
 
 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢شنبه د۱۳۹۵ کال دسلواغې د میاشتې دیرشمه، د ۲۰۱۷ عیسوي کال دفبروري اتلسمه    (۱)      پرله پسې ه (۸۱) لوم کال، لورمه ه 

ه لپاåÑ لیکو¿ Ï مقاله 
لیکنه یا مقاله Ï بشر æ� ÏندÇنه په بېالبېلو 

  íرÜلکه سیاسي ¡بش¡ í Çړخو نو لیکل کې

لیکنه معموالð پر هغÜو  ... ¡ÇقتصاÏÇ¡ íÏبي 

ولنې په  Ï چې¡ í æ منفÜي    مسئلو کې Ü æ

   Ï رÜÜخب æÇ رÜÜه خبÜÜلک¡ íرÜÜلæ åزÜÜغېÇ هÜÜا مثتبÜÜی

لیکنې سترå سرچینه åÏ مقاله لیکل یوÒÇې 

ونÜدې    í¡ چÜې  لیکوáÇ په Ïې بسنه æنه ک

Üولنې    æÇ وÜخلک äا Ïیوې مقالې په لیکلو 

کÜÜه چېرتÜÜه فکÜÜر æشÜÜي ÏغÜÜه   . تÜÜه æ ÑæپېژنÜÜي

ي   ÑوÜÜه غÜÜه پامÜÜتونکو لÜÜلوس Ï الېÜÜمق áæډ

ضÜÜÜایع  ÇÏ æÇچÜÜÜې پÜÜÜه خپلÜÜÜه لیکÜÜÜوæ áÇخÜÜÜت 

ایه نیسي  ه æخت بې  کوÏ ¡íنوæÑ هم یو

Ï æÇلوستونکو تندå پرې نه شي ماتېÜدلی¡  

کÜÜÜه ìæÏ هÜÜÜم لÜÜÜه ÒیÜÜÜاتو تکÜÜÜرíÑÇ لیکلÜÜÜو   

    ¡íوÜکÑæ هÜد نÜخون Úموضو æÇ íشو í ست

خو Çصلي موخه Ïلته åÏ¡ چÜې مقالÜه لیکÜل    

ÜÜه لپÜÜاæÇ åÑ بایÜÜد کÜÜوã ډáæ چÜÜې ÏخلکÜÜو      Ï

Üوææ ÈÇیÜÜل شÜي¡ پÜÜه هماغÜÜه     Üتنو تÜÜه  غو

Üت æÇ    ډáæ خلک و ته æلیکل æÇ پÜه کÜې Ï نو

íæ تي   .تاÇæ åÒلي ÇثرÊÇ نغ

       áوÜÜÜ ÜÜÜولنې  پÜÜÜه مقالÜÜÜه کÜÜÜې بایÜÜÜد ÏیÜÜÜوې 

   áæې ډÜسÇÏ هÜنه پæفکر æÇ نه¡ خیالونهæÏÑÏ

ÜÜوÑ شÜÜي¡ چÜÜې لوسÜÜتونکی یÜÜې تÜÜر پایÜÜه    Çن

    ÊÑاÜې مهÜسÇÏ دÜبای áÇلولي ¡ یعنې لیکوæ

انÜÜه   ÜÜه لوسÜÜتونکی لÜÜه  ن æکÜÜاíæÑ ¡چÜÜې 

کنÜÜه پÜÜرې  سÜÜرå سÜÜاتلی æÇ تÜÜر پایÜÜه خپلÜÜه لی   

په لیکنه کې باید ستونزې ÇÑ . لوستلی شي

برسÜÜÜÜÜېرÏ æÇ å حÜÜÜÜÜل لپÜÜÜÜÜاåÑ یÜÜÜÜÜې معقÜÜÜÜÜولې  

 íæ وېÜنې شæو Ñس    . الÜلæ Ï دÜبای áÇوÜلیک

پÜÜه �بÜÜه پÜÜه ÇÏسÜÜې تÜÜوæÇ æÑ کلمÜÜاتو لیکنÜÜه      

í ¡چې نه ډېرå ساæÇ íæ åÏ نه هم ÇÏسې  æک

سÜÜخته ¡چÜÜې لوسÜÜتونکي پÜÜرې پÜÜه سÜÜخت  

پوهېدì شÜي ¡یعنÜې لوسÜتونکی ÇÏ ÏسÜې     

æÇ جملو     æÇ äÇرÜحی åرÜلو سæÑاÜلغاتونو په ک

لیکÜوáÇ بایÜد لÜه حÜدå     . بلې خوÇ ته یونه سÜي 

     ãاÜالې پیغÜمق Ï ېÜچ ¡í Üکæ کو ÊیاÒ

Üه لوسÜتونکو تÜÜه       Üانه تو æÑ æÇ انÜسÇ هÜپ

ÑæسÜÜوí ¡ عÜÜاã فهمÜÜه íæ¡  سÜÜتونزæته پÜÜه     

ÇشÜÜÜÜاÏ  æÑحÜÜÜÜل الÑې پÜÜÜÜه  æړæ جملÜÜÜÜو کÜÜÜÜې    

    ÚوÜÜÜÜاکلې موضÜÜÜÜ æÇ í پÜÜÜÜه  ÜÜÜÜدې کÜÜÜÜن ر

رخÜÜي æ .  áÇوÜÜه  لیکÜÜلبتÇ  º áوÜÜصÇ وÜÜلیکل Ï

ندæنه æÇ پایلÜه   ر  ÚموضوÏ  ¡چې مقدمه

Üتونه پÜه پÜاã کÜې æنیسÜي        ÒÑÇ ÇÏ ÑæرÜض åÏ

یعنې یوå لیکنه باید عنوäÇ یا نوã ¡پیالمه 

یا مقدمه ¡بدنه æÇ پایله æلرí ¡په پایله کې 

íæ íوته شو   .æړÇندیزنه Ï æÇ حل الÑې په 

  äاÜÜ  ÚوÜÜموض ãوÜÜې کÜÜنکي چæوÜÜه لیکÜÜمقال

   ÜÜپ æÇ اکيÜÜ  åÑاÜÜلپ     ÇÑ ېÜÜې یÜÜه کÜÜه مقالÜÜه هغ

 áæډ  å í سرکې باید په بشپ نغاړí په لوم

íلرæ باندې حاکمیتÑæ.  

   äاÜÜ Ï هÜÜې لیکنÜÜو چÜÜیÇæÇÏ ېÜÜایی کÜÜه پÜÜو پÜÜن

لپاåÑ نÜه¡ بلکÜې æ ÏلÜس لپÜاåÏ åÑ¡ نÜو ÇړینÜه        

åÏ¡ چÜې  لیکنÜېÏ  ºلیکÜÜوÇل  پÜه مطابقÜÜت     

ÜÜه æÇمناسÜÜب فÜÜن  æÇتفکÜÜر       Ï  áÇوÜÜلیکÏ æÇ

æ ÏلÜس پÜه     الندې æلیکل شÜي  æÇپایلÜه یÜې   

íلرæ  ÊÇثرÇ ند مثبتæ�.  

ìستانکز 
 

 مه æÑ Ïسانو Ï ماتې Ñæځ Ï٢٦ سلوÇغې 

ر   ... په لو

Ïې کې په پیل غون Ïجها Ï  نوÇولو شهید ÇæÑÇ  Ï ته

Ïáته شوÑعا السونه پو. 
ید محمد¡ Ñæپسې جهاíÏ قومندÇنانو هریو حاجي س

ÇجرÇ Ï ¡ÑدیاÜÜحÇ íوÜÜهمولÜÜئی  ÑÇÏرÜÜس ÑالکاÜÜت سÜÜیاسÑ

ÇغÜÜÜا¡ مولÜÜÜوí غÜÜÜالã سÜÜÜخي¡ مولÜÜÜوí محمÜÜÜد حلÜÜÜیم   

     áوÜÜÜسÑ ãالÜÜغ æÇ ۍÒدÜÜحمÇ رÜÜÜمطه åرÜÜهÒ ¡Ñا خÜÜدمت

   ÏاÜÜÜجه Ï äÇامرÜÜÜکÏ   کالتوÜÜÜÜمش æÇ خیتوÜÜÜس Ï تÜÜÜخæ

  äاÜÜاطرې بیÜÜي خÜÜنکæÏÑÏ æÇ  ÜÜلو لÇنوæ ÜÜ  Ï و ه سÜÜتر

کې  æÇبهیدæ ې.  

æ Ïلسمشر سالکاÇ ÑسدÇهللا فالÍ پÜه خپلÜو خبÜرæ کÜې     

ÇلÜÜو لپÜÜاÏ åÑ یون ÏجهÜÜاÏ مÜÜون لپÜÜاåÑ جهÜÜاææ:  æÇ ÏیÜÜل

وá طس  Ïجها ¡åæ لوبه åلسرنج یوæ  ßو æÇ ì هی ک

    ãوÜیوق íÒÇوÜÜی ÏاÜÜجه æÇ ìدÜاتح نÜÜف ÏاÜجه Ï هÜÜې نÑوÜÜپ

í خÜه ÇÏ ÏسÜې     . Çړæندی ر ÇæلÜي  ÇسدÇهللا فالÏ Í لو

ې Üوá جهÜاíÏ      غون å چې پکÜې  Ï جوړیدæ مننه æک

   æÇ í ÜÜک áوÜÜ ÇÑ äناÇدÜÜې  قومنÜÜین Ñæ   æÑوÜÜې نÜÜسÇÏÏ

 æ å غون تنه æک  .Ï جوړیدæ غو

ې تÜه پÜه خبÜرæ کÜې ææیÜل      ر Çæلي غون جهÜاÏ کÜه    :لو

 íÏباÇ یې Ýهد æÇ íÏÇÒÇ سیله یېæ صغرÇ که ìÏ کبرÇ

åÏ    Ï هÜÜې تÜÜمک  äاÜنسÇ æÇ åÏ íÏاÜÜبÇ ÝدÜۍ هÏÇÒÇ Ï æÇ

ÇæÇ ۍÏÇÒÇ     تÜخæ هÜون هغÜم æÇ ìÏ يÜغلÇÑ åÑۍ لپاÏبا

خÜه     حقیقي ÏÇÒÇۍ ته Ñسیدالì شو چې هم لÜه قفÜس 

 ÜÜلæ ېÑÒæ مÜÜهæÇ وÜÜش ÏÇÒÇ  íÏÇÒÇ å ÜÜه کÜÜیاتÒ يÜÜلÇæ ¡æر

چÜÜې ÇنسÜÜÜاä لÜÜÜه خپÜÜÜل  ¡ æسÜÜÜیله ºåÏ بلکÜÜÜې هÜÜدÝ نÜÜÜه 

Ç ÏæÇ íنسÜÜÜانیت   ÜÜÜکæ åÏتفاÜÜÜسÇ هÜÜÜخ ÇسÜÜÜتعدæÏÇنو 

 æکو åۍ خبرÏÇÒÇ Ï ۍ í¡ مون تل Ï ن معرÌÇ ته Ñæسی

اä مو خو خپ ì ل    .ندÏÇÒÇ ì ک

وÇ ßنساني کمÜاá تÜه    حلیم فدÇیي æړÇندې ææیل هی

  .Ï علم پرته ندÑ ìسیدلی

په ÇشاÑې سرææ åیل چې تاسو ته  Çæلي ناستو کسانو 

  .وÏÇÒÇ Ï áۍ غاÒیاÇ Ï æÇ äباÏۍ مجاهدین یاست

 Ï مرکز Ï چې ìÑÇشینو íلي مولوÇæ ر ې ÏخوÇباپÜ لو

ن áæÑÏæ تر ل Ï کلي æÇسیدæنکې Ï ìÏ خپ ې شان

æÇ æ ېÜÜل¡ یÜÜیæ   ېÜÜخپل Ï ېÜÜچ ìÏ خصÜÜه شÜÜهغ ÇÏ ېÜÜچ

ÏæÇ í   ٣٣کوÑن  ÜکÑæ السه Ï ځÑæ åیې په یو äکسا

í   .جهاÏ Ï حکمت له برکته ÓæÇ هم ساå پکې چلی

ÇæلÜÜÜÜي یوشÜÜÜÜÜمېر جهÜÜÜÜاíÏ قومنÜÜÜÜÜدÇناæÇ æÇ äسÜÜÜÜÜني   

í بیÜل       Üی من پÜه مقابÜل کÜې جن  Ï Ï مجاهدین چې

نÜ کÜې Ç Ï æÇ áæÑÏæهللا    ÇکبÜر نÜاÑې پÜه    بیل په خپل 

 ìæÏ یلوæ  هم ÑنوáæÒناææÇ تشویق áشو .  

 Çلخو ãالیت مقاæ Ï لوÇنوæ ې په  په پاì کې Ï غون

  .برÇبرې شوې ډÇل هم ææیشل شوې

 

 Ï ناæړæÏæÏ æنو مخنیوÏ ìې æشي
ولنه کې یو شمېر ÇÏسې ناسم æÏæÏنه íÏ ¡چÜې Ï  په Çفغان ي 

ÜÜÜاÒ ìیانونÜÜÜه Çړíæ ¡چÜÜÜې هÜÜÜې لÜÜÜه ملÜÜÜي Ï æÇینÜÜÜي   ÜÜÜې پÜÜÜر 

íÏ سم نه åتونو سر ÒÑÇ.   مېرÜو شÜچې ی¡ í ÇÏسې هم æیل کې

      í Üې کېÜې پلÜه کÜولن  .æÏæÏنه له بهرå کاپي شÜوæÇ í پÜه Ïې 
ولنه کÜې   تلوېزیوä ¡چې Ï پوهنتوä حیثیت لرí¡ په Çفغاني 

ÜÜو ÏغÜÜو    خپÜÜل ÇصÜÜلي ¡ì ÑسÜÜالت تÜÜر ډېÜÜرå نÜÜه ìÏ تÜÜر سÜÜرå ک

      ÑæÒ هÜÜÜÜو تÜÜÜÜلæریالونه خپرÜÜÜÜي سÜÜÜÜې بهرنÜÜÜÜسÇÏ وÜÜÜÜلوېزیونون

  æÇ íوÜÜر شÜÜتونه هېÜÜ ÒÑÇ نيÏÇوÜÜې هېÜÜې یÜÜه مخÜÜې لÜÜچ¡ì Ñæک

  æÇ یجæرÜÜغ ¡تÜÜې تبلیÜÜی åÑاÜÜو لپÜÜلæخپر Ï نÜÜیÏ æÇ ÑوÜÜکلت íÏرÜÜپÏ

ې åÏ¡ هÜې ÇÏسÜې کومÜه åÑÇÏÇ نÜه      ساÒماÑæ äکولو ته مخه ک

اì یې شته ¡چې Ï Ïغو خپلس رæ خپرæنو مخه æنیسي æÇ پر 

    í Üکæ ېÜÜنæابق خپرÜتونو مطÜÜ ÒÑÇ انيÜفغÇ æÇ الميÜسÇ Ï . هÜÜپ

لویزیÜÜوني چینلÜÜوکې کÜÜÜوã سÜÜریالونه چÜÜÜې       Ïې ډلÜÜه کÜÜې پÜÜÜه 

  íæرÜن خپÜیÏ æÇ Ñنو کلتوæÏÇبهرنیو هېو Ï ¡í Ï خپلÜو  . خپرې

  Ï ìاÜ تونو ÇæÑ æÇجونو پر  ÑÒÇ ینيÏ æÇ íÑمنل شویو کلتو

تو ÑÒÇ æÇ Ñکلتو æÑنو       åرÜتونو سÜ ÒÑÇ هÜوږ لÜمÒ ېÜې هÜنه ¡چ

   ÑوÜاني کلتÜفغÇ صیلÇ موږ پرÒ ه کاåÑ تو وí ¡په  ÇړÎ نه ل

ìÏ ìتېر.  

 íوÜتکامل ک æÇ کې تغییر æÏږæÇ یخ پهÑتا Ï نونهÇجوÇæÑ æÇ Ñکلتو .

 æÇ íÏ ینې ناæړå ¡یا ÇÒړæÇ å له کاåÑ لوېدلي æÏæÏنه پرې  ÏÇهر هېو

     í Üه کېÜت اì یÜې نÜوæÏæÏ íنÜه ÇÑ من ÇÏ تکامÜل æÇ بÜدلوä   خÜو  . پر

íæ íیستل شوÇ ÇÑ خه تنې  ې æÇ غو ې ولنې له  . باید Ï خپلې 

   æÇ يÜش ìوالÜند کæ� äني په شاÇپخو Ï یي چې که هر نسلÇæ äپوها

ونه به نÜا ممکÜن    ولنې æÇسني پرمخت  íبشر Ï ¡ نه موميæ تغییر

ìÇæ .    æÑوÜÜÜن Ï اÜÜÜی æÇ دÜÜÜو تقلیÜÜÜنæÏæÏ åړæاÜÜÜن Ï دÜÜÜر  بایÜÜÜتغیی ÇÏ وÜÜÜخ

لتوíÑ یرغل تÜه Ï تسÜلیمېدæ پÜه مانÜا نÜه íæ¡ بلکÜې Ï       هېوæÏÇنو ک

íæ ېدلي ولنې له عیني ÇړتیاÒ ÇÑ ææی   .خپلې 

íÏ ÊیاÒ یانونهÒ تقلید Ï نوæÏæÏ æړæیو ناÏپر Ï .  نÑپه کو ì لوم

ولنیز æÇ سوله ییز �æنÜد    æÇ هيæ نو ته لمنæÑولنه کې پا æÇ بیا په 

مناسباتو کې ستونزې ته ضرÑ Ñسوí¡ یو له بله سرæÏ Ï  åستانو په 

íیانونه هم لرÒ íÏقتصاÇ چې íته کو   .æÇ بې Çړتیا تشریفاÇÑ Êمن

ولوÇفغانÜÜÜانو �æنÜÜÜد ÏیوÇفغÜÜÜاني فرهنÜÜÜ پÜÜÜه    Ï ېÜÜÜچ ¡åÑاÜÜÜې لپÏÏ

     æړæاÜÜن Ï ¡يÜش áوÜÜکÑæ åÏæ هÜت ÜÜیل فرهنÜصÇ انيÜÜفغÇ æÇ وÜجولÇæÑ

      ãدÜل قÜه پÜپ Üفرهن Ï وÜنیکونæÇ نوæپلرÏ ې خپلÏ ìا æÏæÏنو پر

ÏÏ æÇ íÏغو غیر Çفغاني æÇ غیرÇسالمي فرهن نه Ïې په جدí کې

 íÑوÜÜÜغ�æ äاÜÜ  áæې   . ډÜÜÜه کÜÜÜولن ÇÏ چÜÜÜې ÒمÜÜÜوږ فرهنÜÜ پÜÜÜه خپلÜÜÜه 

Ï ¡íعامÜÜÜه پوهÜÜÜاíæ پÜÜÜه ÑسÜÜÜولو کÜÜÜې ÇفغÜÜÜاني         ÜÜÜکæ ÜÜÜپرمخت

íچوÇæ åÑمونه په الÇر æي پر ÏپرÏیو . تلویزیونونه باید خپل فرهن

    ÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ ېÜÜچ åÑÇÏÇ åدÜÜنæړÇ ومتيÜÜې حکÏ ریالونهÜÜس

¡ìÏ ÊÑÇÒæ  يÜنیسæ و      . مخهÜنæÏæÏ æړæاÜې نÏÏ دÜم بایÜې هÏ تÜلæÏ

í¡ چې خلک یÜې ترچترالنÜدې    Ïمخنیوí لپاåÑ یو قانوæ äضعه ک

 åالند  Ñکلتو ìنو مخنیوæÏæÏ æړæنا Ï æÇ ساتيæ í    .æک

 ستانکزÇ ìمیني شیرمحمد 

ìسانه هاÑ Êمالی مشکال ÙلحاÒÇ … 
   Üتقوی ìÇرÜب ìزÜیÑ برنامه ÒÇ فرهنگæ ÊطالعاÇ یسÑ äهمچنا  ÏاÜت بنی

ÏÇÏسانه ها خبرÑ ìÏقتصاÇ. 
سپس سلیم صالح سخنگوì مقاæ ãالیÜت لÜوگرنیز ÑÏ صÜحبت هÜایش     

ÒÇ همکاìÑ همه جانبه مقاæ ãالیت با Ñسانه ها خبرÇæÏÇÏفزÏæ کÜه هÜیچ   

 .ÑسÜÜانه هÜÜا خÜÜوìÑÇÏ Ï نماینÜÜد   åÑÇÏÇ نمیتوÇنÜÜد äÏÇÏ ÒÇ معلومÜÜاÊ بÜÜه 
یشÜÜاä یÜÜک همچنÜاä نماینÜÜدå گÜÜاÑ äسÜÜانه هÜÜا نیÜز ÑÏجریÜÜاä صÜÜحبت ها   

      äتاÜÜÜÜÜنالیسÑæ� åÇÑÇرÜÜÜÜÜه فÜÜÜÜÜک ìاÜÜÜÜÜالش هÜÜÜÜÜچæ ÊکالÜÜÜÜÜله مشÜÜÜÜÜسلس

     ìÑاÜÜÜهمکæ اهنگیÜÜÜهم æ ÏÇÏÑÇرÜÜÜث قÜÜÜبح ÏÑوÜÜÜم ÇرÜÜÜنÂ ÏÑÇÏÑÇوگرقرÜÜÜل

ÊÇÑÇÏÇ ملکÜÜی æنظÜÜامی ÇÑ بÜÜا ÑسÜÜانه هÜÜا ÑÏبعضÜÜی حÜÜاالÊ کÜÜم ÑنÜÜگ     

  ìÑاÜهمکæ هماهنگیÏیجاÇ ÊÑصوÑÏ ساختند که äخاطرنشا åندÇخو

اناæÑ ÊیÜدÏÇ هÜا بÜه    æÏجانبه میاä خبرنگاæ äÇÑمسئولین Çمنیتی جری

 .æقت معین äÂ به نشر خوÇهد Ñسید
ÒÇ سوÏ ìیگر معاäæ قوماندÇنی Çمنیه æنمایندÑ åیاسÜت ÇمنیÜت ملÜی    

نیÜÜز بÜÜه نوبÜÜه خÜÜویش ÑÏ صÜÜحبت هایشÜÜاÒÇ ä همÜÜاهنگی همÜÜه جانبÜÜه بÜÜا     

        åÏاÜÜÜمÂ äاÜÜنÂ هÜÜد کÜÜنÏنمو åæالÜÜÜع åÏÇÏرÜÜخب äتاÜÜنالیسÑæ�æ اÜÜانه هÜÜسÑ

لسÜه فیصÜله بÜرÇین شÜد کÜÜه     ÑÏپایÜÜاä ج .همکÜاìÑ بÜا ÑسÜانه هÜا هسÜتند     

ÇÑÑÏسÜÜتاì پخÜÜش æنشÜÜربرنامه هÜÜاÒÑÇ ìنÜÜدÒÇ åطریÜÜق ÑسÜÜانه هÜÜا بÜÜا         

همÜÜÜÜاهنگی æهمکÜÜÜÜاìÑ نهاÏهÜÜÜÜاæÏ ìلتÜÜÜÜی æمسÜÜÜÜئولین ÑسÜÜÜÜانه هÜÜÜÜا   

 تاحÜÜدìتمرکزصÜوÊÑ گیÜرÏ تÜÜا مشÜکالÑ ÊسÜÜانه هÜا ÒÇلحÜÜاÙ مÜالی      
Ïگر ÚمرفوÏ                   . محمد موسی عدیل 

 

 وگرپیاÑ ãیاست مباåÒÑ علیه موÏÇ مخدæ Ñالیت ل
  !هموطناä عزیز

ÇستفاÒÇ åÏمسکرæ ÊÇموÏÇمخÜدÑ غیÜرÇ ÊیمÜانی      - ١

  .æ æجدÇنی ÇنساÇÑ ä کاهش میدهد

کشت کوکناÑ بنیاÇ ÏقتصاÇ ¡ÏجتمÜاعی æ صÜحی    – ٢

ÏÒمیسا äÇیرæ æ åتبا ÇÑ جامعه.  

رæ ÊÇموÏÇمخدÑ مرÒ ها ÇÑ میشکند æتمÜاã  مسک – ٣

ÇنسÜÜاä هÜÜاÒ ìæÑ ìمÜÜین ÇÑمÜÜوÏÑ هÜÜدÝ قÜÜرÑÇ میدهÜÜد¡  

  .بیایید که متعهد علیه äÂ مباåÒÑ نمائیم

 

وÇنانو مسؤلیت Ñæ æÇته Ï … 

وÇنÜÜان    سÜÜرå لÜÜه  Ï ېÜÜنو چæÑاÜÜو کÜÜغÏه     وÜÜنæÏو یاÜÜکول ÁÇÏÇ  ؤلیتÜÜمسÏ

          ãوÜک íæÒÑوÜه غÜنæ هÜه پامÜل äاÜنÇو æشوºå نو   بایÜد æÏلتÜي چÜاÇæÑکي 

    áوÜې نیÜر کÜته  په نظ ìæÏ  یاæÇ íیي لر äناÇو حقوÇ æÇ ÞمتیاÊÇÒ چې 

      æÇ امېÜبرن  íÑاÜه   کÜتÑæ تÜلæÏ هÜخ ن   ãباید بې له کو  íې  شوÜطرح

ÜÜتÑæ  æÇ íوÜÜچÇæ åÑه الÜÜه   ه  پÜÜي¡ پÜÜنیسæ ېÜÜک ãاÜÜه پÜÜې پæانتیاÜÜسÇ ېÜÜمÒال

 íÑÇÏÇÏ  áÑما  äÇو Ï کېæÑکا íÑÇÏÇ   لÜالم Üپرمخت æÇ ت چاæÑ نو

ي Ò æمینÜه کÜه هغÜه  ÏهیوÏÇپÜه ÏننÜه æÇیاپÜه بهرکÜې          . ر ÏلوړåÏÒ æ ک

  í ÜÜو کÜÜې چمتÏ هÜÜنانوتÇو  ¡íæ  .     Ï هÜÜسæÇې  ترÜÜچ ¡äاÜÜنÇو  ãوÜÜه کÜÜهغ

       ÜÜپه تولی¡íوÜÜاتې شÜÜپ ãæرÜÜÜه محÜÜخ دæÇ í صÜÜÜنعتي  پÜÜوهې لÜÜه نعمÜÜت 

    íÑæÏزÜÜمÏ وÜÜنæÏÇو هیوÜÜبهرنیÏ æÇ يÜÜش á ÜÜکÑæ همÜÜس áاÜÜنوکې  فعæÑاÜÜک

í¡ هÜÜم بÜÜه ÒمÜÜون  ÏهیÜÜوÏÇ تولیÜÜدæÇ íصÜÜنعتي       خÜÜه خالصÜÜی پیÜÜدÇک

    ÑاÜÜکÏ ېÜÜک ÏÇوÜÜه هیÜÜپ åÑاÜÜلپ ìæÏ Ï  هÜÜم بÜÜه æÇ í ÜÜکæ ÜÜه پرمختÜÜنæÑکا

وÇنانو ته  Ïلوì خÜدìÇ     .کولو Òمینه  برÇبرå  شي ولو  ) Ì(په پاì کې 

و خپل æلس تÜه ÏالÒیÜاتو خÜدمت    توقیق  تونکي یوæ¡ تر Ñæکولوغو

      ÑاÜلو لپæÏاÜبÂ نÜطæÏ æÇ لېÇوÜي یÜملÏ ¡وÜې    کولÜنکي هلæیکید å نÜه سÜت

í لې   Çمیني                                        . ترسرå ک

Ï شÜÜهیدÇنو ÑÇæثÜÜین æÏ :  ÏلتÜÜي مسÜÜؤلینو تÜÜه یÜÜې پÜÜه پیغÜÜاã کÜÜې ææیÜÜل  

Æ    شÜÜهیدÇنو Ç ÏمتیÜÜاÇÒتو æÇ معÜÜا  ÜÜف نکÜÜتکلی áاÜÜر مهÜÜتلو پÜÜخېسÇ Ô

    ìدÜÜن ßوÜÜ Æ چÜÜې Ï هغÜÜوÏ ì کÜÜوÑن  ÜÜکÑæ هÜÜحیæÑ ېÜÜسÇÏ هÜÜت ìوÜÜهغ

ìشهید شو. 
وá مسؤلین Ï هغه سرباÒ په فکÜر کÜې   Çæلي  å چې  ææسÜو چÜې    Òیاته ک

  ãاÜنظ Ï یې äچې خپل بچیا ßو æÇ í هر هغه  ی ر کې جن هغه په سن

 Ç هÜÜو تÜÜو لیکÜÜکونÇو لÜÜي Ç ÏمنیتÜÜي  ÜÜت لپÜÜاåÑ لی ین  Ï هÜÜتولي مننÜÜس

æترې کو.  

         Ï ېÜک å Üه غونÜپ ÊرÜر غېÜد ناصÜیس محمÜئÑ ÇÑوÜالیتي شæ کې ìپه پا

ولنÜو   وÇنانو æÇ مدني  و¡  حاضرæ علماÁ کرÇمو¡ قومي مشرÇنو¡ 

  åÏاÜکونو په مالت الندې شپ مÇو ز یئÜ په ÇستاÒیتوÏ È ملي Çمنیتي 

å لیک صاÑÏ ک   .پرېک

خÜه م ١ وÇکونو التÜ کÜوæÇ æ ډÇډ ÑæکÜوÜ    æ موږ Ïیني علماÇ Ï Áمنیتي 

     ìæÏ Ï ېÜک æ Üبان æÇ وÜه کلیÜستلو په خاطر پæÇÑ Ï تلپاتې سولې Ï چې

ن Ï ÏفاÚ لپاæÇ åÑږå په æÇږæ åالړ یو   .تر 

ÜÜÜÜایونو  ٢ ÜÜÜÜتونې¡ Ï مقدسÜÜÜÜو  ي بریدæنÜÜÜÜه¡ چÜÜÜÜاÏæنې¡ ت ÜÜÜÜانمر  ÜÜÜÜÜ

     æÇ يÜÜینÏ áæر ډÜه Ï æÇ ãÇرÜÜح áنوÇهیدÜو شÜÜخلک åاÜن تخریبÜوÏ æÇ ¡á بÜÜې 

åتونو سر ÒÑÇ نسانيÇ          ختوÜه سÜپ áÇنوæ Ü  áوÜ کÜر کÜې íÏ مÜوږ  پÜه 

æکرکه ترې لر æÇ æنې غند   .Çلفاظو ÇÏ ډáæ ک

ینو سÜیمو کÜې Ï پرمختیÜایي    ٣ æنوæ Ï áÇالیت په  ې  Ü موږ Ï غون

کني کېÜدæ یÜوÒÇینی المÜل ترÑæیسÜتي      Ï æÑت      چاÜلæÏ هÜل æÇ وÜ ډلÜې 

í ې پاملرنه æک ان  åړÇ ېÏ چې په æړÇخه غو.  

٤ ÜÜ ې  ÜÜغون Ï وږÜÜم ÜÜ  هÜÜمانونو لÒاÜÜس æÇ وÜÜنæÏÇهېو æÑوÜÜن Ï áÇنوæ ÜÜ  áو

         æÇ æدÜÜغن ÜÜد مالتÜÜن ر نÜÜد æÇ نÜÜا  ر  åرÜÜو سÜÜتي ډلÜÜیسÑæتر Ï ېÑوÜÜل

        Ï الیتونوÜتي فعÜیسÑæتر Ï ېÜک äتاÜفغانسÇ هÜې پÜچ æوÜتنه ترې ک غو

خه الÇæ Óخلي   .ډلو Ï مالت 

خÜه        ٥ Üتنې Ï سیاسÜت  ÜوÇ Ï áفغانسÜتاæÏ Ï äلÜت Ï سÜولې غو Ü موږ 

نÜاå خلکÜو    کلک مالت کوæ Ï æÇ æسلوÇلو مخالفینو غوÇړæ چې Ï بې 

   Ï ولېÜÜÜس Ï æÇ يÜÜÜخلÇæ Óه الÜÜخ Ï قتÜÜل Ï æÇ ترÑæیسÜÜÜتي فعÜÜÜالیتونو 

اì شي Ï æÇ هېوÏÇ په بیا Ñغونه کې برخه Çæخلي   .پرæسې سرå یو

ÜÜولنې غÜÜو  ٦ ۍ ÇæلÜÜې  ÜÜه نÜÜوږ لÜÜم ÜÜÜ   ÜÜه مالتÜÜو پÜÜتي ډلÜÜسÑæتر Ï ېÜÜچ æړÇ

  ÑاÜÜو فشÜÜنæÏÇهېو æÇ مانونوÒاÜÜو سÜÜنکæر کوÜÜت ¡íړæÇÑ   تيÜÜسÑæو ترÜÜ

í    . ډلې Ï سولې میز ته ÇÑ کش ک

په همدې موخه موږ Ç Ïسالمي Ç æÇنساني مسؤلیتونو Ñ ÏفÜع کولÜو پÜه    

       Üک ÑÏاÜک صÜلی å Üه پرېکÜتÑق پوÜفÇت توÜکثریÇ ې    .   خاطر پهÜک ìاÜه پÜپ

اæ Ï äÇÒالیÜÜÜت مقÜÜÜاã لخÜÜÜوÇ پÜÜÜه تقÜÜÜدیرنامو  ÇمنیتÜÜÜي مسÜÜÜؤلین æÇ سÜÜÜرب

á شو ۍ æÇ سوغاتونه هم Ñæک ی لونو   Ï æÇ áستایل شوæ.  

  

انونو ÑÇ منیتيÇÏ ر کې   ...  په لو

قومي مشرÇنو ته یې په پیغاã کې ææیل Çفغانستاä کې 

نظاåæÏ ã سیستمونه لرí یو عنعنوæÇ í بل عصرí چې 

ې¡ مرکې¡ خیرæÇ ÊÇ حشر æÇ نوíÏ Ñ عنعنوí هغ ه جر

ÜÜکال ìæÏ åÏ بایÜÜد Ç ÏنکشÜÜافي      ÏÇوÜÜهی Ï ونÜÜمÒ ېÜÜچ

  Ï ایلÜمس åړÇæ کې æ پرæ�æ په ساتنه æÇ په کلیو æÇ بان

í و æÇ مرکو له الÑې حل ک  .جر
Üوß چÜÜې    : Üوæنکو تÜه یÜې پÜÜه پیغÜاã کÜې ææیÜÜل      هغÜه 

      æÇ íدناموÜال بÜم æÇ مÜمعل ¡íو مکتب æÇ مدÑسÜه سÜو

Üاä پیژنÜدنې æÇ      وß چې م  Ï ېÜچ äوÜپوهنت æÇ بÜکت

 åÑپیژندنې لپا Ï ìæÏ Ï íæې بندÒÇæÑÏ پیژندنې ìÇخد

ìÏ بس åمرæهمد .  

په خپلو ÇÑپوæÑنو  : مطبوعاتو ته یې په پیغاã کې ææیل

وÇکونو کساä چې æ Ïسله Çæلو له لوÑې  کې Ç Ïمنیتي 

ÜÜÜاÏ ì شÜÜÜهید کلمÜÜÜه    á�æ Ï í شÜÜÜوí پر ÜÜÜکې äÇهیدÜÜÜش

í   .Çستعماá ک

بهرنÜ تیÜوíÑ    : ولنې ته یې په پیغاã کې ææیÜل مدني 

ولنÜه کÜې Ï تطبیÜق æړ      انې په ÇفغÜاني   Ç انې Ç æÇجن

ه åÏ چې  ì عنعوني بنس جر که چې Òموږ لوم  íند

æیې لر Çله ډیر پخو.  

 

 اگاھی
 åکه جرید Ïمیشو åسانیدÑ الیت لوگرæ شریف ãÏمر ãبه تما

 .به چا� میرسد ه لوگر ماå یک مرÇتب
Ïستاä تقاضاÁ مینمایم که  بناÒÇ ð تماã نویسندå گاæ äقلم به

     åدÜÜدیریت جریÜÜه مÜÜر بÜÜنشæ شÜÜت پخÜÜجه ÇÑ ویشÜÜب خÜÜمطال

همچنÜÜاä مÜÜدیریت جریÜÜدÑÏ åنظÜÜر ÏÑÇÏ کÜÜه تمÜÜاã      .بسÜÜپاÑند

  åدÜطریق جری ÒÇ ÇÑ äستاÏ قلم بهæ äفرهنگیا ¡äگا åنویسند

ید¡ بدین ملحوÒÇ Ùشما خوÇهشمندیم کÜه  امعرفی نم لوگر

جریÜÜدå  بÜÜه مÜÜدیریت خÜÜویش ÇÑ ) بیÜÜوگرÇفی(خلÜÜص سÜÜوÇنح  

  .بسپاÑند


