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رکې میلیونو æÇ  ١٣٦پر�æې Ï  بیالبیلې ٩٤ په لو

Üت    ٩٦١ رÜ ¡Î بÜرß¡   يبرکÇ åÑÒÏ  Üفغانیو پÜه ل

ÜÜÜÜÜ پÜÜÜÜÜه  ېÑÒÇ æÇ ې¡ محمÜÜÜÜÜد ÂغÜÜÜÜÜخÜÜÜÜÜرÑÇæ¡ خو

یاشÜÜÜÜتې æلسÜÜÜÜوÇلیو کÜÜÜÜې äÇæÑ Ï کÜÜÜÜاæÏ áږÏ í م 

ې شÜÜوې Ï æÇ  ۍ ÏلÜÜوم خÜÜه تÜÜر æÇسÜÜه بشÜÜپ ÜÜې  نی

ېدې ر  æ ړæ ېÏستفاÇ Ï خلکو.  

رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ å م٢٦٧٧ ºپÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه Ïې پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرæ�æ کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې  

æبولوکانالونه¡ مکوخ Ïافظتي  م ٢٢٣٣Üمح åر

 íرÇ åسÜÜÜتناÜÜÜÏم ٥٠١٠پلچکونÜÜÜه¡  Ï١٠٦یوÇلونÜÜÜه¡

 ٧.١الæÑ پخÜÜÜوá¡  ېپلÏÜÜÜرÜÜÜ åم Ï١٦٨٤٦یوÇلونÜÜÜه¡

æبولÜÜÜÜÜÜو  سå  ÜÜÜÜÜرکیلÜÜÜÜÜوم  مکوخ Ï هÜÜÜÜÜ ß ¡ پن

ولنیزمرکزæنÜÜه¡   ١٦¡ حوضÜÜونه  رÜÜ Ï å م ٢٣٥بابÜÜه 

Üاß     ١٠ولنیزæ مرکزæنو ÇÏحاطې ÏېوÇلونه¡ Ï

Ïبو حوضونæÇو ¡áæه  ٤٩.٩٤جوړ Çæ کیلوÏ نا بر

ÜÜلوæÇÏبو پکیلÜÜوم  ٦٦.٥تولیÜÜد¡ Ï åرÜÜیایÜÜن پ ل

ÜÜÜ  ېحلقÜÜÜ ١٧٦رå کاÑېزکینÜÜÜدÜÜÜ æÇ áم á٧٦١¡وغ

ÜÜÜانو کیند  ا ÜÜÜلو æÇÏبو ÏهÜÜÜن æÇÏÜÜÜيالس ÜÜÜوبمب 

Ï شامل áنصبوí.   هÜې لÜو  چÜغÏ     æ�æرÜو پÜش ææÏاÜی

ه Çخلي ١٣٦٩٥خه    .کوÑن 

ÏکلیÜÜÜو ÏبیÜÜÜاÑغونی æÇ پرÇختیÜÜÜا Ï ¡ÊÑÇÒæملÜÜÜی   

رãÇ په  æپر äرپیوستو  يکل )٧٩٥(æالیت کی لو

ÜÜÜ النÜÜÜد    æÇ ترæÇسÜÜÜه   يæÇÑسÜÜÜت ېتÜÜÜر خپÜÜÜل پو

پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرì�æ پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه  ) ١٤٠٦(ي چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜېتوÇنیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜدل

ی Çخستنی تÜه   ېبشپ ېوæÑکبیالبیلوسک  æÇ

ÜÜنÇړæدې ÜÜکí æÇ)٤٧٢(ÑوÜÜېن �æرÜÜېپ ÜÜېی  ÑاÜÜر کÜÜت

  .ìÏ ېالند

رÇæلي    ÏÏغÜÜÜÜÜÜوپرÏ æ�æپرÇنسÜÜÜÜÜÜتلوپرمهاá لÜÜÜÜÜÜو

  å ÜÜک åدÜÜن ر ÜÜي  ÇæلÜÜيº  .  محمÜÜدحلیم فÜÜدÇیي خو

 Ï الیت تهæر سلنه په ملي بوÏجه کې برخه ÑæکÜوá   ٣٨¡٠لو

رæالیÜت  ÇÏړتیÜاææ پÜه       æÒÑÇÏنې پرÇساÓ خÜوÇÑ کمÜه ÏæÇلو

پوåÑ کولوæÇæÇسني æضعیت ته په کتوºپÜه ÇقلیÜت کÜې یÜې     

áشمیرæ .Ï یرÒæ خیتاÇپرæÇې  یې خه کلیوÜچ å تنه æک غو

ر æالیت ته باید Òیاته  í پاملرنهلو   .æک

لÜه íÏ پÜرæ�æ    موخÜه ÒمÜون  : Ï کلیو æÇ پرÇختیÜا ÒæیÜر ææیÜل   

ÏÇÏ خهí لسæو اì ونهتر Ïې  æÏ æÇلت سرå یو æÇ æن  ¡ک

ول اني   ٣٥لپÜاåÑ   بÜاÏ Ñæ خلکو Ï  یزډáæمون په  ÇÑوÜش åÑÒ

 í ÜÜک íوړÜÜج íÏ . وړÜÜلنومÜÜیææ í:   åÏ åÒÇæÑÏ لÜÜکاب Ï ر لÜÜو

åæ مهÒالæÇ¡ لته باید ډیرÏ خیتایي چېÇپرÑنهکاæ ìÇæ ìشو .

å¡ چې په  میلونه ډÇلرæ  ٢¡ÇÑ٣تلونکي کې ÇÑÏ Ïني �منه æک

ت  ÒÑÇ الیت کې  پهæ رپه چې Òیاترí å¡ پر�æې پلې کÏلو

íæ پلونه æÇ اني  åا ه .به یې ÇستناÏ íÏیوÇلونه¡  همدÑÇن

ې æÏهم مرستیاæ Ï æÇ áالیتي شوÑ ÇÑئیس هم Ï مشرÇنو جر

Üي   وÏ Ïغه پÜرæ�æ پÜه پرÇنسÜت    å  خو Üک åدÜن ¡ Ï کلیÜو æÇ  ر

       Ï ېÜچ å Üکæ هÜې مننÜه یÜخ ر له ÇæلÜي  پرÇختیا Òæیر Ï æÇ لو

   áÇوÜÜÜلې åÑاÜÜÜو لپÜÜÜې کولÜÜÜپل Ï æ�æرÜÜÜو پÜÜÜ í  ول æÇنÜÜÜه سÜÜÜت

íÏ í لې ترسرå ک   .کیدæنکي هلې 

  یم مخ کېÑې په Ïپات

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   äتوÜÜي پیوسÜÜملÏ ÊÑÇÒæ اÜÜختیÇپرæÇکلیوÏ ېÜÜت کÜÜالیæر  ٩٤پÜÜه لو

Üې ÇخیسÜتنې تÜه       ١٧پرÇختیایي پر�æې Ïلیندí پÜه    æÇ پرېÜه بشÜم

ÏÏغوپرÏ æ�æپرÇنیستوپه موخه æÏالیت په مقاã کې . æسپاáÑ شوې

æ  شوې åجوړ å ر Çæلي محمد حلیم فدÇیي¡ Ïکلیوå æÇ¡ چې غون لو

پرÇختیا Òæیر Çنجینر نصیرÇحمد ÇÑÏني¡ Ï چاپیریÜاá سÜاتني ÏملÜي    

ÜÜÜي æÏهÜÜÜم     íÇÑÏÇ مرسÜÜÜتیاÇ áنجینÜÜÜر ÇæصÜÜÜل بÜÜÜاÏ ¡ÛÒ مشÜÜÜرÇنو جر

ر محمد  Â æمرستیاá ډÇک صف صدیقي¡ æ Ïالیتي شوÑ ÇÑئیس æÇ غ

 ºؤلینو     یېÜمس æÑÇÏÇ اميÜنظ æÇ يÜملک Ï تÜالیæÏ åم سربیرÜه   äæ Ü

 ì ÜÜÜکÄ. Ï Ï ÊÑÇÒæ اÜÜÜختیÇپرæÇ غونېÑاÜÜÜو¡ بیÜÜÜکلی äتوÜÜÜی پیوسÜÜÜمل

 ãÇر æمعلوماتوله مخېپرÏ :  

  
  

  

  

  

خه ìÏ¡ چÜې �ÏمÜې موسÜم یÜې      æÏÇیوله هغو هیو äفغانستاÇ

ډیÜÜر سÜÜوړ æÇیخنÜÜي پÜÜه کÜÜې ÒیاتÜÜه íæ¡ چÜÜې پÜÜه Ïې موسÜÜم کÜÜې   

رÏº    äÇساختماني æÇ نوÑکاæÑنه ÑاÜک åاترÜیÒ ¡í نه ترسرå کی

  Üل کÜې فصÏ په      ãوÜې کÜچ ìæÏ ¡í Üکی åÑاÜ ÒæÑ بېæÇÑاÜې بیک

پیدÑÇæÇپه تیرæموسومو کÜې الÓ تÜه æÇÑړí¡ هغÜه هÜم پÜه Ïې      

   íرفوÜÜمص äاÜÜ æÏلÜÜت ìæÏ لپÜÜاåÑ هÜÜم    .ÑÏیÜÜو میاشÜÜتوکې پÜÜه 

ې پالä نه لرí¡ چې Ñæته  ان کاæÇÑباÒ Ñمینه برÇبرÇÏÏ åسې 

í که چې . ک  ¡íÏ ړæ تشویش Ï نې په �مې کې Ïخلکو Çند

  ÏاÜقتصÇÏ äاÜفغانÇ      íÏ کÜخل åÑاÜبیچ æÇ هÜلÒډیربیو åوÜه پلÜل í

پÜÜÜÜه هیÜÜÜÜوÏÇکې ÏیخنÜÜÜÜ لپÜÜÜÜاÇÏ åÑسÜÜÜÜې    ÜÜÜÜه Òمون æÇهمدÑÇن

ولÜÜÜÜه      پرمختللÜÜÜÜي æسÜÜÜÜایل تÜÜÜÜه السرسÜÜÜÜی هÜÜÜÜم نÜÜÜÜه لÜÜÜÜرí¡ تر

æÇ í ترÏې هم په ÒیÜاتر  ه پوÑته ک کوÑنÜو کÜې   å هغوæسایلو

اÏ äتوÇæÏلې پÜه   Ï چې ¡íÏ من Ïسوä توکې ته خلک Çندی

  íæÑاÜÜکæ ېÜÜه یÜÜوم  . موخÜÜماش åرÜÜکثÇ وÜÜه  نÜÜختÇغیوæÑه ناÜÜپ äا

í¡ چې بیا ÏکوÑن سرÏ  åماشومانوÑÏملنې توäÇ  هÜم نÜه    کی

íæ.  

�ÏمÜÜÜې ÏموسÜÜÜم پÜÜÜه ÑÇÑسÜÜÜیدÏ ¡æسÜÜÜوä¡ خÜÜÜوÇÑکي ÇÏæÇسÜÜÜې   

  Ï ېÜÜک یÜخلæÇ í تÜوäÇ هÜÜم نÜÜه   ÇخیسÜÜتلونوæÑتوکÜو بیÜÜې لÜÜوړی

لÜÜرí¡ ډیÜÜرí خلÜÜک  خپÜÜل �æنÜÜد پÜÜه ډیرæناخوÇلوæÇسÜÜتونزمنو  

ÜÜاìÏ ì¡ چÜÜې Òمون   ÓوÜÜفسÇÏخو ¡íړæ هÜÜیبو مختÜÜت شÜÜلæÏ

æلې �Ïمې په ÑÇÑسیدæ الãÒ تدÇبیرپه پاã کÜې نÜه نیسÜي¡ چÜې     

æÇ íیا ÇÏچÜې Ï لوړæبیÜو مخÜه     بیوÒلو خلکولپاåÑ مرستې æک

ÜÜÜÜې تربلÜÜÜÜې    Ñæ نېÜÜÜÜ æنیسÜÜÜÜي¡ نولÜÜÜÜه Ïې کبلÜÜÜÜه ÏخلکوÇندی

í   .Òیاتی

Ï       ãÒه الÜت تÜلæÏ ¡يÜه تیرشÜ Ïې لپاåÑ¡ چې په ÇفغانÜانو �مÜی 

  ÜÜه  چÜÜن  تÑوÜÜه کÜÜې  هغÜÜه مخکÜÜې لÜÜو مخکÜÜ ې بیوÒلÜÜه Üو¡ تر

   íوÜسÑæ  وکېÜت æوړÜغیرې خæÇ æخوړÏ¡íÏ .   اÜغتیæÑ امېÜعÏ

      åÏاÜÜÜمÂ هÜÜÜو پÜÜÜملÑÏ Ï یموکېÜÜÜلي سÇوÜÜÜه کلیÜÜÜم پÜÜÜکې هÇæÑاÜÜÜچ

ه  ÏسیاæÑ æÑغتیÜایي مرکزæنوپÜه بیاÑغونÜه     کولوæÇهمدÑÇن

      åاترÜیÒ وکېÜ Ñæ وÜدې یخÜه پÜک امونه Çæخلي¡  لي  کې کو

  Ï ېÜÜچ ¡í ÜÜه کیÜÜختÇغیوæÑو ناÜÜه بیالبیلÜÜپ äاÜÜلویæÇ äوماÜÜماش

Üه ÇæخیسÜتل        ÑÏم لنې  لپÜاåÑ یÜې لÜه هماغÜه سÜیاæÑ مرکزæنو

 پاتې په ÑÏیم مخ کې                               . ي ش

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دمرغومې میاشتې شپمه د ۲۰۱۵ عیسوي کال دسمبراووېشتمه      (۱)       پرله پسې ه (۷۵)    لوم کال، اومه ه 

  هداوالد روزن
دای  س ئسرت نعمت و ) ج(اوالد د ته  وس ې ئاوشکر و

ل بنده د روزن ېی  ـه اوالد بـه  ېاو پالن ېدخ وخـت درکـ او د
ستېسو ستا  ربیه کـ . يش ای  یـوې د  ېد اوالد په تعلمي او 
ٓخرت ذلت او رسوايي په اندازهزری   غفلت مه ستاسو د دنیا او 

که اړ ده  ی ېمات الس  ارن. ته  ر ر وخت د مور   ېاوالد ډ
ـه خمکـ. يمسـافرو ېپالر یـ ې په تريه بیا ي و   ېالند  ېرهر

ل اوالد ه او دیندار  په پوره دیين ونه خ   ئ،ـادت کـ   يزده ک
ـه  ېکه یوا مسلامن او تقوی وا اوالد دمور اوپالر حقوق 

ين دمت به په پوره ا  پ  .يالص وک او دموراوپالر 

١ 

 سرلیکنه

 æÇ نې Ï �می په ÑÇÑسیدÏ æخلکو Çندی

  وæÑنوته æړÇندæینېتدæ سکÇړæن

ې ÜÜÜÜ æÇر�æې بÜÜÜÜتیا یې پÜÜرÇخÜÜپ ٩٤ې ÜÜÜÜر کÜÜÜوÜÜÜÜÜÜل وېÜÜÜاáÑ شÜÜه æسپÜÜت ېÜÜېستنÇÜÜخ ېÜÜÜشپ  

  

  

پÜÜاßÑ مرکÜÜزæ ìالیÜÜت لÜÜوگرطی محفÜÜل بÜÜا شÜÜکوهی بÜÜه ÇسÜÜم تÜÜاپی    

)TAPI (  دÜÜما شÜÜت مسÜÜالیæ نÜÜیÇ یÜÜلÇæ ìوÜÜسÒÇ.   دینÜÜه بÜÜل کÜÜمحف

قوÇ åÇÑ ÓنÜدìÒÇ شÜدå بÜوÏ     29مناسبت ÑÏپاßÑ یاÏشدå به تاÑیخ 

   ÊÇÏاÜÜÜهللا سÇ یدقریبÜÜÜت لوگر¡سÜÜÜالیæ یÜÜÜلÇæ ییÇدÜÜÜدحلیم فÜÜÜمحم

 ÏæÇÏمحمد áÇوÜالیتی¡مل پاسæ ìÇÑئیس شوÑ   äÇدÜقومان ìدÜحمÇ

   äÇÑکاÜÜÜÜÜÜشÒÑæ¡قومی äاÜÜÜÜÜÜگÑلتی¡بزæÏ ÊÇÑÇÏÇ ìاÜÜÜÜÜÜسæÑ¡منیهÇ

ÜÜÜنÇجوæäا       åکوÜÜÜا شÜÜÜل بÜÜÜن محفÜÜÜیÇ ¡ÏوÜÜÜب åدÜÜÜیÒÑæ ßÇترÜÜÜشÇ äÂÑÏ

  äاÜÜÜÜÜÜÜاپی میÜÜÜÜÜÜÜت å�æرÜÜÜÜÜÜÜپ ÏÇÏÑÇرÜÜÜÜÜÜÜق ÁاÜÜÜÜÜÜÜمضÇÒÇ تÜÜÜÜÜÜÜبخاطرحمای

  äÂÑÏ هÜک Ïبو åیدÏیرگرÇÏ هندæ äپاکستا¡äترکمنستا¡äفغانستاÇ

اä عÜÜÜالÒÇ åمنسÜÜÜوبین æÏلتی¡ÇعضÜÜÜاì جامعÜÜÜه مÜÜÜدنی æ باشÜÜÜندگ  

. æالیÜÜÜت لوگرنیزحمایÜÜÜت شÜÜÜاÒÇ ÇÑ äپÜÜÜرå�æ تÜÜÜاپی ÇعÜÜÜالä نموÏنÜÜÜد 

 ìکشÜÜوÑها اäیÜÜم ðÇریÜ کÜÜه Çخ Çì جدÇگانÜÜه ìهÜا   نامÜÜه رÇسÜاÓ توÇفÜÜق ب

   ÜÜÜسÑ اÜÜÜمضÇ هÜÜÜد بÜÜهن æ äتاÜÜÜپاکس ¡äتاÜÜÜترکمنس ¡äتاÜÜفغانسÇیåد ¡ 

مترمکعÜب   اÏÑیÜ لیسÜاá سÜه م   یسÜ  یط یتوÇندæÏلت Çفغانستاä م

 ÒاÜÜه گÜÜط لولÜÜخ ÒÇ ÒاÜÜاپ«گÜÜد »یتÜÜکن åÏتفاÜÜسÇ. ÏوÜÜه میشÜÜگفت  ÊدÜÜم

 Òخط لوله گا ÒÇ äفغانستاÇ åÏستفاÇ»ان    »یتاپÜمÒ åÑæÏ هÜه سÜیب åÏ 

 اÏÑیÜ لیهÜا ÑÏ مجمÜوÚ سÜه م    åÑæÏ نیشدÇ åست که Ç ÑÏ میساله تقس  

åÏکر åÏستفاÇ Òند یم  مترمکعب گاÇتو.  

 ÇÑÇÏ هÜÜک äتاÜÜترکمنس ÑوÜÜکشì مÑاÜÜخ نیچهÐیåاÜÜرگ   ÑÏ ÒاÜÜگ �ÑزÜÜب

مترمکعÜب گÜاÏ    ÒÇ ÇÑ ÔÒاÑیÜ لیم یجهاÇ äست¡ ÑÏ نظر ÏÑÇÏ که س

. هنÜد æ پاکسÜÜتاÇ äنتقÜاÏ áهÜÜد   ìبÜه کشÜÜوÑها  »یتÜÜاپ«پÜرå�æ   قیÜ طر

Ç áنیطو Ïنز Òک کیخط لوله گا ÑÇهز æÏ ه   لومتریبهÜک åشد ÏÑæÂبر
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Ç ÒÇنی Ïصد م کیلوله¡ ساالنه نزÑیلیبه چهاäلر ن وÇÏبابت  زی ÒÇ

Ïست  هند æ پاکستاä به Çìنتقاá گاÒ ترکمنستاä به کشوÑها

ÏÑæÂ .نهیهز Çپ نیå�æهفت تا نه م ر ÒÇایلیÏÑ لر تخمÇÏنی  åشد

  .Çست

محمدحلیم فدÇیی Çæلی لوگرطی سخنانش ÂغاÒکاÑپرå�æ تاپی 

 å�æساخت پر äخاطرنشاæ نستÇÏ منطقهæÑبه نفع کشو ÇÑ

 ìÑیربنایی میباشد که نقش محوÒ ì ها å�æپرÒÇ یکیÑمذکو

 ìقاÂ¡ÏÑÇÏ منطقهæ äفغانستاÇ ÏقتصاÇæ منیتÇÑÏ ÇÑ ساسیÇæ

ین Çست که جفرÇفیا Çین پیغاã پرå�æ تاپی Ç: فدÇیی گفت

کشوÑبرìÇ هیچ یک ÒÇهمسایه ها ì ما جغرÇفیه خطرنه بلکه 

  .نقطه همکاææ ìÑصل میباشد

طی Çین محفÜل پÜاßÑ مرکÜزì شÜهرپل علÜم بخاطرحمایÜت ÇÒÇیÜن        

       ãÇرÜگæپرÑÏ هÜت کÜسÇ ìÑæÂ ÏاÜد¡قابل یÜما شÜتاپی مس ãبنا å�æپر

یاÏشÜÜÜÜدå مÜÜÜÜل پاسÜÜÜÜوáÇ محمدÇÏæÇÏحمÜÜÜÜدì قومانÜÜÜÜدÇ äÇمنیÜÜÜÜه    

ریÜÜدجنرáÇ عبÜÜدÇلرÞÒÇ صÜÜافی قومانÜÜدäÇ لیوÁÇچهاÑپیÜÜاåÏ  لوگر¡ب

æÏÑÇ áوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜبی   203قÇÑدÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÇÇÑæمحمد áÇمونوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜس¡Ñتند

    ÊدماÜÜخ ÓاÜÜه پÜÜیگربÏ یÜÜمنیتÇ وبینÜÜمنسÒÇ برخیæ¡تÜÜمنیÇمرÂ

شایسته شاÑÏ äتÜامین ÇمنیÜت ÒæحمÜاÊ چشمگیرشÜاä کÜه علÜی       

    äوÜÜÜغÑÒæÑÇæخر¡åÑÒÇ لیÇوÜÜÜلسæ ìاÜÜÜه ÊاÜÜÜعملیÑÏ ÕوÜÜÜلخصÇ

ìÇ تقدیرنامÜÜه ÑÏجÜÜه سÜÜه ÒÇطÜÜرÝ شهرÒÇخوÏنشÜÜاÏÇÏ äنÜÜد بÜÜا ÇهÜÜد

  .مقاæ ãالیت لوگرموÏÑتقدیرقرÑÇگرفتند

ÒÑæشکاäÇÑ به نوبه خوÇÑÏ Ïین محفل با نمایش حرکاÊ جالب 

  .Ïæیدنی ÒÑæشی حمایت شانرÒÇ Çپرå�æ تاپی Çعالä نموÏند

ÑÏپایاä پرæگرãÇ منسوبین نظامی æملکی æÏلتی 

ه صلح ÒÑææشکاäÇÑ کبوترهاì سفید æپوقانه ها ÇÑ به نشان

  باختر            .ÂæباìÏ کشوÑÏ¡Ñفضا Ñها نموÏند

 

 

مسما شد یشهرپل علم بناã تاپ ìپاßÑ مرکز  


