عمــران( وه.
د چــا چــې پــه یــوه تشــه دعــا د هغــې د ســر د وېښــتانو پــه انــدازه 

محمــدي امــت وبښــل شــو )بي بــي فاطمــه( وه.
ــوځ  ــان ف ــی افغ ــه خوړل ــې مات ــدان ک ــه می ــد پ ــې د میون ــا چ چ
د انګلیــس پــر وړانــدې بېرتــه د جګــړې ډګــر تــه ورټــول کــړ او 

ــدۍ( وه. ــه میون ــی هــم شــو )مال بریال
ــه  ــورو ل ــار د کابلچ ــه پ ــاتنې پ ــزت د س ــل ع ــې د خپ ــا چ چ
الســه - پــه کابــل ښــار کــې د مکرویانــو د یــوه بــاک لــه لــوړ 
پــوړ څخــه، لــه کړکــۍ نــه النــدې ځــان را غورځولــی )بــي بــي 

ــه( وه. ــد افغان ناهی
ــل زرو  ــر س ــران او ت ــت زره پیغمب ــل څلرویش ــې یوس ــا چ چ

ــځې دي. ــې ښ ــې ی ــي؛ ټول ــرام روزل ــه ک ــات صحاب زی
هغــه چــې مــوږ تــه د ژوندانــه اساســي حــرکات راښــیي )مــور( 

ده.
هغوی چې زموږ احساسات او اخاق روزي ښځې دي.

هغــه چــې مــوږ تــه پــه لومــړي ځــل د اللــه پــاک زړه راښــکونکی 
مبــارک نــوم او انســاني اخــاق را ښــیي )مــور( ده.)رحمــة اللــه 

علیهــن اجمعیــن(
مطلــب ښــځینه او نارینــه دواړه د انســانیت پــه خورولــو او 
انســاني قشــر تــه د ودې ورکولــو پــه هکلــه ســره برابــر دي، همــدا 
راز پــه عقیــدوي ُبعــد کــې هــم توپیــر نــه ســره لــري او نــه هــم 
پــه فرائضــو او نوافلــو کــې د دوی تــر منــځ فــرق شــته؛ بلکــې پــه 
ځینــو مــواردو کــې دوی )ښــځینه( د نارینــه وو پــه پرتلــه امتیــاز 

هــم لــري.
ــو  ــو پیغمبران ــر د ټول ــته، مګ ــره نش ــې پیغمب ــځو ک ــه ښ ــه پ ک

مورانــې او د ژوندانــه خــوږې ملګــرې یــې ښــځې وې.
دوی ریښتینې اتانې ځکه دي؛ چې اتان همدوی روزلي.

ــه  ــو... اوس تاســو فکــر وکــړئ! د ښــځو کارنامــې مــوږ ت ښــه ن
ــه  ــځو ت ــا ښ ــر چ ــل ه ــر ب ــاء ت ــوولې او علم ــو راښ علماءکرام
ــځه دې  ــې ښ ــه ده چ ــه ممکن ــو څرنګ ــري، ن ــرام ل ــات احت زی
ــوق  ــلم حق ــلب او مس ــې دې س ــت ی ــوي، کرام ــه واچ ــس ت قف

ــي! ــرې واخل ــې دې ت ی
پــه پښــتني قبائلــو کــې یــوه مقولــه ډېــره مشــهوره ده چــې وایــي: 
)مایــان او منصبــداران د ښــځو مــزدوران وي( یانــې دغــه قــول د 
همــدې خبــرې تصدیــق کــوي، چــې علمــاء لــه ښــځو ســره تــل 

ښــه او نېــک تعامــل لــري.
ــادوي چــې  ــات ی ــت زی ــل هــر چــا دغــه ای ــر ب علمــاء کــرام ت
ــې  ــک؛ چ ــه خل ــر هغ ــره براب ــه دي س ــي: ))ن ــاک فرمای ــه پ الل
علــم لــري او هغــه چــې علــم نــه لــري(( نــو څرنګــه ممکنــه ده 

ــم مخــه نیســي.
ُ
ــم او تعل ــه د ښــځینه تعلی چــې علمــاء ب

ــو روښــان  ــاره تعلیمــي نصــاب او ی بلــې! د ښــځینه زده کــړو لپ
میکانیــزم اړیــن دی، خــو دا دواړه بایــد پــه اســامي مېتــود کــې 
جــوړ شــي، نــه لــه کفــري تفکراتــو څخــه د تقلیــد پــر اســاس.
اوس ټــول پــر دې پــوه دي؛ چــې د حکومــت پــه چــوکاټ کــې 
ــا شــته او داســې مــوارد زیــات  ــه کلکــه اړتی ــو ت ښــځو کارمندان

راځــي، چــې هلتــه خوینــدو تــه اشــد ضــرورت وي.
ــه دي چــې ښــځینه تعلیمــات یومــخ  ــوه ن ــو زمــوږ مشــران ناپ ن

بنــد کــړي.
ــې  ــې  لوڼ ــه خپل ــرانو ب ــو مش ــې د ځین ــه ده چ ــه ممکن دا څرنګ
زده کــړې کــوي، خــو د نــورو نازولــو لورګانــو تــه بــه اجــازه نــه 
ــه  ــه ادام ــو ت ــوړو تحصیات ــو او ل ــوي تعلیمات ــې ثان ــوي چ ورک

ــړي. ورک
دا چــې تــه اوســنی امــر )امــر ثالــث( بولــې اشــتباه کــوې! ځکــه 
ــه ؤ او  ــه هکل ــړو پ ــوي زده ک ــي د ثان ــر ثان ــر کال ام ــې د تې چ

ــه دی. ــه هکل ــوړو زده کــړو پ ــا د ل اوســنی بی
ــوي  ــا د ثان ــه خامخ ــه ب ــځو ت ــې ښ ــرم! چ ــاور ل ــوره ب ــو زه پ خ
ــه  ــو پ ــږي، خ ــول کی ــازه ورک ــو اج ــوړو تحصیات ــو او ل تعلیمات

ــه. ــې دنن ــوکاټ ک ــامي چ اس
دا امــکان لــري چــې پوهنځــۍ ورتــه مشــخصې شــي او د 
ــارې  ــه توګــه مخت ــه وو پ ــه د نارین ــه انتخــاب کــې ب ــو پ پوهنځی
نــه وي؛ ځکــه چــې پــه بــې ضرورتــه ځایــو کــې د دوی معنــوي 
ــه  ــو ل ــږي ، ن ــې تهدیدی ــه رســیږي او عفــت ی ــه صدم ــف ت موق
ــره  ــأن س ــه ش ــدودو )او د دوی ل ــه مح ــه دوی پ ــه ب ــدې امل هم
مناســبو( پوهنځیــو کــې خپلــې زده کــړې ســرته رســوي ان 

ــاءالله. ش
ــه وو  ــه نارین ــې ل ــه ک ــر څ ــه ه ــې پ ــیاطین ی ــاوي ش ــې دنی دا چ
ــه دغــه لطیــف قشــر ســره جــوت  ــر اوږه دروي؛ دا ل ســره اوږه پ

ــغ ګــذار دی. ــې نې ــت ی ــر عفــت او حیثی ــم او پ ظل
ــړې  ــدا ک ــي پی ــرې لطیف ــې او ډې ــاک دوی متفاوت ــه پ  الل

ً
ــا طبیعت

دي.
د دوی جســمي قوتونــه لــه نارینــه وو ســره دنیــا توپیــر لــري! نــو 
ولــې دوی هغــه کار تــه اړباســو چــې ورتــه پیــدا شــوې نــه دي!!!
ــه  ــه د ژوندان ــاوې )لک ــۍ اړتی ــې بهرن ــځو ټول ــې د ښ ــام ول اس

ــي؟ ــاړو ور اچول ــر غ ــه وو پ ــات( د نارین ــباب او ضروری اس
 
ً
هیلــه کــوم د هــر چــا احتــرام پــه خپــل ځــای کــې وکــړئ! لطفــا
ــا  ــرام وســاتئ، طبیعــت یــې مطالعــه کــړئ او بی د خوینــدو احت
هغــه کارونــه ورتــه وســپارئ چــې پــرې بــوج نــه شــي! پــر دغــې 
نکتــه تــر ټولــو اللــه پــاک او د هغــۀ رســول ښــه پوهیــږي! مطلــب 
کــوم حقــوق چــې ښــځو تــه اســام ورکــړي، بــل هېــڅ دیــن او 

جریــان یــې نــه شــي ورکولــی.
صبر وکړئ! ان شاءالله هر څه به سم شي!!!

زمــوږ مشــران عالمــان دي، هغــوی پــر ښــځو ظلــم نــه کــوي، 
ــه  ــه ځک ــبا کارون ــن س ــوی ن ــر هغ ــړئ! پ ــت ورک ــږ وخ ــط ل فق

ــي دي. ــر او پېچل ــې ډې ــوج دي چ ب
خــو تــر ټولــو مهمــه دا ده؛ چــې د ښــځو موضــوع فقــط نړیوالــو 
شــیاطینو پېچلــې کــړې، ځکــه خــو بایــد مــوږ او تاســو حوصله، 

صبــر او لــږ څــه عاقانــه فکــر وکــړو. 
ډاډ درکــوم چــې نــه بــه د خوینــدو ثانــوي تعلیمــات بنــد شــي او 

نــه یــې عالــي تحصیــات ؛ فقــط حوصلــه وکــړئ.

له تیرو څو ورځو راهیســې د رسینو په سرټکو کې دې خبرې ډېر زور 
اخیستی چې اسامي امارت د میرمنو د زده کړې خاف دی او د هغو 

پر زده کړو یې بندیز ولګاو.
بهرنۍ او ډېرې کورنۍ رسنۍ همدا یوه خبره کوي چې اسامي امارت 
نجونې له زده کړو محرومې کړي، دا به ښــه وي چې یوه میرمن نارینه 
ډاکټر معاینه کړي او که به دا ښه وي چې یوه میرمن، میرمنه ډاکټره معاینه 

کړي ؟ دایې وکړل، هغه یې وکړل.
مخکې له دې چې دا پوښتنه جواب شي؛ بهتره ده چې اوسني ښوونیز 
چاپیریال ته هم لږ سر وښکاره کړو چې ایا په اوسني وخت کې د میرمنو 

د زده کړو زمینه برابره ده او کنه؟
لوستونکي به ټول دا را سره مني چې په څلویښت کلنو انقابونو کې د 
بهرنیو اشغالګرو لخوا په افغانانو ډېر انقابونه راغلي، نه یواځې دا چې 
ګران هیواد یې په فزیکي توګه تر اشــغال الندې و، بلکې له فکري او 
کلتوري مخې یې هم اشغال کړی و او فکري اشغال له فزیکي اشغاله 

څو چنده زیات خطرناک هم دی. 
له دې اشغالونو د خاصون په موخه افغانانو په زرګونو شهیدان، معیوبین 
او معلولین ورکړل، ډېرو تنکیو ځوانانو خپلې ځوانۍ نذرانه کړې دي او 
اوس چــې د خداي پاک په لوی فضــل او د ملت پر ماتړ مو له ګران 
هیواد د اشغال ټغر ورټول کړ او له خپل هیواده مو هغوی وشړل؛ د یوې 

اسامي ټولنې رامنځته کول د هر افغان دنده او وظیفه ده.
د اسامي ټولنې جوړښت بېابېل ضروري اړخونه لري، په دې ټولو کې 
مهم اړخ د سالم ښوونیز چاپیریال برابرول دي، تر څو وکوالی شو زموږ 
کمکي ماشومان او نجونې په ارامه او ډاډمنه فضاء کې خپلې زده کړې 

پر مخ بوځي. 
د لــوړو زده کــړو وزارت د لنډ وخت لپاره د نجونــو په مخ د پوهنتونو 
دروازې تړلې دي او دا د سالم او ډاډمن چاپیریال برابرولو لپاره یو اقدام 

دی چې باید ټول هیواد وال ترې ماتړ وکړي. 
بلــه ال دا چې دا یوه دیني او ایماني وجیبه ده چې باید زموږ د خویندو 

حیا او پرده وساتل شي. 
متاسفانه چې دلته زموږ ډېر هیواد وال د غربي افکارو ښکار شوي دي او 
دېته یې زور ورکړی چې اسامي امارت د میرمنو زده کړې بندې کړې، 
نادره خو دا ده چې زموږ اسامپالو هیواد والو هم د دوي غږ ورسره بدرګه 

کړی.
هــر چا دا یوه خبره اورېدلې ده چې علم فرض دی او موږ هم منو چې 
علم فرض دی، خو که علم فرض دی، نو حیاء خو هم فرض عین ده؛ 

حتی د ایمان یوه برخه ده.

که علم فرض دي دا حجاب خوهم فرض عین دی.
که علم فرض دی له نامحرمو د ځان ساتل خو هم فرض عین دی.

که علم فرض دی د مسلمانو خویندو د عزت ساتل خو هم فرض عین 
دی. 

که علم فرض دی د اسامي ټولنې جوړول خو هم فرض عین دی .
ډېــره د حیرانتیا خبره دا ده چې علم فرض بولم؛ خو د حیاء فرضیت نه 

منم.
علــم ځکه کوم چې فرض دی؛ خو حجاب فرضیت راته شــین کفر 
ښکاري او که چا دا فرضیت په ځان عملي کړی وي، هغه تروریست 

بولم. 
علم ځکه کوم چې فرض دی، خو د اسامي ټولنې له فرضیته کرکه کوم. 
پوهنتون ته پتلون اچوم، مخ نه پټوم او که د ورځې شلو ځوانانو محصلې 
ته  او دېرش محصلې نجونې یو محصل ته اشــارې کوي؛ نو دا هېڅ 

عیب نه بولم؟
علم ځکه کوم چې فرض دی؛ خو د امت مســلمه د خویندو د عزت 

فرضیت په ورځ کې شل ځله تر پښو الندې کوم.
نن په داســې یوه جامعه کې زموږ تعلیم یافته ځوانان د ښځینه تعلیم د 
ترویج غوښتنې کوي، چې تر اوسه د تعلیم او د علم په معنی او مفهوم نه 
پوهیږي؛ تر اوسه د علم د فرضیت او د هغه د شرائطو په هکله ندي خبر.
ما ته خو ډېره جالبه داده، چې زموږ ځینې بې مغزه، دکتوران، ماسټران، 
اســتادان، محصلین ... عصري او دنیــوي زده کړو ته د فرضیت مقام 

ورکوي؛ مګر اصل فرضي علم ورته  عیب او د ترهګرۍ الره ښکاري.
یوې خور لیکلي: ماته مې مور او پار وایي؛ چې مدرسې ته مه ځه، بې 
الرې به شې؛ خو چې د کورس، مکتب او پوهنتون خبره شي، وایي علم 

فرض دی، پیسې هم بې شماره راکوي.
فکر وکړئ ! ته او خدای ! چې د تېر رژیم پر مهال په ټولنه او هغه هم په 
پوهنیزو مراکزو او دفاتېرو کې د یوې ښځینه محصلې/کارمندې پر ژوند 

او عزت څه لوبې و نه شوې؟
آیا له ښځینه محصلینو څخه د نمرو په بدل کې  د نفسي غریزې پوره 

کولو غوښتنې ونه شوې؟ 
آیا دولتي او شخصي سکتورونو کې په بار بار د جنسي ځورونې پیښې 

رامنځته نه شوې؟
آیا کوم بســت ته د ښځینه په ټاکلو کې له نوماندې د جنسي ځورونې 

قضیې په بار بار زموږ تر غوږو را ونه رسېدې؟ 
نورې ټولې خبرې هم له ځان سره پر ژبه تکرار کړئ، خو اوس یواځې 
په دې یوه خبره سوچ وکړئ چې پارلمان ته له نوماندو مېرمنو د جنسي 

اړیکو غوښتنې ونه شوې ! نور ال هم دالئلو ته ځای شته؟؟؟
که دالئلو ته ځای وي، نو آیا د هغو پېغلو کومې چې تخصص کوي؛ له 
حاله خبر یاســت؟ چې په دغه دوره کې به پرې څه تېرېدل؟ که څوک 
ترې خبر نه وي؛ د یوه دولتي روغتون په بستر کې یو څو شپې سبا کړئ 
! او یا هم یې په اړه له خپلو هغو ملګرو وپوښــتئ چې هلته یې شــپې 
سبا کړې، درک به کړئ چې څه تېر شوي او ټولنه تر کومو ژورو ګډوډه 

شوې؟.
اوس دې خبرې ته راځم چې وایي: زما خور، مور او یا هم مېرمن مې 

نارینه معاینه کړي او که ښځینه؟
نو زه دومره ورته وایم چې یو سړی دومره بې ناموسه شي چې په یو فاسد 
وخت کې یې یوه پېغله چې د ځوانۍ پسرلی یې هم تازه په ګانو راغلی 
وي؛ په داسې فیشني جامو کې یې هر سهار د نوي ناوکۍ په څیر فیشن 
هم کړی وي چې ځوانان خو پرېږده بوډاګانو هم ســترګې پکې خښې 
کړې وي او د جامو جوړښت یې هم دومره نازک وي چې په سل مترۍ 
کې یې هر اندام له ورایه پکې بغارې وهي، شــل کاله له نامحرمو سره 
په موټر کې ځي راځي، مکتب، صنف، کورس او پوهنتون کې ورسره 
یواځې او له محرم پرته درس وایي او اوســیږي دا ټول هر څه د خپلې 
لور، خور او میرمنې لپاره زغمي، نو آیا دا سړی به ونشي زغمای چې 
یوه مریضه خور او یا هم ښځه په داسې حال کې چې دوه-درې پایوازان 
هم ورسره وي یو نارینه داکټر معاینه کړي، سره له دې چې په ناروغ کس 

باندې ترحم او زړه سواندې هم زیاته وي.
نو د لوړو زده کړو وزیر د همدې نا خوالو د مخنیوي په موخه د انجونو 
زدکړې په موقت ډول، د یو سالم چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې بندې 

کړې دي. 
علم په نر او ښځه فرض دی؛ خو چې شل نور فرض عین پرې ماتیږي؛ 
دا علم نه، بلکې فســق او فســاد دی، څوک چــې د مېرمنو د زده کړو 
غوښــتونکی وي، نو لومړی دې ورته  اسامي او له فساده پاکه ټولنه او 
چاپېریال رامنځته کړي، بیا دې خپلې خویندې د  زده کړو ډګر ته وباسي.
یادونــه: موخه دا نه ده چې انجونــي دې زده کړې نکوي، بلکې موخه 
یواځي موجوده ستونزو او حل ته یې اشاره ده، هغه ستونزي چې پۀ یوه 

مسلمانه افغاني ټولنه کې یې یوه افغانه مسلمانه پېغله ګالي.
الحمدلله ! افغاني ټولنه یوه اسامي ټولنه ده او دا به ټول راسره ومني چې 
زموږ دا ټولنه د وخت د جابرو او ســتمګرو اشغالګرو قوتونو له خوا په 
بېابېلو دورو کې له سختو کړاوونو سره مخ شوه او له امله یې نن زموږ 
وګړو او په دې اسامي ټولنه کې چې کومې نېمګړتیاوې راغلې دي؛ باید 

ټول یې په ګډه له منځه یوسو.

کیسه ګۍ
وي ویل:خبر راغی چې سبا ته،  امریکایان ولسوالۍ ته درزي 
زه او دوه نور ملګري الړو چې په الره کې،  بمونه ورته کېږدو، 
د شــپې مو بمونه کېښــودل بیرته چې راتللــو ملګرو ته مې 
وویل ما به کورته رســوی، مور مې ځانته ده که را ویښه شوه 
بیا اندیښــنه کوي موږ پر  موټرســایکل راوان وو لږ ورو شولو 
اختر وویل:  بنګنه_ګرزي، یوســف موټرســایکل ته ناست 
وه یو دم یې موټرســایکل ته ریز ورکړلو تکه توره شــپه ده ډېر 
ســخت یخ و په همدې تیز رفتار کې مو موټرسایکل له یوې 
غټې تیږې سره ولګیدلو یوســف له موټرسایکل سره یوځای 
 ۳ متره 

ً
وغورځیدلو اختر لږ څنګ ته ولویدلو زه له دوی تقربنا

لــرې وغورځیدلم همدا چې ولویدلم ورو مې غږ کړو ) وای 
خدای( د موټرسایکل د شــور له وجې د یوسف او اختر غږ 
رانغلو موټرسایکل بند شو ګروپ یې هم بند شو زه ال هغسې 
پر  ځمکه پروت وم، د یوســف او اختر زګیروي مې واوریدل 
د اختــر عمر له مــوږ زیات وه هغه وویل شــور ډېر مه کوي 
شاوخوا کورونه دي داسې نه چې عسکر را خبر شي او تر څو 

چې بنګنه نه وي تللې دغلته کینو.
موږ دری واړه ســره نیږدې شــولو ددې لــه ډاره چې بنګنه یا 
عسکر مو په نښه نکړي  رڼا مو نشولی جوړولی زه ډنګر وم یخ 

هم و سخت تریدلم.
نیم ساعت وروسته د بنګني شور ورک شولو اختر موټرسایکل 
ورو چاالن کــړو زه یې کور ته ورســولم، دروازه مې په قراره 
خاصه کړله چې ګورم په کوټه کې رڼا ده  حیران شــوم چې 

مور خو ویده وه دا بیا څوک دي؟
کوټې ته چې ور ننوتلم مور مې ناسته ده همدا چې وي لیدلم 
پــه غیږ کې یې ونیولم ما مې ســر تړلــی وو خو په مخ مې د 
وینو نښانونه وو الســونه مې هم وینې شوي وو مور مې چې 
ولیدل په ژړا یې شروع وکړه راته یې وویل: پار دې شهید شو 
ورور دې شهید شــو بل زوی او لور هم نلرم یو ته راپاتې یې 
په ژوندونې مرګونه راباندې تیروې هره ورځ مې وژنې زوی ته 

چې شهید شې زه به څه کوم؟ 
د خدای لپاره لږ احتیاط کوه.

ربه! زموږ قربانۍ ســتا د رضا او ددې نظــام لپاره وې ته راته 
وساتې.

محمد حقملمحمد حقملابو حبیب مجاهد ابو حبیب مجاهد 

د  مېرمنو  زده کړې، نا مناسب چاپیریال او د سالم چاپیریال د  مېرمنو  زده کړې، نا مناسب چاپیریال او د سالم چاپیریال 
لپاره زموږ دنده !لپاره زموږ دنده !

 د مور یواځینی  د مور یواځینی 
زویزوی

وایي چې: دا امر ثاني دی که امر وایي چې: دا امر ثاني دی که امر 
ثالث؟ ثالث؟ 

امین وردګ
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 غزل  

پوهه او پرمختــګ

محسن احسان

شاه محمود درویش

سـتــرګي مـــي نه ویني او نه مي مني زړه خربه

راســـره کــــــړې ده پخــه ســتا بیـــلتانه خربه

ستا پردیسۍ کـــړمه په زړه باندې بیــــامر اللیه

ووایـــه دومــره ســـره ورک شولو  په څـه خربه

چي ستا پر شونډو را برسیره يش جميل د میني

ګــــوره مـــتل دی یوه وي د پښــتانه خبــــره

ماشوم زړګی مي شــو پرهر د رغیــــدلو نه دی

چي راته کیـــږي یا د تـــور او یا د رسه خبــــره 

څه خړ ګردونه دي د غم راباندې ګرځي مــدام

هواره نه شــوه زما او ســـتا د وران کاله خبــــره

بیا ځل راځه خــوله کي دي واړوه د میني خندا

محسن احـــسانه لـــه زړه وباســه د نه خبــــره

په علم اوپوهه ځــــــــــــــــان سمبال کـــړئ

هیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کـــړئ

هیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کـــړئ

پردیــــو تــــل تاســـــــوته لــــــومي ایښـــي

شنډ یې د ټــــــــولو لومو جـــــــــــال کــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

ستاســـو وړتیا کې خــو هیڅ شک نشــــته دی

ځــالنـد د خـــــپل وړتیا مــــشال کـــــــــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

که څـــــوک تکل د کــــوم تیري هم وکــــړي

کیـــــچ یې فـضا کې لکـــــــــــه بال کـــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

نور د بدلــــون او نوښــــت فــــــکر وکـــړئ

تاسې بــــــــدل خـــپل دغــــه حــــال کــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

نه د چـــــا مـــرســـتو ته پـــــه متــــه اوسـئ

نه له چــا پـــور او نه هم ســـــــوال کــــــړئ

هیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کـــړئ

لــــرو هـــــیــــواد کې ډول ډول زیــــــــرمې

د استـخــــراج پـــیدا کـــــــــــامل کــــــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

نور نو پـه پــــوهــه پرمختــګ پـــــــه کار دی

تاســـو قلـــم خـــپل تــوره او ډال کــــــــړئ

هیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کـــړئ

اړیــکې و پــالـــئ نـــړۍ ســــــره هـــــــــم

شــــــنډ د اغــیارو هــریــو چـــــــال کـــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

خـــــپل اسـالمي روحـــــیه پیاوړې ســـــاتئ

پروا د غـــــــرب نه د شــــــــامل کـــــــــړئ

هیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کـــړئ

زه درویش مــــدام دا نـصیـحــت کـــــــــــوم

هـروخت کې تــوکل په ذوالجــــــالل کـــــړئ

هـیواد ســــــــیاالنو رسه ســـــــــــیال کــړئ

 وروستۍ برخه    /    د. أحمد بن عثمان المزید+د. عادل بن علي الشدي / ژباړه: عبدالعزیز ابوبکر

د اوالد روزنې د اوالد روزنې ۱۲۹۱۲۹ مشورې مشورې

معاشرتي جوړښت:
۷۹:- لنــډ مهالــه کورســونو، د قرانكريــم د حفــظ پــه ټوليــو، 
علمــي ســياليو، کشــفي عســكري مرکزونــو او داســي نــورو 

فعاليتونــو کــې اوالد ثبــت کــړه.
ــه  ــه د مېلم ــه خپل ــې پ ــړه چ ــادت ک ــي ع ۸۰:- اوالد داس
ــه  ــه )پ ــوه ورت ــي او مې ــای، کاف ــي، چ ــوالی ش ــه وک پالن

خپلــه( راوړالی شــي.
۸۱:- کلــه چــې تــه )يــو ځــای کــې( لــه خپلــو ملگــرو ســره 

يــې او اوالد دې را ننــوزي، هرکلــی ورتــه ووايــه.
۸۲:- اوالد داســي أموختــه کــړه چــې د جمــات پــه ټولنيــزو 
فعاليتونــو لكــه د يتيمانــو او کونــډو پــه مرســته کــې برخــه 

أخلــي.
۸۳:- اوالد پــه کار کولــو، پيــر او پلــور او روا کســب عــادت 

. کړه
۸۴- اوالد داســي جــوړ کــړه چــې کلــه ناکلــه د نــورو د درد 

)هــم( احســاس او ورســره د خواخــوږۍ هڅــه کــوي.
ــو  ــو خلك ــې د ټول ــوه چ ــه ک ــه أموخت ــي م ۸۵:- اوالد داس

ــان وړي.  ــر ځ ــه پ غمون
۸۶:- اوالد داســي جــوړ کــړه چــې ســتا د معاشــرتي کړنــو 

نتېجــه وينــي.
ــږه  ــاره اوالد ولې ــو لپ ــوره کول ــو د پ ــي ضروريات ۸۷:- د ځين
او دا احســاس ورکــړه چــې پــه هغــه کــې تــه پــر ده بانــدې 

پــوره بــاور لــرې.
ــې  ــه منع ــو م ــه ټاکل ــرو ل ــاره د ملگ ــان لپ ۸۸:- اوالد د ځ
کــوه او کــوالی شــې پرتــه لــه دې چــې هغــه در وپوهېــږي 
هغــه ملگــري پــرې خــوښ کــړې چــې تــه يــې د ده لپــاره 

غــواړې.
روغتيايي جوړښت:

۸۹:- د اوالد روغتيا ته پوره پاملرنه کوه.
۹۰:- خواړه يې له خپل وخته مه ځنډوه.

۹۱:- تر ورکړل شوې نسخې زياتې دواگانې مه ورکوه.
ــه  ــرعي او روا دمون ــال( ش ــر مه ــا پ ــر اوالد )د اړتي ۹۲:- پ

ــړه.  وک
 ۹۳:- اوالد پــر وخــت ويــده کېــدو او پــر وخــت بېرتــه لــه 

خوبــه پاڅېــدو بانــدې أموختــه کــړه.
ــان،  ــه د ځ ــه خپل ــې پ ــړه چ ــوړ ک ــي ج ۹۴:- اوالد داس
ــوي. ــه ک ــوره پاملرن ــه پ ــاتلو ت ــاك س ــو پ ــونو او جام غاښ
ــر  ــر ت ــي د خط ــې ناروغ ــا ي ــې بي ــوه چ ــه ک ــډ م ۹۵:- ځن

ــېږي. ــې ورس کچ

ــو  ــه ناروغان ــه أخت ــو ل ــر ناروغي ــه د معــدې پ ۹۶:- اوالدون
لــرې ســاته.

۹۷:- اوالد د هغه د ناروغۍ په خطر مه پوهوه.
۹۸:- اللــه تعالــی تــه زارۍ وکــړه، د ټولــو ناروغيــو درملنــه 

د هغــه پــه واك کــې ده.
روزنيز جوړښت:

ــاره(  ــو لپ ــل کول ــې )د ح ــي معماگان ــه ځين ۹۹:- اوالد ت
ــړه. ــدې ک وړان

۱۰۰:- د ځيني تعبيري موضوعگانو ليكل ترې وغواړه.
۱۰۱: هر وخت هڅه وکړه چې د اوالد ليكل ولولې.

ــه  ــه م ــې ت ــوي تېروتن ــري او لغ ــرې گرام ۱۰۲: د اوالد ه
ــږه. درې

۱۰۳:- اوالد ليك لوست ته وهڅوه.
۱۰۴: اوالد داســې عــادت کــړه چــې کــوم کتابونــه او کيســې 

لوســتل غــواړي؛ هغــه پــه خپلــه خــوښ کــړي. 
ــتلو کــې  ــه لوس ــي پ ــو ش ــه ي ــو ن ــره د ي ــه اوالد س ۱۰۵:- ل

ــړه. ــډون وک گ
۱۰۶: اوالدونــو تــه د ځينــي هغــو لوبــو اســانتيا برابــره کــړه 

چــې پوهــه غــواړي او پوهــه يــې پــرې زياتېــږي.
۱۰۷:- اوالد په درسونو کې برياليتوب ته رسوه.

ــې د  ــونو ک ــه درس ــې پ ــړه چ ــوړ ک ــي ج ۱۰۸:- اوالد داس
ــر وي. ــې الس ب ــو ي ــر خنډون ــوب د الرې پ برياليت

۱۰۹:- اوالد د پخوانيــو او اوســنيو خلكــو ځينــي )لــه مانــا 
ډکــو( اشــعارو او وينــاوو يادولــو تــه و هڅــوه.

ــې  ــه ي ــو ت ــو يادول ــي متلون ــو عرب ــي فصيح ۱۱۰:- د ځين
ــوه. وهڅ

۱۱۱:- پــر اوالد بانــدې د بيــان او وينــا او د نــورو د پوهولــو 
تمريــن وکــړه.

۱۱۲:- اوالد تــه لــه نــورو ســره د خبــرو کولــو او د هغــوی د 
بــاور جوړونــې فــن تمريــن ور کــړه.

۱۱۳:- داســي يــې جــوړ کــړه چــې د اســتعداد لوړېــدو پــه 
ســيمينارونو کــې )پــه شــوق( برخــه أخلــي.

۱۱۴:- اوالد د يــوې مشــهورې پــردۍ ژبــې يادولــو او 
ــوه. ــه وهڅ ــړې ت زدک

جائزه او ترټنه:
۱۱۵:- )د اوالد پــه روزنــه کــې( د جائــزې ور کولــو او 

ــه. ــې کار واخل ــه طريق ــې ل ترټن
ــو  ــوه، خ ــت ور ک ــر وخ ــزه ه ــه( جائ ــه کړن ــر ښ ۱۱۶:- )پ

ــې هــر وخــت مــه. ــه ي ــه( ترټ ــده کړن ــه ب )پ

۱۱۷:- د جائــزې پــه ورکــړه کــې )وخــت پــه وخــت( بدلون 
کــوه، هــر وخــت يواځــي مالــي جائــزه نــه، بلكــې چېرتــه 
ــو اجــازې، کومــې  ــر د لوب ــه کمپيوټ ــو، پ ــر چكــر( بيول )پ
ــو د  ــر وهل ــره د چك ــري س ــوم ملگ ــه ک ــم ل ــۍ او ياه ډال

ــه شــكل هــم کــوالی شــې. اجــازې پ
ــتا  ــوه، س ــون ک ــم بدل ــې ه ــه ک ــه ترټن ۱۱۸:- )همدارنگه(پ
لپــاره د ترټنــې غــوره الره يواځــي وهــل نــه دي، بلكــې پــه 
غوســه ور تــه کتــل، گواښــل، تــر يــو وختــه کار نــه ورســره 
ــت  ــۍ/ لگښ ــزه رخصت ــم اوني ــت ياه ــی لگښ ــرل، ورځن ل

ــې الرې دي. ــرې کمــول هــم د ترټن پ
۱۱۹:- مناســبه ترټنــه دومــره وي چــې اوالد بيــا هغــه 

تېروتنــه تكــرار نكــړي او پــرې الرې تــه راشــي.
۱۲۰:- يــاد ســاته چــې نبــي کريــم صلــی اللــه عليــه وســلم 

هيڅكلــه کــوم ماشــوم نــه دی وهلی.
۱۲۱:- اوالدپه لومړي ځل )تېروتنه( مه ترټه.

ــر جديــت او ســختي مــه  ــه کــې ډې ــه ترټن ۱۲۲:- د اوالد پ
کــوه.

ــې  ــي م ــې ول ــې )چ ــت ي ــې عل ــې وترټ ۱۲۳:- اوالد چ
ــيه. ــه وښ ــې( ورت وترټل

ــه  ــه د هغ ــې ت ــوه چ ــه ور ک ــاس م ــه دا احس ۱۲۴:- اوالد ت
پــه ترټنــه خونــد أخلــې يــا ورســره پــه زړه کــې کومــه کينــه 

لــرې.
۱۲۵:- اوالد د خلكــو پــه مخكــې او د غوســې پــر وخــت 

مــه وهــه.
۱۲۶:- اوالد پــر مــخ مــه وهــه او )د وهلــو پــر وخــت( الس 

ډېــر مــه پورتــه کــوه چــې پــرې ډېــر خــوږ شــي.
۱۲۷:- چــې د نــور نــه وهلــو وعــده دې ورســره وکــړه، بيــا 
ــه  ــاور ل ــته ب ــې ش ــا ي ــه ت ــو پ ــه ترڅ ــن اوس ــه ژم ــدې ت وع

ــي. ــه الړ نش منځ
۱۲۸:- اوالد تــه داســي احســاس ورکــړه چــې د خيــر 
خواهــۍ لــه وجــې او کومــه مينــه چــې درســره لــرم د هغــې 

ــم.  ــې دې ترټ ــه وج ل
ــی   عل

ً
ــا ــس أحيان ///فليق

ً
ــك حازما ــن ي ــاليزدجرو و م فقس

ــم ــن يرح م
۱۲۹:- اوالد پــه دې پــوه کــړه چــې ترټنــه چاتــه د تكليــف 
ــو  ــه ده روا شــوې، بلكــې د ادب ور زده کول ــاره ن رســولو لپ

ــاره روا شــوې ده. لپ
ــدل  ــق او درې ــل توفي ــرې د عم ــه پ ــی څخ ــه تعال ــه الل ل

محمد.پــای نبينــا  على  وسلم  اهللا  وصلى   ..... غــواړو 

ــورو  ــه هلالج لج انســان اشــرف المخلــوق پیداکــړی دی، د ن الل
ــوان  ــې دا ت ــګ ی ــو ترڅن ــو او پېرزوین ــمېره نعمتون ــې ش ب
ــرې  ــه خب ــه ژب ــې پ ــړی ، چ ــه ک ــه برخ ــم ورپ ــرف ه او ش
وکــړي، ژبــه د افهــام او تفهیــم ) پوهولــو را پوهولــو ترټولــو 

ــیله ده(. ــه وس اړین
 ځینــې څېړونکــي وایــي:  چــې د ژبــې او خبــرو پــه واســطه 
د انســان لــه نــورو ژویــو څخــه بېــل والــی او توپیــر کېــدای 
ــوه مســلمان  ــه ځانګــړي ډول د ی ــوه انســان پ ــو د ی شــي؛ ن
ــامي  ــه د اس ــه ژب ــې خپل ــروري دي، چ ــاره الزم او ض لپ
ــت  ــل حیثی ــمه وکاروي، خپ ــره س ــتنو س ــریعت د غوښ ش
ــل  ــز وج ــه ع ــاتي. الل ــای وس ــل ځ ــه پخپ ــاني مرتب او انس
ــم کــې بشــپړې الرښــوونې کــړي  ــه قرآنکری ــه پ انســانانو ت
ــل  ــه هلالج لجپخپ ــه الل ــه هکل ــې  پ ــې کارون ــرو او ژب دي، د خب

ــي: ــم کــې فرمای ــاب کــې قرآنکری مقــدس کت
ژبــاړه: » زمــا بنــده ګانــو تــه ووایــه! چــې پــه ښــې طریقــې 
یــو د بــل ســره خبــرې وکــړئ! «.)د اإلســراء ســورت، ۵۳، 

آیــت(.
د ژبــې د کارونــې پــه هکلــه د رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ګــڼ شــمېر 
ــو  ــو څ ــه ی ــه پ ــې دلت ــوږ ی ــې م ــري، چ ــتون ل ــاوې ش وین

ــوو:  ــنه ک ــاؤ بس وین
۱- »څــوک چــې پــه اللــه تعالــی او د اخــرت پــه ورځ ایمــان 

لــري؛ نــو ښــه خبــره دې وکــړي، کــه نــه چــوپ دې شــي!«.
 )شرح االربعین للنووي(.

ــور مســلمانان یــې  ۲- »مســلمان هغــه څــوک دی، چــې ن
ــاري،  ــح البخ ــن وي. ) صحی ــه ام ــه پ ــې او الس څخ د ژب

ــوک(. ۱ ټ
۳- »څــوک، چــې ماتــه د ژبــې او انــدام مخصوصــه) فــرج( 
ــه زه د جنــت ضامــن  ــت وکــړي، هغــه ت د اســتعمال ضمان

یــم«.) صحیــح البخــاري، ۱۹ ټــوک(.
۴- د انســانیت او بشــریت ســتر الرښــود حضــرت محمــد 

ملسو هيلع هللا ىلص پــه ډېــرو ســختو الفاظــو د هغــه چــا غندنــه کــړې، چــې 
د مســلمان پــټ رازونــه را برســېره کــوي او رســوا کــوي یــې، 

پــدې هکلــه فرمایــي:
ــان راوړی  ــې ایم ــه ی ــه ژب ــې پ ــې! چ ــې ډل ــاړه: اې هغ ژب
ــې د  ــه دی. تاس ــوی ن ــل ش ــان داخ ــې ایم ــه ی دی او زړه ت
ــه  مســلمانانو غیبــت مــه کــوئ! او د مســلمانانو پــټ عیبون
مــه لټــوئ! څــوک، چــې د مســلمانانو پــټ عیبونــه ولټــوي، 
اللــه هلالج لج بــه د هغــه عیبونــه ولټــوي او د چــا چــې اللــه هلالج لج 
ــې  ــور ک ــل ک ــړی پخپ ــه دا س ــه هلالج لج ب ــوي، الل ــه ولټ عیبون

ــوک(. ــي داؤد، ۱۳ ټ ــنن أب ــرموي«.) س وش
۵-  کلــه، چــې رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص حضــرت معــاذ رضــی اللــه 

یمــن تــه لېــږه؛ نــو د نصیحــت پــه توګــه یــې ورتــه وویــل:
» خپلــه ژبــه ښــه اســتعمال کــړه!« وروســته بیــا ورتــه وایــي، 
ــوش  ــي) خ ــوره ش ــدې ب ــور دې دربان ــاذه! م ــې: »اې مع چ
طبیعــي یــې ورســره وکــړه( خلــک، خــو د ژبــو د بــد 
ــږي«.  ــول کې ــخ اچ ــې پړم ــه دوزخ ک ــه پ ــه امل ــتعمال ل اس

ــلم(. ــاج المس )منه
عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلي دي:

قســم پــه هغــه اللــه تعالــی، چــې لــه هغــه پرتــه هېڅــوک د 
ــر هېــڅ شــی  ــا نلــري، چــې د ژبــې څخــه ډې عبــادت وړتی
د زیاتــې مــودې لپــاره د زندانــي کېدلــو مســتحق نــه دی. ) 

ــط، ۲( ــم األوس المعج
لقمــان حکیــم رحمــة اللــه علیــه  ویلــي دي: چوپتیــا 
حکمــت دی، خــو ددې حکمــت لرونکــي خلــک لــږ دي. 

ــوک(. ــام، ۴ ټ ــبل الس ) س
ــک  ــه ش ــي دي: ل ــه ویل ــه علی ــة الل ــوري رحم ــفیان الث س
ــر  ــاره ډې ــه غشــي وولــم، دا زمــا لپ ــن پ ــو ت ــه، چــې زه ی پرت
ــم؛  ــې وول ــرو ی ــه خب ــه نســبت، چــې پ خــوښ دي، ددې پ
ځکــه چــې د خبــرو ویشــتل نــه خطــاء کېــږي، خــو د غشــو 

ویشــتل کلــه، کلــه خطــاء کېــږي.

 )تنبیه الغافلین(.
ربیــع بــن خیثــم، چــې د نــړۍ نامتــو عابــد ؤ، د ورځــې بــه 
ــې د  ــه ی ــا ب ــکل، بی ــې لی ــه ی ــل، هغــه ب ــې، چــې څــه وی ی
ــره  ــان س ــبه د ځ ــرو محاس ــوو خب ــکل ش ــو لی ــپې د خپل ش

ــوک(. ــاري، ۱ ټ ــه. ) البخ کول
 د پښــتنو مشــر خوشــال بابــا د ژبــې او د انســان د کړنــو پــه 
اړه وایــي: )ژبــه پــه ښــو ویلــو عــادت کــړه! پخپلــو او پردیــو 
کــې بــه دې درونــد کــړي. بــده ژبــه، بــه دې پخپلــو او پردیــو 
کــې ســپک کــړي. چې مــرې؛ نــو داســې ومــره! چــې خلک 
درپســې وژاړي او پــه ُدعــا الس درپســې پورتــه کــړي، د مــار 
او لــړم پــه څېــر مــه مــره! چــې خلــک دې پــه مــرګ خوشــاله 
ــه  ــه اړه فکرون ــو پ ــې د خلک ــو ک ــه زړون ــې پ ــي(. دا چ ش

کېــږي، بیــا د هغــو خبــرو څرګندونــه پــه ژبــه کېــږي. 
ــو  ــې خلک ــوه، چ ــه ش ــه ډاګ ــه پ ــو څخ ــه څرګندون ــه پورت ل
تــه د نــورو اندامونــو پــه پرتلــه پــه ژبــه ډېــر ضــرر او تــاوان 
ــعرونه  ــمېر ش ــڼ ش ــم ګ ــاعرانو ه ــدې اړه د ش ــېږي، پ رس
ــې  ــې پک ــې څرګندون ــه اړه ی ــې پ ــې د ژب ــري، چ ــتون ل ش

ــړې دي.  ک
ښه دی تورې زخم، چې به جوړ شي په ملهم

ورک د ژبې زخم وي، له عمره سره سم.
دا لنډۍ.

د تورې زخم، خو به جوړشي
د ژبې زخم ترقیامته پورې وینه

نــورو مســلمانانو تــه ضــرر رســول پــه حقیقــت کــې ځــان 
تــه ضــرر او تــاوان رســول دي، چــې  داد یــوه انســان لپــاره د 
ُدنیــا او آِخــرت د هاکــت او شــرمنده ګــۍ المــل ګرځــي، 
د ژبــې پــه ســم ډول کارول، پــدې بانــدې د اللــه عــز وجــل 
یــاد، نېکــې خبــرې او مســلمانانو تــه خیــر رســول دُدنیــا او 

اِخــرت د کامیابیــو المــل دی.
 وما علینا اال الباغ، وما توفیقي اال بالله.

ثواب جان اسالم یار

خپله ژبه هم کال ده هم بال!خپله ژبه هم کال ده هم بال!
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د ادارې د علــم پوهــان ډېــر دي او کــه کــم خــو پــه مونــږ دا ټکــه 
رالوېدلــې چــې د ادارې پــه ډګــر کــې ډېــر پاتــې يــو، هســې خــو 
د ادارې پوهانــو پــه نظــر چــې هــر انســان د خپــل ژوند مديــر دی، 
مونــږ کــه پــه دې حســاب کــوو؛ نــو پــه فــردي ژونــد کــې پــه خپلو 
کمزوريــو ټــول ښــه پوهېــږو او ددغــه مديريــت پــه ناکامــۍ بحــث 
تــه هيــڅ اړتيــا نــه شــته، البتــه دلتــه هغــه وګــړي حتمــا مســتثنی 
ــره  ــم دوم ــې ه ــت ک ــډوډ حال ــې ګ ــه دغس ــن پ ــې د وط دي چ
مهــذب او متمــدن دي چــې خپلــې ټولــې چــارې ېــې د ځانګــړي 
پــان او الئحــې لــه مخــې تــر ســره کېــږي، پــه دوی ســل وارې 

آفريــن او رب دې دغســې خلــک ال ډېــر کــړي.
دلتــه چــې لــه ادارې کومــه معنــی مــراد ده؛ نــو زمونــږ پــه ټولنــه 
ــادي،  ــي، اقتص ــه تعليم ــورې پ ــره پ ــر ډې ــه ده او ت ــې مروج ک
ــک  ــدې خل ــې وربان ــو ک ــي او... ډګرون ــي، تربيت ــي، نظام سياس
بوخــت پکــې  خلــک  ډېــر  او  دي  متوجــه  ورتــه  دي،  ګاه   آ

 دي.
هغــه څــوک چــې مونــږ ورتــه مديــر وايــو، د اړونــده ادارې ټولــې 
چــارې پــه حقيقــت کــې د هغــه پــه الس کــې وي، هغــه کولــی 
شــي چــې اداره د کاميابــۍ تــر درشــله  ورســوي، لکــه څنګــه چې 

کولــی شــي ادارې ناکامــه کــړي.
پــه مديرانــو کــې ډېــری ېــې داســې دي چــې پــه خپلــو اصولــو مين 
وي، هغــوی تــه دا مهمــه وي چــې اصــول ېــې بايــد عملــي شــي، 
څــوک ېــې د اصولــو پــه اړه نامناســب روش ونــه کــړي او کــه هــر 
ډول حــاالت وي، بايــد هغــه څــه چــې دی او اداره  ېــې غــواړي، 
تــر ســره شــي، دوی متشــدد او تونــد خويــه تــګاره لري، لــه دوی 
ســره پاتــې کېدنــه او خدمــت د هــر چــا لــه وســې پــوره نــه دی، 
پــه دې بنيــاد دغــه ډول مديــران چــې پــه کــوم ځــای کــې موجــود 
وي، هغــه د افــرادو پــه زر بدلېــدو کــې ريــکارډ لــري او څــوک ېــې 

ــدې وګــړو  ــر الس الن ــه شــي چــې ت ــي ويلــی ن ــه اړه ددې يقين پ
کــې بــه ېــې يــو کــس هــم تــر عمــره ورســره پاتــې شــي.

د مديرانــو يــو بــل قســم داســې دی چــې دوی کامــا پــه انډيوالــۍ 
بانــدې بــاوري دي، دوی داســې انګېــري چــې ټولــې چــارې بايــد 
پــه صميمانــه  فضــاء کــې تــر ســره شــي، اصــول او لوائــح چــې 
مقــرر دي، ددې پــه خاطــر دي چــې خلــک پــه خپلــه پــوه شــي 
او ځانونــه منظــم کــړي، کــه خلکــو مراعــت کــړل؛ نــو کــور ېــې 
ودان او کــه خلکــو ورتــه ډېــره توجــه نــه کولــه؛ نــو ګــوذاره ورســره 
پــه کار ده او محاســبې تــه ېــې اړتيــا نــه شــته، خپلــه بــه د وخــت 
پــه تېرېــدو ســره هــر څــوک پــوه شــي چــې څــه بايــد وکــړي او 
څــه بايــد ونــه کــړي؟ څــه ېــې بايــد کــړي وی او څــه ېــې بايــد 

نــه وی کــړي؟
د کتابونــو او واقعيتونــو لــه هنــدارې کــه د مديرانــو دغــه دوه کټــه 
ګــورۍ وارزول شــي؛ نــو دواړه بــه د ټولنــې پــه اړه بــې ګټــې وګڼــل 
شــي او د هغــې المــل دادی چــې د دواړو تــاوان لــه ګټــې زيــات 
ــو  ــو او لوائح ــه اصول ــه پ ــه ټول ــول پ ــې ټ ــر چ ــه مدي ــي، هغ راځ
ــو او لوائحــو ېــې د قــرآن کريــم  ټينــګار کــوي او لــه خپلــو اصول
ټکــی جــوړ کــړی وي چــې مخکــې او وروســته ېــې هــم چــا ســره 
نــه منــي؛ نــو دی پــه زوره د خپلــو افــرادو د نوښــت او پرمختــګ 
ــه دغســې جبــري تعامــل ســره خپــل افــراد  دروازه بنــدوي، دی پ
دومــره بنــد ســاتي چــې صميميــت، مينــه او د احتــرام اړيکــه هــر 
څــه ختمېــږي، دوی خپلــو افــرادو تــه داســې حــس ورکــوي چــې 
ــه توګــه ياســت چــې کلــه هــم  ــزارو پ ــا تاســو د ماشــين د اب ګوي
ــې  ــړئ او چ ــه ک ــه( ون ــد )ن ــا وه، باي ــه اړتي ــتفادې ت ــه اس درڅخ
ــه  ــو کل ــې! دا ن ــه ې ــئ ب ــره من ــو راس ــتعمالولئ؛ ن ــږ اس ــه مون څنګ

شــونې ده.
ــه  ــه  خــو ل ــه ده، هلت ــه ن ــر ماشــيني ټولن ــه څې ــه د غــرب پ دا ټولن

انســان څخــه ماشــين جــوړ دی، انســان لــه ټولنــې ســره يــوازې په 
مــادي اړخ کــې تعامــل لــري او بــس، نــور نــو د پــار خپــل کار 
دی او د زوی خپــل، د ښــځې خپلــه الره ده او د خاونــد خپلــه او... 
دلتــه خــو بشــر هغســې نــه دی، دلتــه پراخــه اجتماعي مســؤليتونه 
د ټولنــې پــه فــرد فــرد بــار دي او هغــه ســره لــه دې چــې مــا ســره 
ــم  ــې ه ــه ک ــه ټولن ــرم، پ ــوق ل ــرې حق ــې دی او زه پ ــه اداره ک پ
اوســېږي او د ټولنــې بېابېلــې پاټکــي تــرې غوښــتنې لــري، کــه 
ــه ځــان وزګار کــړي،  ــه ســله مات ــه هغــه غــواړم چــې ســل پ زه ل
ــل  ــې من ــاره ې ــرد لپ ــو داســې غوښــتنه ده چــې زمــا د اداري ف دا ن

ناشــوني دي.
لــه دې ځايــه نــو ښــه پوهېــږو چــې پــه اداري تعامــل کــې يــوازې 

پــه اصولــو ټينــګار او د اصولــو د تعميــل هڅــه درســته نــه ده.
ــه  ــت پ ــۍ او صميم ــه اړه د نرم ــو پ ــې د اصول ــران چ ــه مدي هغ
ــري چــې هــر څــه  ــب کــې دي او دوی داســې انګې افراطــي جان
بايــد د مينــې او وروۍ پــه فضــاء کــې تېــر شــي، هــم ســهو دي، 
ــانانو  ــه انس ــې ل ــې ټولن ــه او ټول ــږ ټولن ــې زمون ــت دادی چ حقيق
جــوړې دي، انســان کــه څومــره هــم ســتر شــي، شــهوتونه لــري 
او اشــتباه کېــږي، مګــر کــه مونــږ د يــوه مديــر پــه توګــه د هــرې 
اشــتباه بدرګــه پــه موســکا او وريــن تنــدي کــوو او اقــا د )ســالم 
نقــد( جــرأت هــم نــه کــوو؛ نــو پــه زوره بــه مونــږ خپلــه ټولنــه او 
پــه خاصــه توګــه هغــه اداره چــې مونــږ ېــې مشــري کــوو، تــر نورو 

ــړې وي. ــته ک وروس
د بېلګــې پــه توګــه: پــه پرلــه پســې توګــه يــو کــس رســمياتو تــه 
ناوخــت راځــي، پــه داســې حــال کــې چــې مونږ ښــه ورتــه متوجه 
يــو؛ خــو بيــا هــم لــه دې کبلــه چــې بايــد صميمــي اوســېږو، هغه 
تــه هيــڅ نــه وايــو او عــادي ېــې اخلــو، ددې بــده پايلــه داده چــې 
ــورو  ــره د ن ــاظ س ــه لح ــه ن ــل پ ــه اص ــږي او ددغ ــس لټې ــه ک دغ

اصولــو پــه اړه هــم سســتېږي، دده دغــه کړنــه يــوازې دده پــه حــق 
کــې نــه پاتــې کېــږي، نــور کــوم افــراد چــې مونــږ لــرو، کلــه  چــې 
دده حالــت وينــي؛ نــو ورو ورو لکــه د يــوه وايــروس پــه توګــه دغــه 
تعامــل پــه ټولــو کــې خپرېــږي او يــو وخــت بــه بيــا داســې راځــي 
ــه خپــل دغــه صميميــت داســې پښــېمانه  شــو  ــه ل ــږ ب چــې مون

چــې بيــا بــه ېــې جبيــره ناشــوني وي.
ــه  ــتاذ پ ــوه اس ــږ ي ــې زمون ــه چ ــره ويل ــري خاط ــوه ملګ ــږ ي زمون
لومــړۍ ورځ پــه هــره خبــره لــه زده کوونکــو ســره پــه کــړس کــړس 
ــت  ــر راټي ــت ډې ــدې د هغــه حيثي ــه وړان ــدل، د زده کوونکــو پ خن
ــتاذ زده  ــدې اس ــه هم ــته ب ــت وروس ــه وخ ــې څ ــر دې چ ــو، ت ش
کوونکــو تــه د درس ويلــو پــه وخــت کــې د چوپوالــي ويــل؛ خــو 
هغــوی بــه ېــې خبــره نــه منلــه، دغــه ملګــری وايــي: آخــر داســې 
وشــول چــې اســتاذ لــه  ځــان ســره چوکــۍ وويســته او لــه بهــره 

ېــې پــه مونــږ پســې ټولګــی را بنــد کــړ.
دا د افراطي صميمي چلند يوه وړه بده خاطره ده.

د ادارې او ګــوذارې پــه اړه زمونــږ تجربــه د تــوازن د مراعتولــو ده، 
ــه  ــې ن ــي چ ــل ش ــه وپال ــې توګ ــه داس ــد پ ــدې باي دا دواړه خوين
ادارې اصــول ســپک شــي او نــه خبــره دومــره ســخته شــي چــې 
بيــا پکــې صميميــت او مينــه خپــل ځــای ورک کــړي، مونــږ کــه  
د رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم مبــارک ســيرت ولولــو؛ نــو 
دا پکــې ډېــر ښــه څرګندېــږي، هغــه هــم ســختي کــړې ده او هــم 
ېــې اســاني کــړې، ســره لــه دې چــې هغــه د خپــل وخــت اميــر، 
خليفــه، قومنــدان، قاضــي او پېغمبــر وو، د خپلــو افــرادو د دنيــا او 
آخــرت د نېکمرغــۍ پــه اړه تــر هــر چــا زيــات حريــص وو؛ خــو 
کــوم ډګرونــه د ګــوذارې وه، ګــوذاره ېــې پکــې کــړې ده او کلــه بــه 
چــې د ســختۍ ځــای وو؛ نــو د هيچــا لحــاظ ېــې خپلــه هــم نــه 

دی کــړی او حتــی نــور ېــې هــم تــرې منــع کــړي دي.

اطالعیه لیالم
ریاســت عمومــی شــرکت دولتــی نفــت و گاز افغانســتان 
در نظــر دارد یــک تعــداد وســایط ، وســایل و پــرزه جــات 
ــروش  ــه ف ــام ب ــق لی ــش را از طری ــازاد خوی ــه و م داغم

برســاند.
متقاضیــان میتواننــد درخواســت هــای خویــش را از تاریــخ 
ــع  ــل واق ــه آدرس ذی ــی ۱۰/۲۹/ ۱۴۰۱ ب ــان ال ــر اع نش
ســرکوتل خیــر خانــه جــوار ناحیــه هفدهــم شــاروالی کابل 
ــتن  ــه فرمایند.داش ــد ماحظ ــرطنامه را میتوانن ــپارند ش بس
ــزده فیصــد  ــوده و پان اصــل تذکــره الکترونیکــی حتمــی ب

تضمیــن از مجمــوع قیمــت نقــدا اخــذ میگــردد.۳۵۸۴
 ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
ــدی  ــورخ  ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰  متص ــماره ) ۳۹۳۹ ( م ــواز ش ج
رهنمــای معامــات تنگیــوال وردک  واقــع  ناحیــه  ۵ 
ــی  ــام نب ــد غ ــی اهلل فرزن ــام  صف ــه ن ــل ب ــاروالی کاب ش
ولدیــت عبداالحــد خواهــان فســخ جــواز خویــش گردیده 
اســت . بنــاء بعــد از نشــر اعــان رهنمــای مذکــور فاقــد 
ــی و  اشــخاص  ــرگاه ادارات دولت ــوده ه ــی ب ــار قانون اعتب
ــاط  ــه ارتب ــی ب ــای حقوق ــوف ادع ــاالی موص ــرادی ب انف
فعالیــت جــواز مذکــور داشــته باشــند بعــد از نشــر اعــان 
ــت  ــه ریاســت انســجام ، بررســی و ثب ــه ب ــک هفت ــی ی ال
جمعیــت هــا و احــزاب – وزارت عدلیــه اطاع دهنــد.۳۵۸۶

 ***
اطالعیه فروش امتیاز  

ــک  ــر مال ــد عبدالظاه ــظ فرزن ــور عبدالحفی ــرم دوکت محت
شــفاخانه اختصاصــی بیســت بســتر هیــواد شــفا کــه قبــا 
ذریعــه مکتــوب نمبــر ۵۲۱۵۴۲ مــورخ  ۱۸/ ۱۴۴۴/۱ رســما 
از طریــق ایــن ریاســت در مربوطــات ناحیــه هشــتم شــهر 
کابــل افتتــاح گردیــده اســت اکنــون طــی درخواســتی بــه 
مقــام محتــرم وزارت صحــت عامــه خواهــان فــروش امتیاز 
شــفاخانه اختصاصــی خویــش بــاالی محتــرم گل رحمــن 
فرزنــد الحــاج مولــوی ســلیمانزوی گردیــده انــد. و محتــرم 
ــد الحــاج مولــوی ســلیمانزوی خواهــان  گل رحمــن فرزن
ارتقــا آن بــه ۳۰ بســتر نیــز گردیــده اســت کــه مقــام محترم 

احــکام الزم ارشــاد فرمــوده انــد.
اشــخاص ، موسســات و دوایــر دولتــی کــه در مــورد 
ــر  ــخ نش ــند از تاری ــته باش ــای داش ــور ادع ــفاخانه مذک ش
اعــان الــی مــدت ده یــوم بــه وزارت صحت عامــه آمریت 
عرضــه خدمــات بخــش صــدور جــواز خصوصــی مراجعه 

نمــوده در غیــر آن ادعــای شــان باطــل میباشــد.۳۵۸۹
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
ــت  ــق ولدی ــد صدی ــد محم ــم فرزن ــد ناظ ــرم محم محت
محمــد عمــر دارنــده تذکــره نمبــر  )  ۳۰۷۸۰۴ ( مســکونه 
اصلــی والیــت لوگــر مالــک دواخانــه  عابــد زاهــد واقــع 
ــام  ــه مق ــل طــی درخواســتی ب ــت کاب ــه هشــتم والی ناحی
ــارض و  ــتان ع ــه افغانس ــذا و ادوی ــی غ ــرم اداره مل محت
خواهــان  فــروش امتیــاز دواخانــه  خویــش  بــاالی محتــرم  
ــت  ــرور ولدی ــد س ــد محم ــدی فرزن ــاه حمی ــد ش محم
حمیــد اهلل دارنــده تذکــره شــماره ) ۳۸۲۱۳۲۱۷ ( مســکونه 

ــده اســت . ــار گردی ــت ننگره ــی والی اصل
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
ــی مــدت ۱۰ روز  ــخ نشــر اعــان ال داشــته باشــند از تاری
ــع ده  ــتان واق ــه افغانس ــذا وادوی ــی غ ــه آدرس اداره مل ب
افغانــان تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعه 

ــد.۳۵۸۳ نماین
 ***

اطالعیه تغیر اسم دواخانه
محتــرم محمــد نعیــم اکرمــی فرزنــد محمــد اســلم  ولدیت 
محمــد اکــرم دارنــده تذکــره نمبــر  ) ۱۳۹۹-۱۲۰۲-۳۰۳۱۰ 
( مســکونه اصلــی والیــت پنجشــیر مالــک دواخانــه  هــال 
عصــری واقــع ناحیــه یازدهــم والیــت  کابــل عنوانــی ایــن 
اداره عــارض وخواهــان تغییــر اســم  دواخانــه  خویــش از  

هــال عصــری بــه اســم تــواب بخشــی  گردیــده اســت .
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
ــی مــدت ۱۰ روز  ــخ نشــر اعــان ال داشــته باشــند از تاری
ــع ده  ــتان واق ــه افغانس ــذا وادوی ــی غ ــه آدرس اداره مل ب
افغانــان تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعه 

ــد.۳۵۹۰۷ نماین
 ***

اطالعیه فروش موتر
ــک  ــرین ی ــد ش ــی فرزن ــا معصوم ــرم گل آغ ــامی محت اس
ــا  ــوع  تویت ــر ذریعــه مکتــوب ۰۴۱۰۲ پلیــت ن عــراده موت
کــروال غرفــه دار خویــش را بعــد از طــی مراحــل قانونــی 
خریــد و فــروش بــاالی ســمیع اهلل فرزنــد  محمــد عزیــز 

بفــروش رســانیده اســت.
بنــاء اشــخاص ادارات و موسســاتیکه بــا عــراده فــوق کــدام 
معاملــه داشــته باشــند الــی مــدت ســه یــوم بــه مدیریــت 

ترافیــک کابــل اطــاع دهنــد. ۳۵۸۷
 ***

اطالعیه فروش موتر
ــک  ــد شــرین  ی ــی فرزن ــا معصوم ــرم گل آغ اســامی محت
عــراده موتــر ذریعــه مکتــوب ۰۴۱۰۳ نــوع   تویتــا کــروال 

ســالون خویــش را بعــد از طــی مراحــل قانونــی خریــد و 
فــروش بــاالی  احمــد فرهــاد فرزنــد عبدالحمیــد  بفــروش 

رســانیده اســت.
بنــاء اشــخاص ادارات و موسســاتیکه بــا عــراده فــوق کــدام 
معاملــه داشــته باشــند الــی مــدت ســه یــوم بــه مدیریــت 

ترافیــک کابــل اطــاع دهنــد. ۳۵۸۸
 ***

اطالعیه مفقودی
یــک جلــد پاســپورت ســیاحتی دارای ویــزه کشــور دوبــی 
ــد حکیــم خــان  ــاوال فرزن ــه اســم ســیف الرحمــن پکتی ب

مفقــود گردیــده اعتبــار نــدارد.۳۵۷۹
 ***

طالعیه فروش امتیاز دواخانه
ــا  ــت م ــد ولدی ــد عبدالحمی ــرم محمــد آصــف فرزن محت
عالــم بیــک  دارنــده تذکــره نمبــر  )  ۱۴۵۸۶۷۱  ( مســکونه 
اصلــی والیــت پــروان وکیــل شــرعی دواخانــه عابــد تمیــم 
ــه  ــخ طــی درخواســتی ب ــت بل ــخ والی ــع ولســوالی بل واق
مقــام محتــرم اداره ملــی غــذا و ادویــه افغانســتان عــارض و 
خواهــان  فــروش امتیــاز دواخانــه  خویــش  بــاالی محتــرم 
محمــد عــارف فرزنــد محمــد آصــف ولدیــت عبدالحمیــد 
دارنــده تذکــره شــماره ) ۶۲۱۱۰ ( مســکونه اصلــی والیــت  

پنجشــیر گردیــده اســت .
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
ــی مــدت ۱۰ روز  ــخ نشــر اعــان ال داشــته باشــند از تاری
ــع ده  ــتان واق ــه افغانس ــذا وادوی ــی غ ــه آدرس اداره مل ب
افغانــان تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعه 

ــد.۳۵۸۰ نماین
 ***

اطالعیه تقرری
ــده  ــد اهلل دارن ــد زاه ــب اهلل فرزن ــرم نجی ــرار اســت محت ق
تذکــره نمبــر )  ۶۳۰۰۰۲ ( مســکونه فعلــی ناحیــه  ۱۰ در 
ــل بحیــث دریــور تقــرر حاصــل  مربوطــات شــاروالی کاب
ــته  ــولیت داش ــات مس ــر و موسس ــه دوای ــر ب ــد اگ نمای
باشــند الــی مــدت یــک هفتــه در ریاســت مالــی و اداری 
شــاروالی کابــل مراجعــه نمــوده در غیــر  آن حــق شــکایت 

ــت.۳۵۸۲ ــد داش را نخواهن
 ***

دعوت به داوطلبی
شــرکت دولتــی انترکانتیننتــال میخواهــد یــک بــاب دوکان 
خویــش را بطــور مزایــده بــه کرایــه بســپارد کرایــه ابتدایــی 
ــا  ــخاص ی ــت اش ــده اس ــن ش ــی تعی ــغ ۲۵۰۰۰ افغان مبل
شــرکتهایکه خواهــان مزایــده باشــند بعــد از نشــر اعــان 

الــی تاریــخ ۳ رجــب ۱۴۴۴ درخواســتی هــای خویــش را 
ــدارکات  ــی ت ــت عموم ــه مدیری جهــت اخــذ شــرطنامه ب
ــش  ــه فل ــرطنامه را ذریع ــپرده ش ــال س ــل انترکانتیننت هوت
ــه روز )  ــده ب ــه مزای ــد جلس ــت آورن ــوری بدس ــا میم ی
چهارشــنبه تاریــخ ۳ رجــب ۱۴۴۴ ســاعت ۱۰:۰۰ قبــل از 
ظهــر در هوتــل انترکانتیننتــال مدیریــت خریــداری تدویــر 

ــردد.۳۵۸۱ میگ
 ***

اطالعیه انتقال مکان رهنمای معاالت
ــواز  ــده ج ــهروند دارن ــوی ش ــات ن ــای معام ــر رهنم دفت
شــماره ۴۵۳۴ بــه اســم ممــد ایــوب فرزنــد بازمحمــد واقع 
بیــن خشــت هوختیــف و گوالیــی حصــه اول ناحیــه ۱۱ 
ــدان  ــب می ــاحه عق ــه س ــد ب ــی خواه ــت دارد و م موقعی
هوایــی ناحیــه ۱۵ شــاروال کابــل نقــل مــکان نمایــد. بنــاء 

ــه آگاهــی رســانیده شــد. ۳۵۹۵ مراتــب ب
 ***

متن اعالن:
ــا یــک تعــداد اجنــاس  بانــک ملــی افغــان در نظــر دارد ت
ــام  ــه لی ــی ب ــق داوطلب ــش را از طری ــات خوی ــه ج داغم
بگــذارد اشــخاص کــه خواهــان اشــتراک در داوطلبــی فوق 
ــش را از  ــای خوی ــتی ه ــند درخواس ــته باش ــر را داش الذک
تاریــخ نشــر اعــان الــی تاریــخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ بــه مدیریــت 
ــینا  ــن س ــع اب ــان واق ــی افغ ــک مل ــات بان ــی خدم عموم
وات بســپارند و اشــتراک کننــده گان بــروز دوشــنبه تاریــخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در مجلــس لیــام حاضــر باشــند و همچنــان 
پــول تضمیــن )۱۵( فیصــد قبــل از شــروع پروســه لیــام 

ــداً اخــذ میگــردد. ۳۵۹۸ ــی( نق )داوطلب
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم اختــر محمــد فرزنــد بســم اهلل ولدیــت حاجــی امیر 
دارنــد تذکــره شــماره )۳۳۵۲۴۵۴۷( مســکونه اصلی والیت 
ــم  ــه نه ــع ناحی ــی وواق ــه رحمان ــک دواخان ــس مال بادغی
ــرم اداره  ــام محت ــه مق ــتی ب ــی درخواس ــرات ط ــت ه والی
ملــی غــذا و ادویــه افغانســتان عــارض و خواهــان فــروش 
ــد  ــدی محم ــرم عی ــاالی محت ــش ب ــه خوی ــاز دواخان امتی
فرزنــد غــام جیانــی ولدیــت امیــر دارنــده تذکــره شــماره 
)۷۰۴۴۴۷( مســکونه اصلــی والیــت هــرات گردیده اســت.
ــر دولتــی در مــورد ادعــای  اشــخاص و موسســات و دوای
ــدت ده ۱۰  ــی م ــان ال ــر اع ــخ نش ــند از تاری ــته باش داش
یــوم بــه آدرس اداره ملــی غــذا و ادویــه افغانســتان واقــع ده 
افغانــان تعمیــر قبلــی وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعــه 

نماینــد. ۳۶۰۰

اداره او ګوزاره؛ تجربې څه وایي؟اداره او ګوزاره؛ تجربې څه وایي؟

افـغـان اعــــالناتافـغـان اعــــالنات

مفتي وقایت الله وقار
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کې وویــل، چې روان زېږدیز کال به له ۴.۸ میلیونو کابل 
مېشتو سره مرسته کېږي. نوموړې زیاته کړه، چې د ښځینه 
حجاب په برخه کې به د اسامي احکامو او افغاني کلتور 

سره سم کارونه پرمخ وړو.
د خیریه موسســو راغلو اســتازو دغه راز د ښــځو پر کار 

ټنیګار وکړ.
وروســته شیخ محمد قاســم خالد د موسسو استازو ته د 
ښه راغاست ترڅنګ وویل، چې افغانان له لسیزو جګړو 

راوتلي اوس اړتیا ده، چې ورسره بشري مرستې وشي.
شــیخ خالد زیاته کړه، چې باید په مرســتو کې شفافیت 

رامنځته او مرســتندویه ادارې دې ټولې سیمې برابرې په 
پام کې ونیسي.

نوموړي همدارنګه وویل، چې اســامي امارت ژمن دی 
ترڅو د شرعي احکامو او افغاني کلتور په رڼا کې ښځو ته 

د تعلیم او کار زمینه برابره کړي.

 معاون اداری ریاست الوزراء با شیخ عبداهلل الحلیلی 
رئیس موسسۀ خیریۀ جمعیت االنهار ترکیه، دیدار کرد.
شیخ عبداهلل الحلیلی، در بارۀ فعالیت ها و کارکردهای 
این مؤسسه به مولوی عبدالسالم حنفی معلومات داد.

 وی افزود که مؤسســۀ جمعیت االنهار در راســتای 
فعالیت های خیریه و فرهنگی خــود تا اکنون چهل 

وهشــت تعمیر برای مدارس دینی و داراالیتام ها در 
بیرون از ترکیه ، اعمار کرده است.

شــیخ عبداهلل الحلیلی همچنان گفت که این موسسه  
قصــد دارد، یک جامعه یا نهاد تحصیلی را در هلمند 
اعمار کند که در آن علوم دینی و عصری به صورت 

هم زمان تدریس شود.

مولوی عبدالسالم حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، 
از کارکردها و فعالیت های موسسه یی جمعیت االنهار 
در راســتای ارتقای علمی و فرهنگی افغانستان ابراز 
قدردانی نموده، افزود: مســؤوالن امارت اسالمی از 
برنامه های که در راستای ارتقای علمی و فرهنگی در 

افغانستان صورت می گیرد، حمایت می کند.

 یوناما در افغانستان و کمک های بشری سازمان ملل به 
افغانان ادامه دارد٬ یوناما حیثیت یک پل میان حکومت 
افغانستان و جامعه بین المللی را دارد و تالش می کند 
که فاصله میان آنها دور نشود«.مارکوز پوتزل افزود که 
ســازمان ملل، به دین و فرهنگ افغان ها احترام دارد، 
امــا از وضعیت کنونی در خصوص تعلیم و کار زنان 
قانع نیســت و فرمان های اخیر امارت اسالمی، باالی 
کار و کمک های جامعه بین المللی تأثیر منفی خواهد 
گذاشت٬ امارت اسالمی افغانستان، باید خواست جامعه 
بین المللی را در رابطه به تعلیم و کار زنان و حکومت 
همه شمول در این کشــور بپذیرد.مولوی عبدالکبیر 

معاون سیاسی ریاســت الوزراء از کمک های بشری 
سازمان ملل، تشکری نموده و گفت: امارت اسالمی 
تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کرده است 
و سازمان ملل، باید چوکی افغانستان در آن سازمان  را 
به آنان بسپارد. موصوف تصریح کرد که امارت اسالمی 
به نقش سازمان ملل به دیدۀ قدر می نگرد و  خواستار 
تعامل نیک با جهان اســت و همکاری  یوناما را در 
این زمینه توقع دارد. معاون سیاســی ریاست الوزراء 
گفت که امارت اسالمی متعهد به حکومت همه شمول 
اســت و در حکومت کنونی افرادی از هر قوم و هر 
والیت وجود دارند و بیشــتر تالش می شود  که افراد 

متخصص و متعهد به کشــور از هر قوم و منطقه در 
حکومت شامل شوند. او افزود امارت اسالمی،  تعلیم 
علــوم دینی و عصری را حق هــر افغان می داند و به 
خاطر ایجاد محیط مناسب برای تحصیل و کار زنان 
در روشنایی مذهب و فرهنگ افغانان مصروف است 
و در این رابطه خواستار کمک های بی طرفانه جامعه 
بین المللی، نیز می باشد. او یاد آور شد امارت اسالمی، 
به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه 
دیگران استفاده کند و در این راستا ادعای بی بنیاد را 
رد می کند٬ امارت اسالمی در امور هیچ  کشور مداخله 

نمی کند و به کسی این اجازه را هم نخواهد داد.

 شــهر پل علم مورد بررســی قرار داده و یک هزارو 
نه صد و چهل و هفت جریب آن  را غصب شــده، 
تثبیت کرد. این هیأت، همچنان بیش از هفتصدو بیست 
و دو جریب زمیــن را در قریه حاجی جمعه خان از 

مربوطات نیمروز غصب شده، تثبیت کرد.
هیئت به مســووالن مربوطه هدایت داد، تا به خاطر 
جلوگیری از اعمار ساختمان و حفاظت در ساحات 

که زمین غصب شده  تثبیت شده اند، اقدام کنند.

همچنان در خبرنامه آمده است که هیئت مذکور سه 
هزار جریب زمین را در ســاحه قلم گذر و یکه توت 
ولسوالی امام صاحب کندز غصب شده تثبیت کرد و 

تصمیم گرفت که این زمین ها به اجاره داده شود.

 ادارې د همکارۍ غوښــتنه وکړه. ورپســې مولوي شیر 
احمد عمار د قزاقســتان له خوا هرات کې د ســوداګرۍ 

خونې د جوړېدو د اقــدام هرکلی وکړ او نوموړي ته یې د 
سیمه ییزې ادارې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. هغه زیاته 

کړه، چې اســامي امارت له کورنیو او بهرنیو سوداګرو او 
پانګوالو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.

 د یوه لوړ پوړي پاوي په مشرۍ چې په کې د سرحدونو، 
قومونــو او قبایلو، اوبــو او انرژۍ، کانونــو او پطرولیم، 
طبیعي پېښــو پر وړاندې د مبارزې، د بهرنیو چارو وزارت 

او د نورو ادارو مســوولین ګډون لري، کندز ته سفر کړی 
دی.

د کندز ســیمه ییزو مســوولینو د دغه پاوي د سفر په اړه 

وویل، چې دغه پاوی به د کندز ســرحدي ولسوالیو ته 
سفر وکړي او د آمو سیند زیانمنې شوې سیمې به له نږدې 

وګوري.

غرض بررسی وضعیت افغانان محبوس در ایالت سند 
پاکســتان، به آن ایالت اعزام داشته است و دستور داده 
است، تا در مورد افغانان محبوس گزارش جامع دهد. 

سرپرست وزارت امور مهاجرین، به اتشه امور مهاجرین 

وظیفه ســپرده اســت: هرگاه میعاد حبس محبوسین 
تکمیل شده باشد وبه دلیل عدم پرداخت جریمۀ نقدی 
و نداشتن کرایه، در حبس باقی مانده باشند، به پرداخت 
جریمه آنان اقدام و زمینه برگشــت شــان به کشور را 

مساعد کند.
همچنان  با آن عده محبوســینی که به کمک های اولیه، 
تداوی، البسه و سایر اجناس ضرورت داشته باشند، نیز 

کمک عاجل شود.

 په تېرو پنځوســو کلونو کې، افغانستان د دغه شان ستر او 
اقتصادي تړون د السلیک کولو شاهد نه و.

هغه زیاتــه کړه چې دغه قــرارداد د امیرالمؤمنین )حفظه 
اللــه( په امــر، د رئیس الــوزرا په هدایــت، د اقتصادي 
مرســتیال په الرښــوونې او د کابینې د فیصلې پر بنسټ 
ترســره کېږي چې د تېلو د تثبیت شوې ځمکې مساحت 
۴۵۰۰ کیلومتره مربع ده چې د هېــواد په درېیو والیتونو 

)سرپل، جوزجان او فاریاب( کې موقعیت لري.
د شــیخ الحدیث دالرو د څرګندونو له مخې؛ په قرارداد 
کې، په یو کال کې د في هکټاره ځمکې کرایه تر۴۰ ډالرو 
پورې رسېږي او د تېلو د ذخیری پنځه ساحې کشف شوې 
چې یوه یې د قشقري ساحه ده چې ذخیره یې ۸۷ میلیونه 
بیلره تېل تخمین شوي دي او یاد شرکت به په درېیو کلونو 

کې هم اکتشاف ترسره کوي او هم استخراج او سروې.
هغــه زیاتوي چې په لومړی کال کې به شــرکت تر ۱۵۰ 
میلیونــه ډالره پانګونه کوي او په درېیو راتلونکو کلونو کې 
به د ۴۵۰۰ مساحت اکتشاف کوي او په همدې موده کې 

تر ۵۴۰ میلیونه ډالرو پورې پانګونه کوي.
سرپرســت وزیــر د معلوماتو له مخې؛ تــر دې وړاندې 

هره ورځ له قشقري ســاحې څخه تر ۲۰۰ ټنه پورې تېل 
استخراج کېده، خو له دې وروسته به دغه ارقام تر ۱۰۰۰ 

او له هغه زیاتو ته ورسېږي.
شــیخ دالرو څرګنده کړه چې اوســمهال په قرارداد کې د 
افغانســتان ونډه ۲۰ سلنه ده او ټاکل شوې دا ونډه تر ۷۵ 
سلنې پورې ورسېږې. دغه راز په قرارداد کې ۱۵ سلنه حق 
االمتیاز هم افغانستان ته ورکړل شوی او یادونه شوې چې 
په دې پروژه کې به تر ۳۰۰۰ افغانانو ته د کار زمینه برابره 
شي. هغه په کابل کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې 

د عینکو مس کان، کارونه هم ژر تر ژره پیل کړي.
وروسته، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ما عبدالغني 
برادر هم، د آمو ســیند د نفتي حوزې د استخراج تړون د 
السلیک کولو ارزښت ته په اشارې وویل چې د دغه تړون 
په مرسته به د افغانستان اقتصاد ال پیاوړی او د تېلو له پلوه 

به پر ځان بسیا کېدو ته نږدې شي.
هغه، افغانســتان د طبیعي سرچینو له پلوه د نړۍ یو بډای 
هېــواد وباله او څرګنده یــې کړه چې په افغانســتان کې 
افغان- تاجک، آمو ســیند، هرات، هلمند او کټواز کې د 
تېلو ســترې حوزې شته چې د خامو تېلو تخمیني زېرمې 

یې ۱،۸ میلیارده بوشکو ته رسېږي.
ما بــرادر اخوند قراردادي شــرکت تــه ډاډ ورکړ چې د 
افغانستان اسامي امارت له دوی سره هر ډول همکارۍ 
ته چمتو دی او له شرکت څخه یې وغوښتل چې د سرپل 
والیت د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته دې پوره 
پاملرنه وکــړي او خلکو ته یې ټولنیــز خدمتونه وړاندې 

کړي.
هغه دغه راز د کانونو او پټرولیم وزارت مسئولینو ته هم یو 

لړ سپارښتنې وکړې.
همدا رنګه، په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو، په خپلو 
خبرو کې، د یاد تړون د بشپړ رعایتولو ډاډ ورکړاو څرګنده 
یې کړه چې د چینایي شــرکت ټــول کارونه به په معیاري 

ډول ترسره شي.
هغه دغه قرارداد د افغانســتان د اقتصادي ودې او پر ځان 
بسیاینې لپاره مهم وباله او د پروژې ال ښه تطبیق لپاره یې 

د دواړو لور پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ.
ښــاغلي یو، څرګنده کړه چې هېواد به یې د افغانســتان د 
اقتصادي وضعیت د ښــه والي لپاره له افغانانو سره خپلو 

مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.

شــریعت: د بدخشــان د نشــه یي توکو پر وړاندې د 
مبارزې مدیریت مســوولین وایي، چې د دغه والیت 
په ارګو ولســوالۍ کې یې د نشــه یي توکو د تولید یوه 

له منځه وړې ده. او  کارخونه کشف 

دفتر دیــوې خبرپاڼې  دبدخشــان والیت مطبوعاتــي 
یلي دي، چــې دغــه کارخونه د  پــه خپرولو ســره و
ارګو ولســوالۍ په توغ بای ســیمه کې کشــف شوې، 
١٢٣کیلوګرامه  ١٢ کیلوګرامه هیروئیــن،  چې په کــې 

شــوی  نیــول  هــم  ټــر  مو یــو  او  مــواد   کیمیــاوي 
دی.

پــه خبرپاڼــه کې دغه راز زیاته شــوې، چــې د دغې 
کارخونې په تړاو ٢ تنه هم نیول شــوي دي.

 بدخشان کې د نشه یي توکو
 د تولید یوه کارخونه له منځه یوړل شوه

 مرستیال مولوي عبدالکبیر د بامیان امنیه قوماندان څخه 
د امنیت د تامین او ښــې همغږۍ رامنځتــه کولو له امله 
مننه وکړه وې ویل، افغانســتان د ټولو افغانانو ګډ کور او 
اسامي امارت د خلکو خپل نظام دی چې هر افغان پکې 

د ارام او سوکاله ژوند حق لري. 
هغه زیاته کړه، اسامي امارت به هیچاته اجازه ور نه کړي 
چې له هیوادوالو او په ځانګړې توګه له پخوانیو چارواکو 
سره له کوم شرعي دلیل پرته ناوړه چلند یا تبعیض وکړي.

مولوي عبدالکبیــر دغه راز نوموړي ته سپارښــتنه وکړه، 
 چې ټول امنیتي ځواکونه باید له خلکو ســره ښــه چلند 

وکړي.

 وزارت فواید عامه و شرکت ساختمانی ترکی – 77، به ارزش حدود ۵۰۰ هزار دالر امریکایی 
قرارداد شده است که در مدت سه ماه تکمیل خواهد شد.

این پُل که در ولسوالی ژیړی موقعیت دارد؛ قندهار را با هلمند، فراه و هرات وصل می کند و 
بر عالوه سهولت های ترانسپورتی در والیت های متذکره؛ در انتقال اموال تجارتی میان آسیای 

مرکزی و جنوب آسیا نقش مهم و اساسی دارد.

 هېوادپال خلک دي، چې په هر حالت او وخت کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا رییس ډاکټر نجیب الله توانا د بلخ د عامې روغتیا ریاست د السته 
راوړنو او فعالیتونو په اړه پریزینټیشن وړاندې کړ او زیاته یې کړه، چې د عامې روغتیا ریاست په تېر کال کې 
ګڼ شمېر السته راوړنې لرلې، چې د روغتیا په برخه کې یې د مرکز سربېره خلم، دهدادي، چهاربولک او 

شورتپې ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
نوموړي زیاته کړه، چې د غوره روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره به بهرنیو هېوادونو ته د خلکو د تګ 

مخه ونیسي.

 مورد بهره برداری قرار گرفت. این شــبکه آبرسانی در منطقه اسد خیل ولسوالی سپین غر 
با حمایت مالی ادارۀ انکشافی سازمان ملل، به هزینۀ یازده میلیون افغانی ساخته شده است.

این شبکه که بر اساس انرژی آفتابی کار می کند، آب آشامیدنی صحی پنجصد خانواده را در 
این منطقه تامین نموده است.

توربین دوم، ظرفیت تولید برشــنا کوت به حداکثر خود رســید ومشکالت کمبود و 
پرچاوی برق شهریان ننگرهار، برطرف شد.

 اتاق و تجارت قندهار می گوید که صادرات انار در سال جاری خوب بوده و نسبت به سال 
گذشته، چندین برابر افزایش یافته است.

وی می افزاید که انار قندهار، از نظر طعم و کیفیت باال است و بیشتر به  پاکستان، هند، روسیه 
و امارات متحده عربی صادر شده است.

همزمان، مولوی شمس الرحمن موسی، آمر امور زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری 
قندهار می گوید که امسال در ولسوالی های مختلف قندهار، در ده هزار جریب زمین درخت 

انار غرس شده است.

 چې له ۴۰ تر ۵۰ فابریکې فعالې شوې او له ۳ زرو ډېرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد 
والیت د صنعت او سوداګرۍ رییس عبدالولي هاشمي وایي، د اسامي امارت په راتګ سره په دغه والیت 
کې ۶۹ لویو او انفرادي شرکتونو جوازونه اخیستي او له ۴۰ تر ۵۰ تولیدي کارخانو فعالیت پیل کړی دی. 

نوموړي زیاته کړه هڅه یې دا ده چې په هلمند کې نور ملي سوداګر هم پانګونې ته وهڅوي.

در ترمینال ها و توقف گاه ها، بحث همه جانبه صورت گرفت.
هم چنان نمایندگان نهادهای متذکره، نظریات و پیشنهادهای شان را شریک کردند و تصامیم 

الزم اتخاذ شد.

محصوالتو فومکیشن لړۍ پیل کړې ده.
د باختر آژانس د سیمه ییز خبریال د خبر له مخې؛ د کرنې ریاست اړوند د بوټو ساتنې او قرنطین مدیریت 
د فومکیشن څانګې د کندا فروټ شرکت په همکارۍ په دې والیت کې په لومړي ځل د صادراتي کرنیزو 

محصوالتو د مکروب وژنې )فومکیشن( لړۍ پیل کړه.
د صادراتي کرنیزو محصوالتو د مکروب وژنې )فومکیشــن( څخه موخــه بهرنیو هېوادونو ته د نړیوال 
تجارتي اصولو)W.T.O( طرزالعمل مطابق د مرضونو څخه پاک افغاني زراعتی محصوالتو صادرول او 

دې توکو ته په بهر کې بازار موندنه ښودل شوې ده.

چارې د بلخ ټولګټو ریاست لخوا د درې میاشتو په موده کې د ٦ میلیونو او ٤٠٠ زرو افغانیو په لګښت بیا 
جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.

نوموړي زیاته کړه، چې په دغه پروژه کې ۸ ویجاړ شوي ُپلچکونه هم بیا رغول شوي دي.

 مراسمو کې د سمنګانو د عامې روغتیا رئیس مولوي محب الله بهاري وویل، چې د دغه والیت نفوس 
زیات شوی او اړتیا لیدل کېده، چې د دغه روغتون د بسترونو شمېر زیات شي.

نوموړي زیاته کړه، چې د ډېرو هلو ځلو وروســته د عامې روغتیا وزارت له خوا یې وړاندیز ومنل شو او د 
بسترونو شمېر یې له ٨٠ څخه ٢٠٠ بسترونو ته لوړ شو.

په دې مراسمو کې د سمنګانو والي مولوي عبداالحد فضلي وویل، چې حکومت د خلکو خدمت ته ژمن 
دی او دا ډول حیاتي پروژو ته په هره برخه کې لومړیتوب ورکوي.

د یاونې وړ ده، چې اوسمهال د دغه والیت په مرکز سربېره ټولو ولسوالیو کې 7 روغتونونه او ٥٤ روغتیایي 
مرکزونه فعالیت کوي.

چې د پوهنې وزارت له لوري د دغه والیت پوهنې ریاســت ته د څه باندې ٨٠٠ زره درســي کتابونو له 
جملې۴۰۰ زره ټوکه درسي کتابونه ورته سپارل شوي دي. مولوي خالد زیاتوي، چې دغه کتابونه به د دغه 
والیت مرکز او ولسوالیو آمریتونو ته د ترتیب شوي پان له مخې ووېشل شي او دې سره به په ښوونځیو کې 
د کتابونو د کمښت ستونزه تر ډېره حل شي. هغه وویل، چې پاتې نور ٤١٩ زره ۹۸۲ ټوکه درسي کتابونه به په 

نږدې راتلونکو ورځو کې د یاد والیت پوهنې ریاست ته وسپارل شي.

 چې دغه ریاســت د ټولو سوداګرو او مخورو له هلو ځلو مننه کوي او هیله لري، چې د دغه روغتون په 
جوړېدو سره به لوېدیځه حوزه کې د تاسیمیا )د وینې سرطان( ناروغۍ ستونزې هم کمې شي.

ورتــه مهال د هرات والي موالنا نور احمد اســام جار وویل، چې د دغه روغتــون جوړېدل د هرات د 
اوسېدونکو لپاره ستره السته راوړنه ده، موږ ټول باید دوامداره صدقه ولرو او د دغه روغتون په جوړولو کې 
همکاري ستره صدقه ده. د یادونې وړ ده، چې د دغه روغتون په جوړولو ٤٠٠ زره امریکایي ډالره لګښت 
راځي، چې د هرات د عامې روغتیا ریاســت، د الس په الس خیریه موسســې او د لوېدیځې حوزې د 

سوداګرو په همکارۍ د دغه ریاست په ٤٢٠ متر مربع ځمکه کې په ٤ پوړونو کې رغول کېږي

آغاز کار ترمیم یک پل به هزینۀ آغاز کار ترمیم یک پل به هزینۀ ۵۰۰۵۰۰ هزار   هزار   ... ...

 بلخ په روغتیایي خدمتونو  کې لومړی    بلخ په روغتیایي خدمتونو  کې لومړی    ... ...

صدها خانواده در ننگرهار با آب صحی دسترسی پیدا    صدها خانواده در ننگرهار با آب صحی دسترسی پیدا     ... ...

توربین نمبردوم برشنا کوت درونته فعال   توربین نمبردوم برشنا کوت درونته فعال    ... ...

۸۸۸۸ هزار ُتن انار قندهار طی سال جاری به    هزار ُتن انار قندهار طی سال جاری به    ... ...

هلمند کې د څه باندې هلمند کې د څه باندې ۴۰۴۰ فابریکو فعالېدو    فابریکو فعالېدو    ... ...

کمیسیون اداری امارت اسالمی  تدویر جلسه کمیسیون اداری امارت اسالمی  تدویر جلسه  ... ...

ننګرهار کې په لومړي ځل د صادراتي    ننګرهار کې په لومړي ځل د صادراتي     ... ...

د مزار شریف- شبرغان سړک د بیارغونې د مزار شریف- شبرغان سړک د بیارغونې  ... ...

د سمنګان والیتي روغتون له د سمنګان والیتي روغتون له ۸۰۸۰ څخه  څخه ۲۰۰۲۰۰ بسترونو   بسترونو   ... ...

د پکتیا پوهنې ریاست ته د پکتیا پوهنې ریاست ته ۴۰۰۴۰۰ زره درسي  زره درسي  ... ...

هرات کې د هرات کې د ٤٠٠٤٠٠ زره ډالرو په لګښت د تالسیمیا  زره ډالرو په لګښت د تالسیمیا  ... ...

کابل کې نږدې کابل کې نږدې ۵۵ میلیونو کسانو سره مرسته ... میلیونو کسانو سره مرسته ...

موسسه خیریه جمعیت االنهار ترکیه  یک نهاد تحصیلی در   موسسه خیریه جمعیت االنهار ترکیه  یک نهاد تحصیلی در   ......

چوکی افغانستان در سازمان ملل باید به امارت اسالمی   چوکی افغانستان در سازمان ملل باید به امارت اسالمی   ......

تثبیت هزاران جریب زمین غصب شده  در سه تثبیت هزاران جریب زمین غصب شده  در سه ......

قزاقستان په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې قزاقستان په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې ......

یوه لوړ پوړي پالوي د آمو سیند د ویجاړو سیمو د یوه لوړ پوړي پالوي د آمو سیند د ویجاړو سیمو د ......

هیئتی برای رسید گی به وضعیت زندانیان افغان  هیئتی برای رسید گی به وضعیت زندانیان افغان  ......

د آمو حوزې د نفتو استخراج سره هېواد د تېلو له پلوه د آمو حوزې د نفتو استخراج سره هېواد د تېلو له پلوه ......
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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   رښتینې هینداره شریعت جریده داسالمي مبارزې یو رسا  غږ او   رښتینې هینداره 
ده، نو له ټولو مخلصو او با احساسه دعوتګرانو او دردمنو لیکواالنو ده، نو له ټولو مخلصو او با احساسه دعوتګرانو او دردمنو لیکواالنو 

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

مولوی  ریاســت  به  شــریعت: 
سیاســی  معــاون  عبدالکبیــر 
ریاست الوزرا، جلسه ی کمیسیون 
سیاسی امارت اسالمی افغانستان، 
روز گذشــته در قصر ســپیدار 

برگزار گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاســت الوزرا با 
نشر خبرنامه یی گفته است، که در 
این جلسه در مورد کارکردهای 
ریاســت حفاظت از ارزش های 
جهــاد و ضرورت حراســت از 
ارزش های جهــاد و جمع آوری، 
حفظ و تدوین تاریخ جهاد بیست 
ســاله بحث و گفتگــو صورت 

گرفت.
هم چنان در این جلســه تصمیم 
اتخاذ شــده اســت کــه برای 
نســل های آینده در مــورد این 
مرحله تاریخی معلومات واضح، 
شــفاف و واقعی رسانیده شود و 
همان گونه که رهبری جهاد بیست 
ســاله به دوش امارت اســالمی 
بود، مســؤولیت تاریــخ نگاری 
و حفاظــت از ارزش های جهاد 
بیست ساله نیز به امارت اسالمی 
راجع می شــود و امارت اسالمی 
افغانستان به خاطر انجام این کار 

به وجه احسن، متعهد می باشد.

د بریتانیا شــهزاده هري په ډاګه کړې 
چې پــه افغانســتان کــې د پوځي 
ماموریت پر مهال یې د اپاچي هیلي 
کوپتر د پیلوټ په توګه ۲۵ تنه وژلي 
دي.  شاهزاده هري دا موضوع خپله د 
خپلو خاطرو په کتاب کې رسوا کړې 
ده. نوموړي ویلي، چې افغانستان ته 
یې شپږ ځله د پیلوټ په توګه الوتنې 
کړي او دغه الوتنې ېې د ډېرو انسانانو 
د وژلو سبب شوي دي. شهزاده هري 
په عین حال کې زیاتوي، چې په خپلو 

دغو کړنــو نه ویاړي او نه پیښــمانه 
دی. د ده په وینا، د ســختې جګړې 
پر مهال یې ۲۵ تنه وژلي انســانان نه 
ګڼل، بلکې د شــطرنج دانو په سترګه 
یــې ورته کتل. دا لومــړی ځل دی، 
چې بریتانوي شــهزاده د افغانستان 
د جګړې پر مهال د دومره کســانو د 
وژلو اعان کوي. افغان سرپرســت 
حکومت او نړیوالو بشــري ادارو د 
بریتانوي شــهزاده د څرګندونو په اړه 

څه نه دي ویلي.

شــریعت: وزارت فوایــد عامه 
می گوید که کار ترمیم پُل )باغ پل( 
در ولسوالی ژیړی والیت قندهار 

آغاز گردیده است.
بر اساس معلومات این وزارت، 

کار ترمیم این پل میان ... ص7

په هلمند والیت کې د وروستیو درېیو 
میاشــتو پرمهال څه باندې ۴۰ فعالو 
شوو فابریکو کې له ۳ زرو ډېرو کسانو 
ته د کار زمینه برابره شــوي ده. هلمند 
په تېره شل کلنه جګړه کې یو له ناامنو 
والیتونــو څخه ګڼل کېده چې د نورو 
برخو ترڅنگ صنعت او سوداګري هم 
پکې نږدې په ټپه درېدلې وه. خو اوس 
د دغه والیت د صنعت او ســوداګرۍ 

ریاست وایي ... 7مخ

د کابل والي شیخ محمد قاسم خالد 
په خپل کاري دفتر کــې د ۱۱ خیریه 

موسیسو له استازو سره وکتل.

د باختر آژانس د خبر له مخې؛ په دغه 
کتنه کې  د اوچا د دفتر رئیسې مېرمن 

ګلوریا الزک په خبرو  ... 7مخ

شریعت: موسسۀ خیریۀ جمعیت 
االنهــار ترکیه قصد دارد، که یک 
جامعــه یا نهاد تحصیلــی را در 
هلمند اعمــار کند تا در آن علوم 
دینــی و عصــری بــه صورت 

هم زمان تدریس شود.
دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با 
نشــر خبرنامه یی گفته است: که 
مولوی عبدالسالم حنفی ... ص7

د بلــخ د عامې روغتیا ریاســت د 
هېواد پــه کچه د غــوره روغتیایي 
امله  له  کولو  وړانــدې  د  خدمتونو 

لومړی مقام خپل کړ.
د باختــر آژانس د خبــر له مخې؛ 
د بلــخ د عامــې روغتیــا د رئیس 
ډاکټر نجیب الله توانا په مشــرۍ د 
عامې روغتیا ریاســت د افغانستان 
پــه کچه د روغتیایــي خدمتونو په 

وړانــدې کولــو کې لومــړی مقام 
خپــل کړ، چــې له همــدې امله 
نومــوړی د والیت مقام کې د یوې 

غونډې په ترڅ کې وستایل شو.
پــه دغه غونــډه کې د بلــخ والي 
طــب  د  مزمــل  داوود  محمــد 
وویل،  اړه  پــه  دنــدې  ســپېڅلې 
چې  ډاکټــران او طبي متخصصین 

صادق او ... 7مخ

شریعت: د ننګرهار د کار او ټولنیزو 
 HHRD چارو ریاست په هڅو او د
مرستندویه موسسې په مالي ماتړ د 
مرکز جال آباد ښار په درېیمه ناحیه 
کــې ۶۱۶ تنه د خیاطــۍ، موبایل 
کمپیوټــر،  نجــارۍ،  جوړونــې، 
انجنیري ســافټویرونو  انګلیســي، 
او ســي وي لیکلو، حرفو او علمي 
برنامو کې له زده کړو وروسته فارغ 

او کاري وسایل ورکړل شول.

د ننګرهــار د کار او ټولنیــزو چارو 
رئیس مولــوي فرید الله حقاني زده 
کوونکو تــه د مبارکــۍ ترڅنګ له 
هغوی وغوښتل، چې خپل کسب او 
مسلک ته ژمن واوسې او د همدې 
الرې خپلې کورنــۍ ته حاله نفقه 

پیدا کړي.
نوموړي زیاته کړه، چې تردې دمه په 
روان کال کــې ۳ زره تنه په مختلفو 

حرفو کې روزل شوي دي.

شــریعت: طــی ســال جاری 
هشتادوهشــت هزارتُــن انار از 
قندهار، به خارج از کشورصادر 

شده است.

مسووالن اتاق تجارت و سرمایه 
گذاری قندهار، می گویند که روند 
صادرات انار قندهار به خارج از 

کشور، پایان یافته است.
در طول ســال جاری هشــتاد و 
هشــت هزار تُن انــار به ارزش 
بیش از چهل و هشت میلیون دالر 
امریکایی به کشورهای خارجی، 

صادر شده است.
انجینیرعبدالباقی بینا معاون .. ص7

شریعت: کار ترمیم توربین نمبر 
دو برشــنا کــوت درونته روز 

پنجشنبه، به پایان رسید. 
این توربین، از مدتی به اینســو  
از کار افتاده بود که در نتیجه ی 
فنی  کارمندان  تالش های جدی 
ریاست برشنای ننگرهار پس از 
دوماه، دوباره ترمیم و فعال شد.

با فعال شدن مجدد ... ص7

شریعت: با ســاخت یک شبکۀ 
آب  ننگرهــار،  در  آبرســانی 
آشامیدنی صحی پنجصد خانواده 

تامین گردید.
مقام های محلی ننگرهار می گویند 
که این شــبکه آبرسانی به هزینۀ 
یازده میلیون افغانی در ولسوالی 

سپین غر ساخته و ... ص7

شــریعت: جلســۀ کمیســیون 
افغانستان  اسالمی  امارت  اداری 
روز گذشــته به ریاست مولوی 
عبدالســالم حنفی معاون اداری 

ریاست الوزرا برگزار گردید.
ریاســت الوزرا  مطبوعاتی  دفتر 
با نشــر خبرنامه یی گفته است؛ 
در این جلســه کــه نمایندگان 
وزارت ترانسپورت و هوانوردی، 

مسافر  شــرکت های خصوصی 
بری و بارچاالنی حضور داشتند؛ 
روی موضوع تدویر کورس های 
ارتقای  اداری جهت  آموزشــی 
دینی  مــدارس  فارغان  ظرفیت 
در مرکــز و والیت های کشــور 
و نیز در مورد مســایل مربوط به 
شرکت های ترانسپورتی و طرح 

وسایط نقلیه ... ص7

شریعت: معاون سیاسی ریاست 
الــوزراء دردیــدار بــا معاون 
نماینــدۀ خاص ســازمان ملل، 
امارت  گفت  افغانســتان  برای 
اسالمی تمام شرایط به رسمیت 
شــناختن را تکمیل کرده است 
و ســازمان ملــل، باید چوکی 
افغانســتان در آن سازمان  را به 

حکومت این کشور بسپارد.
الوزراء  ریاست  دفترمطبوعاتی 
روز پنجشنبه با نشر خبرنامه یی 
گفت: که مولــوی عبدالکبیر با 

مارکوز پوتزل معــاون نمایندۀ 
خــاص ســازمان ملــل، برای 
افغانستان در قصر سپیدار دیدار 

کرد.
درایــن دیدار، مارکــوز پوتزل 

گفت »ماموریت ... ص7

لسګونه مجاهدین د جګړه ایزو ګډو زده کړو 
له عمومي قوماندانۍ څخه فارغ شول

زابل کې د پښتورګو درملنې مرکز فعالیږي

ده ها باب مطابع غیرقانونی در بغالن مهر و 
الک گردید

هېواد کې په سینه بغل د اخته ماشومانو شمېر 
زیات شوی

شــریعت: د جګړه ایزو ګډو زده کړو 
عمومــي قوماندانۍڅخــه ۱۵۵ تنه 
مجاهدیــن فارغ شــول. د ملي دفاع 
وزارت اړوند د مرکزي او ســیمه ایزو 
قطعاتو او جزوتامونو د جګړه ایزو ګډو 
زده کړو لــه عمومي قوماندانۍ څخه 
وړمه ورځ ۱۵۵ تنه مجاهدین د پوځي 
او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول.
په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې 
د ښوونې، روزنې او دوکتورینو قوماندان 
الحاج ما عبدالجبــار »صدیقي«، 

د جګړه ایزو ګــډو زده کړو  قوماندان 
مولوي محمد هاشم »حذیفه«، مفتي 
محمد اســلم »حقاني«، ګڼ شمیر 
مجاهدینو او منسوبینو ګډون کړی وو.

په دې مراســمو کې مسؤلینو د خپلو 
ویناوو پــر مهال د یــادې قوماندانۍ 
ښوونکي او پرسونل د صادقانه خدمت 
ترڅنګ مجاهدین خپلو  مسؤلیتونو ته 

متوجه کړل.
همدا راز د غونډې په پای کې فارغینو 

ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.

د زابل د عامې روغتیا ریاست مسوولین 
وایي، چې د دغه والیت په مرکز کات 
ښار کې د پښــتورګو درملنې لپاره یو 

مرکز جوړېږي.
د زابــل د عامې روغتیــا رئیس ډاکټر 
آژانس  باختر  د  عبدالحکیم حکیمي 
ســیمه ییز خبریال تــه وویل، چې د 
پښــتورګو هغه ناروغان، چې وړاندې 

به کابل او یا هم بهرنیو هېوادونو ته تلل 
د یاد مرکز فعالېدو ســره به یې درملنه 

همدلته ترسره شي.
د  بــه  ژر  وینــا،  پــه  نومــوړي  د 
زابــل  د  مرکــز   )Hemodialysis(
والیتي روغتون کې فعالیت پیل کړي، 
چې په مرسته به یې زابل کې د پښتورګو 

ښه درملنه وشي.

شریعت: ده ها باب مطابع چاپی 
و خدمات کمپیوتری در شــهر 
پلخمری کــه  خــالف اصول 
فعالیــت می کردند مهــر و الک 
گردیدند.  مولوی عزت میر حقانی 
آمر فرهنگ و گردشگری ریاست 
اطالعات و فرهنگ والیت بغالن 
گفــت:7۰ باب مطابــع چاپی و 
خدمات کمپیوتری که غیر قانونی 
در شــهر پلخمــری فعالیت می 

کردند  مهر الک گردیدند.
وی افزود: بارها بــه این  چاپ 

خانه ها توصیه و مهلت داده شده 
بود تا فعالیت شــان  را قانونمند 

بسازند، اما توجه نکرده بودند. 
مولوی حقانی گفت: آنعده چاپ 
خانه های که بعد از مهر الک اقدام 
به ثبت و راجســتر و اخذ جواز 
نموده اند دوباره برای شان  اجازه 

فعالیت داده شده است.
وی بــر رونــد قانونمند شــدن  
چاپخانه ها تاکید نموده گفت، به 
هیچ کسی اجازه نمی دهیم خالف 

اصول و قانون فعالیت نماید.

د کابل د اندراګاندي د ماشومانو روغتون 
ډاکټران وایي، د هوا د سړېدو او چاپېریال 
د ککړتیا له امله په ماشومانو کې د نمونیا 
یا سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده. ددې 
روغتون مسولین وایي، که څه هم دوی 
ته د یو شمېر مرستندویو غیرحکومتي 
موسسو له خوا درمل ورکول کیږي خو 
د ناروغانو د شمېر زیاتېدو او د ډاکټرانو 
او نرسانو کموالي له لویو ستونزو سره 
مخامخ کړي دي. د راپور له مخې، د 
اندراګاندي په روغتون کې د نمونیا یا 

سینه بغل لپاره په ځانګړي شوي وارډ 
کې په یوه بستر کې دوه او درې ماشومان 
پراته دي. د تعداد له مخې ډیر محدود 
طبي کارکوونکي او اندېښمنې میندې او 
پلرونه یې درملنه او څارنه کوي. د دغه 
روغتون د شمیرو له مخې، د تیرکال د 
نومبر په میاشت کې ۶۷۰۰ ماشومان 
د سینه او بغل، ټوخي او سالنډۍ له امله 
په دغه روغتون کې بستر شوي دي. د 
وړم کال په همدې میاشــت کې دغه 

شمېره ۳۷۰۰ وه.

 آغاز کار ترمیم یک پل به هزینۀ  آغاز کار ترمیم یک پل به هزینۀ ۵۰۰۵۰۰ هزار دالر  هزار دالر 
در قندهاردر قندهار

چوکی افغانستان در سازمان ملل باید به امارت چوکی افغانستان در سازمان ملل باید به امارت 
اسالمی سپرده شوداسالمی سپرده شود

 هلمند کې د څه باندې  هلمند کې د څه باندې ۴۰۴۰ فابریکو فعالېدو سره  فابریکو فعالېدو سره ۳۳ زره کسانو ته زره کسانو ته
 د کار زمینه برابره شوې ده د کار زمینه برابره شوې ده

کابل کې نږدې ۵ میلیونو کسانو سره مرسته کېږي

 موسسه خیریه جمعیت االنهار ترکیه موسسه خیریه جمعیت االنهار ترکیه
 یک نهاد تحصیلی در هلمند اعمار می نماید یک نهاد تحصیلی در هلمند اعمار می نماید

  بلخ په روغتیایي خدمتونو  کې لومړی  بلخ په روغتیایي خدمتونو  کې لومړی
 مقام وګاټه مقام وګاټه

ننګرهار کې سلګونه تنه له حرفوی او علمي برخو ننګرهار کې سلګونه تنه له حرفوی او علمي برخو 
څخه فارغ شولڅخه فارغ شول

۸۸۸۸ هزار ُتن انار قندهار طی سال جاری به  هزار ُتن انار قندهار طی سال جاری به 
خارج صادر شده استخارج صادر شده است

توربین نمبردوم برشنا توربین نمبردوم برشنا 
 کوت درونته فعال  کوت درونته فعال 

گردیدگردید

صدها خانواده در صدها خانواده در 
ننگرهار با آب صحی ننگرهار با آب صحی 
دسترسی پیدا نمودنددسترسی پیدا نمودند

جلسه ی پیرامون حفظ و تدوین تاریخ 
جهاد بیست ساله برگزار گردید

افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال 
مې ۲۵ کسان وژلي دي

د بریتانیا شهزاده: مولوی عبدالکبیر در دیدار با معاون نمایندۀ خاص سازمان ملل:

 کمیسیون اداری امارت اسالمی کمیسیون اداری امارت اسالمی
 تدویر جلسه نمود تدویر جلسه نمود


