
        سرمقاله
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د نظام بقا د هېواد له بسیاینې پرته 
ناممکنه ده  !

افغان ملــت او ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د افغانســتان خلکو د 

خپل دیني قیادت په مرشۍ او الرښوونه د تاریخ په اوږدو او په تېره 

څو وروستیو لسیزو کې داسې مبارزه او مجاهده کړې ده چې ښايي 

مثالونه یې په نړۍ کې ال ډېر کم وي. د لکونو رسښیندونکو غازیانو 

له بې سارو قربانیو ډک دا کاروان یوازې په دې ارمان مخ پر وړاندې 

روان دي چې هېوادیې خپلواک، بســیا او د همدې ولس له فکر او 

عقېدې رسه ســم رشعی نظام پکې قایم وي او د هامغه تر سیوري 

الندې د ژوند کولو حق ولري. دغه ارمان او هدف که څه هم د دې 

خاورې دغوڅ اکرثیت اوسېدونکو د زړه اوازدی خو له بده مرغه بیا 

هم طبیعی ده چې یو شمیر احمقان او پر مادیاتو غولیديل کسان له 

بهرنیــو یرغلګرو رسه اوږه پر اوږه درېديل، په ډېر ذلت یې د هغوی 

چوپړ او ملګرتیــا او خپلو بې وزلو هېوادوالو رسه یې تر بهرنیانو ال 

زیاتــه جفا او غداري کړې ده. تر دې چې کــه بهرين یرغلګر تنګ 

شوي او ځانونه یې زموږ د غازیانو له ګوزارونو ګوښه کړي، پرځای 

یې همدغو وطني احمقانو د اسالم او مسلامنانو د څرګندو دښمنانو 

پالنونه، دسیسې او پروګرامونه پرمخ بیويل او هېوادوالوته یې خورا 

سختې ستونزې پیدا کړې چې دا ډول هڅې الهم روانې دي. همدا 

وجــه ده چې دا مهــال زموږ د موجوده دیني او ســیايس قیادت او 

حاکمې طبقې په مســؤلیت او مکلفیت کې څه کمی نه دی راغلی 

بلکې ترپخوا الزیات باید چې هوښــیار، بیــدار، ځیرک او د ایثار 

څښنت وي. که څه هم دا وخت نظامي فشار په هغه کچه نه دی خو 

ترڅنګ یې حتامً نورې ذمه وارۍ ور زیاتې شــوې. مطلب دا چې 

اوس پــه کار ده د هغه ولس او خــاورې خدمت او حفاظت ويش، 

پــر کومه چې موږ له خپلې داعیې رسه ســم یــو رشعی الهی نظام 

تطبیقول غواړو. زموږ د اوســني واکمــن قیادت مکلفیت ځکه ډېر 

خطرناک دی چې داعیــه ډېره لوړه او عايل ده! یعنی د خپلواکي او 

اسالمي نظام ساتنه. دا ډول شعار په حقیقت کې له ګردې نړۍ رسه 

د مقابلــې ناره ده او همدا وجه ده چــې د ګردو مغرضینو جګړه ایز 

مشــاعر راپاروي او دومره یې عصباين کوي چې پر ته له کوم دلیل 

او تأویله زموږ پرخاوره یرغل کولو ته مالوټري. ځکه خو موږ ســل 

ســلنه اړیو چې هره شېبه لومړۍ درجه احضارات ولرو. موږ باید په 

هر صورت داومنو چې که له خپلو یادو شــعارونو هیڅکله نه شــو 

تېرېدلی، بیا نو الزمه ده هامغســې بیداري او له ګردې نړۍ رسه د 

مقابلــې او مخالفت عقل او ځیر کي هم ولرو. او ددې لپاره چې د 

خپلې خاورې او خلکو رښتینې دفاع وکړی شو، هامغسې ایثار هم 

ولرو، قرباين ته هم چمتو اوســو، لوږې او ستومانۍ هم وګالو او 

د هېواد اقتصادي او دفاعي بســیاینې لپاره اغېزمن او مناسب تدابیر 

هم ونیسو. ښــکاره ده چې موږ انسانان او مسلامنان یو، که آخرت 

د مســلامن لپاره وروستی هدف دی نو دنیایې رضورت ده. د انسان 

د طبیعت پر اســاس موږ فضا کې نه شو اوسېدلی، بلکې د همدې 

خاورینې کرې یوه برخه به اشغالوو، دفاع به یې کوو2مخ

د بشري مرستو د ۴۰ میلیونو ډالرو کڅوړه 
کابل ته راورسېده

  حنفی :  حنفی :
    اسالمي امارت د پانګوالو مالي او ځاني       اسالمي امارت د پانګوالو مالي او ځاني   

خوندیتوب ته ژمن دیخوندیتوب ته ژمن دی

تدارکاتــو  مــي  د  رشیعــت: 

کمېســیون د نږدې ۲.۵ میلیارد 

پروژې  ارزښــت  پــه  افغانیــو 

ریاست الوزرا  کړې.د  منظورې 

د  وایي،  معاونیــت  اقتصــادي 

د شپږو  کمېسیون  تدارکاتو  مي 

والیتونــو لپاره د دوه میلیارد او 

ارزښت  په  افغانیو  میلیون   ۴۸۰

بېالبېلــې پروژې منظورې کړې 

دي.د ریاســت الوزرا اقتصادي 

ســړکونه،  چې  لیکي  معاونیت 

مجهــزې  زېرمــې،  اوبــو  د 

احاطــوي  تحویل خانــې، 

ســیمې  زرغونې  د  دېوالونــه، 

جوړول او خلکو ته د څښــاک 

اوبو او برېښــنا برابرول په یادو 

پروژو کې شــامل دي.رسچینه 

لیکي چې  دغه پروژې په کابل، 

هرات، فــراه، ننګرهار، کندهار 

او لغــامن والیتونــو کــې پلې 

معلوماتو  د  رسچینــې  کېږي.د 

له مخې، د یادو پروژو لګښــت 

د افغانســتان اسالمي امارت له 

کېږي. ورکول  لوري 

افغان صنعتکارانو ته د ځمکو د وېش 
لړۍ به ډېر ژر پیل شي

د افغانســتان بانک، پــرون په یوه 
خربپاڼه کې، کابل ته د ۴۰ میلیونو 
امریکايــي ډالرو برشي مرســتو د 

رارسېدو خرب ورکړ.
پــه خربپاڼه کــې ویل شــوي دي: 
افغانســتان ته د برشي مرستو په لړ 
کــې، ۴۰ میلیونه امریکايــي ډالره 

نغدي مرسته کابل ته راورسېده.
د افغانستان بانک، د نړیوالې ټولنې 
د برشي مرســتو قدرداين کړې او د 
زیاتو همکاریو غوښــتنه یې کړې 
ده.په همدې حــال کې، دغه بانک 

هېواد ته له قانوين او اصويل الرو د 
اســعارو د واردېدو هرکلی کړی او 
د نړیوالې ټولنې د برشي مرســتو د 
مننې ترڅنګ یې غوښتنه کړې ده 
چې په نورو مــايل او بانکي برخو 
کې هم له افغانستان بانک رسه غوره 
بانکي اړیکې وپايل. د یادونې وړ ده 
چې افغانستان ته د برشي مرستو له 
پیلــه، ۶۰ مه کمکي کڅوړه ده چې 
په نغدي ډول کابل ته را رسېږي او د 
هېواد یو سوداګریز بانک ته سپارل 

کېږي.             7مخ

شریعت: د افغانستان اسالمي امارت 
د ریاســت الــوزراء اداري مرســتیال 
مولوي عبدالسالم حنفي د هیواد له یو 
تن ملي سوداګر الحاج ابراهیم حبیب 
یار ســره وکتل.د دغې کتنې په پیل کې 

محترم حبیب یار د اقتصادي وضعیت، 
ســوداګرۍ او بازار په اړه خبرې وکړې 
وې ویل، د ســوداګرۍ او پانګه والۍ 
په بحث کې تر ټولــو مهمه موضوع د 
ســوداګرو او پانګوالو د ځاني او مالي 

امنیت خوندیتوب دی چې د اسالمي 
نظام له استقرار راوروسته تامین شوی 
دی.حبیب یار زیاتــه کړه، ډېری افغان 
ســوداګر او پانګه وال په بېالبېلو برخو 

کې په هیواد کې پانګونې 7مخ

د کانونــو او پټرولیم وزارت وایي چې 
د ټاپي پروژې د کار پیل لپاره بشــپړ 
چمتووالی لري. د دغه وزارت ویاند 
د ټاپي پروژې په غــړو هېوادونو کې 
شــته ننګونې د دغې پــروژې په کار 
کې د ځنډ بنسټیز المل بولي.نوموړی 
زیاتوي، چې په ټاپي پروژه کې امنیتي، 

تخنیکي او حقوقي مسایل 7مخ 

شــریعت: د صنعت او ســوداګرۍ 
وزارت سرپرســت ویلــي چې ژر به 
صنعتکارانو ته د ځمکو د وېش لړۍ 
پیــل کړي.لــه یــاد وزارت څخه په 
خپره شــوې خبرپاڼه کې راغلي چې 
نوموړي له یو شمېر صنعتکارانو سره 
په لیدنه کې ویلــي، هڅه کوي چې 

د خصوصي ســکټور پر وړاندې شته 
ســتونزې ژر تر ژره حــل کړي. هغه 
زیاته کړې چې د سرپرست حکومت 
د صنعتکارانو لپاره د اســانتیاوو او هر 
اړخیــزو خدمتونو وړانــدې کولو په 
برخه کې د هر ډول ستونزو هواري ته 

ژمن دی.

د بغالن لرغــوين او فرهنګي ځایونه 

جوړولــو او بیارغونې ته جدي اړتیا 

لــري د بغالن د اطالعاتــو او کلتور 

ریاســت مسوولین وايي، چې د دغه 

والیت په یو شــمېر ولســوالیو کې 

لرغوين او  فرهنګي ځایونه د ملنځه 

تلــو له ګواښ رسه مــخ دي. د دغه 

والیت د اطالعاتو او کلتور ریاست 

د فرهنــګ او ګرځندوی آمر مولوي 

عــزت مدیر حقــاين د باخرت آژانس 

ســیمه ییز خربیال ته وویل، چې په 

بغالن کې ۲۹ لرغــوين او فرهنګي 

ځایونه شتون لري، چې زرګونه کاله 

تاریخي مخینه لري    7مخ

 د بغالن لرغوني ځایونه سمدستي پاملرنې 
ته اړتیا لري

په ۶ والیتونو کې د ۲.۵ میلیارد افغانیو په ارزښت پروژې منظورې شوې

د افغانستان اسالمي امارت مرکزي نرشايت ارګان

د قشــقرې د ۲۰ زرو ټنــو او د 

انګوت د اووه زرو ټنو خامو تېلو 

د پلور داوطلبۍ تررسه شوه.

د کانونو او پټرولیم وزارت پرون 

پــه یوه خربپاڼه کــې لیکي چې 

د داوطلبۍ د پرانیســتلو پرمهال 

د دغه وزارت رسپرســت شــیخ 

الحدیــث شــهاب الدین دالور 

افغانســتان کې  په  وویل: مــوږ 

تېلــو د لومړنۍ  د تولید شــویو 

داوطلبۍ شاهدان یو او دا د ویاړ 

ځای دی چــې داوطلبې کمپنۍ 

هم داخي دي چې ټول پروسس 

بایــد د افغانســتان پــه دننه کې 

تررسه يش.د رسچینې د معلوماتو 

داوطلبۍ کې  پــه دې  له مخې؛ 

و،  کړی  ګــډون  درېیو رشکتونو 

 TOF Oil Refinery( د  چــې 

Co(  رشکــت د داوطلبۍ کمېټې 

د غړیو له خوا د مناســبې بیې په 

وړاندې کولو رسه، د قشــقرې د 

۲۰ زره ټنــه خامو تېلــو د پېرلو 

ګټونکی اعالن شــو.یاد وزارت 

ویي چې د انګــوت د اووه زره 

ټنــه خامو تېلو لپاره مناســبه بیه 

دلیل  په همدې  نشــوه،  وړاندې 

به بیا ځــل د داوطلبۍ اعالن ته 

وړاندې يش.

شــریعت: د افغانستان 
تقویت  بــرای  بانک، 
پــول  ارزش  بیشــتر 
افغانــی، در نظر دارد 
میلیون  شــانزده  کــه 
دالــر دیگــر را امروز 
هفدهــم  چهارشــنبه 
حوت، لیالم کند.بانک 
مرکزی روز     ص7

افغانستان کې د تولید شویو تېلو لومړنۍ داوطلبۍ ترسره شوه

ایران ۱۸۹ نور افغان 
بندیان هم اسالمي 

امارت ته وسپارل

شــریعت: د کورنیــو چــارو وزارت 
تــه د خپل  چارواکو هــرات والیت 
ســفر په ترڅ کې په لوېدیځ زون کې 
د خلکو لپاره د عامــه خدمتونو د یوه 
مرکز رامنځتــه کولو اعالن وکړ.د دغه 
پالوي مشــر انجنیر صــالح الدین د 

هرات له والي شیخ الحدیث 7مخ

رشیعت: با گســرتش شــبکۀ برق 

رســانی بــه دو روســتا در قلعه نو 

بادغیس٬ دو صد خانواده از انرژی 

برق بهر ه مند گردیدند.ادارۀ ساحوی 

برشــنا در بادغیس گفته است: که 

»پــروژۀ انتقال برق به روســتاهای  

رسچشمه و کندالن« در حومۀ قلعه 

نــو، در مدت دو ماه  و به هزینۀ دو 

میلیون افغانی تکمیل گردید. 7مخ

شریعت:  هئیت تخنیکی واپس گیری 
زمین هــای مغصوبه از غصب برخی 
ســاحات در مربوطات شــهر شرن و 
ولســوالی های جانی خیل و متاخان 
عدلیه  کرد.وزارت  جلوگیری  پکتیکا، 
روز گذشته با نشــر خبرنامه یی گفت 
که: شماری از باشنده گان شهر شرن و 
ولسوالی های متذکره قصد داشتند در 
حکومتی  زمین های  ساحات  بعضی 
به صورت خودســرانه ساخت و ساز 
نمایند که از این کار شــان جلوگیری 
گردیــد. آنان  بــه بهانه ی ایــن که در 
محالت مذکور نهالشانی می نمایند، 
قصــد غصــب زمین هــای دولتی را 
داشــتند، هئیت تخنیکی واپس گیری 
زمین هــای غصبی از این کار شــان 
جلوگیری نموده و برای بازجویی آنان را  

به نهادهای عدلی معرفی کردند.

د کورنیو چارو وزارت د هېواد په لوېدیځ کې د عامه خدمتونو یو مرکز جوړوي صدها خانواده در 
بادغیس از انرژی برق 

بهر ه مند گردیدند

جلوگیری از غصب 
زمین های دولتی در 

پکتیکا

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی 

در یک  معلوماتی می گویــد که 

به هشت  ســال پســین، نزدیک 

رهگذر»ده  از  افغانــی  میلیــارد 

درصد مالیــه خدمات مخابراتی« 

گــردآوری شــده اســت.عنایت 

الله الکوزی، ســخنگوی وزارت 

معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 

می گویــد کــه مالیــه خدمــات 

شــفاف  گونــۀ  بــه  مخابراتــی 

می شود.ســخنگوی  گــردآوری 

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی 

وزارت  گفــت:  معلوماتــی 

معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 

یازدهــم  الــی   ۱۴۰۱ رشوع  از 

بیش تر  ماه حوت ســال جــاری 

از هفــت میلیارد و هشــت صد 

میلیون افغانــی جمع آوری منوده 

اســت و روند این جمع آوری به 

شکل    ص 7

 د اسالم له نظره د کرنې 
او مالدارۍ ارزښت

د مارچ اتمه؛ له کاذب او بې 
تعریفه شعاره ډکه ورځ!

د ښځو حقوق؛ د شعار او عمل 
پرتله!

4 مخ 2 مخ 3  مخ

شریعت: له ایران څخه د افغان بندیانو 

د خالصون په لــړ کې پرون ۱۸۹ نور 

افغان بندیان د هرات والیت د اسالم 

کال له الرې اسالمي امارت ته وسپارل 

شــول. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند 

مرستیال پر خپله ټویټرپاڼه لیکلي چې 

د بندیانو د ســپارلو په مراسمو کې په 

تهران کې د افغانستان د سفارت د مشر 

په ګډون یو شمېر نورو دولتي چارواکو 

هم حضور درلــود. یاده دې وي چې 

د ایران حکومت وړمه ورځ هم ۲۶۸  

تنه د افغانســتان سرپرست حکومت 

ته وسپارل. افغان لوری وایي د بندیانو 

خوشــې کول به د دواړو هېوادونو پر 

اړیکو مثبت اغېز ولري. په ایران کې د 

افغانستان د سفارت د شمېرو پر اساس 

په ایران کې ۶ زره افغانان بندیان دي.

جمع آوری جمع آوری ۸۸ میلیارد افغانی از  میلیارد افغانی از 
رهگذر »ده درصد مالیه خدمات رهگذر »ده درصد مالیه خدمات 

مخابراتی« در سال جاریمخابراتی« در سال جاری

د کانونو وزارت

 د ټاپي پروژې د کار پیل لپاره بشپړ چمتووالی لرو

لیالم۱۶ میلیون دالر برای تقویت پول افغانی
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نن د مارچ امته ده، دا ورځ نړیوالو د ښځو په نوم نومولې 

ده، په دې ورځ به پخوا په افغانستان کې د ښځو منایيش 

منانځغونډې کېدلې او د ښځو د حقونو او ارزښتونو په 

باب به کلیشه یي شعارونه ورکول کیدل، کفري نړۍ ان 

پیړۍ مخکې په افغانســتان کې د ښځینه مظلوم پاړکي د 

بغاوت او د ســپېڅي سنتي او عنعنوي کلتور پر خالف 

د وخت حاکامن په شــا ټپويل وو، دوی غوښتل چې په 

افغانســتان کې د دوی د حلقه بګوش واکمنانو په وسیله 

ښــځې له کور څخه بغاوت ته وهڅوي، د خپلو میړونو 

د وژلو او خپلو حقونو تر السه کولو په اړه د پوره ازادۍ 

صالحیــت ورکول، حجاب له منځــه وړل، په عامو او 

لویو بازارونو کې د ښځو لوڅ رس ګرځېدل او د ښځو د 

تعلیــم په نوم د دوی ذهنیت خرابول او باالخره د افغاين 

ټولنې اسالمي، فرهنګي او ټولنیز نظم له منځه وړل وو.

 خو نن دا ورځ په داســې حال کــې راځي چې په ټول 

هېواد کې په رښــتیني توګه د توحید او عدالت، د عدل 

او رحم، د خوښۍ او سوکالۍ توغ رپیږي او په حقیقي 

توګه د هر چا مقام او ځایګی معلوم شوی دی.

د جمهوریت پر مهال موږ د ډېرو داســې ناوړه او مبتذله 

پېښو او کړنو شــاهدان وو چې اصالً په افغاين قاموس 

کــې یې هېڅ ځای نه درلود؛ خو هر څه د پردیو په الس 

کــې وو او هغوی چــې څه رنګه زړه و پــه هامغه رقم 

یې ډنګوله، مــوږ د جمهوریت  پر مهال د متمدنه وګړو 

له لوري د یو څو روپیو او شــهرت پــه خاطر د نړۍ د 

فســخه شویو نسخو او تجربو شــاهدان هم وو، چې د 

دغو کســانو په واسطه به د افغانســتان په پاکه خاوره د 

اسالم او افغانانو دښمنانو خپل ناوړه، سولیديل، ناکاره 

او رشمیــديل فرمولونه عمي کول او په راڼه میدان به یې 

زموږ د سرتګو په وړاندې د اسالمي او افغاين ارزښتونو 

د مسخره کولو او بې ارزښته کولو هڅې کولې.

موږ په تېره شــل کلنه دوره کې د ښــځو د ارزښتونو او 

حقونو په اړه منایيش منانځغونډې ولیدلې، د ښــځو د 

مخصوصو اندامو زرهي او وســپنیزې الې مو ولیدلې، 

موږ په عامو بازارونو کې د بربڼتوب او بې حیایۍ رواج 

کیدونکې هڅــې عمالً ولیدلې، موږ د ښــځو په نوم د 

ارګ په داخل کې د جسم فروشۍ او بداخالقۍ خربونه 

واورېدل او موږ حتی د خرو منانځغونډې هم ولیدلې. 

دا هر څه د دې هســک او تاریخي ملت د مسخره کولو 

او رشخند کولو هڅې وې؛ خو دوی زموږ نسلونو ته دا 

هر څه د یوه ارزښت او السته راوړنو په اړه متثیل کولې 

او دا یې د شــل کلنو هڅو یوه منونــه وړاندې کوله، په 

داســې حال کې چې په دغې دوره کې موږ هېڅ داسې 

اسايس کار ونه لید چې هغه دې د افغانانو له عنعناتو او 

کلتور رسه سمون وخوري او یا دې دا مظلوم ملت پرې 

د ویاړ تر څنګ د ارامۍ او سوکاله احساس کړی وای.

اوس خربه د ښــځو د ارزښتونو او د مارچ د امتې په اړه 

ده، د جمهوریت پر مهال ډېرې داســې ورځې ونومول 

شوې چې یوازې یې نومونه وو، یوازې به یې په منایيش 

غونــډو په میلیونونو ډالر لګښــت کاوه، کــه نړیوال په 

رښتیا هم د ښــځو حقونو او ارزښــتونو ته ژمن وو؛ نو 

بیا ولې د کابل په ســړکونو کې د افغاين خویندو عزتونه 

لوټل کېدل؟ ولې شــپني عملیات کېدل؟ ولې په پتمنو 

تــور رسو زهري مبونه ورېدل؟ ولې لــه افغاين پیغلو د 

کار او چوکۍ په مقابل کې د جنيس خواهشاتو غوښتنې 

کېدلې؟ ولــې د ښــوونځیو وړې او معصومې انجونې 

مســمومې کېدلې؟ ولې په ښــوونځیو کې ورته له کور 

څخه د بغاوت الرښــوونې تدریس کېدلې؟ ولې ورته د 

امن په نوم د حیا د لوټلو او لیالم کورونه جوړېدل؟ د بې 

بــې ګلې له ډېرو مهمو کارونو څخه یو دا و چې باید په 

افغانستان کې سنتي او عنعنوي کلتور له منځه یويس او 

دلته د غرب لغــړ او رشمیدلی قانون پلی کړي، که نه نو 

له دې پرته نور د ښــځو له پاره څه شوي دي؟ چا یې غږ 

اورېدلې؟ چا یې د مظلومیت اوښــکې پاکې کړي دي؟ 

د پارملان او ســنا په نوم دوه لویې سوداګریزې مغازې 

خالصې وې او هغه ښــځینه نومانده بــه ور کامیابېدله 

چې د بهرنیو په ګډون به یې د داخي لېوانو ســرتګو ته 

د حیــا او عزت ګاڼه لیالمول، البته د ګوتو په شــامر به 

ځینې اســتثنات هم په کې وو؛ خو اکرثیت ښځینه غړي 

یې له همدې الرو شهرت ته رسیدلې وې چې په دې اړه 

به کله کله دوی خپله په لویو او وړو مجلســونو کې هم 

اعرتاف کاوه.

موږ په اســالمي ټولنه کې پیدا شــوي یــو او په همدې 

اســالمي او مــي ارزښــتونو مــو نېکونــو، پلرونو او 

بااحساســه ځوانانــو د تن وینې نذرانــه کړي دي؛ خو 

دښــمن ته یې دا فرصت په الس نــه دی ورکړی چې د 

اسالمي ارزښتونو په وړاندې دې د رشخند متثیل وکړي 

او یا دې په دې ســپېڅلې خاوره د غرب د رشمیديل او 

سولیديل قانون راج وچلوي. 

مــوږ للــه الحمد اوس د یوه ســپېڅي او عــادل نظام 

خاوندان یو او دا نظــام د ډېرو معصومو او پاکو ارماين 

خلکــو په وینو او نه ســتړي کېدونکو هلو ځلو الســته 

راغــی؛ نو په دې ســپېڅي نظام کې چې د یوې پیشــو 

او ســپي حق معلوم وي، د یوه باوقــاره او بارشفه قرش 

)ښــځینه( حیثیت او حق به ولې نــه معلومیږي؛ خو په 

هغه شــکل او بڼه نه، کوم چې غربیان غواړي؛ بلکې د 

اسالم د مبارک دین په رڼا کې. 

اوس زموږ افغاين خوینــدو خپل اصي حثیثت او وقار 

حاصلــوي او دا الره به یې د دنیا او اخــرت د کامیابیو 

المــل يش؛ خو باید حوصلې لــوړې او مورال ال قوي 

او ټینــګ کړي او دښــمن ته دا فرصت پــه الس ور نه 

کــړي چــې د دې باعفته قرش څخــه د مجهولو نومونو 

)هشت مارچ(، )حقوق زنان(، )حقوق برش(، )ازادي و 

تحصیل(، )مســاوات( په ورکو او بــې تعریفه اصطالح 

ګانو لوری ورک کړي او باالخره د مکار دښــمن د چل 

او فریب ښکار يش.

د اســالم مبارک دین کې ښځو ته لوړ مقام ورکړل شوی 

دی او سړیو ته یې د دوی د نفقې او ښې پالنې په اړه ذمه 

واري هم په غاړه کړې ده، دغه مبارک دین ښځینه پاړيك 

ته په ټول کال کــې د یوې ورځې، هغه هم تش منایيش 

ځانګړي کول، مناســب نــه بويل؛ بلکې ښــځه مور، 

خور، لور، کور ودانې او د ژوند د ټولو چارو الرښــوده 

او اســتاده ګڼي او هره ورځ ورته د مــور، خور، لور او 

کور ودانې ورځ ښــکاري؛ خو متاســفانه اســتعامګرو 

دلتــه د نورو بدبختیو رسبیره زمــوږ د خویندو او میندو 

له عاطفې ډک اړخ هم د ناهیلۍ او بې ارزښــتۍ په اوبو 

خړوب کړی دی او دوی ته یې په ذهنونو کې داســې د 

محرومیتوب احســاس ورکړی دی، چې )ښځه یا د کور 

ده یــا د ګــور ده(؛ خو حال دا چې مــوږ افغانانو کې د 

ښــځې په اړه بله مشهوره اصطالح ده چې وایي: )ښځه 

په یوه الس زانګو په بل نړۍ زنګوي!( یعنې ښځه دومره 

قوي برش دی چې په السونو کې نړۍ زنګوي او حقیقت 

هم همدا دی؛ خو دا په هغه وخت کې چې ښــځه خپل 

مقام وپیژين، د اسالم د مبارک دین په چوکاټ کې خپل 

ارزښــتونو او مسؤولیتونه درک کړي، په سیايس ناندریو 

او مســایلو کې د حاکمو کړیو د شــومو موخو ښکار نه 

يش او د مــورده باد او زنده باد په غونډو کې ونه پرځي؛ 

د ښــځینه قرش اصي مقام او عزت په اسالم کې دی، نه 

په ډیموکرايس او یا نورو کفري نظامونو کې.

زمــوږ د ټولنې ټول اقشــار هغه که دینــي عاملان دي، 

لیکواالن دي، ساینس پوهان دي او یا هم شاعران دي، 

ټول ښــځو ته په خورا درنښــت او ارزښت قایل دي او 

د ښــځې مقام ته احرتام لري، د شــاعرانو مرصې هم د 

ښځو په میړانې او شجاعت ښکي شوي دي او په ځینو 

ځایونو کې خو آن د ښــځو میړانه له شــملې ښــکته نه 

بويل، لکه شاعر چې وايي:

چې خربې یې له کاره کمې نه دي

لوپټې مو له دستاره کمې نه دي

 یا هم په بل ځای کې وایي چې: 

که په میوند کې شهید نه شوې

خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

نو په افغاين ټولنه کې ښځینه پاړكی لکه د میړونو په څېر 

په هر وخت کې د خپــل دین، عفت، غیرت او خاورې 

څخه ســاتنه کړې ده او دغه ډګر تــه یې هډه ور، چینار 

چینار زملیان روزيل دي، ترڅو دښمن ته د جنګ په ډګر 

کې ماتې ورکــړي او خپله خاوره له غلیم څخه خوندي 

وسايت.

یوه بله ډېره مهمه موضوع چې نن سبا یې رسنیز ډګر هم 

ګرم ســاتلی دی او د هېوادوالو پر ذهنونو یې هم خورا 

منفي اغېزه کړه ده او نړۍ هم د یوې بهانې په توګه ځان 

ته ترې حیله جوړه کړه، هغه د اوســني ســپېڅي نظام 

ننګونــه ده، په اوســني نظام کې د ښــځو د ونډې په نه 

شــتون او د ښــوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندېدل 

دي. حال دا چې د بهرنیو چارو د وزیر ښــاغي مولوي 

امیــر خان متقي په وینا په اوســني نظــام کې یوازې په 

پوهنې وزارت کې له نوي )90( زره زیاتې ښــوونکې په 

دندو اخته دي او همدارنګه په عامې روغتیا وزارت کې 

له څوارلس زره زیاتې ښــځینه کارکوونکې په دندو اخته 

دي، له دې رسه رسه پــه نورو وزارتونو او ادارو کې هم 

په لسګونو ښــځینه کارکوونکې تر اوسه پورې په خپلو 

کورونو کې معاشــونه اخي او حقوق یې نه دي ضایعه 

شــوي؛  چې یو له دغو وزارتونو څخــه د بهرنیو چارو 

وزارت دی، په بهرنیو چارو وزارت کې د اسالمي امارت 

له راتګ څخه تر اوســه پورې هېڅ ښــځینه کارمنده نه 

ده منفک شــوې او خپل ټاکلی معاش په خپل کور کې 

ورســیږي، چې دا په حقیقي توګه د اسالمي امارت یوه 

ښه الســته راوړنه او د ښځینه قرش په ارزښت او اهمیت 

قایلیدل دي، یوازې د ښــوونځیو او پوهنتونونو ستونزه 

الینحله پاتې ده چې د اســالمي امــارت مرشتابه او نور 

ټول مســؤولین په دغې برخه کې هم خپلې هڅې روانې 

کړي دي، هیله او امید شــته چې دا ستونزه به هم ژر تر 

ژره په پوره حکمت حل يش؛ خو کله چې خربه د دومره 

لوی ارزښــت او اهمیت يش؛ نو بیــا ولې زموږ افغاين 

خویندې د پردیو د شومو موخو ښکار يش او په سړکونو 

یــا لویو الرو کې د زنده باد او مــورده باد نعرې ووهي؛ 

خو حوصله دې وکړي چې مرشان دغې ســتونزې ته په 

حاکامنه توګه د حل الرې چارې ولټوي او د اســالمي 

او مي ارزښــتونو په رڼا کــې د خویندو له پاره د پوهنې 

دروازې پرانیزي. 

په پــای کې زه ټولو هغو افغاين خوینــدو او میندو ته د 

درنښــت او احرتام دوه اليس سالمي کوم، کومو چې په 

دا شــلو کلونو کې خپل عفت ساتلی، خپل افغانیت یې 

ساتلی او د خپلې خاورې ساتنې ته یې زملیان روزويل 

دي! 

 د افغــاين میندو یاد دې یــوازې د مارچ تر امتې نه وي 

محدود؛ بلکې د دغو میړنیو میرمنو یاد دې تل ښاد وي، 

د عفــت ملنې دې تل پاکې او د عــزت جامې او لوپټې 

دې یې تل پتمنې او خوندي اويس!

ژبــاړه: حکيــم بن معاويــه الُقَشــرِي ريض الله عنه 

له خپل پــالر څخه روايت کوي، هغــه ويي چې ما 

وويل: ای د الله رســوله! پر موږ باندې د ښــځو حق 

څه دی؟ رســول الله صي الله عليه وسلم وفرمايل: 

تــه چې څه خــورې، هغه خواړه هغې تــه هم ورکړه 

او کــوم لباس چــې ته ځان ته کوې هغــې ته يې هم 

واخلــه او مخ ته يې مه وهه او هغــې ته بد الفاظ مه 

اســتعاملوه او له هغې څخــه )د رضورت په وخت( 

يوازې په يوه کوټه کې جدايــي اختيار کړه.  رواه أَبو 

داود

زياتونه:

له دغه مبــارک حديث څخه معلوميــږي چې بهرين 

کارونــه ټــول پــر نارينــه ؤ الزم دي، يعنــي کار او 

مــزدوري کول او د خپــل اهل و عيــال نفقه برابرول 

د نارينه ؤ مســؤليت دی. ښــځې بايد يوازې د خپل 

خاونــد د کور، اوالد او مال خيال وســايت او کورين 

وکړي. کارونه 

کفارو له ښــځينه ؤ رسه دومره بد چــال چلند کړی، 

چې انســاين تاريخ پــرې رشميږي، کفــارو به خپلې 

لوڼې ژوندۍ خښولې، د مياشــتني مرض پر مهال به 

پــه يوه تياره خونه کې په ډېرې بې عزيت بندۍ وې او 

نه هــم د پالر او خاوند په مــال دولت کې څه حصه 

کېده. ورکول 

خو د اســالم مبارک دين ښــځو ته په ډېر عزت قائل 

دی، اســالم ښــځو ته د خــور، مور او لــور عزمتن 

مقــام ورکړ او د ښــځې مينــه يې ورکړه، اســالم له 

فطرت رسه ســم پر ســړيو دباندين کارونه الزم کړل 

او ښــځو ته يې د خپلو پلرونــو او مېړونو د کورونو، 

اوالدونــو او مالونو د ســاتنې توصیــه وکړه. دا ځکه 

چــې نارينه ؤ ته الله تعالــی ځواک ورکړی او هغوی 

د هر ډول مشــکالتو پر وړاندې مقاومت کولی يش، 

خو برعکس ښــځه بيا د مشــکالتو زور نه لري، خو 

د اوالدونــو د روزنــې او پالنې لپاره بيا مور داســې 

شــفقت او حوصله لري، چې پالر یې نه لري.

لنډه دا چې په اســالم کې د هر چا حقوق په ډېره ښه 

توګه ټاکل شــوي، خو افسوس چې بيا هم انسانان له 

دغه حــق دین څخه غفلت او انحراف کوي.

افسوس چې د اسالم د ښايسته احکامو له موجوديت 

رسه رسه بيا هم زموږ ګڼ شمېر مسلامنان د غربيانو د 

درواغجنو شــعارونو تر اغېز الندې راغي او د ښځو 

د حقوقو لپاره هامغه د دوی درواغجنې او شــيطاين 

نارې وررسه زمزمه کوي!

ــن دی او د هــر چــا حقــوق  ــو کامــل دی ــا نظــر دا دی چــې اســالم ی زم

ــوق، د اوالد  ــالر حق ــورو پ ــه د م ــه توګ ــې پ ــدي دي، د بیلګ ــې خون پک

ــه  ــوق، او پ ــتاد حق ــوق، د اس ــرانو حق ــوق، د مش ــځې حق ــوق، د ښ حق

ــح او  ــې واض ــالم ک ــه اس ــور پ ــی ن ــوق او داس ــت حق ــل رعی ــر د خپ امی

څرګنــد دي خــو یــو شــی چــې نــن یــې بازارتــو د دی  او د هــر چــا پــه 

خولــه دغــه خبــره زمزمــه کیــږي او نــړۍ یــې پــه ســر راخیســتې ده هغــه 

ــي  ــه تاس ــوق دي ک ــم او کار حق ــه د تعلی ــځو ت ــوق دي، ښ ــځو حق د ښ

ــم  ــرکې ه ــړۍ س ــه لوم ــو پ ــوۍ ن ــر واچ ــه نظ ــخ ت ــر تاری ــریت تی د بش

مشــرکاڼو ښــځې تــه د یــوه حیــوان پــه ســترګه کتــل خپلــې لوڼــې بــه یــې 

ــه د ښــځې شــتون عــار او شــرم  ــه کــې ورت ــه ټولن ژونــدۍ ښــخولې او پ

ښــکاریده د بشــریت د ســتر الرښــود حضــرت محمــد)ص( پــه بعثــت 

ــو  ــړل ش ــق ورک ــوب ح ــې د غړیت ــه ک ــاني ټولن ــه انس ــه پ ــځې ت ــره ښ س

ښــځه پــه اســالم کــې د خزانــې د وزیــر پــه توګــه ومنــل شــوه ځکــه یــې 

پــه ســړیو د ښــځو نفقــه فــرض وګرځولــه او ښــځه یــې لــه دې مســؤلیت 

څخــه خالصــه کــړه چــې د خپلــې کورنــۍ لپــاره د نفقــې پیــدا کــول پــه 

ــه د  ــو ت ــو کورنی ــې خپل ــړل چ ــف ک ــې مکل ــدان ی ــي، خاون ــاړه واخل غ

حــالل تجــارت، مــزدورۍ او دنــدې لــه الرې دغــه ســتونزه هــواره کــړي 

ښــځه یــې پــه اســالم کــې ســرلوړې او عــزت منــده کــړه او جنــت یــې 

هــم د مــور د قدمونــو پــه النــدې کولــو ســره وویاړلــه خــو پــه غربــي نــړۍ 

ــاتو  ــي خواهیش ــري او د جنس ــت ل ــې حیثی ــوې ګوډیانک ــځه د ی ــې ښ ک

ــاني  ــڅ انس ــه هی ــتعمالیږی او پ ــه اس ــه توګ ــې پ ــوې ال ــو د ی ــوره کول د پ

کرامــت او ارزښــت ورتــه نــدي قایــل چــې ښــځه هــم انســان دی او پــه 

ټولنــه کــې ورتــه حقــوق ورکــړل شــي، حیوانــي ژونــد لــري او د حیواناتــو 

پــه څیــر عمــل ورســره کیــږي.

ــس  ــې د ول ــه بلک ــم ن ــو خاک ــه خلک ــؤل پ ــر او مس ــې امی ــالم ک ــه اس پ

خــادم ګڼــل کیــږي او ورځنیــو ســتونزو تــه د قرآنــي قانــون پــه رڼــا کــې 

ــرول د  ــت څخــه ځــان خب ــه حال ــت ل ــل د رعی ــږي او د خپ رســیدنه کی

وخــت د امیــر اساســي مکلفیــت او مســؤلیت ګڼــل کیــږي. زمــوږ ملــت 

د اســالمي نظــام د حاکمیــت  لپــاره بــې مثلــه قربانــۍ ورکــړي دا پــه دې 

خاطــر چــې د خــدای)ج( پــه ځمکــه الهــي قانــون حاکــم شــي عدالــت 

رامنــځ تــه شــي او مســلمانان پــه امــن او د ورورۍ پــه فضــاء کــې ژونــد 

وکــړي افغانانــو نــړۍ تــه ثابتــه کــړه چــې اســارت او غالمي نــه منــي او له 

دغســي ژونــده ورتــه د شــهادت مــرګ بهتــر بریښــې، نړیــوال دې افغانــان 

ــوارې او  ــه ه ــتونزې خپل ــې س ــې خپل ــږدۍ چ ــې، پری ــه ازمای ــار ن ــار ب ب

ــاره  ــه ب ــځو پ ــې د ښ ــو چ ــره من ــي. دا خب ــه وټاک ــت پخپل ــل سرنوش خپ

کــې ځینــي ســتونزې چــې غربــي مســتکبرو زمامدارانــو زمــوږ پــه ملــت 

تحمیــل کــړي او موخــه یــې د اســالمي امــارت او ملــت ترمنــځ فاصلــه 

 طرحــه شــوي خــو چارواکــي پوهیــږي او د ال زمــو 
ً
ایجــادول دي قصــدا

شــرایطو پــه رامنــځ تــه کولــو ســره بــه دغــه ســتونزو تــه هــم د پــای ټکــي 

ــه پــه ډاډه زړه او د مســؤلیت پــه  کیښــودل شــي، زمــوږ ټــول هېــوادوال ب

فضــا کــې خپــل اوالدونــه ښــوونځیو او پوهنتونــو تــه واســتوي، نــور دې 

ــي  ــتخباراتي او تبلیغات ــې د اس ــارو ک ــو چ ــه کورنی ــوږ پ ــړۍ زم ــرې ن کف

ــه د  ــه توګ ــواد پ ــتقل هې ــت او مس ــوه مل ــوږ د ی ــي، م ــړې الس واخل جګ

نــړۍ پــه دې خاورینــه کــره کــې د خپــل اســالمي قانــون پــه چــوکاټ کــې 

داوســیدو حــق لــرو دغــه آزادۍ مــو د ســرونو پــه بیــه تــر الســه کــړې او د 

ســرونو پــه بیــه تــرې دفــاع او ســاتنه کــوو. و مــن اللــه توفیــق

 او تر هغه وروسته موږ کولی شو په آزادۍ رسه خپل خدای وملانځو او 

د خپل پت او عزت ســاتنه وکړو. لنډه دا چې د افغانستان په نامه د نړۍ 

پرمخ دغې جغرافیې ســاتنه او پالنه زښته لوی او خطرناک مکلفیت دی 

چې دا وخت د افغانانو د موجوده ســیايس او دیني قیادت غاړې ته ور 

لوېدلی او ګرد  نړیوال یې نندارې ته ناست او د دوی بریا او ناکامۍ ته 

یې سرتګې نیولې دي. دا هم په حقیقت کې د افغان ولس او نورې نړۍ 

ترمنځ یوه ډېره نامي سیايل ده. البته په دغې سیالۍ کې د بریا لپاره که له 

یوې خوا د قیــادت ذمه واري مهمه ده، همدارنګه پر ملت هم الزمه ده 

چې تر خپله وسه یې اطاعت او ملګرتیا وکړې، د منافقینو الس ونیيس 

او د فساد او رشارت په مخنیوي کې ونډه واخي. په دې توګه موږ کولی 

شو اسانۍ رسه خپل هېواد ته پرمختګ ورکړو او له اقتصادي او دفاعی 

پلوه یې پر ځان بسیا کړو، نو مالوتړئ او فرصتونه مه ضایع کوئ.

میا هدایت الله محمديمیا هدایت الله محمدي

د مارچ اتمه؛   له کاذب او بې تعریفه شعاره ډکه ورځ!د مارچ اتمه؛   له کاذب او بې تعریفه شعاره ډکه ورځ!

د نظام بقا د هېواد له بسیاینې  ...د نظام بقا د هېواد له بسیاینې  ...
ابو عمرابو عمر

سالمزیسالمزی

د رسول الله )ص( له خولې د ښځو حقوق
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حسان مجاهدحسان مجاهد

په شعبان کې مهمې تاریخي پیښېپه شعبان کې مهمې تاریخي پیښې

د نړۍ په تاريخ کې؛ کفارو همېشــه »د ښــځو حقوقو« له 

شعار څخه درواغجنه استفاده کړې، ظاهراً له ښځو رسه د 

همدردي نارې وهي، خو عمالً يې د ښــځو ټول حقوق تر 

پښــو الندې کړي او هغوی ته يې هر ډول اذيت رســولی. 

آن ابليــس هم چې يب يب حوا عليها الســالم دوکه کړه، نو 

ځــان يې هغې ته يو مهربانه شــخص ورمعريف کړ او هغه 

يې د ممنوع بوټي خوراک ته وهڅوله، تر دې چې باآلخره 

د همدغــې »همدردي!« له امله حرضت آدم او يب يب حوا 

عليهام السالم له جنته را واېسستل شول. 

دغه شان تر هغه راوروسته د تاريخ په هره زمانه کې کفارو 

ښځې همدغه شان دوکه کړې او هغوی رسه د همدردي او 

خواخوږي په شــعارونو يې د هغوی حقوق تر پښو الندې 

کړي او د خپلو ناوړه اهدافو لپاره يې اســتعامل کړې دي. 

آن تــر دې چې کفارو به له مســلامنانو رسه د جګړې ډګر 

کې خپلې ښــځې او ځوانې نجونې د مسلامنانو لښکر ته 

ور لېږلې، تــر څو هغوی په فتنه کې واقــع کړي، له خپل 

اصيل هــدف او جګړې څخه يې غافــل او په عيايش يې 

اخته کړي. 

دغه راز؛ د صليبي جګړو پر مهال هم کفارو اســالمي نړۍ 

ته خپلې ښايســته او روزل شــوې نجونې را استولې او د 

هغوی له الرې به يې په مســلامنانو کې د اختالف، تضاد، 

بې ديني او فحايش پروګرامونه خپرول. 

اوســني عرص کې هم کفار له ښځو څخه هامغه شان کار 

اخيل، خپل کار يې نور هم منظم کړی، د ښــځو د حقوقو 

په نامه يې په لســګونو لويې او وړې ټولنې جوړې کړې او 

د هغوی له الرې داســې پروګرامونه پيل کوي، چې ظاهراً 

د ښــځو د حقوقو نــارې وهي، خو اصالً له ښــځو څخه 

يوازې د يــوې آلې په توګه کار اخــيل او د دوی له الرې 

په مسلامنانو کې اختالف، بې ديني او فحايش خپروي. 

دوی فقط د ښــځو بربنډتوب، فحايش او له نارينه ؤ رسه 

اختالط ته »د ښځو حقوق!« وايي، تر دې ور ها خوا هيڅ 

پروګرام نه لري. نه د هغوی د راحت غم وررسه شته، نه يې 

د حيا او راتلونکي ژوند په اړه اندېښــمن دي او نه له ښځو 

رسه کومه رښتينې همدردي لري. 

کفار له ښځو څخه يوازې تر هغه وخته فايده اخيل، تر څو 

چې ځواين او ښــکال ولري، دې وخت کې يې په لسګونو 

خلک پايل او يارانــې وررسه کوي، خو چې ځواين يې په 

ختمېــدو يش، بيا يې څوک په کيســه کــې نه وي، حتی د 

ګېــډې مړولو لپاره هم څــوک وررسه همکاري نه کوي او 

باآلخره خپله خواري او مزدوري ته مجبوريږي. 

دوی هامغه خلک دي، چې ښځې به يې ژوندۍ خښولې، 

د مياشــتني مرض پر مهال به يې د حيواناتو په شــان جدا 

خونو کــې بندي کولــې او له کړکۍ څخه بــه يې ډوډۍ 

ورکولــه، همدا اوس هم له مختلفو الرو د ښــځو د عفت 

پلورنې په بدل کې پيســې ګټي او ځان پرې سايت. 

خالصه دا چې کفار له ښــځو څخه د يوې آلې په توګه کار 

اخيل او يوازې د يو ســامان په نظر ورته ګوري، تر دې ور 

هاخوا د ښځو لپاره پر هيڅ حيثيت او ارزښت نه دي قايل. 

خو الحمدلله؛ اســالم هغه مبارک دين دی، چې ښــځو ته 

يې د کفارو له ظلمونو او وحشــتونو نجــات ورکړ، خپل 

حقــوق يــې ور اعاده کړل او د ښــځې، خــور او مور پر 

عزمتندو مقامونو يې ونازولې. 

په اســالمي ټولنه کې ښــځه لومړی د لور پــه نوم نازول 

کيږي، بيا د ښــځې په نوم مينه ورکول کيږي او ورپســې 

يې د مور په نــوم انتهايي قدر او عزت کيږي. دوی د خپل 

طبيعي جوړښــت مطابق يوازې د کور کارونه کوي، نارينه 

بهر هر ډول تکاليف ګايل، خواري مزدوري کوي او خپلو 

خويندو، مينــدو ته په خپل کور کــې د هغوی حوايج ور 

پوره کــوي. هغوی له هر ډول تکاليفو، ذهني ســتونزو او 

مجبوري بې غمه وي. خو په کفري نړۍ کې بيا هره ښــځه 

مجبوره ده، چې د ځــان لپاره يوه ګوله روزي پيدا کړي، د 

خپل آينده ژونــد لپاره په خپل الس څه وګټي، له کوره بهر 

له خپله وســه پورته درانه کارونه وکړي او تر ټولو ســخته 

يې ال دا چې دباندې د نارينه ؤ له خوا هره شــېبه له جنيس 

ځورونې او تهديد رسه مخ وي. 

لکــه څه مــوده وړاندې چــې د )RAINN( پــه نوم يوې 

امريکايي تحقيقايت ادارې په خپل راپور کې وويل، چې په 

امريکا کې په هرو )۶۸( ثانيو کې پر يوه ښځه جنيس تېری 

کيږي. يعنې په اوســط ډول هر کال )۴۶۳۶۳۴( ښــځو 

باندې جنيس تېری کيږي، چــې اکرثه قربانيان يې له )۱۲ 

تر ۲۵( کالو عمر لري.

دا د کفارو اصيل څېره ده، د دوی هدف يوازې دا دی، چې 

فحايش عامه يش، بې شــمېره ښځو ته الس رسی ولري او 

په مســلامنانو کې هم بې ديني او فحايش خپره کړي. دا يو 

حقيقت دی، چې هر شــخص خپل فکر ته بلنه کوي، بې 

دينــه خلک غواړي چې ټول خلک بــې دينه يش او نېکان 

خلک غواړي چې ټول خلک نېکان يش. 

نو د کفارو پر درواغجنو شعارونو مه دوکه کېږئ، د هغوی 

له داخيل حاالتو، روان وضعيــت او پخواين تاريخ څخه 

ځان خرب کړئ، پر دسيسو يې ځان اګاه کړئ او نور خلک 

هم پرې وپوهوئ. خلکو ته په کفري او اســالمي ټولنه کې 

د ښځو د حقوقو توپري واضح کړئ او د هغوی اصيل څېره 

خلکو ته څرګنده کړئ.

کفار د خلکو د دوکه کولو لپاره د ښځو په نامه په ټول کال 

کې یوه ورځ په منایــي توګه ملانځي، خو موږ ټول عمر 

لــور، خور، مور او ښــځې ته انتهایي زیاتــه مینه او عزت 

ورکوو. د دغه حیثیت پوښــتنه له عمر خوړلیو او ځوریدلو 

غريب ښځو کوالی شئ.

س.سعید غلجیس.سعید غلجی

د ښځو حقوق؛ د شعار او عمل پرتله!

 ۱_ د عبد الله ابن زبیر )رض( زوکړه 
عبد الله د »زبیر« زوی او د »عوام« لمســی چې مور یې »اسماء« 
د أبــو بکر صدیق رض لور وه؛ یو له نوموتو او زړورو صحابه کرامو 

څخه شمېرل کېږي.
نوموړی دهجرت په لومړي کال د شــعبان په میاشــت کې سترګې 
وغړولې، له رســول الله )ص( څخه یې په ماشــومتوب کې زدکړه 
وکړه. نوموړی له هجرته وروســته په مدینه منوره کې لومړی ماشوم 
و چې وزیږید، زوکړه یې مسلمانانو لپاره دخوښۍ سبب شو؛ ځکه 
کفــارو به ویل چې موږ په مســلمانانو جادو کړی ده چې هیڅ کله 
به یې اوالدونه و نه شــي. خو دنوموړي په زوکړه ســره ددوی ادعا 

ناسمه ثابته شوه.
 ۲_ د روژې فرضیت 

امام نووي رح وایي: رســول الله )ص( نــه کاله روژه ونیوله؛ ځکه 
روژه د هجرت په دوهم کال د شــعبان په میاشــت کې فرض شوه 
او رســول الله )ص(  د هجرت په یوولسم کال له دنیا سترګې پټې 

کړې]المجموع ۶/۲۵۰[
تردې وړاندې د صحیح روایت له مخې روژه نه وه فرض شوې. 

 ۳_ د حسین)رض( زوکړه 
حسین چې دحســن ورور د حضرت علي)رضي الله عنهم( زوی 
او درســول الله )ص( لمســی و؛ د شــعبان په دریمه نیټه وزیږید. 
دنوموړي په غوږ کې خپله رســول اللــه )ص( اذان وکړ او دعا یې 
ورته وکړه، د پیدایښت په اوومه ورځ یې پسه حالل کړ. له نوموړي 
سره د رســول الله )ص( بې کچې مینه وه رسول الله )ص( به ویل 
»حســین له ما او زه له ده څخه یم، هغه څوک چې له حسین سره 
مینه کوي؛ الله تعالی دي ورسره مینه وکړي« نوموړی په اخالقو او 
بدني جوړښت کې رســول الله)ص( ته ډیر ورته و، په دینداري او 
تقوا کې یو مثال و، ډیر لمونځ ګذاره، روژه داره او ســخي انسان و، 
له مســکینانو سره یې ناسته خوښــېده، په پیاده مزل یې پنځویشت 

ځله حج کړی و.
 ۴_ دقبلې اوښتل: 

رســول الله)ص( له صحابه کرامو ســره په مسجد قباء کې دسهار 
په لمانځــه والړ و، مخونه یې دشــام لوري ته و، چــې آیت نازل 

شــو او مســلمانان دکعبې شــریفي لوري ته په لمونځ کولو مامور 
شو]البخاري[

د قبلې اوښتون دهجرت په دوهم کال د شعبان په پنځلسمه وشو.
 ۵_ د بني مصطلق غزا:

د هجرت په پنځم کال د شــعبان په دوهمه نېټه کې دبني مصطلق 
غزا رامنځته شــوه. ددې غزا المــل دا و، چې د بني مصطلق رئیس 
»حارث بــن ابی ضرار« د یو شــمېر عربو قبیلو په ملتیا درســول 
الله)ص(وژنې ته را ووتل. رســول الله)ص( یو صحابي بردیده بن 
حصیب )رض( ور ولیږه ترڅو حــال راوړي، نوموړی ورغی او له 
حارث ســره مخامخ شو، خبرې یې ورســره وکړې او بیرته رسول 
الله)ص(ته را ســتون شو او له کیســې یې خبر کړ. له دې وروسته 
د مسلمانانو او کفارو لښــکرونه سره مخامخ شو او تر منځ یې غزا 
رامنځته شوه. مشرکینو ماته وخوړله، مسلمانان بریالي شو او ډیري 
مینځــې او غنیمتونه یې الســته راوړو. په دې پیښــه کې دمنافقینو 
منافقــت هم څرګنده شــو او د»إفک« په نامه؛ په بي بي عایشــې 
)رضي الله عنها( باندې دتور پوري کولو پېښــه هم رامنځته شوه.

] الرحیق المختوم۳۱۹[
 ۶_ د»فدك« سریه 

د غه سریه د هجرت په لسم کال د شعبان په میاشت کې د حضرت 
علي )کرم الله وجه( په مشــري ولیږل شوه. المل یې دا و چې بني 
ســعد قبیله په »هوازن« نومي ځای کې ددې لپاره راټول شو چې د 
خیبر له خلکو سره دمسلمانانو په خالف ودریږي. په همدې وخت 
کې رســول الله )ص( دعلي )ک( په مشــرۍ یوه سریه ور ولیږله، 
چې د شــپې به کمین وو او د ورځــې به روان وو. په الره کې د بني 
سعد قبیلې له یو نفر سره مخ شو، هغه دقبیلې په اړه خبرداری ورکړ 
چې هغوی د سریې)مســلمانانو( له ویرې وتښــتیدل. په پایله کې 

مسلمانان بیرته له ډیرو غنیمتونو سره را ستانه شول.
 ۷_ د »دومة الجندل« سریه 

دغه اووه ســوه کسیزه سریه په شــعبان کې رسول الله)ص(  د عبد 
الرحمن بن عوف رض په مشرۍ هغو نصاراوو ته ولیږله چې دشام 
او جزیــرة العرب ترمنځ وو. نوموړي امیر لومړی درې ورځې دوی 

اسالم ته را وبلل او بیا له هغه وروسته یې اسالم قبول کړ.

 ۸_ د»تربة« سریه 
د هجرت په اووم کال په شعبان کې رسول الله)ص(دحضرت عمر 
فاروق رض په مشرۍ دیرش کسیزه ډله»تربة« نومي ځای ته ولیږله. 
عمر فاروق رض د دیرشو تنو په ملتیا روان شو، د شپې به کمین و او 
د ورځې به روان و، کله چې خپل ټاکلي ځای ته ورسېدو؛ نو هوازن 
قبیله وتښــتېده او عمر فاروق رض له هیڅ چا سره مخامخ نه شو او 

بېرته مسلمانان روغ رمټ را ستانه شول.
 ۹_ د»خضرة« سریه 

دهجرت په اتم کال په شعبان کې رسول الله )ص( د أبو قتادة رض 
په مشرۍ پنځلس کســیزه ډله د غطفان قبیلې په وړاندې »خضرة« 
نومي ځای ته ولیږلــه، دغه ځای په نجد کې واقع و. المل یې دا و 
چې غطفان قبیلې مدینې منورې ته د جنګ اراده کوله. مســلمانانو 

ورسره جګړه وکړه او بیرته مدینې منورې ته بریالي راستانه شول.
 ۱۰_ د»حصید« غزا 

د مســلمانانو او فــارس امپراتورۍ ترمنځ دغــه جګړه دهجرت په 
دوولسم کال په شعبان کې رامنځته شــوه. دمسلمانانو مشر قعقاع 
بن عمرو تمیمي رض او دفارســیانو مشر »زرمهر« و. په دې جګړه 
کې مسلمانان په پوره توګه بریالي شول، ډیر فارسیان او ددوی اتباع 
ووژل شول، ډیر غنیمتونه یې السته راوړو او د کفارو مشر »زرمهر« 
د مســلمان امیر قعقاع بن عمرو تمیمي رض په الس ووژل شــو. 

)الطبري - تاریخ الرسل والملوك المجلد الثالث ص 38.(
 ۱۱_ د»جسر« غزا 

د هجرت په دیارلسم کال د شعبان په درویشتمه نېټه دمسلمانانو او 
فارس امپراتورۍ تر منځ جګړه ونښــتله. دمسلمانانو مشر»أبو عبید 
بن مســعود الثقفي« و چې د شــعبان په دریمه عراق ته ورسید، د 
شــعبان په اتمه یې لومړۍ د »نمارق« غزا، د شــعبان په دوولسمه 
د»سقاطیه« غزا، د شعبان په اوولســمه د »باقسیاثا« غزا او له هغه 
وروســته د شعبان په درویشــتمه نېټه دغه د»جســر« غزا رامنځته 
شــوه. د شــلو ورځو په اوږدو کې مســلمانان په دریو جګړو کې 
بریالي شــول، مګر یوازې په وروســتۍ جګړه »جسر«کې نا کامه 
شــول، په دې جګړه کې یې دمشر )أبو عبید( په ګډون زیات شمېر 
مسلمانان شهیدان شول، دنوموړي امیر له شهادت وروسته دلښکر 

مشري مثني بن حارثه په غاړه واخیســته، خو له ده سره یوازې دوه 
َمم 

ُ
زره جنګیالي پاته شــو او نور څلور زره شهیدان شول.)تاریخ األ

وك(
ُ
َوالُمل

 ۱۲_ دهشام بن عبد الملک خالفت 
هشام بن عبد الملک دیزید ورور د هجرت په )۱۰۵( کال د شعبان 
په میاشت کې دخالفت واګې په الس کې واخیستې، نوموړی لسم 
اموي خلیفه و او د واک پــه موده کې یې دخالفت لمن ډیره پراخه 
شوه. نوموړی ډیر هوښیار او دعلم شوقي و، په دوران د خالفت کې 
یې ډیر تصنیفات له نورو ژبو څخه عربي ته وژباړل شــول، اقتصاد 
قوي شــو، امن رامنځته شــو خالصه دا چې نوموړی هغه خلیفه و 
چې اسالم ته یې پوره خدمت وکړ او دهجرت په )۱۲۵( کال وفات 

شو.
 ۱۳_ دقاضي عیاض زوکړه: 

مشهور قاضي)عیاض( د هجرت په څلورمه هجري پېړۍ د شعبان 
په پنځلســمه نېټه وزیږید. په مدینه منوره کې لوی شو، زدکړې یې 
وکړې، دمدینې منورې د شیوخو شاګرد پاته شو، په اته ویشت کلنۍ 
کې د مناظرې لپاره کېناست او په پنځه دیرش کلنۍ کې قاضي شو.

۱۴_ د»رملة« تړون 
دغه تړون په )۵۸۲( هجري ســنه کې د شعبان په درویشتمه نېټه؛ 
ددریمې صلیبي جګړې په موده کــې د صالح الدین ایوبي رح او 
ریشــتاد تر منځ د یولړ شرایطو سره السلیک شو چې له مخې به یې 

بیت المقدس دمسلمانانو تر ولکې الندې وي.
 ۱۵_ د ابن کثیر رح مړینه 

 اســماعیل  بن عمر چې په ابن کثیر مشهور دی؛ په )۷۰۱( هجري 
سنه په دمشــق کې پیدا شــو او په)۷۷۴( هجري سنه د شعبان په 
میاشــت کې وفات شو. نوموړی له پالره د دوو کلونو یتیم پاته شو. 
په ماشــومتوب کې یې زدکړو ته مخه کړه او له دې وخته ال په قوي 

حافظه او لوړ همت مشهور و.
 نوموړی له سترو مفسرینو، محدثینو، مؤرخینو او مصلحینو څخه 
شــمیرل کیږي او په  تفسیر، حدیث، ســیرت او تاریخ کې یې ډیر 
کتابونه لیکلي دي )رحمه الله رحمة واســعة( یادونه! ســریه هغه 
لښکر ته ویل کېږي چې رسول الله)ص( به پکې ګډون نه و کړی.
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د اســام ګران پیغمبر صلی الله علیه وســلم فرمایي: د نیالګیو کینول او کرنه ، یا په بله وینا ، کرنه 

او نباتــي محصوالت زمونږ د ژوندانه یوه برخه ده ، چې انســان تر ډیــره د خپل ژوندانه اړتیاوې او 

دخپل اړتیا وړ خوراکي توکي له همدې الرې ترالســه کوي ، ونه او کرنه  د آبادي نښه ، د سمسورتیا 

او زرغونتیا  المل ده ، او د هوا د نرمي او دانســاني هوساینې او د طبیعت د پاکوالې او صفایي المل 

ګرځي ، کله چې خداي تعالی په قرآنکریم کې ،  دانســان په تړاو له خپل نعمت او کرم څخه یادونه 

کوي ، نو د هغو اصلي ال ملونو یادونه هم کوي چې له هغو پرته کرنه ناشونې او په الندې توګه دي :

1-ځمکه : الله تعالی فرمایي ، چې ځمکه مو چمتو، او ستاســو په واک کې درکړه او هغې ته مو 
دکښــت او کرنې وړتیاوې وروبښلې او دا هغه ستر نعمت دی، چې انسان یې باید له یاده ونه باسي 

او اړینه ده، چې د خدای تعالی شکر ادا کړي: اوبې شکه الله تاسې ته ځمکه وغوړوله، چې تر څو 

تاسو په پراخو الرو کې والړ شئ.

2-اوبه: خدای تعالی د اوبو په اړه، چې هغه په مباح ډول او په پراخه پیمانه د انســان په واک کې 
ورکړل شوي او ځمکه د بارانونو او سیندونو د اوبو په مټ ژوندۍ ساتي، فرمایي: او دی هغه ذات دی، 

چې له آسمان څخه اوبه راوروي او ددې اوبو له الرې له ځمکې څخه بیابیل بوټي د باندي راباسي، 

پاڼې او شګوفې ورکوي او دانې پکې شنه کوي.

3-بــاد او هوا: خدای تعالی جل جاله په دې اړه، چې باد یې د ورښــت زیری راوړونکی او د 
وریځې خوځوونکی او د واښو او ونو تلقیح کوونکی ګرځولی، داسې فرمایي: او ځمکه مو وغوړوله، په 

هغې کې مو غرونه درولي او هره ګټوره ونه او نباتات مو د نظم پر بنسټ شنه کړي دي، او تاسې ته مو په 

کې د ژوند توکي برابر کړي او د هغوئ لپاره چې تاسو یې روزي ورکوونکي نه یاست. او هیڅ داسې شی 

نشته، چې موږ سره یې خزانې نه وي، خو موږ یې صرف په یوه ټاکلې اندازه را نازلوو او موږ خوځوونکې 

بادونه رالیږو، بیا له آسمانه اوبه راتویوو او تاسو پرې خړوبوو، چې تاسو یې زیرمه کوونکی نه یاست.له 

جابر رضي الله عنه څخه روایت دی، چې رسول الله)صلی الله علیه وسلم( وفرمایل:» هیڅ مسلمان 

داســې نیالګی نه کینوي، مګر دا چې هغه څه، چې ترې خــوړل کیږي، دده لپاره صدقه ده او هغه څه 

چــې ترې غا کیږي، دده لپاره صدقه ده او هیڅــوک څه ترې نه راکموي، مګر دا چې دده لپاره صدقه 

ده«.  او په بل روایت کې بیا داسې دی:» مسلمان کوم داسې نیالګی نه کینوي، چې انسان، یا حیوان او 

مرغۍ ترېنه خوري، مګر هغه څه، چې دده لپاره د قیامت تر ورځې د صدقې په توګه شــمیرل کیږي«. 

اوپه بل روایت کې داسې دی:»مسلمان کوم نیالګی نه کینوي او داسې کښت نه کوي، چې کوم انسان، 

حیوان او نور څه ترې نه خوری، مګر هغه څه، چې دده لپاره صدقه وي«.  انس رضي الله تعالی عنه له 

رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي، چې دوئ مبارک وفرمایل:»که د قیامت ورځ راشي، 

ستاسې د یوه په الس کې نیالګی وي، چې یې کینوئ، نو یې کینوئ« د افغانستان د صادراتو زیاتره برخه 

هم، کرنیز او له مالدارۍ څخه تر الســه شوي محصوالت دي. د افغانستان نږدې ۸۰ سلنه خلک پر 

کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د لبنیانو تولید او د مالدارۍ محصوالت نه یوازې، د کلیوالي وګړو د ژوند 

چارې دي، بلکې دغه تولیدات او محصوالت ښاري اړتیاوې هم پوره کوي. پر دې بنسټ، مالداري، د 

افغانستان په اقتصاد کې ستره ونډه لري، او زموږ د خوړو امنیت مهمه برخه جوړوي. لکه څرنګه چې 

لــوی خدای جا جاله  فرمایی: آیا دوئ نه دی لیدلي، چې موږ د خپل)قدرت( په الســونو څاروي 

ورپیدا کړل، چې دوئ یې خاوندان شي. او هغوئ مو ورښکیل کړي دي، چې ځینې یې سپرلۍ دی او 

له ځینو یې تغذیه کوي. او په دې)څارویو( کې)نورې( ګټې او د څښلو)شیان هم( دوئ ته شته; نو ولې 

دوئ شکر نه کاږي. نو پر موږ الزم دی،چې د قرانکریم د متبرکه آیتونو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

د نبوي حدیثونو د الرښوونو په پام کې نیولو  سره، د کرنې او مالدارۍ څانګې د ودې، پرمختیا او ترویج 

په برخه کې خپله مهمه ونډه ادا کړو او د خوراکي توکو د تامین په برخه کې، چې له همدې الرې ترالسه 

کیږي، خپل مسوولیت سرته ورسوو.

د نیالګیو او کرنې څخه ساتنه او پالنه:
کرنه، نیالګي او ونې تر کښت او کرکیلی وروسته، جدي پالنې او ساتنې ته اړتیا لري. په دې برخه کې، د 

پیغمبر صلی الله عیله وسلم، له یوه صحابي څځه روایت شوی، چې یې ویلی، په خپلو دواړو غوږونو 

مې له پیغمبر صلی الله علیه وســلم څخه واوریدل، چې یې وفرمایل: هغه څوک، چې یوه ونه کینوي 

او د ساتنې او پالنې په برخه کې یې زغم او صبر لري، ترڅو حاصل ته ورسیږي، نو د هر راز حاصل په 

بدل کې یې، چې د هر چا او هر شي له خوا ترې ګټه اخیستل کیږي، د خدای تعالی په نزد ده ته صدقه 

او ثواب شــته. یوازې له کرنې څخه د غوره پالنې او ساتنې په صورت کې کولی شو، د کرنې او کرنیزو 

محصوالتو د تولیداتو له پایښت او دوام څخه ډاډ ترالسه کړو او له دې الرې، خوراکي توکی تامین کړو.

د کرنې او کرکیلي حکم:

پیژندل شوی عالم محمد بن عبدالله قرطبي)رح( وایي: کښت او کرنه کفایي فرض دی او پر امام الزم 

دی، چې پر خلکو په جبري توګه کرکیله او کښــت لکه د نیالګیو  کینول پر خلکو تعمیل کړي. کفایی 

فرضیــت په دې مانا ده، چې خلک د خــوړو امنیت او د ژوند اقتصادي چارې یا د ځمکې خافت به 

ښه بڼه ترسره او تامین کړي.

د کرنې او د نیالګیو د کینولو ګټې:
کرنه، کرکیله او د نیالګیو کینول، له ځانه سره ډیرې ګټې لري، چې له دې جملې څه کولی شو، الندې 

برخو ته اشاره وکړو:

الف(بوټي او ونې، د بشر په ژوندانه کې ډیره مهمه ونډه لري، ځکه چې د هوا په نرموالي، د چاپیریال 

د تودوخی په انډول او له خاورې څځه د ســاتنې په برخه کې ارزښــتناک رول لري او د انسان اړتیا وړ 

خوراکي توکي او ویټامینونه پوره کوي او ددې ترڅنګ، نورې اقتصادي او روغتیایي ګټي هم لري. 

ب( له غلو دانو، میوو اوحبوباتو څخه د عشر د ورکړې له الرې، له بیوزلو او نیستمنو کسانو سره مرسته 

کیږي، چې دغه چاره د اجر او ثواب المل ګرځي; له دغو شیانو څخه د عشر ورکړه فرض دی. الله جل 

جاله فرمایی: او د حاصل د ټولولو په ورځ یې زکات ورکړئ.

ج( د نیالګیــو کینول او کرکیله جاریه صدقه ده، چې مصداق یې دغه حدیث دی:کله چې انســان مړ 

شــي. عمل یې ترې قطع کیږي، مګر له درییو شیانو یعنې، له جاریه صدقي، نافع علم او صالح اوالد 

څخــه، چې ده ته دعا کوي، نه قطع کیږي. نو پرمــوږ الزمه ده، چې نه یوازې کرکیلې او کرنې ته مخه 

وکړو،  بلکې تر کښــت او کرنې وروسته ساتنې او پالنې ته یې هم پاملرنه وکړو، تر څو له دې الرې، د 

خپل او د بشــر راتلونکی نسل د خوراکي توکو د چمتو کولو په برخه کې، خپله آیماني ونډه مو په سمه 

توګه ادا کړې وي.

په اسالم کې د ښځې حقوقپه اسالم کې د ښځې حقوق

وحدانیتوحدانیت

خالد مشعلخالد مشعل

عباس عابدعباس عابد

شاه محمود درویششاه محمود درویش           اې وروره کــور ســتا د مېرمنــې دی، هغــه ســتا نــه دی، ښــه 

غــوږ شــه!

دا واضــح ده چــې د کــور څښــتنان ســړي دي خو ســړی )نارینه( 

لــه خپلې مېرمنې ســره مېشــت وي، الله تعالــی وایــي »او د هغه 

له نښــو نښــانو څخــه )بلــه( دا ده چــې ستاســو لپاره یې ستاســو 

لــه جنســه مېرمنــې پيداکــړې، تــر څــو چــې تاســو له هغو ســره 

ارام ترالســه کــړئ۰ او ستاســو )ښــځې او خاونــد( ترمنــځ یــې 

مينــه او خواخــوږي پيداکــړه« د روم ســورت]۲۱ [آیت

هوکې! بېشکه هغه ستاسو د مېرمنو کورونه دي...

 نــو د قــرآن کریــم لــه خزانــو څخــه بــه ډېــر ځلــه پــه دې آیــت 

ورتېــر شــوي یــې: »هغــه ښــځې د هغــوی لــه کورونــو څخه مه 

باســئ...« د طــاق ســورت] ۱[ آیــت

ولــې اللــه عزوجــل کــور ښــځې تــه منســوب کړ؟ ســره لــه دې 

چې هغــه د ســړي ملکيــت دي؟

نــو دا هغــه څــه و چــې زه یــې اړ وېســتم، د هغــو آیتونــو پلټنــه 

وکــړم چــې د کــور یادونــه پکــې شــوې وي او ورپســې جوخــت 

د ښــځې ذکــر راغلــی وي. بيــا مــا هغــه آیاتونــه وموندل چــې:  د 

مېرمنــې زړه خوښــوي، د هغــې د احساســاتو مراعــت کــوي. دا 

آیاتونــه هغــې تــه د درنښــت او احتــرام پــه ســترګه ګــوري...

اللــه جــل جالــه چــې وایــي: »او د کومــې ښــځې په کــور کې 

چــې دی )یوســف عليــه الســام( اوســېده، هغــې د ده د غولولو 

هڅــه وکــړه او ټولــې دروازې یــې وتړلــې...« د یوســف ســورت  

]  ۲۳ [آیت۰

دلتــه د کــور نســبت هغــې )زليخــا( تــه شــوی، د هغــې خاونــد 

عزیــز تــه کــور نــه دی منســوب شــوی. 

همدارنګــه اللــه تعالــی پــه احــزاب ســورت )۳۳( ایــت کــې 

د کورونــو نســبت ښــځينه وو تــه کــړی دي. اللــه جــل جالــه 

وایــي: »او کــرارې پــه خپلــو کورونــو کــې اوســېږئ او )پردیــو 

ســړیو تــه( ډول او ســينګار مــه ښــکاره کــوئ، څنګــه بــه چې په 

ړومبنــي جهالــت کــې ښــودل کېــده« دلته بيــا د کورونو نســبت 

مېرمنــو تــه شــوی دی!

همــداراز اللــه تعالــی وایــي: »او ستاســو پــه کورونــو کــې چــې 

د اللــه جــل جالــه کــوم آیاتونــه او د حکمــت خبــرې بيانولــی 

شــي، هغــه یــادې کــړئ.« د احــزاب ســورت] ۳۴ [آیــت

یا الله جل جاله ستا شان او عظمت څومره لوی دی!!

ــه د رســول اللــه صلــی اللــه عليــه وســلم نــه وو،  ــا دا کورون آی

ــه  ــاره هغــوی ت ــاوي او عــزت لپ ــو د درن بلکــې وو خــو د بيبيان

ــول.  ــړل ش ــوب ک منس

ــو  ــې د کورون ــت ک ــړي آی ــورت لوم ــاق س ــه ط ــان پ همداش

نســبت ښــځو تــه شــوی. »اې نبــي عليــه الســام! کلــه چــې 

تاســو ښــځو تــه طــاق ورکــوئ، نــو هغــوی د دوی د عــدت پــه 

وخــت کــې طاقــوئ او عــدت پــه ښــه توګــه شــمېرئ. او لــه 

اللــه جــل جالــه ووېرېږئ چــې ستاســو رب دی، هغه ښــځې 

د هغــوی لــه کورونــو څخــه مــه باســئ«

ــخړې او  ــي، ش ــخت ش ــات او س ــاف زی ــې اخت ــر دې چ ت

نانــدرۍ اخــري اوج تــه ورســيږي او طــاق رامنــځ تــه شــي، بيا 

هــم کــور د هغــې دی، هيڅــوک یــې تــرې وېســتلی نشــي. 

هــو! یــو داســې آیــت هــم شــته چــې په هغــه کــې د کور نســبت 

ښــځو تــه نــه دی شــوی، اللــه جــل جالــه وایــي: »او لــه تاســو 

چــې کومــې ښــځې بــدکاري وکــړي نــو لــه خپلــو مســلمانانو 

څخــه څلــور شــاهدان پــرې ونيســئ. کــه چېــرې هغــوی )د 

دوی د بــدکارۍ( ګواهــي ورکــړه، نــو هغــه ښــځې پــه کورونــو 

کــې ایســارې کــړئ، تــر څــو یــې یــا مــرګ واخلــي، یــا اللــه 

ــورت ــړي.« د نساءس ــه الر پيداک ــاره بل ــه د دوی لپ ــل جال  ج

] ۱۵[ آیت۰

نــو کلــه چې یوه ښــځه بــدکاري وکــړي، څلــور  مســلمان عادل 

شــاهدان ګواهــي پــرې ووایــي، بيــا د کور نســبت دې )ښــځې( 

ــه پښــو  ــږي؛ ځکــه د کــور عــزت او درنښــت دې ل ــه کي ــه ن ت

ــال کړ.  ــدې اوپایيم الن

د اللــه جــل جالــه ایاتونــو کــې څومــره ښایســت، جمــال او 

دقــت پــروت دی، نــو د هغــه ذات لپــاره ثنــاء او صفــت دی چې 

دا د هغــه کام دی. 

د اللــه جــل جالــه پــه کتــاب کــې دا د ښــځې حقــوق  شــو ل، 

چــې پــه بــل کــوم اســماني کتــاب او یــا وضعــي قانــون کــې نــه 

دي ورکــړل شــوي، پــه پورتــه آیاتونــو کــې چــې کورونه ښــځو ته 

منســوب شــوي، پــه دې ســره د دوی )ښــځو( شــان او منزلــت 

لــوړ شــوی او خونــدي شــوي دي. 

دا د ښــځو حقــوق شــول؛  داســام ســپېڅلي دیــن دژونــد په هر 

ډګــر کــې پــوره او بشــپړ حقونــه ورکــړي، خــو د ښــځو حقونــو 

ــه  ــان هســې پ ــت او ازاډي مدعي ــن او د ُحری درواغجــن مبارزی

اوتــو بوتــو اختــه دي، هغــوی یــوازې د دوی ]ښــځو [لپــاره بــې 

ســتري، بــې حجابــي او بربنډتــوب غــواړي. د خپلو هوســونو او 

خواهشــاتو پــوره کولــو لپــاره دا نــارې ســورې وهــي. د ښــځو د 

حقوقــو فعــاالن د هغــوی د حقوقــو مدافعــان او فعــاالن نــه دي، 

بلکــې د ښــځو د عــزت او نامــوس دښــمنان دي. 

          لــه امــام شــافعي رحمــه اللــه څخه پوښــتنه وشــوه: 
د اللــه جــل جاللــه د وحدانیــت پــه اړه دلیــل څــه شــی 

دی؟
   هغه ځواب ورکړ: د توټ پاڼه يې دلیل دی، چې:

   چــې د ورېښــمو چنجــی يــې وخــوري، نــو ورېښــم 

ــرې راوزي. ت
ــدور  ــو خون ــوري، ن ــې وخ ــۍ ي ــاتو موچ ــې د ش    چ

ــرې وزي. ــات ت ش
ــوتره  ــا س ــا صف ــوري، بی ــې وخ ــډه( ي ــږه )ګ ــې مې    چ

ــري وزي.  ــیدي ت ش

ــبويه  ــه خوش ــو ښ ــوري، ن ــې وخ ــۍ ي ــي هوس    او چ
ــرې وزي. ــک ت مس

   مــاده يــوه ده او صفتونــه يــې بېالبېــل؛ نــو ووايــه چــې 
جوړونکــی څــوک دی؟ 

   آيا د )ال اله اال الله( څوک ويونکی شته؟

ــات  ــي ژور تعلق ــن ک ــل مابي ــه خپ ــه پ ــي او مطالع کامياب

ســره لــري، مطالعــه د غــم او مايوســي بهتريــن عــاج دی، 

ــاره مطالعــه دومــره ضــروري ده، لکــه د للمــي  د دمــاغ دپ

غنمــو مځکــه چــي بارانونــو تــه ضــرورت لــري، د ورزش 

پــه کولــو ســره جســم او پــه مطالعــه ســره د مــاغ پيــاوړي 

ــر  ــو څخــه ډي ــي منظــرو او د کتابون ــږي، انســان د قدرت کي

څــه زده کــوالی ســي، پــه مطالعــه ســره ارزانــه تفريــح او 

ــان  ــري د ځ ــه چي ــي، ک ــدای س ــحالي حاصلي ــره خوش ډي

څخــه نيــک انســان جــوړول غــواړی، نــو د دانــا جوړيــدو 

کوښــښ وکــړی او دانــا جوړيــدل پــه مطالعــه ســره کيــږي، 

د مطالعــې پــه کولــو ســره پــه ذهــن کــي وســعت راځــي، 

پــه مطالعــه کولــو ســره انســان د تنــګ نظــري او عصبيــت 

ــه د  ــم مطالع ــر قس ــې ه ــل ک ــه اص ــږي، پ ــه خاصي څخ

ــه الر کــي  ــه د ترقــي پ ــه ســي هــواروالی او ن ترقــي الره ن

مرســته درســره کــوالی ســي، پــه اصــل کــي کــوم انســان 

ــږي،  ــه جوړي ــي ب ــوي همغس ــه ک ــم مطالع ــو قس ــي ي چ

ــي  ــه الر ک ــي پ ــي د ترق ــه ده چ ــه مطالع ــه کوم ــر هغ آخ

کومــک کوونکــې او مفيــده ده؟ د مطالعــې ډيــر اقســام دي 

ــادي دي. ــې بني ــور ي چــي څل

۱:ـ د نصابــي کتابونــو مطالعــه: د نصابــي 
کتابونــو مطالعــه ډيــره يــوه بنيــادي مطالعــه ده، هــر قســم 

ــه  ــه خلــک دا مطالعــه کــوي، ددې څخــه پرت ــم يافت تعلي

د ترقــي کولــو تصــور مشــکل دی، دا قســم مطالعــه مــوږ 

تــه ســند راکــوي او ددې پــه توســط ســره مــوږ تــه يــو ښــه 

مســئوليت راپيــدا کيــږي، پــه زړه پــوري خبــره دا ده چــي 

ــه ســي کــوالی، پــه  دا قســم مطالعــه د ترقــي ضمانــت ن

ســريلنکا کــي د تعليــم شــرح )۹۸( فيصــده ده، مګــر بيــا 

هــم ســريلنکا يــو وروســته پاتــه، مفلــس او غيــري ترقــي 

ــه هيــواد دی. يافت

ــي د آدب  ــت ک ــم حال ــه دوه ــه: پ ۲: د آدب مطالع
ــامل  ــر دواړه ش ــم او نث ــي نظ ــه دې ک ــي، پ ــه راځ مطالع

ــاره دی، دا  ــد دپ ــو آدب د ژون ــمه دی، ي دي، آدب دوه قس

ــو  ــد د خلک ــم آدب مقص ــه قس ــودي آدب دی، د دغ مقص

ــي  ــون راوســتل دي، يعن ــد کــي بدل ــه ژون ــو او پ ــه ذهنون پ

پــه خلکــو کــي مثبــت بدلــون راولــي، دوهــم قســم آدب، 

آدب دپــاره د آدب دی، د دغــه قســم آدب بنيــادي مقصــد د 

ذهنونــو تفريــح ده، پــه مجموعــي طــور بانــدي آدب تــه د 

روح غــذا ويــل ســوې ده، پــه آدب ســره انســان د ژبــي او 

بيــان پــه باريکيــو پوهيــږي او بيــا د خپلــو خياالتــو اظهــار 

ــه طريقــه ســره کــوالی ســي، آدب انســان  ــره بهترين ــه ډي پ

ــه ښــکلي اخــاق ورښــووالی ســي. ت

د مطالعــې دريــم  دا  ۳: معلوماتــي مطالعــه: 
ــي د  ــوم چ ــول دي، ک ــه ک ــو مطالع ــو کتابون ــم د هغ قس

هغــې پــه واســطه ســره د يــوه انســان پــه معلوماتــو کــي 

ــک  ــه کوم ــو پ ــي د هغ ــي، چ ــای س ــی رات ــه وال اضاف

ســره بيــا خبــري کــوالی ســي، د خپلــو خبــرو پــه 

ــر  ــو د ه ــي او د خلک ــوالی س ــر ک ــک متاث ــط خل توس

ــه  ــم مطالع ــره وي، دا قس ــواب ور س ــوالونو ج ــم س قس

 بيــا هــم د يــوه فــرد د 
ً
کــه هــر څومــره زياتــه وي عمومــا

تبديلــي باعــث نــه ســي جوړيــدالی او نــه پــه دې ســره 

د کاميابــي او خوشــحالي دروازه خاصيــدالی ســي.

ــم  ــه مه ــه: د مطالع ــو مطالع ــد بدلول ۴: د ژون
ــن قســم هغــه مطالعــه کــول دي کــوم چــي ستاســو  تري

او  افــرادو  د  بدلــون راولــي،  پــه ژونــد کــي مثبــت 

ــوی  ــه هغ ــوي، پ ــه بدل ــوم کتابون ــي ک ــد چ ــو ژون قومون

کــي قــرآن مجيــد، احاديــث نبــوي او د ســيرت کتابونــه 

ــو  ــوره خلک ــو او غ ي ــان د لو ــدا ش ــري، هم ــام ل اول مق

ــرت  ــه(، حض ــه عن ــي الل ــر )رض ــرت عم ــه: حض لک

ــن  ــاح الدي ــه(، ص ــه عن ــي الل ــد )رض ــن ولي ــد اب خال

ــه( ســيد جمــال الديــن افغــان  بــي )رحمــة اللــه علي ايو

او داســي نــورو... د ژونــد د ســوانحو کتابونــه هــم 

ــره  ــا ډي ــه دني ــت او ضــروري دي. دا وخــت ټول ــر مثب ډي

مصروفــه ده، د هيچــا ســره دومــره وخــت نــه ســته چــي 

ــرو لوســتلو  ــه د ډي هغــه هــر څــه ولولــي، لهــذا تاســو ت

ــد  ــب او مفي ــه منتخ ــرف هغ ــي ص ــره ده چ ــه دا بهت څخ

ــه  ــرت پ ــا او آخ ــي د دني ــوم چ ــړی، ک ــل ک ــم حاص عل

ــي. ــوالی س ــته ک ــره مرس ــو س ــي ستاس ــي ک کامياب

فرید احمد مبارزفرید احمد مبارز

مطالعه کول د انسان دماغ پیاوړي کويمطالعه کول د انسان دماغ پیاوړي کوي

 د اسالم له نظره د کرنې  د اسالم له نظره د کرنې 
او مالدارۍ ارزښتاو مالدارۍ ارزښت
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ثاقب  خپلواک

حضرت عبدالقادر گیالنی »رح«

حنیفه  زاهـــد

غــم مخوری که عاقبت جای تو صدر جنت اســت

روی دل تو تا ابد ســوی رضای حرضت اســت

غــم مخوری که مرغ جان چــون زتنت همی پرد

منزل آشــیان او مقعدصدق نیت اســت

غــم مخوری که این تنت چــون به لحد فرو رود

خــاک تن تو تا به حرشغرقه آب رحمت اســت

غــم مخــوری که حق تو را از همــه خلق برگزید

ایــن زجامل لطف او نه زکامل خدمت اســت

غم مخوری که روزوشــب سیصدوشــصت لطف حق

در تــو همــی نظر کند این همه از محبت اســت

غــم مخوری که هر کجا که تویی خدای توســت

در طلــب خدا ترا بنده بگو چه زحمت اســت

غم مخوری که عشــق خود با گل تو به هم رسشــت

عشــق خدای تو به تو همدم اصل خلقت اســت

غــم مخوری که با تو هســت آن دگــری به غیر تو

او نه تو هســت؛ نه تو او گفنت او به رحمت اســت

غم مخوری که بی رشاب مســت و خراب گشــته ای

محتســبان شــهر را گو که رشاب جنت است

غــم مخوری که حق ترا بنده خویش خوانده اســت

بندگی خدا ترا؛ محیی نشــان دولت اســت

زه د عشق درسونه وایمه، د مینې مدرسه کې

ستا د ُحسن کتاب ګورمه، د خیال په حجره کې

د فراق ستړی سفر دی، د هجران تندې اخیستی

یو الر ورکی مسافر یم، د ارمان په جزیره کې

ته سالک یې ته مې پیر یې، ستا مسلک مې پېروي ده

چې له سرتګو دي پناه شمه، پناه دې سلسله کې

بیا به سرتګې کړم د مینې ښخې سرتګو کې د مینې

که زما د مینې ملر شولو غوټه دې فلسفه کې

هغه سپینې زرزري وړانګې تر عرشه غزېدلې

چې شبخېز په االهو رس وي په توره نیمه شپه کې

دا د کوم اثر مستي ده؟ په دې سوي تور وجود کې

چې یې ځان لقاء ته وړاندې کړ، د رس په نذرانه کې 

غم دي غلې زما په خیال کې، خیال دي ساتم په دې حال کې

چې اروا نه وي ثاقبه! ستا په دې خیايل تنه کې

پټ مي په زړه کي ارمانونه د غوټۍ په څېر دي

پر هره پاڼه یې یادونه د غوټۍ په څېر دي

د زړه له درده چیغې نه وهم خاموشه شمه

رب مي راکړي عادتونه د غوټۍ په څېر دي

کړې دعاء مي اوس قبوله که قبوله نشوه

راڅخه پټ مي درخواستونه د غوټۍ په څېردي

مدهامتان. دي که.افنان. دي وایم څنګه به وي

دا موعود شوي جنتونه د غوټۍ په څېردي

د چا گوګل کي یې ورکړي کاڼي کاڼي زړونه

د چا نقشونه نري زړونه د غوټۍ په څېردي

وکاڼو زړونو ته د حق خربه څنګه وريش

را نازل شوي کتابونه د غوټۍ په څېر دي

چا راته وویل مفهوم یې سم لیدلی نشم

ما ویل زما ځیني بیتونه د غوټۍ په څېردي

زاهد اخیر به لکه ګل په پاڼه پاڼه توی يش

نن ال راټول یې ښائستونه د غوټۍ په څېردي

سردار ولي پښتونزوی

مولوي نورالحق مظهري

لیکنه: تمیم تکل

د  احمدشاه دراني امپراتوريد  احمدشاه دراني امپراتوري
او  وروســتۍ  افغانســتان  د  کــي  پېــړۍ  اتلســمه 
ــې  ــیمه ی ــي س ــوري چ ــه امپرات ــړۍ دوهم ــامي ن اس
ــر  ــه ت ــو څخ ــه ام ــي او ل ــر ډهل ــه ت ــهد څخ ــه مش ل

عربــي ســمندر پــوري وه.
ــار  ــت کنده ــور وخ ــور او ن ــې پېښ ــه ی ــۍ پازمین ژمن

ــي وې. ــورۍ پازمین ددې امپرات
کندهــار،  کــي  جغرافیــه  احمدشــاهي  دې  پــه 
ــهد،  ــور، مش ــل، اله ــمیر، کاب ــاپور، کش ــور، نیش پېښ
ــو  ــي افغانان ــي پکښ ــیمي وې چ ــه س ــکارپور هغ ښ
پخانــې لرلــې  ټونه، لنګرونــه او تو ادارې، لښــکرکو
ېــش دفترونــه پرانیســتل او  او پکښــي د مځکــو د و
ــوري  ــګ پ ــر رات ــو ت ــه د انګرېزیان ــیمي ت ــش س ې و

کارېدلــه.
ــي  ــګ چ ــر څن ــوځ ت ــي پ ــي د اولس ــږي چ ــکل کې اټ
ــاته،۵۰  ــې س ــت ی ــوی دول ــه ل ــه دغ ــه کچ ــیا پ د آس
ــرل.  ــآن ل ــان او همدومــره ســپاره فوځی زره پلــي فوځی
د کاریګرو/پوځیانــو  ۱۷۶۱ع کــي ددې دولــت  پــه 
ــۍ د  پ ــس رو ــرانو دول ــۍ او د مش پ ــپږ رو ــاش ش مع
ــاش د  ــتو مع ــو میاش ــه د دری ــو ت ــتي وې. فوځیان میاش
ــده. ــه د تلــو څخــه وړانــدي ورکــول کې جنــگ ډگــر ت
هغــه خپلــه کورنــۍ او خپلــوان پــه دولتــي چــارو کــي 
ــوازي  ــري ســاتل، ی ــه الســوهني او ګــډون څخــه لی ل
ــزي  پل ــان پو ــان خ ــې د جه ــور ی ــد تېم ــل ولیعه خپ
ېدیــځ او ختیــځ  تــر الرښــووني النــدي د هیــواد پــه لو
ــمبالګر  ــارو س ــي چ ــي او نظام ــي د سیاس ــډو ک څن
ټاکلــی وو. د هغــه د کورنــۍ دا تفــاوت تــر دې حــده 
وو چــي تاریــخ او خلکــو پرتــه لــه تېمــور او ســلیمان 
څخــه د احمدشــاه بابــا اوالدونــه نــه پېژنــي، پــه 
ــه  ــرل لک ــن ل ــه زام ــه ات ــي هغ ــي چ ــال ک ــي ح داس
ــش،  ــزدان بخ ــنجر، ی ــهاب، س ــور، ش ــلیمان، تیم س

ــز. ی ــکندر، داراب او پرو س

ــیانو  ــو لمس ــا نازولی ــاه باب ــد ش ــه د احم ــده مرغ د ب
دربــار  د  او  ول  اشــخاص  نااهلــه  ځینــي  کــي 
ــط  ــي غل ــه میراث ــث پ ــه حی ــرانو پ ــانو د مش چاپلوس
ــخ  ــه م ــاهي جغرافی ــو احمدش ــه خ ــاکل، ځک ټ دود و

پرځــوړ روان ســوه.
يد دور به بيا ســي  د حميد او دفر

که زه وکاندم په هــر لوري تاختونه 
بابا احمدشاه 

ــۍ  ــر مهــال د ده د ټولواکمن ــا د واک پ د احمدشــاه باب
یــو شــمېر والیــان او چارواکــي دغــه کســان ول:

– د پتیالې والي امیر ســنګ.
ېش علي خان هزاره. – د هرات والــي درو

قلــي  نــادر  )د  میــرزا  شــاهرخ  والــي  مشــهد  د   –

. ) لمســی
– د نیشــاپور والي عباس قلي خان.

– د بلوچســتان والــي نصیرخان بلوڅ.
– د ســند والي نور محمدخان

– د ملتان، شــجاع خان ابدالي.
– د پنجاب )الهور( شــهزاده تېمورشاه.

– د کندهار شــهزاده سلیمان.
– د کشــمیر والي خواجــه عبدالله خان.

– زین خان مومند د ســرهند
– موســی خان د ډیره اسماعیل خان

– او اشــرف خــان غلجــي د کات حاکمــان ټــاکل 
ــوي وه. س

انــس بــن مالــک رضــي اللــه عنــه وايــي: مــوږ د رســول اللــه 

ــه مجلــس کــې ناســت وو  ــه وســلم ســره پ ــه علي ــي الل صل

ــه وســلم وفرمايــل: اوس  چــې رســول اللــه صلــي اللــه علي

بــه تاســو تــه د جنتيانــو څخــه يــو ســړی را ښــکاره ســي.

ــي: دا وو چــې د انصــارو څخــه  ــه واي ــه عن ــس رضــي الل ان

ــې  ــه ي ــو څخ ــه د اوب ــې د اوداس ــو چ ــکاره س ــر را ښ ــو نف ي

ــه الس  ــه چپ ــې پ ــي ي ټ ــې چو ــه او خپل ــره پاکول ــه ږي خپل

ــې وې. نيول

دا بلــه ورځ هــم مــوږ د رســول اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم 

ســره ناســت وو چــې بيــا يــې هغــه خبــره وکــړه او يــوه ګــړۍ 

وروســته هماغــه نفــر لــه هغــه کېفيــت ســره را ښــکاره ســو، 

دا بلــه ورځ يعنــي دريمــه ورځ هــم مــوږ د رســول اللــه 

صلــي اللــه عليــه وســلم ســره ناســت وو چــې بيــا يــې هغــه 

خبــره وکــړه او ګــړۍ وروســته هماغــه نفــر د هماغــه کېفيــت 

ســره را ښــکاره ســو.

انــس رضــي اللــه عنــه وايــي: کلــه چــې رســول اللــه صلــي 

اللــه عليــه وســلم والړســو عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص 

پــه هغــه ســړي پســې ســو او ورتــه ويــې ويــل: مــا خپــل د 

ــو قســم مــي اخيســتی چــې  ــده ن ــده کړې ــار ســره خــوا ب پ

تــر درو شــپور پــوري بــه نــه ورځــم نــو کــه تــه ماتــه اجــازه 

راکــړې چــې دغــه درې شــپې ســتا ســره تېــرې کــړم تــر څــو 

چــې زمــا قســم خاصيــږي؟ هغــه ســړي ورتــه وويــل ســمه 

ده راځــه!

ــن  ــرو ب ــن عم ــه ب ــي: عبدالل ــه واي ــه عن ــي الل ــس رض ان

ــري  ــره تې ــړي س ــه س ــې د هغ ــپې ي ــې درې ش ــاص چ الع

کــړي وې وويــل: مــا دی ونــه ليــده چــې د شــپې والړ ســي 

ــه  ــه پ ــه ب ــې کل ــول چ ــې ک ــره ي ــو دوم ــړي خ ــادت وک او عب

ــه  ــر ب ــه ذک ــو د الل ــتی ن ــل اووښ ــر بغ ــې پ ــتره ک ــه بس خپل

ــر څــو چــې د ســهار د  ــو ت ــې ويل ــه ي ــر ب يــې کــوی او تکبي

ــت  ــه وخ ــه د لمانځ ــې ب ــه چ ــېده کل ــت را رس ــه وخ لمانځ

ــړ. ــې وک ــه  ي ــه اودس ب ــو ښ ــو ن س

ــه  ــه دغ ــه پ ــا دده څخ ــي: م ــه واي ــه عن ــي الل ــه رض عبدالل

ــده اورېدلــې او کلــه چــې  ــره ن ــده خب وخــت کــې هيڅــه  ب

ــه  ــه پ ــې زه دده کار ت ــژدې وو چ ــوې ن ــري س ــپې تې درې ش

ــل: ــه ووي ــا ورت ــورم م ــر وګ ــپک نظ س

ای د اللــه بنــده! زمــا او زمــا د پــار تــر مينــځ هيــڅ شــی نــو، 

مــا د رســول اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم څخــه درې ځلــي 

واورېــدل چــې ويــل يــې: اوس بــه جنتــي انســان تاســو تــه 

راســي هغــه بــه تــه را ښــکاره ســوې، نــو مــا غوښــتل چــې زه 

ســتا پــه هغــه عمــل بانــدي خبــر ســم چــې تــه يــې و داســي 

لــوړي مرتبــې تــه رســولی يــې تــر څــو زه هــم پــه تــا پســې 

والړ ســم او هغــه عمــل وکــړم، نــو مــا خــو تــه ونــه لېدلــې 

ــوم  ــه ک ــه ت ــه وواي ــړې! اوس رات ــل وک ــټ عم ــوم غ ــې ک چ

عمــل کــوې چــې داســي مرتبــې تــه يــې رســولی يــې؟ هغــه 

وويــل: زه هغــه عمــل کــوم چــې تــا راڅخــه وليــده. عبداللــه 

ــه زه ورڅخــه روان ســوم د  ــي چــې کل ــه واي ــه عن رضــي الل

شــا لخــوا يــې راتــه نــاري کــړه او ويــې ويــل: زه بــل هيــڅ 

کار نــه کــوم بــې لــه هغــه کاره چــې تــا زمــا څخــه وليــد خــو 

ــض  ــه او بغ ــره کېن ــلمان س ــڅ مس ــې د هي ــه زړه ک ــر زه پ مګ

نلــرم او اللــه چــې کــوم خيــر مســلمان تــه ورکــړی وي زه پــر 

هغــه بانــدي د هيچــا ســره حســد نــه کــوم. عبداللــه رضــي 

اللــه عنــه ورتــه وويــل: هغــه چــې تــه يــې دغــه مرتبــې تــه 

ــې نســو کــوالی. ــې دغــه عمــل دی چــې مــوږ ي رســولی ي

]الزهــد إلبن مبــارک694[

ــر  ــړی، ډې ــر کار ک ــې ډې ــه ک ــه برخ ــې پ ــا د ارواپوهن »م

ــې  ــرې تجرب ــړي، ډې ــه ک ــې مطالع ــې م ــه او مقال کتابون

ــې د  ــم چ ــې وای ــکاره ی ــه ښ ــو پ ــرم خ ــې ل ــه ک ــم پ ه

ــل  ــلمان ب ــه مس ــوا او هغ ــو خ ــې ی ــې هڅ ــې ټول ارواپوهن

ــې  ــړی او ټول ــوکل ک ــې ت ــی ی ــه تعال ــر الل ــې پ ــوا چ خ

ــري  ــاد ل ــان او اعتق ــپارلې وي. ایم ــه س ــې ورت ــارې ی چ

ــادر دی.« ــه ق ــر څ ــه ه ــی پ ــه تعال ــې الل چ

ــه  ــه پ ــون ن ــاروارډ پوهنت ــه ه ــه( ل ــه الل ــس )رحم ډیرک

ــې  ــون ک ــر پوهنت ــه ډنف ــوده او پ ــټري درل ــې ماس ــفه ک فلس

یــې د ارواپوهنــې)روان شناســۍ( پــه برخــه کــې دوکتــورا 

ــه ۱۹۹۳ز  ــې پ ــغ و چ ــیحیت مبل ــتې وه. دی د مس اخیس

ــه  ــه پ ــام ت ــې اس ــرژي ی ــه ان ــو او ټول ــلمان ش ــې مس ک

ــالې او  ــوړي ۴۴۰ رس ــړه. د نوم ــرف ک ــې مص ــت ک خدم

مقالــې خپــرې شــوي چــې مضامیــن یــې اســام، عربــي، 

ــاق دي. ــر اخ ــه او ټولنی ارواپوهن

ابوټ اســام یې د وفــات نېټه ۱۳۹۷ل یاده کړې ده.

: نتیجه

پــه بــې دینــۍ کــې خیــر نــه شــته. ښــه مثــال یــې جاپــان 

او روســیه ده چــې حکومتونــه د ځــان وژنــو پــه کابــو 

ــه  ــه، پ ــې ن ــام ک ــه اس ــتونزه پ ــاکام دي. س ــې ن ــو ک کول

ــي  ــول ش ــان راټ پوه ــول ارو ــا ټ ــه د دنی ــې ده.ک ــوږ ک م

ــت  ــی او هدای ــي کول ــه ش ــت ن ــه هدای ــان ت ــراه انس گم

شــوی گمــراه کولــی نــه شــي. هدایــت او ضالــت د اللــه 

تعالــی پــه الس کــې دي. تــوکل یــو لــوی بحــث دی چــې 

ــه  ــو ت ــه عقایــدو کــې عمــده برخــه جــوړوي او مــوږ ټول پ

ــی  ــه تعال ــر الل ــته پ ــو وروس ــاني هڅ ــه انس ــې ل ــه چ ی بو

ــړو. ــوکل وک ت
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اطالعیه مفقودی
ــد اهلل  ــم اس ــه اس ــت ب ــره تابعی ــی تذک ــه انگلیس ترجم
ــار  ــده اعتب ــود گردی ــرور مفق ــام س ــد غ ــروری فرزن س

نــدارد.۴۴۳۰
 ***

اطالعیه مفقودی
ترجمــه انگلیســی نــکاح خــط شــرعی  دارای نمبــر 
۴۰۸۲/۱۴۷۶ بــه اســم عبدالصبــور محمــدی فرزنــد ظاهــر 
ــارف  ــد ع ــت محم ــدری بن ــادره حی ــه ن ــان  و محترم خ

ــدارد.۴۴۳۶ ــار ن ــده اعتب ــود گردی مفق
 ***

اطالعیه مفقودی
ترجمــه انگلیســی تولــد کارت بــه اســم فاطمــه شــگیوال 

بنــت عبدالغنــی مفقــود گردیــده اعتبــار نــدارد.۴۴۳۹
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
ــک  ــم آن و ی ــازه و ســاحه حری ــی ارزاق مغ شــرکت دولت
ــه در  ــش را ک ــت خوی ــال ملکی ــر فع ــازی غی ــاب خب ب
منطقــه خشــت هوختیــف خیــر خانــه مینــه جــوار مســجد 
حضــرت عثمــان موقعیــت دارد بــرای مــدت ســه ســال بــه 

کرایــه میدهــد.
اشــخاص و شــرکت هــای واجــد شــرایط کــه بــه 
جایــداد هــای فــوق ضــرورت داشــته باشــند درخواســت 
ــه  ــان ب ــر اع ــوم از نش ــدت ۱۰ ی ــی م ــش  ال ــای خوی ه
آمریــت امــاک ، شــرکت دولتــی ارزاق در جــوار ســیلوی 
مرکــز ســپرده خــود شــان بــه روز مزایــده حاضــر شــوند. 
شــرطنامه مرتبــه را در بــدل قیمــت معیــن بــدون بازگشــت 
بدســت اورده میتواننــد تضمیــن نقــدا اخــذ میشــود.۴۴۳۱

 ***
کرایی کور اړتیا ته خبرتیا

د کابــل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلــو زدکوونکــو د ۱۴۰۲  د 

تدریــس لپــاره پــه  النــدی ســاحو کــی کورونــو او ودانیــو تــه اړتیــا 

ــري : ل

پــه لومــری حــوزه کــی د )۱۸( او یــا تــر هغــه زیاتــو خونــو کــور د 

عنصــری بلخــی منځنــی ښــوؤنځی لپــاره .

پــه دیــار لســمه حــوزه کــی د )۲۵( او یــا تــر هغــه زیاتــو خونــو د 

شــهرک صفــا لیســی لپــاره .

هغــه کســان چــي د پورتــه ښــوؤنځیو پــه ســیمه کــي دا ډول 

ــرار داد وکــړي، خپــل  ــه ق ــه کرای ــر ولــري او وغــواړی چــي پ تعمی

غوښــتنلیکونه دي لــه خپریــدو نیټــي څخــه تــر ۲۱ ورځــو پــوري د 

کابــل پوهنــي ریاســت د تدارکاتــو لــوی مدیریــت تــه د څلورمــی 

ــرطنامه دي  ــپاري او ش ــي وس ــیمه ک ــي س ــرای غزن ــه س ــي پ کارت

وګــوري.۴۴۳۴

 ***
اطالعیه مفقودی

ــر  ــوط دفت ــه مرب ــایط نقلی ــی وس ــته فروش ــد س ــه جل س
رهنمــای معامــات محمــد حشــم حیــدری دارنــده جــواز 
شــماره ۵۴ مــورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ همــراه مهــر دفتــر موصوف 

مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد.۴۴۴۳
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم  هاشــم فرزنــد علــی جمعــه دارنــده تذکــره نمبــر 
)۲۳۵۴۶( مســکونه اصلــی والیــت وردک  مالــک دواخانــه 
نــوی محمــدی واقــع ناحیــه یازدهــم والیــت کابــل طــی 
ــه  ــذا و ادوی ــی غ ــرم اداره مل ــام محت ــه مق ــتی ب درخواس
ــه   ــاز دواخان ــروش امتی ــان  ف ــارض و خواه ــتان ع افغانس
ــرزا  ــد  می ــرزاد فرزن ــیم خی ــرم وس ــاالی محت ــش  ب خوی
محمــد خیــرزاد دارنــده تذکره شــماره )  ۰۴۵۴۰( مســکونه 

ــده اســت . اصلــی والیــت  بغــان گردی
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
داشــته باشــند از تاریــخ نشــر اعــان الــی مــدت ۱۰ 

ــع  ــتان واق ــه افغانس ــذا وادوی ــی غ ــه آدرس اداره مل روز ب
ــگ  ــات و فرهن ــابقه وزارت اطاع ــر س ــان تعمی ده افغان

ــد.۱۴۴۲ ــه نماین مراجع
 ***

اطالعیه مفقودی
یــک قطعــه جــواز ، یــک طغــرا مهــر و یــک قطعــه کارت  
وکالــت دفــاع شــماره  ۴۳۸۶ مــورخ  ۱۲/۱۲ / ۱۳۹۹ مربوط 
محتــرم  فــدا محمــد ســدید  فرزنــد غــام حضــرت کــه 
ــده  ــود گردی ــی باشــد مفق ــز درج آن م ــره نی شــماره متذک

اســت بنــاء از اعتبــار ســاقط مــی باشــد.۴۴۳۳
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
یاســین  محمــد  فرزنــد  واســع  محمــد  محتــرم 
ــر  ــره نمب ــده تذک ــف دارن ــد یوس ــرزا محم ــت می  ولدی
)۲۴۰۳۵۹۵۱( مســکونه اصلــی والیــت غزنــی  مالــک 
دواخانــه صابــری بابــا  واقــع ناحیــه مرکــز والیــت غزنــی 
طــی درخواســتی بــه مقــام محتــرم اداره ملــی غــذا و ادویــه 
ــه   ــاز دواخان ــروش امتی ــان  ف ــارض و خواه ــتان ع افغانس
ــلمان  ــد س ــرزام فرزن ــرم  رازق ف ــاالی محت ــش  ب خوی
ولدیــت حســین علــی دارنــده تذکــره شــماره )  ۲۵۰۷۰-
۰۴۰۴-۱۴۰۰ ( مســکونه اصلــی والیــت دایکنــدی گردیــده 

اســت .
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
داشــته باشــند از تاریــخ نشــر اعــان الــی مــدت ۱۰ 
ــع  ــتان واق ــه افغانس ــذا وادوی ــی غ ــه آدرس اداره مل روز ب
ــگ  ــات و فرهن ــابقه وزارت اطاع ــر س ــان تعمی ده افغان

ــد.۴۴۳۷ ــه نماین مراجع
 ***

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
ــد شــیر آغــا ولدیــت خــان  ــرم محمــد روشــان فرزن محت
 ۱۴۰۰-۱۰۰۱-۳۵۵۱۲  ( نمبــر   تذکــره  دارنــده  مــرزا 
ــه تســل  ــک دواخان ــل  مال ــت کاب ــی والی ( مســکونه اصل
ــل   ــت کاب ــانزدهم والی ــه ش ــع ناحی ــادری واق ــاحل ق س
عنوانــی ایــن اداره عــارض وخواهــان تغییــر اســم  دواخانــه  
خویــش از  تســل ســاحل قــادری  بــه اســم  میــاد    

ــت . ــده اس گردی
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
داشــته باشــند از تاریــخ نشــر اعــان الــی مــدت ۳روز بــه 
آدرس اداره ملــی غــذا وادویــه افغانســتان واقــع ده افغانــان 
تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعــه 

ــد.۴۴۴۸ نماین
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
ــده تذکــره  ــد غــام فــاروق دارن محتــرم عبدالصبــور فرزن
نمبــر ) ۱۳۸۶۸۲۷( مســکونه اصلــی والیــت کابــل   مالــک 
ــت  ــم والی ــه ده ــع ناحی ــری واق ــوری عص ــه  صب دواخان
کابــل طــی درخواســتی بــه مقــام محتــرم اداره ملــی غــذا 
ــاز  ــروش امتی ــان  ف ــارض و خواه ــتان ع ــه افغانس و ادوی
دواخانــه  خویــش  بــاالی محتــرم  رفیــع اهلل نظــری فرزنــد  
ــماره )    ۴۷۶۶۴- ــره ش ــده تذک ــری دارن ــت اهلل نظ رحم

۱۰۰۱-۱۳۹۹  ( مســکونه اصلــی والیــت  پــروان گردیــده 
ــورد  ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس ــت .اش اس
ــی مــدت  ــخ نشــر اعــان ال ادعــای داشــته باشــند از تاری
۱۰ روز بــه آدرس اداره ملــی غــذا وادویــه افغانســتان واقــع 
ــگ  ــات و فرهن ــابقه وزارت اطاع ــر س ــان تعمی ده افغان

ــد.۱۴۴۱ ــه نماین مراجع
 ***

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
ــراج  ــر مع ــد می ــن ســادات فرزن ــرام الدی ــرم ســید اک محت
الدیــن ولدیــت میــر شــمس الدیــن دارنــده تذکــره نمبــر
ــل  ــت کاب ــی والی ــکونه اصل  )۹۵۹۴۰-۱۲۰۲-۱۳۹۹ ( مس

مالــک دواخانــه نیــاز واقــع ناحیــه یازدهــم والیــت  کابــل 
عنوانــی ایــن اداره عــارض وخواهــان تغییــر اســم  دواخانــه  
خویــش از نیــاز بــه اســم اشــرف ســادات  گردیــده اســت .
ــای  ــورد ادع ــی در م ــر دولت ــات ودوای ــخاص موسس اش
داشــته باشــند از تاریــخ نشــر اعــان الــی مــدت ۳روز بــه 
آدرس اداره ملــی غــذا وادویــه افغانســتان واقــع ده افغانــان 
تعمیــر ســابقه وزارت اطاعــات و فرهنــگ مراجعــه 

ــد.۴۴۳۸ نماین
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
شــرکت دولتــی نفــت و گاز افغانســتان ، تانــک تیــل دولتی 
ــه  ــه کرای ــرار داد ب ــور ق ــار را بط ــت کنده ــرپوزی والی س
ــراد ،اشــخاص و شــرکت هــای کــه خواهــش  میدهــد. اف
قــرار داد آنــرا داشــته باشــند ، درخواســت هــای خویــش 
ــی ۲۱ روز کاری  ــذا ال ــان ه ــخ نشــر اع ــار از تاری را اعتب
بــه آمریــت نفــت و گاز کندهــار و یــا بــه شــرکت دولتــی 
ــپرده  ــه س ــر خان ــل خی ــع کوت ــتان واق ــت و گاز افغانس نف
ــه جهــت اشــتراک در جلســه  ــه روز معین و خــود شــان ب
آفرگشــایی مراجعــه نمائیــد . شــرطنامه را ماحظــه کــرده 

میتواننــد ، تامینــات اخــذ میگــردد.۴۴۴۰
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
ــوم  ــل و س ــاده چه ــره )۲( م ــی از فق ــه تأس ــیله ب بدینوس
ــه اطــاع عمــوم رســانیده مــی شــود،  ــدارکات ب ــون ت قان
ــرارداد   ــا ق ــر دارد ت ــرکت در نظ ــنا ش ــتان برش د افغانس
ــی  ــزات آی ت ــم تجهی ــدارکات ۴۱ قل ــه و ت ــروژه »تهی پ
ــخیصیه  ــماره تش ــت ش ــنا تح ــل برش ــروت کاب ــورد ض م
خدمــات  شــرکت  بــا  را   »DABS/1401/LNB/G-036

ــر ۵۹۲۸۶ و  ــواز نمب ــده ج ــت دارن ــر پاین ــتیکی لم لوژس
ــتون،  ــاده نادرپش ــرکت } ج ــی ش ــل اصل ــتن مح ــا داش ب
ناحیــه دوم، مرکزکابــل، کابــل{ بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ 
۱,۵۳۴,۹۱۰ افغانــی )یــک میلیــون و پنجصــد ســی و چهار 

ــد. ــا نمای ــی( اعط ــد و ده افغان ــزار و نهص ه
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعتــراض 
ــش  ــراض خوی ــد اعت ــی توانن ــند، م ــته باش ــه داش در زمین
ــی  ــت روز تقویم ــی هف ــان ال ــن اع ــر ای ــخ نش را از تاری
ــدارکات   ــه  ریاســت ت ــل آن ب ــا دالی ــوأم ب ــی ت ــور کتب ط
دافغانســتان برشــنا شــرکت واقع دهمزنگ، کابل،افغانســتان 
وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارائــه نمایند.
ایــن اطاعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیل 
میعــاد فــوق الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی، قــرارداد 

منعقــد نخواهد شــد.                         
 ***

ــون  ــاده چهــل ســوم قان ــه تاســی ازفقره)۲(م بدینوســیله ب
ــی شــود وزارت  ــه اطــاع عمــوم رســانیده م ــدارکات ب ت

ــی درنظــردارد. ــاع مل دف
اعطاءقــرارداد تهیــه و تــدارک ۴ قلــم ســولر آفتابــی، لیــن 
برق،چنــگک بطــری و چــارج کنترولر ســولر جهــت تغذیه 
ــامی  ــای اردو اس ــات و جزوتامه ــرورت قطع ــره ض مخاب
ملــی از بابــت ســال مالــی ۱۴۰۱ از روش داوطلبــی مقیــد 

نــوع قــرارداد بالمقطــع. 
)22403-MOD-1401-G-N0111( : دارای نمبرتشخصیه

بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ)۶,۶۳۴,۰۰۰( افغانــی بــا 
ــی آدرس  ــد داود امان ــتیکی محم ــات لوژس ــرکت خدم ش
ــز  ــت، مرک ــد مارکی ــد ولی ــه ۶۰۴ ســرک ۵ جــاده ذاه خان
کابل.ذریعــه امریــه نمبــر )۸۰۴۴(مــورخ ۱۴۴۴/۰۸/۰۹ مقــام 

ــت . ــده اس ــور گردی ــی منظ ــاع مل ــرم وزارت دف محت
ــه   ــه هرگون ــی ک ــی وحکم ــخاص حقیق ــه اش در صورتیک
اعتــراض درزمینــه داشــته باشــند میتواننــد اعتــراض 
ــت  ــدت هف ــی م ــان ال ــراین اع ــخ نش ــش را ازتاری خوی
ــت  ــه ریاس ــل آن ب ــوام بادالی ــی ت ــی طورکتب روز تقویم

تــدارکات وزارت دفــاع ملــی واقــع خواجــه بغــرا بروفــق 
احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه نماینــد. ایــن 
اطاعیــه بــه معنــی عقدقــرارداد نبــوده والــی تکمیــل معیــاد 
فــوق الذکروطــی مراحــل قانونــی بعــدی قــرارداد منعقــد 

ــد شــد. نخواه
 ***

دعوت به داوطلبی
ــک  ــد و ی ــیت هی ــک س ــدارک ی ــه و ت ــروژه : تهی ــام پ ن
ســیت مکمــل هیــد گاســکیتان ضــرورت آمریــت ارزگان 
برشــنا.د افغانســتان برشــنا شــرکت از تمــام داوطلبــان واجد 
شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا در پروســه داوطلبــی( تهیــه 
ــد  ــک ســیت مکمــل هی ــد و ی ــک ســیت هی ــدارک ی و ت
گاســکیتان ضــرورت آمریــت ارزگان برشــنا.(، دارای کــود 
ــل  ــوده و نق ــتراک نم ــر   DABS/1401/NCB/G-033اش نمب

شــرطنامه را بــه شــکل ســافت در حافظــه یــا فلــش دســک 
ــر  ــت آورده، آف ــاس بدس ــای اجن ــرارداد ه ــت ق از مدیری
هــای خویــش را مطابــق  شــرایط منــدرج شــرطنامه و طبق 
قانــون و طرزالعمــل تــدارکات  طــور ســر بســته از تاریــخ 
نشــر  اعــان الــی ســاعت ۱۰:۰۰۰ قبــل از ظهــر روز ســه 
ــدارکات  ــه ریاســت ت ــخ   ۱۵/ حمــل /۱۴۰۲ ب شــنبه تاری
ــل  ــگ شــهر کاب ــع دهمزن دافغانســتان برشــنا شــرکت واق
ارایــه نماینــد آفــر هــای ناوقــت رســیده و انترنیتــی قابــل 

پذیــرش نمیباشــد.
۱-تضمین  آفر : اظهارنامه تضمین آفر.

ــی  ــل از داوطلب ــه قب ــی: جلس ــل از داوطلب ــه قب ۲-جلس
ــزل  ــدارکات، من ــت ت ــر میگردد:ریاس ــل دای ــانی ذی در نش

ــگ ــرکت، دهمزن ــنا ش ــتان برش ــم، د افغانس شش
تاریخ جلسه: ۸/ حمل /۱۴۰۲ به روز سه شنبه

۳-  آفــر گشــایی: جلســه آفــر گشــایی بــه روز ســه شــنبه 
ــل/۱۴۰۲  ــورخ ۱۵/ حم ــر  م ــل از ظه ــاعت ۱۰:۰۰ قب س

برگــزار میگــردد.
ــاق  ــم  اط ــزل شش ــایی : من ــر گش ــل آف ۴-آدرس و مح

ــدارکات. ــت ت ــس  ریاس کنفران
واقــع  برشــنا شــرکت  افغاســتان  د   : اداره  آدرس    -۵

دهمزنــگ ناحیــه ســوم شــهر کابــل.
برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس گیرید.

شماره تماس: ۰۲۰۲۵۱۳۶۷۷
hamed.kamal@dabs.af / mukhtar.  : آدرس الکترونیکــی

ahmadi@dabs.af

 ***
ــوم  ــل س ــاده چه ــره )۲( م ــی ازفق ــه تاس ــیله ب بدینوس
ــی شــود  ــانیده م ــوم رس ــه اطــاع عم ــدارکات ب ــون ت قان
وزارت دفــاع ملــی درنظردارد.اعطاءقــرارداد تعــداد )۱( 
قلــم بطــری ۱۲ ولــت ۱۰۰ امپیــر ضــرورت قطعــات 
ــن وزارت  ــزی مجاهدی ــاحوی ومرک ــای س ــام ه وجزوت
دفــاع ا.ا.ا بــرای ســال مالــی ۱۴۰۱ از روش داوطلبــی 
مقیــد نــوع قرارداد:)باالمقطــع( .دارای نمبرتشــخصیه : 
ــی  ــت مجموع ــه قیم )MOD-1401-G-N0110-22403(ب

مبلــغ)۶,۹۷۵,۰۰۰( افغانــی بــا شــرکت خدمات لوژســتیکی 
ــرک ۵  ــه ۶۰۴ س ــی آدرس خان ــد داود امان ــی محم حاج

ــل ــز کاب ــد مارکیت٬مرک ــد ولی ــاده ذاه ج
ــام  ــورخ ۱۴۴۴/۰۸/۰۹ مق ــر)۸۰۴۵( م ــه نمب ــه امری ذریع

ــت : ــده اس ــد گردی ــی تائی ــاع مل ــرم وزارت دف محت
ــه   ــه هرگون ــی ک ــی وحکم ــخاص حقیق ــه اش در صورتیک
اعتــراض درزمینــه داشــته باشــند میتواننــد اعتــراض 
ــت  ــدت هف ــی م ــان ال ــراین اع ــخ نش ــش را ازتاری خوی
ــت  ــه ریاس ــل آن ب ــوام بادالی ــی ت ــی طورکتب روز تقویم
تــدارکات وزارت دفــاع ملــی واقــع خواجــه بغــرا بروفــق 
احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه نماینــد. ایــن 
اطاعیــه بــه معنــی عقدقــرارداد نبــوده والــی تکمیــل معیــاد 
فــوق الذکروطــی مراحــل قانونــی بعــدی قــرارداد منعقــد 

افــغــان   اعـــــــــالناتافــغــان   اعـــــــــالنات
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 شــفاف از طریق سیســتم ریال تایم صورت می گیــرد و تیم های 
نظارتی از این سیستم نظارت می کنند.

شــاری از آگاهــان مســایل اقتصــادی می گوینــد کــه نســبت 

 بــه گذشــته، گــردآوری ده درصــد مالیــه خدمــات مخابراتــی 
شفاف شده است.

 ته لېواله دي او په دې برخه کې د اســالمي امارت د مســوولینو له لورې د 
الزیاتو اسانتیاوو برابرېدو او د دوی مالتړ ته اړتیا لري.نوموړي له مسوولینو 
وغوښتل چې د هیواد سوداګرو ته په بېالبېلو برخو کې پانګونې ته زمینه برابره 
کړي.د افغانستان اسالمي امارت د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم 

مولوي عبدالسالم حنفي محترم حبیب یار ته د ښه راغالست ترڅنګ وویل، 
اسالمي امارت په هیواد کې د افغان سوداګرو او پانګه والو له پانګونې مالتړ 
او هرکلی کوي.د ریاست الوزراء اداري مرستیال زیاته کړه، اسالمي امارت 

د پانګه والو د اقتصادي فعالیتونو او مالي او ځاني امنیت تامین ته ژمن دی.

گفتنی اســت که برق شــهر قلعه نو ) ۱۶( میگاوات از کشــور 

ترکمنستان وارد و در حال حارض تنها شهروندان مرکزاین والیت 

از آن استفاده می کنند.

حل شــوي دي. تر دې وړاندې د اسالمي امارت چارواکو او په کابل کې 
د پاکستان مخکیني ســفیر په ۲۰۲۲ کال کې د دې پروژې د عملي کار 
د پېلېدو خبر ورکــړی و. تر دې وړاندې د روســیې ۲۴ ټلوېزیون رپوټ 
ورکړی چې مســکو هم د ټاپي په پروژه کې ګډون تــه لېوال دی. د ټاپي 

پروژه له ترکمنستان پېل او د افغانســتان او پاکستان له خاورې په تېرېدو 
هند ته رســېږي، چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه تنو ته د 
کار د زمینې پر برابرېدو ســربېره، افغانستان په کال کې ۴۰۰ میلیون ډالره 

ترالسه کړي.

موالنا نور احمد اســالم جار او د دغه والیــت له امنیه قومندان حاجي 
یاسر ســره په کتنه کې وویل، چې په دغه مرکز کې به د سفر او دندې د 
غیر مسوولیت پروسې بشپړول، د غوښتنو او شکایتونو اداره کول، د زغره 

والو موټرو او د وسلو کارولو او ساتلو اجازه لیکونو ورکول شامل دي.
د مسوولینو په وینا، د دغه مرکز په فعالېدو سره به دې برخه کې د خلکو 

ډېرې ستونزې هوارې شي.

خــو دغه ځایونه د نه او یا هم کمې پاملرنې له امله تر ډېره بریده د طبيعي 

پېښو او جګړو له امله زیامنن شوي، چې اوس د ملنځه تلو له ګواښ رسه 

مخ دي.حقاين زیاتوي، چې د یونسکو په ګډون هغه بنسټونه او سازمانونه 

چې د لرغونو او فرهنګي ځایونو د جوړولو او بیارغونې برخه کې کار کوي 

که د یادو ۲۹ لرغونو ځایونو جوړولو ته پاملرنه ونه کړي ښايي د کم وخت 

په تېرېدو رسه د طبيعي پېښو له امله نور هم ملنځه الړ يش.

گذشــته با نشــر خبرنامه یی، از بانک ها و شرکت های صرافی و 
خدمات پولی واجد شــرایط خواسته اســت که در این داوطلبی 
شــرکت نمایند و برندگان لیالم مکلفیت دارند، تا حسابات شان 
را تا ختم روز تصفیه کنند.در خبرنامه هم چنان گفته شده است که 
تسویۀ قسمی معامالت مجاز نیست و برندگان لیالم مکلف اند که 

پول ذمت خویش را یک مرتبه به طور نقدی در مدت زمان معینه 
تحویل د افغانستان بانک، کنند.

این در حالیســت که یک روز قبل  نیز، د افغانستان بانک، برای 
تقویت بیشتر ارزش پول افغانی، شانزده میلیون دالر را به طور لیالم 

به فروش  رسانده بود.

 میاشــتې له ۲۰ مې نیټې رسه برابــره ده، د خپل تابعیت له 
اصــي پېژندپاڼــې )تذکرې( رسه النــدې آدرس ته مراجعه 

وکړئ.
آدرس: د کابل نړیوال هوایی ډګر څلور الرې ته نارسیده، 

د آریانا هوټل څنګ ته، د معهد عالی قراء ات انسټیټیوټ.
د اړیکو شمیرې:

0789292914    /  0770790782   /  0786033533

آســانتیاوو برابرولو او د عوایدو د خوندیتوب په موخه د ۲.۵ میلیونو 
افغانیو په لګښت د لوړ ټناژ ډیجیټل تله نصب شوه.

وردګ زیاتــه کــړه، چې د کندهار ګمرک ریاســت د ســپین بولدک 

ولســوالۍ په ســرحدي ګمرک کې یې د لوړ ټنــاژ درې ډیجیټل تلې 
نصب کړې دي.

او معیاري دیني مدرســې د فاریاب والیت د خلکو اســايس 
اړتیاوې وبللې او د اســامي امارت له مسولینو یې وغوښتل، 

چې یادو موضوعاتو ته جدي پاملرنه  وکړي.
د ریاســت الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسام حنفي په 
دغه کتنه کې، له اسامي امارت څخه د خلکو، دیني عاملانو 
او مرشانو ماتړ د اســامي نظام د مســوولینو د خوښۍ او د 

دیــن او وطن د دښــمنانو د ویرې او ډار المــل وباله او ويې 
ویل، چې د اسامي نظام مسوولین یې قدرداين کوي.

حنفي د افغانستان خلکو ته د دیني او عرصي علومو په برخه 
کې ښوونې او روزنې ته د زمینې برابرول د اسامي امارت له 
ژمنو څخه وبلل او زیاته یې کړه، مســوولین به په دې برخه 

کې هېڅ راز هڅې درېغ نه کړي.

 او هوساینې دعا وکړه.
نوموړي همدارنګه له خلکو څخه غوښــتنه وکــړه، چې د نیالګیو 
په کېنولو ســره چاپېریال پاک او خپل هېواد ته ښکال ور وبخښي.

د یادونې وړ ده، چې د اســالمي امارت چارواکــو د نوي کال په 
مناســب د زرګونو نیالګیو د کېنولو خبر ورکړی دی.

دوه اوونــۍ وړاندې هــم، د برشي مرســتو ۴۰ میلیونه ډالري 
کڅوړه د هېواد یو سوداګریز بانک ته لېږدول شوې وه.

دا په داسې حال کې چې افغانستان ته د مرستندویو هېوادونو 

د برشي مرستو د لېږلو بهیر له پیله تر اوسه، نږدې دوه میلیارډه 
امریکايي ډالر هېواد ته رارسېديل دي.

ــفرمر د ۷  ــه ترانس ــې دغ ــل، چ ــه ووی ــال ت ــز خربی یی
ــه  ــو ل ــیمې د خلک ــت د س ــه لګښ ــو پ ــو افغانی میلیون
ــه د  ــو ت ــیمې ۵۷۰ کورنی ــې د س ــوی، چ ــوړ ش ــوري ج ل
ــوې دي. ــرې ش ــانتیاوې براب ــې آس ــه ک ــه برخ ــنا پ برېښ

غــزين  پــه  ســږکال  چــې  کــړه،  زیاتــه  نومــوړي 
 ۱۴ د  او  فعــال  ترانســفرمرونه   ۱۸ برېښــنا  د  کــې 
روانــې چــارې  نصبولــو  د  ترانســفرمرونو   نــورو 

 دي.

 همدومره نورو ته برېښــنایي پېژندپاڼې وېيش.

انــوري زیاتوي، چې په دې والیت کــې د نویو پېژندپاڼو 

په ګډون له وېش وروســته خدمتونه هم فعال او وړاندې 

کېــږي. د یادونــې وړ ده، چې په ټول هېــواد کې د یوې 

برېښــنایي پېژندپاڼــې بیه ۳۰۰ افغانۍ او د یــوې مثنی بیه 

۵۰۰ افغانۍ ده.

کوچني او مســافر وړونکي موټــر؛ د کابل – مزاررشیف 

مســیر او برعکس یې د حرضت ســلطان پُــل ته نږدې د 

ســیند ترمنځ فرعي ســړک د کابل – مزار رشیف مســیر 

بــار وړونکي او مســافر وړونکــي موټــر کولی يش، د 

ډبرو ســکرو د نــوي مارکیټ له الرې چې د ایبک ښــار 

لــه ترافیکو چــوک څخه په ۱۶ کیلومــرۍ کې موقعیت 

لري او همدارنګه د مزاررشیف – کابل مســیر مسافرین د 

حرضت ســلطان ښارګوټي پر آسیاب آباد فرعي مسیر تګ 

راتګ وکړي.

 د مبارزې مدیریت منسوبینو د یو لړ کشفي عملیاتو په 
ترڅ کې ۲۸ زره ۵۰۰ کیلو ګرامه یامه سوځويل ده.

بدري زیاتــه کړه، چې په دغو عملیاتــو کې ۲۸ بوجۍ 
سود، ۱۸ بوتله تېزاب او ۳۳ بوجۍ مالګه هم نیول شوې 

او له منځه وړل شوې ده.
د یادونې وړ ده، چې لــه دې وړاندې هم په دغه والیت 

کې زرګونه کیلوګرامه یامه له منځه وړل شوي وو.

معرفــی شــدند و برعــاوه ۳ هــزار افعانــی بــرای هــر 
یــک آنهــا، موادغذایــی، وســایل آشــپز خانــه و کمپــل 

نیــز بــرای هــر خانــواده توزیــع شــد.
بــر اســاس معلومــات اداره مهاجــرت ملــل متحــد، 
 ۱.۳ حــدود  در  پاکســتان  در  حــارض  حــال  در 

ــا  ــد، ام ــت دارن ــان زیس ــی افغ ــر قانون ــون مهاج میلی
مهاجــر  هــزار  صدهــا  کــه  می شــود  زده  تخمیــن 
ــه رس ــتان ب ــز در پاکس ــی نی ــناد قانون ــد اس ــان فاق  افغ

 می برند.

عــرب زياتــه کــړه، چــې پــه دغــو مرســتو کــې د لومړنيو 
ټولګيــو لپــاره ټــول ۲ زره ۶۴۶ دريس توکي شــامل دي.

د يادونــې وړ ده، چــې يــادې ادارې تــر دې مخکــې هــم 

د لوګــر د ښــوونځيو د ښــوونکو لپــاره د څــه بانــدې 28 
زره امريکايــي ډالــرو پــه ارزښــت د دريس توکــو مرســته 

کــړې وه.

دوکتورینو قوماندان الحــاج ما عبدالجبار صدیقي 
او د یاد وزارت ګڼ شــمېر مســوولینو او مجاهدینو 

ګډون کړی وو.
په دغو مراســمو کې مفتي لطیف الله حکیمي فارغ 
شوي رستېري خپلو مســوولیتونو ته متوجه کړل او 
ویې ویل، چې زده کړې د ټولنې د ســمون او رغولو 
لپاره اړينې دي، او همــدا راز اطاعت، ژمنتیا او په 

نظام بــاور درلودل د یو پیاوړي نظــام لپاره رضور 
دي.

پــه پای کې د جګړه ییزو ګــډو زده کړو قومندانۍ 
له مســوولینو څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ، چې 
پــه راتلونکي کې به هم په عقیديت او مســلکي زده 
کړو ســمبال مجاهدین د هېواد خدمت لپاره روزي.

 اسلحه بازداشت منودند.

دفرتمطبوعاتــی وزارت امــور داخله روز گذشــته با 

نــرش خربنامه یی گفت: که نیروهــای پولیس مبارزه با 

جرایم جنایی، طی ۲۴ ســاعت گذشــته، در جریان 

فعالیــت امنیتی ۳۶  تــن را در پیوند به رسقت، قتل و 

حمل ســالح غیر قانونی از نُه والیت کشور بازداشت 

منودند.

از ایــن میان؛ »پنج تن به اتهام رسقت دوکان ها، ســه 

تــن به اتهام رسق مبایل و یک تــن در پیوند به فروش 

مواد مخدر از کابل«، ســیزده تــن در پیوند به رسقت 

از مربوطــات کندهار، ســه تــن در پیوند بــه قتل از 

بادغیس، دو ســارق از غزنی، دو تن در پیوند به اقدام 

به قتل از هرات، دو سارق از بغالن،دو تن در پیوند به 

رسقت از کندز، دو ســارق و یک تن دیگر در پیوند به 

حمل سالح غیر قانونی از مربوطات بدخشان، پروان 

و فراه بازداشت شده اند.

ولســوالۍ د جامعه رشيدیه مدرسې څخه او ۸ تنه نور 
یــې د یاد والیت د دارالحفاظ تحســین القران مولوي 
محمد عمرحنیف له مرکزي مدرســې څخه فارغ او د 

فضیلت پګړۍ یې وتړلې.
د کندز واليت د چهاردرې ولســوال قاري نعمت الله 

صاح الدين د مدرســو په فراغــت غونډه کې وویل، 
چــې حکومت ژمن دى، څو ځوانانو تــه په بېا بېلو  
برخــو، په ځانګړې توګه دینــي برخه کې د زده کړو 

زمینه برابره کړي.

کرد و اماکــن دیپلوماتیک خود را درکشــورهای ترکیه، 

عربستان ســعودی، قطر، امارات متحده عربی، روسیه، 

چین، کشــورهای آســیای مرکــزی، ایران و پاکســتان 

بازگشایی کرد.

وزیر امــور خارجه در این مصاحبه گفته اســت امارت 

اسالمی به تعهدات خود در توافقنامه دوحه عمل کرده، 

اما ایاالت متحده که تعهد داده بود ســه ماه پس از آغاز 

مذاکرات بین االفغانی تحریم ها را بر می دارد و نام متام 

اعضای امارت را از فهرســت سیاه بیرون می کند، عمل 

نکرده است.

وزیر امور خارجه امارت اسالمی می گوید، زمان آن فرا 

رسیده اســت تا امارت اسالمی توسط جامعه جهانی به 

رسمیت شناخته شود.

مولــوي متقی در بخشــی از ســخنان اش با اشــاره به 

توافقنامه دوحه گفته اســت که امارت اســالمی به متام 

مــوارد آن عمل کرده اما این توافقنامه از ســوی ایاالت 

متحده عملی نشده است.

او مــی گوید، امریکا در این توافقنامه تعهد کرده بود که 

سه ماه پس از آغاز مذاکرات بین االفغانی تحریم ها را بر 

می دارد و نام اعضای امارت اســالمی را از لیست سیاه 

حذف می کند اما چنین نکرده است.

آقای متقــی می گوید مذاکرات بین االفغانی به دلیل نبود 

یک تیم واحد و عزم و اراده قوی حکومت ســابق برای 

حل مشکالت از طریق سیاسی به نتیجه نرسید.

آقای متقی تاکید می کند که امارت اسالمی یک سیاست 

متوازن را پیش گرفته اســت و منی خواهد افغانســتان 

مرکز رقابت قدرت های بزرگ باشــد و نیز تالش می کند 

افغانستان مرکز اقتصاد، اتصال و ترانزیت باشد وآسیای 

مرکزی وجنوبی را با هم وصل کند.

با  نیازمند از ســوی ریاســت مبارزه  هفتصد خانوادۀ 

حوادث طبیعی پکتیــا، مواد خوراکی و غیر خوراکی 

کردند. دریافت 

با حوادث  نثــار احمد نجات، رئیس مبــارزه  مولوی 

طبیعــی پکتیا به آژانس باخرت گفت: برای هر خانواده 

مقداری معین  برنج، چای ، صابون، گاز مایع و یک 

کیت که شــامل جاکت برای کودکان، جراب و سایر 

شد.  توزیع  بود،  وسایل 

قرار اســت در چنــد روز آینــده، برای شــامری از 

خانواده هــای نیازمنــد در پکتیــا پول نقــد نیز توزیع 

شود.

در سال جاری در سال جاری ۸۸ میلیارد    میلیارد   ......

اسالمي امارت د پانګه وال   اسالمي امارت د پانګه وال   ......

صدها خانواده در  صدها خانواده در  ......

 د ټاپي پروژې د   د ټاپي پروژې د  ......

کورنیو چارو وزارت لوېدیځ کې کورنیو چارو وزارت لوېدیځ کې ......

د بغالن لرغوني ځایونه...د بغالن لرغوني ځایونه...

لیالم لیالم ۱۶۱۶ میلیون دالر برای تقویت پول ... میلیون دالر برای تقویت پول ...

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت   ...د ارشاد، حج او اوقافو وزارت   ...

د کندهار په ګمرک کې د لوړ ټناژ یوه ډیجیټل  ...د کندهار په ګمرک کې د لوړ ټناژ یوه ډیجیټل  ...

په هر ډول شرایطو کې د اسالمي امارت  ...په هر ډول شرایطو کې د اسالمي امارت  ...

 نیالګي وکرئ او د هېواد په ښکال کې ونډه  ... نیالګي وکرئ او د هېواد په ښکال کې ونډه  ...

د بشري مرستو د د بشري مرستو د ۴۰۴۰ میلیونو ډالرو کڅوړه  ... میلیونو ډالرو کڅوړه  ...

غزني کې د غزني کې د ۷۷ میلیونو افغانیو په   میلیونو افغانیو په  ......

د تخار د احصائیې ریاست څه  باندې د تخار د احصائیې ریاست څه  باندې ۱۶۱۶  ......

د سمنګانو د حضرت سلطان ُپل د ترمیم او بیارغونې د سمنګانو د حضرت سلطان ُپل د ترمیم او بیارغونې ......

غور کې څه باندې غور کې څه باندې ۲۸۲۸ زره کیلو ګرامه یامه  زره کیلو ګرامه یامه ......

برگشت نزدیک به برگشت نزدیک به ۳۰۰۳۰۰ مهاجر افغان مهاجر افغان......

د لوګر له ښوونځیو سره د درسيد لوګر له ښوونځیو سره د درسي......

د جګړه ییزو ګډو زده کړو لهد جګړه ییزو ګډو زده کړو له......

بازداشت بازداشت ۳۶۳۶ تن در پیوند به قضایای تن در پیوند به قضایای......

فاریاب او کندز کې فاریاب او کندز کې ۱۵۸۱۵۸ تنه له تنه له......

امارت اسالمی توانسته است تاثیرات امارت اسالمی توانسته است تاثیرات ......
صدها خانوادۀ نیازمند در پکتیا، کمک دریافت کردندصدها خانوادۀ نیازمند در پکتیا، کمک دریافت کردند
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درانیدرانی

صدها خانواده در غزنی از نور برق مستفید گردیدند

مولوی امیرخان متقی

برگشت نزدیک به ۳۰۰ مهاجر افغان از پاکستان

ریاســت  ټولګټو  د  د ســمنګانو 

د دغه واليت د حرضت ســلطان 

ولســوالۍ اړوند د »پُل کان« د 

ويجاړو شــویو برخو د اســايس 

بيارغونې چــارې پيل  ترميــم او 

بشــپړېدو  تــر  کار  د  او  کــړې 

پورې يــې یاد مســیر د ترافيکو 

پرمخ تړلی دی. په همدې اســاس 

د ســمنګانو والیــت د ټولګټــو 

چمتــو  الرې  بدیلــې  ریاســت 

کــړې چــې هېــوادوال او موټر 

یادې  د  کــوالی يش  چلوونکــي 

پروژې تر بشــپړېدو پورې ترې 

ګټه واخــي او په دغو الرو تګ 

راتګ وکړي:       7مخ

د تخــار والیــت د احصائیې او 

زره   ۶۶ د   ریاســت  معلوماتــو 

وېــش  د  پېژندپاڼــو  برېښــنایي 

له درکــه څه  بانــدې ۱۶ میلیونه 

دولت  د  راټــول  عواید  افغانــۍ 

خزانې ته سپاريل دي.

د دغــه والیــت د احصائیــې او 

معلوماتــو ریاســت مســوول او 

د وګــړو د ثبت آمــر محمدعامل 

انوري وایي، چــې په یاد والیت 

د  پېژندپاڼــو  برېښــنایي  د  کــې 

وېــش دوې فعالــې څانګــې په 

ورځنــي ډول لــه ۳۰۰ څخــه د 

زیاتو غوښــتونکو د بایومټریک 

7مخ معلومات ثبتوي او   

د غور امنیتي مسوولین وایي، چې د 
دغه والیت په مرکز فیروزکوه ښار 
کې یې ۲۸ زره ۵۰۰ کیلوګرامه یامه 
) چې د نشه يي توکو په کارولو کې 
ترې کار اخیستل کېږي( سوځولې.

د دغــه والیت د امنیــې قومندانۍ 
باخر  بــدري  عبدالرحمن  ویانــد 
آژانس ته وویل، چې د دغه والیت 

د نشه يي توکو پر وړاندې  7مخ

د فاریــاب او کنــدز د بېابېلــو 
وايي،  مسوولین  مدرسو  خصويص 
چــې پــه یــادو والیتونــو کې د 
قرآنکریــم ۲ فاضــان او ۱۵۶ تنه 
حافظان فارغ او د فراغت سندونه 

یې ترالسه کړل.
فاریاب کې ۱۲۲ تنــه د فاریاب د 
قیصار ولسوالۍ له مرکزي مدرسې 
څخه او د دوو نجونو په ګډون ۲۸ 

تنه د کندز د چاردرې   7مخ

د افغانستان اســالمي امارت رئیس 
الوزرا مال محمد حسن آخوند پرون 
د نوي کال رارســېدو په مناســبت د 

ارګ په انګړ کې یو نیالګی کېناوه.
رئیس الوزار په دې مراسمو کې چې 
د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس 
او د دغه ریاســت مرستیاالنو یې هم 
ملتیا کولــه د یاد نیالګــي کېنولو پر 
مهال د افغانستان د ښېرازۍ... 7مخ

فاریاب او کندز کې ۱۵۸ 
تنه له دیني مدرسو څخه 

فارغ شول

مال  محمد حسن اخوند
 نیالګي وکرئ او د هېواد په ښکال کې ونډه 

واخلئ

رشیعت: بیش از پنجصد خانواده 
در غزنــی، از نــور و انرژی برق 

مستفید شدند.
ترانسفارمر  فعال ســاخنت یک  با 
برق با ظرفیت شــش صدو ســی 
کیلــووات برق در شــهرک نوآباد 
غزنی، پنج صد وهفتاد خانواده از 

نور و انرژی برق مستفید شدند.
مســؤوالن از ریاســت برشــنای 
غزنی می گویند: این ترانســفارمر 
با هزینۀ هفت میلیــون افغانی از 
ســوی مردم منطقه تهیه شده که با 
کارگیــری از آن٬ پنج صد و هفتاد 

خانــواده از نــور و انــرژی برق 
مستفید شدند.

به گفتۀ مســؤوالن؛ امســال هژده 
ترانســفارمر بــرق در غزنی فعال 
شــده اســت و کار نصب چهارده 
ترانسفارمر دیگر نیز ادامه  دارد.

هغو قاریانو او فاتحینو ته خرب 
ورکول کیــږي، چې غواړي د 
کابل ښــار د دوه ویشتو )۲۲( 
نواحیــو پــه جوماتونو کې د 
د  کال  قمــري  هجــري   ۱۴۴۴
روژې د مبارکــې میاشــتې په 
قــرآن عظیم  د  تراویحــو کې 

الشان ختم وکړئ.
نو له همدې کبله د ختم تررسه 
کولو لپــاره آزموینه اخیســتل 
کیږي، چې د شــنبې په ورځ د 
شــعبان املعظم د میاشتې په ۱۸ 
مــه نیټه چــې د ۱۴۰۱ هجري 

ملریز کال د حوت    ۷مخ

شریعت: د کندهار په ګمرک کې د 
۲.۵ میلیونو افغانیو په لګښت د لوړ 
ټناژ ډیجیټل تله نصب او پرانیستل 

شوه.
د دغه ګمرک ریاســت ویاند خلیل 
الرحمــان وردګ وویــل، چــې د 
کندهار په محصولــي ګمرک کې 

سوداګرو ته د چټکتیا او ...  7مخ

 د ارشاد، حج او
 اوقافو وزارت خبرتیا!

ــر  ــن مهاج ــه ۳۰۰ ت ــک ب نزدی
ــن  ــه وط ــتان ب ــان از پاکس افغ

برگشــتند.
عــودت  و  مهاجریــن  وزارت 
ــه  ــت ک ــروز گف ــده گان دی کنن
ــر  ــن مهاج ــه ۳۰۰ ت ــک ب نزدی
ــه کشــور  ــان از پاکســتان ب افغ

برگشــتند.
 ۵۳ وزارت  ایــن  گفتــه  بــه 

افغــان کــه  خانــواد مهاجــر 
بودنــد،   نفــر   ۲۹۸ شــامل 
از  ۱۵حــوت(  )دوشــنبه 
پاکســتان بــه کشــور برگشــتند.

بــه گفتــه آمررسحــدی ریاســت 
والیــت  مهاجریــن  امــور 
بولــدک،  قندهــار در اســپین 
خانواده هــای یــاد شــده بعــد 
از عبــور از رسحــد،   7مــخ

ریاســت  برېښــنا  د  غــزين  د 
ــزين  ــې د غ ــي، چ ــوولین وای مس
ــارګوټي  ــاد ښ ــد نوآب ــار اړون ښ
کــې د ۶۳۰ کیلــو واټــه ظرفیــت 
یــو  برېښــنا  د  لرلــو رسه  پــه 

ترانســفرمر ګټــې اخیســتنې تــه 
ــو.  ــپارل ش وس

 د دغــه والیــت د برېښــنا رئیــس 
حافــظ صــاح الدیــن تــوکي 
ــخ  ــیمه    7م ــس س ــر آژان باخ

د مــي دفــاع وزارت د مرکــزي 

قــول  ییــزو  ســیمه  او  قطعاتــو 

اردوګانــو ۳۳۰ رستېــري د جګړه 

ییــزو ګــډو زده کــړو قومندانۍ 

څخه له درې میاشــتو مســلکي، 

عقیديت او نظامي زده کړو وروسته 

د یو لړ ځانګړو مراســمو په ترڅ 

کې فارغ شول.

د دغــه وزارت له لــوري په خپره 

شــوې خربپاڼــه کې راغــي، چې 

پــه همــدې موخه جوړو شــویو 

مراســمو کې د مي دفــاع وزارت 

رسمفتش مفتي لطیف الله حکیمي 

د ښوونې، روزنې او  7مخ

د ۲۷۵  لوګــر والیــت  د  رشیعــت: 
بېابېلــو ښــوونځیو رسه د ۲۳۰ زره 
د  ارزښــت  پــه  ډالــرو  امریکایــي 

دريس توکــو مرســته وشــوه.
د دغــه والیــت د پوهنــې رياســت 
ويانــد شــاه عــرب وويــل، چــې د 
پــر  وړاندیــز  د  رياســت  پوهنــې 
اســاس يونيســف موسســې د دغــه 
واليــت پــه ۲۷۵ ښــوونځيو کــې څــه 
بانــدې ۵۰ زره زده کوونکــو تــه د230 
ــت  ــه ارزښ ــرو پ ــي ډال زره امريکاي

ــخ ــته وکړه.7م ــو مرس دريس توک

د جګړه ییزو ګډو زده کړو له 
قومندانۍ څخه سلګونه سرتېري 

فارغ شول

رشیعــت: د ریاســت الــوزرا 
مولــوي  مرســتیال  اداري 
د  پــرون  حنفــي  عبدالســام 
له یو شــمېر  فاریــاب والیت 
دیني  عاملانــو او قومي مخورو 

رسه وکتل.
پــه دې کتنــه کــې د فاریاب 
امنیتي،  ټولنیز،  د  دیني عاملانــو 
ښوونې او روزنې، روغتیا او د 
دیني مدرســو د وضعیت په اړه 

د ریاست الوزرا اداري مرستیال 
ته مالومات ورکړل.

همدارنګه  عاملانــو  دیني  یادو 
الهی  د اســامي اوســنی نظام 
نرصت وبالــه او ډاډ يې ورکړ، 
چــې د دوی بــه په هــر ډول 
رشایطو کې د اســامي امارت 

ماتړ کوي.
یــاو قومــي مخــورو او دیني 
عاملانو ښوونه او روزنه  7مخ

نیروهای پولیس، ســی و شش 
تن را از 10 والیت کشــور در 

پیوند به قضایای قتل، رسقت، و 
حمل غیر قانونی      ص7

د فاریاب دیني علماء او قومي مشران
په هر ډول شرایطو کې د اسالمي امارت 

دفاع او مالتړ ته ژمن یو

بازداشت ۳۶ تن در پیوند به قضایای 
جنایی

د سمنګانو د حضرت سلطان ُپل د بیارغونې په اړه د ټولګټو د سمنګانو د حضرت سلطان ُپل د بیارغونې په اړه د ټولګټو 
وزارت خبرتیاوزارت خبرتیا

د تخار د احصائیې ریاست څه  باندې د تخار د احصائیې ریاست څه  باندې ۱۶۱۶ میلیونه افغانۍ عواید را ټول کړي میلیونه افغانۍ عواید را ټول کړي

غور کې څه باندې ۲۸ زره کیلو ګرامه یامه 
وسوځول شوه

غزني کې د ۷ میلیونو افغانیو په 
لګښت د برېښنا یوه پروژه بشپړه شوه 

وزیر امور خارجه امارت اسالمی 
افغانستان روز گذشته در مصاحبه 
با بی بی ســی گفت: با آنکه جنگ 
اوکراین وضعیت عادی کشــورها 
را برهــم زد امــا امارت اســالمی 
تاثیرات اقتصادی این جنگ را بر 

افغانستان بی اثر کرد.
متقی می گوید،  امیرخــان  مولوی 
با آنکه جنــگ اوکراین وضعیت 
عــادی کشــورها را برهــم زد اما 
امارت اســالمی تاثیرات اقتصادی 
این جنگ را بر افغانســتان بی اثر 
کــرد و در کنــار آن تعامل قوی با 

کشورهای منطقه برقرار   ص7 

امارت اسالمی توانسته است تاثیرات اقتصادی جنگ 
اوکراین بر افغانستان را خنثی نماید

د لوګر له ښوونځیو سره د درسي 
توکو مرسته وشوه

د کندهار ګمرک کې د لوړ تناژ یوه ډیجیټل تله  نصب شوهد کندهار ګمرک کې د لوړ تناژ یوه ډیجیټل تله  نصب شوه


