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اìÏ æÇá  رå م æÇ٤٥٠ږÇæÏلی  ونوÏیوÇل Üت پÜرې     ) لÜس میلونÜه  ( ول ÇفغÜان ل
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Ï ß سÜÜÜاتلو æÇ رÏیÜÜÜز پÜÜÜه لویÜÜÜه الÏ åÑ سÜÜÜ -خÜÜÜه Ï سÜÜÜاتنې Ï æÇ کابÜÜÜل ææنوسÜÜÜیال

و Ïمخنیوí يرÇفیک وÑې  پې  åÑې لپاÏو æ.  
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کÜÜÜÜه      ¡ìÏ ې ÜÜÜÜمالت ìæÏÏ æÇ íÑاÜÜÜÜهمک åږæÇ هÜÜÜÜپ åږæÇ

Ï به Ñن یولوÑکې کو äفغانستاÇ نو چې پهæÏÇهغو هیو

مدÇخله کوí¡ السونه یې شن æÇمخونه  به یÜې توÑشÜي   

æÇ له بل پلوÇ åفغانستاä به ÏډÇډمنې سÜولې¡ هوسÜاینې   

امونه Çæخلي   . æÇ پرمخت لوÑې ته 

     æÇلوææاړÜÜیجæÏ نÜÜطæÏ  äاÜÜه کسÜÜې هغÜÜایي¡ چÜÜ  ÓæÇ

ÇÑæنولوپÜÜه موخÜÜه æÇهÜÜم ÏبهرنیوهیوæÏÇنÜÜوچې ìæÏ یÜÜې  

ÜÜÜÜÜه æلÜÜÜÜÜي æÇپÜÜÜÜÜه ÇفغانسÜÜÜÜÜتاä کÜÜÜÜÜې   پÜÜÜÜÜه  غلطوخبرæه

í¡ چÜې    Üکæ فکرÏ åسر äا  ¡í æÏینوتویولولپاÇÑ åÑلی
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    åومرÜÜ  ìæÏ  ېÜÜچ ¡í ÜÜکæ رÜÜې فکÏ هÜÜنوتæÏÇهیو اæن

í نه¿  ختپرم وکی æ ¡íلې  هلته  ÇÏکاæÑنه  ترسر  ک

       åوÜپ äاÜ  نو Ï ÓæÇې پÜوåÑ سÜو� æÇفکÜر کولÜو æÑæسÜته 

ÜÜې پÜÜایلې نÜÜه    نÜÜې  ÜÜتیا هÜÜم ÇÏ ناشÜÜونې ک Ñ ېÜÜچ ¡í ÜÜک 

که  په Ïې Ïنیا کÜې ÏخپلÜو هیوæÏÇلوپرæړÇنÜدې      ¡íلر
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áسوÑÏ)Õ (     ÈÇذÜه عÜپ æÇ نکيæرمیدÜم شÜندې هÇړæ په

íæ äخته  کساÇ  .      ìæÏ ېÜي¡ چÜشæ ÑاÜه کÜ  åومرÜ ÇÏبه  

Üاì ه  í¡ یو Üه   یوÇæÏÇلوسÜرæÏ  åطن سرå مینه پیدÇک

 íاړÜنغæÇÑ لو کې السونهæطن په جوړæÏ æÇ í . �æند æک

ÑوÜÜÜÜمل ن   ìÏ وÜÜÜÜن ¡íوÜÜÜÜ بÜÜÜÜه ÜÜÜÜرې ÏهÜÜÜÜم  Ïې الÑتÜÜÜÜه æه

منانو مخونÜه   خوږ ÏهیوÇæÏÇلوپه Òړæنوکې  ÏÏ æÇ شي

íæ پاتي Ñتل تو  äپه شا åÑسکاÏ به.  

       äاÜÜفغÇ هÜې پÜÜچ ¡æ Üه کÜÜنÑæ åÒاÜجÇ  هÜÜچات ÑوÜې نÜÜي  چÜ ÇÑ

ې ææهÜي   Üې ملنÑæلې خا تعلÜیم   غلÜط  ¡  Ï  ìæÏ Ïسپی

ÜÜوææ ÈÇیÜÜل شÜÜي¡    پرæړÇنÜÜدې بایÜÜد غÜÜاښ مÜÜاتوæنکی 

ۍ   ÜÜÜنÏ  äتاÜÜÜفغانسÇ  ېÜÜÜې¡ چ ÜÜÜک åدÜÜÜن ر کÜÜÜه تÜÜÜاÑیخ 

ې      ÜÜکÑæ هÜÜې ماتÜÜسÇÏ  هÜÜه تÜÜنæÏÇکې هیوÇو چÜÜې  ¡ سÜÜتر

نوهغÜه کسÜانوته ÇÏپÜوåÑ     .   ترæÇسه یې ÏÑÏ نشي Òغملی

ÜÜÜÜوم   ºوÜÜÜÜنæپلرæÇنیکونو ìæÏ Ï  ېÜÜÜÜي¡ چÜÜÜÜه شÜÜÜÜجوت åر
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 ßÑتفریحي پاå   .Ïجوړیدæ یاæÏنه æک
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Çنجینر  حاجی ÇحساÇ äهللا¡ حاجي سید محمد¡
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ې Ï æÇ شÜهید    يعبدÇلول ìغ Üکæ کیل خبرېæ

ا  Ñ پر فلسفه یې ÊÏشها æÇ یيæچولÇه.  
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ونې تشویق رÏ موخهپه  æÇه Çæلي محمÜد   لو

 ¡æ Üغ ÇÑالیتي شوæ Ï¡یيÇالنو   حلیم فدÇوÜلسæ

 æÏیا Ï مسؤلینو æÇ ئیسانوÑ æÑÇÏÇ الیتيæ Ï æÇ

 .æ  íېتن ک رپ جامې وÇکونو 

 Ï åتخت شا Ï Ï ر یم Ï لو کرک 

 سیالیو Çتل شو
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  .وپه ماتې Ñæکولو سرÏ Ï åغو سیالیو Çتل ش

 مه æÏ٢٦ږې په Ï کرک æÏ Ïبني توÑنمنت æÑæست لوبه 
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   Ï تÜالیæ ر ونو تنو نندåÑÇ کوæنکو په æړÇندې Ï لÜو لس

 åوÜش åرکې ترسر  .مرکز Ï کوچیانو Ï لیسې په ÒÑæشي ډ

æÇ å پÜÜÜه شÜÜÜلو      ÜÜÜل کÜÜÜیم پیÜÜÜ  åاÜÜÜت شÜÜÜتخ Ï ۍ لوبÜÜÜه لÜÜÜوم

 Ï ته áنوکې یې خپل سیاæÑæÇ١٤٦    æÇ هÜاک æ ÝدÜه æ من

ìÇ شÜÜوÏ áغÜÜه هÜÜدÝ تÜÜه       ÜÜه کÜÜنæ یمÜÜ  áÇوÜÜطنæ دÜÜمجاه Ï

æÏ æÇ íیم مقاã ی اÑæسی æ کرک .  هې Ï الیتæ ر Ï لو

بوÏÑ مسوáæ محمدجاä حقیاÏ Ñ باختر Ç�Âنس خبریاá ته 

Ïکرک æÏبني توÑنمنت Ï Ïغه æالیت Ï مرکز ææ : Ï æÇیل

 Ï ر یمونو ترمن Ï لو  åÑیرشو غوÏ Ï لیوÇلسوæ æندæړÇ

وÇنانو ÒÑæ Ïشي ساÒماä په مÜالي    Ï Çله خو ÏÑکرک بو

Ï åمرسته له نشه یي توکو سر   Ï دېÜالن äÇې تر عنوÒÑمبا

 ìپیل شو áæسوپرلی په ډÄ.  
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په ÇتلوÇلي سرå پاì ته Ñæسید æÇ په Ïې توÑنمنت کې Çته 
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       å Üې کÜی åدÜن ر  æÇ لÜبلæ ßتناÜ ÒÑÇ ېÜه کÜې په برخÏæ ¡ 

  ÔÒÑæ هÜکرک لÏ نکيæسیدæÇ ÊیاÒ الیتæ ر چې Ï لو

íمینه لر åسر.  

åÏ  Ñæ Ï شيÒ    åÑې الÏ هÜلی پÇتوÜو نشÜنæر Çمکاناتو æÇ ډ

  باختر                          .کې مهم چلنجونه æبلل

 

 Ï موÑفو Ï طلبانو æÇÏ پر Ñکانکو Ï

åۍ پیل شو   æیشلو ل

رÏ مرکÜÜÜÜز æ æÇلسÜÜÜÜوÇلیو Ï هلکÜÜÜÜانو æÇ نجونÜÜÜÜو   Ï لÜÜÜÜو

   Ï انوÜÜطلبæÇÏوینې پرÜÜمÒÇ نې ÜÜس Ï ÑانکوÜÜک Ï وÜÜپرلېس

   .وپیل ش مهÏ١٦تلې په  یرæ Ïیشلو به äæ فوÑمو 

رÏ پÜوهنې ÑیاسÜت æیانÜÜد محمÜد شÜا      پÜÜوÑعرÏ å È لÜو

ې کÜÜÜÜ  يÑسÜÜÜÜنیوته پÜÜÜÜه ÇسÜÜÜÜتول  ¡ یلÜÜÜÜي æíÏ ېخبرپÜÜÜÜا

رپر فوÑمو æ ÏیشÜÜÜلو ÏکانکوæÇÏÑطلبÜÜÜانو لېسÜÜÜوÏلو

وæنې له مخې Ñال Ï ÊÑÇÒæ æ ۍ Ï لوړåÏÒ æ ک سر  ºل

Üې  له  Üو   پیÜل æÇتر خÜه   یÜاÏې نی Ñæ وÜلس بÜه ãÇæÏ  پن

í   . æک

 ÈرÜÜÜيعÜÜÜیلæ¡    Ï وÜÜÜلېس æدÜÜÜنæړÇ Ï مېÑوÜÜÜه فÜÜÜغÏ ېÜÜÜچ

  æÇ í ÜÜل کیÜÜیشæ وÜÜنکæکو åÏÒ رÜÜې پÑه الÜÜدیریتونو لÜÜم

    åرÜÜابچې سÜÜه کتÜÜنې لæوÜÜ Ñال Ï ÑانکوÜÜک Ï هÜÜمÑفو åرÜÜه

 Ï ìاÜÜ سÜÜوÇ åفغÜÜانیو پÜÜه بÜÜدá کÜÜې Ï کÜÜانکوæÇÏ Ñ    ٤یو

í   .طلبانوته Ñæکوá کی

 ÈرÜÜÜعÏ åرÜÜÜه خبÜÜÜه پÜÜÜب áکا ÜÜÜس º هÜÜÜپ ÑانکوÜÜÜک Ïر  Ï لÜÜÜو

خÜه  رقه Ï æÇ متف Ï مخکې کلونو ÒÇºموینه کې Ïپلې 

äæ شÜÜÜاæخوÇ  ) خÜÜÜاÌÑ مÜÜÜرÒ ( هغÜÜÜه لÜÜÜوÑې   ÜÜÜ åÑÒ  ٤پÜÜÜه 

í æ äæک  äطلباæÇÏ .  

 

 äÇعفرÒ یج کشتæتر ìÇبر

æÑÏالیت لوگرتالÔ ها 

  ÂغاÒشدÇ åست
سÜÜÜÜÜطح کشÜÜÜÜÜت ÒعفÜÜÜÜÜرäÇ    شیæجÜÜÜÜÜوÇ ÏفÜÜÜÜÜزÇ   بÜÜÜÜÜا

 ÑوÜÜÜکشÑÏ  ÑÇÒاÜÜÜÜب ÏوÜÜÜÜنب ÒÇ ¡ äÇÒÑæاÜÜÜم کشÜÜÜÜه Òهنو

 تیفÜÜرÔæ محصÜÜوالÊ شÜÜاä شÜÜکا   ÇìمناسÜÜب بÜÜر 

 .ÑÇÏند

Êات    نباÜه نباتÜجمل ÒÇ äÇرÜعفÒم  ی ÈوÜیمحس ÏوÜش 

 افتهی شیسطح کشت Ç äÂفزÇ ریÇخ ìکه ÑÏ ساá ها

خÜÜÜوÑÏ ÇÑ Ï  یÇæقعÜÜÜ گÜÜÜاåیÇسÜÜت ÇمÜÜÜا هنÜÜÜوÒ هÜÜÜم جا 

 .Çست  اåÏÑæیبدست ن یجهان ìباÑÇÒها

  
Çنجنیرهمایوä عمرÑئیس ÇÑÒعت æالیت لÜوگرمی  

ناسÜÜب æ بهبÜÜوÏ  م ÑÏì صÜÜوÊÑ بسÜÜته بنÜÜد  : گویÜÜد

 نیì Ç ÜبÜرÇ  یÒغفÜرäÇ ¡ بÜاÑÇÒفرÔæ مناسÜب    تیفیک

¡Âقاì عمرÇفÜÜÜزÏæ محصÜÜÜوá بوجÜÜÜوÏ خوÇهÜÜÜد ÂمÜÜÜد 

کیلÜÜÜوگرãÇ تخÜÜÜم پیÜÜÜاÒÒعفرÒæÑ6000   äÇگذشÜÜÜته 

    åÏانزÜÜÜپÒÇ یشÜÜÜه بÜÜÜب ¡äÂÒاÜÜÜنیÏÑمو ÊالÂ äاماÜÜÜسæ

Ïهاقین ÒÇبوÏجه ÇنکشÜافی æÏلÜت توÒیÜع شÜد کÜه      

ÒÇ یشÜÜÜÜÜÜÜÜ7.5ب    ÚÑÒ تÜÜÜÜÜÜÜÜتح ÇÑ ینÜÜÜÜÜÜÜÜمÒ بÜÜÜÜÜÜÜÜجری

åæ کÜÜÜرÏ کÜÜÜه تÜÜÜا ÇکنÜÜÜوä   قرÑÇخوÇهÜÜÜدìæ¡ÏÇÏ عÜÜÜال 

ÒÇ ساحه بیشÑÏ20  الیتæÑÏ äÇعفرÒ مینÒ جریب

لوگرکشت می گرÑ¡ÏÏئیس ÇÑÒعÜت خبرمÜی ÏهÜد    

که کاìæÑÑ ترæیج کشت ÒعفرÇÑÏ äÇین æالیÜت بÜه   

ÏÑÇÏ مهÇÏÇ Êشد. 

لوگرÇÑÏین æالیÜت  ÇÑÒعت  استیمسوالÑ ä بگفته

ÒÇمÜÜÜدÊ چهاÑسÜÜÜاá بدینسÜÜÜو ìæÑ تÜÜÜرæیج کشÜÜÜت   

   åدÜÜÜÜشÒغاÂ ÔالÜÜÜÜتæ عیÜÜÜÜس äÇرÜÜÜÜعفÒ   هÜÜÜÜت کÜÜÜÜسÇ

ÑÏمرکزææلسوÇلی هاì محمدÂغه¡برکی¡خوشی 

åÑÒÇæ تعدÇ ìÏÇندکی ÏÒÇهÜاقین مصÜرÝæ کشÜت    

به  اÏیÒ اÒیعدã ن لیÒعفرäÇ بدل نباäÂ. Ê میباشند

ÏقتصاÇ Ïمفا æ ÈÂì   هÜجمل ÒÇ äگا åبه کشت کنند

کÜه ماÑکیÜت خÜوبی     گرÏÏیمحسوÈ م یینباÊ ها

ÏÑÇÏ äجهاÑÏ. 

Ñ æ åنÜگ  Çست ÒعفÜرäÇ بعنÜوäÇ طعÜم ÏهنÜد     یگفتن

 Çغذ åتیخاص,کنند æÑÇÏیی    åدÜکنن ãÏ äاÜهمچن æ

Çبرì سو تیتقو ÒÇ ÈعصاÇì    äاÜگ åدÜکنن Ýمصر

Çکثرباشندگاä لÜوگرمی گوینÜد    . شوÏیÇستفاåÏ م

   ÚÑÒوگرÜÜاطق لÜÜی منÜÜبعضÑÏ ÊÑدÜÜه نÜÜب äÇرÜÜعفÒ هÜک

میشÜÜÜوÏæ ÏهÜÜÜاقین تÜÜÜا هنوÑÏÒعرصÜÜÜه طرÒکشÜÜÜت  

  .ÇæستفاäÂ åÏ هیچ معلوماÊ ندÑÇند

 باختر


