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 :برخهدویمه                                  ب اهلل آرمل مح : ليکوال 

ځينې کسان چې له یـو   :ـ په فسبوک د راز خبرې مه ليکئ   ۱

بل سره ملګري هم وي خپلو کې سره خپه شي، خپګان یې تـر  

 ،انسـان مسـلول د   . جنجاله ورسيږي او جنجال تر فسبوکه 

چـې د   چې خپل احساس کنټرول کړي، په تېره  د نن انسـان 

 . انټرنېټ په عصر کې ژوند کوي

په فسبوک د راز خبرې او د خپلو ملګرو د عيبونو ليکـل ههـه   

چې بيا راګرځېدل یې ممکن نه دي، کېدا  شي په ، غشي دي

احساساتي وخت کې داسې خبرې وليکئ چې وروسته پـرې  

پښېمانه شئ، ممکن غلط ګمان وکړئ، ممکن ناسـم ضاـاو    

ې فسبوک ته وسپارل نور یې ټوله نړۍ مګر کله مو چ ... وکړئ 

ویني، فسبوک د څو ملګرو د بنډار ځا  نه د ، فسـبوک یـو   

 . چې د نړۍ ټول وګړي پکې راټول دي ،داسې بنډار ځا  د 

هڅه وکړئ چې احساسا  کنټرول کړئ، که مو په وس کې نه 

وه د غوسې او غاب په وخت کې ليکـل مـه کـوئ، ضاـر او     

دې کوي، د دغسې شـېبې ليکـل او   احساسا  عقل تر پښو الن

خبرې د منطق په تله کې سپکې خېژي او ستاسې په شخصـيت  

 . منفي تاثيرا  لري

په ژونـد کـې ر ـر     :ـ فسبوک د ساتيرۍ لپاره مه کاروئ   ۲

چې پر فسبوک  ،بېځایه محدویتونه خوند نه کوي، ښه خبره ده

لولو مګر بې ګټې او مذخرپ شيان او غېـر  یې طنز وليکو او و

موثره ساتيري مو پکې د شخصيت نه خالصوي، په فسبوک خپل 

نظر وليکئ، د خپل مبایل په کمره اخستل شوي، عکسونه او د 

خپلې سيمې ستونزې او خبري مسایل پکې وليکـئ، د خپـل   

. ..  ي کلتوري دودونه پکې معرفي کـړئ هېواد، کلي او سيم

چې یو ستاسې شخصيت ته پکـې   ،خو بې ګټې شيا مه خپروئ

 . دمه رسيږي او بل د خلکو وخت بېځایه مصوفوئص

عباد  چـې د خـدا     :ـ د فسبوک لپاره وخت بېل کړئ  ۳

لپاره یې کوو هم خپل وخت او ځا  لري، ټولـه ور  عبـاد    

کول هم د ژوند د تعادل اصل تر پښو الندې کوي او انسان لـه  

 . انسان لرې کوي

ستاسې د ټوله ور  فسبوک او هره ګړئ په فسبوک ګوتې وهل 

وخت تر وژلو اضافه ستاسې رواني مشکال  هـم زیـاتوي او   

 . نارامه کوي مو 

چې انټرنېټ مـو پـه ټـولينزو     ،شریکه تجربه ده وتاس اوزموږ

خواږه ملګري به کلونه پس پـه یـوه   . اخالضو منفي اغېز کړ 

ګرو ږنـې  او مجلس کې راټول شي خو تر لنـډې پوښـتنې   

ک کې لګيا وي او تر څنـ   وروسته به ګورې چې ټول په فسبو

ناست ملګري به یې یوازې پریښي وي، فسبوک مو که د لـرې  

ملګرو سره نږدي کوي خو له نږدې ملګرو او کورنۍ مو لـرې  

 . کوي

چې د فسبوک لپاره وخت بېل کړئ، په خـال    ،باتره دا ده

وخت کې یې وکاروئ او یا هم یوازې هر ساار او ماښام یې یو 

  .ځل سر ورښکاره کړئ

: ـ د انټرنېټ زیاته کارونه مو له اصلي کارونو پاتې کـوي     ۴

، ههه ليکوال چې د ورځنيو پېښو، ټولنېزو، روانـي، تـاریخي  

په اړه به یې اوږدې تحليلي،  ... علمي پرمختګونو او نوښتونو 

تحقيقي، جامع او بشپړې مقالې او ليکنې کولې اوس یوازې د 

 . فسبوک په پوسټونو ګزاره کوي

نور خلک چې باید د ورځې په اوږدو د خپل مسلک، دندې ر ر 

د وخت نه تنظيم یې د اصلي کار . او ذوق اړوند فعاليت وکړي

خنډ او ټول وخت یې په فسبوک کې ضایع کيږي، له فسبوک او 

ټولنيزو رسنيو د اړتيا تر حده استفاده ګټـوره ده، مګـر ټـول    

ېدو المل وخت فسبوک ته ورکول ستاسې د اصلي کار د پاتې ک

 . ګرځي

ـ په فسبوک کې د استخباراتي پېښو او آوازو په شریکولو او   ۵

زموږ په هېواد کې ر ر هېوادونه په : خپرولو کې احتياط وکړئ

تېره ګاونډي استخبارا  کار کوي او هره استخباراتي اداره د 

اکثره وخت بـه داسـې آوازه   . خپل هېواد د ګټو لپاره لګياده

خو خلـک بـه یـې د     ،ه به دروغ ويخپره شي چې سل سلن

واضعيت په توګه ومني، په خپرولو کې به یې برخه واخلي او په 

 . دې سره به خپلې ټولنې ته تاوان واړوي

کسانو د جنسي تيـري آوازه   ۵۴۵د لوګر په ښوونځيو کې په 

ممکن د څلور یا پنځو کسانو تر تعداد پورې رښتياوي خـو پـه   

ټـول ولـس، آن نړیوالـو د     دومره لو  شمېر دروغ وه مګر

ریښتيا په توګه ومنله، چې پدې سره مو خپل فرهن ، عقيده او 

د نورو دغه شان نور ر ر کارونه چې اصالً اخالق داغ دار کړل،

هېوادونو استخباراتي پروژې وي، یـا د ولـس د حساسـيت    

پارولو،  یا د نظام، یا د ولس د بدنامولو لپاره ریزاین شوې وي 

 . شریکولو کې یې احتياط په کار د  په خپرولو او

زار بپه نړۍ کې اکثره ا :ـ له انټرنېټ مثبت ګټه پورته کړئ   ۶

خپله ژبه هم کال ده هم ]د کارونې مثبت او منفي اړخ لري، آن 

په انټرنېټ بېځایه وخت تېرول که له یوې خـوا ستاسـې   .[ بال

پيسې او وخت مصرفوي له بلې خوا مو په همدې ساتېري عاد  

کوي، کله چې په انټرنېټ کې د لوڅو فلمونو یا ورتـه نـورو   

مسایلو په کتلو کتلو عاد  شوئ مثبت اړخ یې درڅخـه پـاتې   

چې سکس که یو کس زیا   ،کيږي، نوې څېړنې په راګه کوي

وګوري پرې روږد  کيږي، دغه شان مو که ځان په مطالعـه  

د  پکې روږ ۍخو که مو ځان په ساتېر ،عاد  کړ ګټه مو وکړه

 پا                         . کړ بيا به د ګټې اړخ پاتې وي

 

د ټولنيزو رسنيو د 

 کارونې اخالق

 

برخه دویمه   و؟ړڅنګه خوشاله ژوند وک  

 عطا محمد مياخېل : ژباړه 

 :   خپلې وړتياوې وارزوئ

له،   خپلې وړتیاوې وارزوئ او له هغو څخهه اهار واخ     

وګورئ  چې له نهورو څخهه اهوا اهار رهه تکوهک  اهو          

ش، ؟ په اوا اهار اهې ارهارر لهکئ ؟ م اهوا اهار تکوهک         

اېهه س وساوههو لههه پههار  دوههاو او م نههورو لههه پههار  وههخ    

م ؟ اله چې تاوو اوا اار په رهه او وه ه توګهه تکوهک      

اړئ  نو په ډاډ وک  ویلی شم  چې ډېک خون  به تک وهه  

 .  اړئ

 :  اړه فکر وکړئ د تېرو په

تل م خپلو تېهکو پهه اړ  ر هک واهړئ  چهې تهک نه  ور هې           

اواو څیزونو وساوو پهه بکیهااې ار هه ونهر  مرلهوم        

هکواکو ماوې اارونه شسه  چهې تکوهک  یهې اهړئ  چهې      

تکوک  اوس یې نه یوازې وساوو له پار  بل ې م نورو له 

 .  پار  هم ارزر  لکي

 :  له نورو سره مرسته وکړئ 

م یوازېسههههور  ور . م نههههورو اکوههههسې تههههه ور ومان هههه،   

احساس هغه اراس انساو ته  س وراوي  چې پهه خپهل   

 ون  اې یې اصلي اوخه یوازې  او وي او بک ع ه  م  

 ون  تک ټولو خوشاله شېبې  له نورو وهک  م اکوهسې او   

 . ه  ارۍ پکاراس انساو ته غېږ وراوي

 :   اغېزه ولرئ

نهه،  تاوههو م خپههل ع ههک پههه    اغېههز  ولههکئ او اغېههز  وا    

اوږمو اې م  ونه  لهه لهوړو او  ورو وهک  اخهاا  شهوي       

په ټولنیزو . یاوس، او ډېکې تجکبې او تک  وه اړې مي

رعههالیسونو اههې پههه ګههروو وههک  اههو   شهه،  لههه خپلههې     

عل ي او اسل ي وړتیا څخه پهه ګههه اخیسهسنې  نهورو     

تههه م خهه ا   وګههه شهه،  او نههور لههه خپلههو تجکبههو څخههه     

اهههړئ  ما اړی هههه بهههه تاوهههو تهههه م مې رکصههه       بهههکخ   

مراړي  تکڅو نوي څیزونه زم  اهړئ  ما ټهولنیز تعااهل    

به وساوو م ر ک م یهووالي م پیاوړتیها  اهل شهي او مغهه      

راز بههه وساوههو پههه روانههي او  سهه ي حالهه  بانهه ې ا بسههه  

 .  اغېز  واړي

 :  ستاسو د خوښې وړ کارونه

یهې اهړئ  ر هک     خپل م خورې وړ اارونهه پیه ا او تکوهک      

واړئ  چې له اواو اارونو وک  ډېک  زیاته اینه لکئ  پهه  

ه غه بکخهه اهې رعالیه  واهړئ  م خورهې وړ اهارونو پهه        

تکوک  اولو اې شور  شوق او لېوالسیا شهسوو لهکي  چهې    

 . ا بسې اغېزې هم له  انه وک  لکي 

 : بېکاره مه اوسئ

 م  ون  په هېڅ پړاو اهې بې هار  اهه اووه،  تهل ه هه        

واړئ  چې یو اار تکوهک  اهړئ  م خپهل پکاخسه  لهه      

پار  ډېک اورښونه واړئ  تک څو شهاته پهاتې نهه شه،      

شاته ت  اه ان،  بل ې ه ېشه م پکاخسه  پهه حهاس    

اههې واووهه،  م ا بسههو حکاسونههو او خو ښههسونو پههه     

 .  پایله اې تاز  رکصسونه او اوقعیسونه را څکګن ېږي 

 :  د خپلې راتلونکې په اړه فکر وکړئ

له تېکو څخه یې زم  اهړئ  پهه اوس اهې  ونه  واهړئ        

او م راتلهههون ې پهههه اړ  ر هههک واهههړئ  م خپهههل ع هههک م    

ډېکوالي تک اغېزې  ن ې اه را ،  له اوس څخه ګههه  

واخلهه، او م خپلههې راتلههون ې پههه اړ  ر ههک واههړئ  م      

خپلې رورانه راتلون ې له پار  ن  ډېهک  ه هه واهړئ     

و بکیه  ټااهل شهو   خهو م     اه څه هم م زړر  له پار  یه 

هک رکم وه  لهه هغهه ترهویک او روحیهې وهک  تهړاو لهکي         

اههوا  چههې م  یههې پههه خپههل ،ههه  اههې لههکي  ما تاوههو     

یاوههس،  چههې  انونههه م  ههوان، وړ ګ هه،  یهها م زړرهه   

غلطو نظکیهو تهه پهه خپهل ،هه  اهې  ها  وراهوئ  اهه          

هېکوئ  یهوازې یهو  هل  ونه  اهوئ  نهو خپهل ع هک او         

   پا                        .  وئ ون  بېځایه اه بکبام

 

دهيواد دسمسورتيا او ښکال لپاره نيالګي کينول ثواب 

چې او ستاسو د روغتيا او سالمتيا سبب ګرزي؛ راځئ 

له یوه لوري  کينوو،  ییو نيالګـ کې یو وسيم وپه خپل

ورپه برخه کړي  وده دنيالګي کينولو فرهن  ته به مو

د نيالګيو غوڅولو او ضطع کولـو  به  وي او له بل پلوه

 .  وټ څخه له منځه وړي ويدهيواد له ګوټ ګ فرهن 

 (جریدې مدیریت)

 

 !هموطنان عزیز

    ضکرراذ لیرر  کیوضررا برری ا  یاطرراا ب رراطی ی ررواطیا     ضا ررا   رری 

 : ی عاذ ضمایطد 

 .هایاان     و  ضه با آب وصابون  کی  ً ب ویطد دست – 1

هنگام سیفه وعطسه دهن وبطنی تاضی  با  اسک، دسامال ویا   ضر   – 2

 .با و بپوشاضطد

   تماس ضزدیک با  فی د که  باال به  کرام ویرا  یرزس هسراند  رود  – 3

 .د  ا کنطد

 .اوشت وت م    قب      و دن  وب پ اه کنطد  – 4

ماس برا یطو ضراذ    وسرای   ظرافمای  اضنرد دسراک ، د هنگام ت – 5

 . اسک، عطنک،  و ه وچپن  سافاده ضمایطد

 . ین پطام   طیف و   ذ صظت عا ه به شما تقدیم شد 

 

  !استصدقه  نهال غرس 

می  اق س اوالا  غکس نراس و اش  نبار را انحیث  ص قه  اعهالو ن هوم   غهکس    

اهه    نراس و حفاظ  از دو مر روشنی ارشامار اوالای یک خ ا  به نوع بشکاوه  

رارتبههاب بهها غههکس نرههاس  رهن هها ی ههها  م.  دیهه  پههاماو و اههوار بیشهه ار ب وهه  اههی

مرخسههاو از اکانبرهها تههکی  . شههفاو و ه ههه  انبهههي مر میهه  ابههی  اوههالا  او ههوم اوهه  

نع   ها  خ اون  ارکباو بکا  انساو و ی ی از زیبا تهکی  اظهاهک خلقه  درکیه اار     

عالم او   به ملیل نقش حیهاتی اهه مر زنه   اهی ت هاا او هومار زنه   بهه خرهو           

 . می  ابی  اوالا اورم تو ه خا  قکار اکرسه او  مر مر   مانسانرا مار

نراس شانی ی ی از رکهنگ میکینه اکما اا بهه شه ار ایهکوم اهه ه هه وهاله بهه انظهور         

 . وکوبز  واحار نرالشانی صورر ایگیکم

و یبه انحیث ارکام  ااعه ایباش  تا دنکا اسؤلی  ت اا   غکس نراس و اکاقب  از دو

و ن اینه    نرهاس غهکس   شه کم   ها  بعه    و ااان  نسل ارغانی خوممینی  انسانی و 

  .ن این  از دو اکاقب  

به انظور بربوم وضعی  احیط زیس   از ه ه ه وطناو عزیز تقاضا ای ن ها یم تها   

و وکوهبز  زاهی    مر زیبها ی طبیعه    با غکس نراس و اکاقب  از دو مر واس  ار  نیز 

ا هک ه ه  ببنه یم مر    ومار زنه   اوه     اه یگانهه اسه   و احهل زنه ای ه هه او ه      

وکوبز  احیط زیس  تعر  ن وم   والاسی نسل دینه   را تمه ی  و چرهک  زیبها      

 . طبیع  را زیباتک وازیم

 ریاست حفاظت محيط زیست والیت لوگر

 

 د احمدآغايخی خواجه سيرامگاه تارآ

دبهه   تههاریخی خوا ههه وههی اح  دغا ی ههی از  لههه دبهه ار تههاریخی و یهه  لههواک      

بش ار ایکوم اه مر  وار قطعه خها  شه ارقلعه بها   تپهه وهکد دبهام ولسهوالی        

  .اح   دغه و ی  لواک اوقعی  مارم

 

 

 

 

 

 

 

 

  خوا ه وی اح   دغا مر زااو ولطاو اح وم غزنو  اع هار شه     واخس او اقبک

وی ی از واخس او ها  مور  غزنویاو ش کم  ایشوم   ای  دب   مارا  یهک انهزس   

اع ار اکمی    اسکاکبع زای  را احسوا اکم  اه بش ل اسسطیل ۰۵۱بوم  اساح  

دبه   از اه    مارا  چرار رواق ا او مار وانب  قه ی ی ایباشه  ارتفهاع انبه  ایه       

اسک او    اوام ارکو ش   دب   وهنگ   خشه  خهاا و اهل      ۷۵۵۷زای  به ان ار  

 .ایباش 

 

 !غوښتنې دنوي کال په درشل کې دهېوادوالو

خواتههه زوراههوي    ،اههاس تیههک شههو  وههړ  هههوا مګکاهه      

مانسانانو او م هوا م اکغانو لپار  پسهکلی م طبیعه    

چههههې زاههههوږ   رهههه لی اووههههم او مرهههه ال انظههههک  م  

زیههاراب بزګههکاو پههه مې زینسههي اووههم اههې م خپلههو       

لپار  انظم پالو  هوړوي او ماهاس    واکون و او اکایل

 .  تک وه اويیې په پا  اې پایله 

بل ههې  مي  خههو ماههاس پیههل تههه نههه یههوازې بزګههکاو     

هکوګړ  اه منه   لهکي او یها بهې روزګهار  وي  مخپهل       

پهه  .  هوړوي   ونه ان ړي پالن لپار وړلو پکا م ون  

هک اار اې تر یم اوپالو مرلومس انساو مبکیها لهوړو   

 . ر نږمې اوياوخوته 

 بېالبیلههوتیکاههاس چههې پههه  ن ونههو او ه هه ا رن ههه پههه  

م  ح واهه  اونانهه ریو اههې تیکشههو  نهه  هههک ارغههاو لههه  

هیلههه او غورههسنه لههکي  چههې نههور  اخالفینونههه  لهه  مو

ارغاناو بې ووې شوي  م  ورولو او اړی لو تواو نه 

وهک  وهم  م   منوي ااس په لواړیو او م پیلیه و   نو.  لکي

 . رات  ته هیله ا  ميررسینې وولې 

: هیلهې لهکي او وایهي    ډېهکې  اهاس اهې    يارغاناو پهه نهو  

 وههه تکخههې تجکبههې تک  و څوالونههومولهه  چههې م تیههک  

اړې  نو ای ا  شهي ممې اهاس لپهار  ح واه  م ټهوس      

والوتههه ما اابسههه اههړي هېوام ههواا او واا پههه وړتیهها 

چې ررسیا هم ول  ته اوا خ ا  چې په پهاا اهې یهې    

  وا   نهه مي شهوي   ېمرلوم او هغسهې ل هه چهې شهو    

او مخل هو هیلهې   بای  چې په خپلو اړو  انو ومریږي 

 .راوغوړوي 

لهههه  پلهههو طکحهههه اړوپالنونهههوخبایههه  م مولهه   اوس نو 

چهې   اابه  اهړي   هغهه څهه   ول  ته  په ع ل اهې   اخې 

 وبههې روزګههار  مهههم مولهه  پههه ګهههه ت ههاا شههي او هههم      

 .اسانو لپار  م ااراولو چان  په پاا اې ونیوس شي

پکاخسییهههایي  ډاډاههه  اانیههه   م هېواموالهههو تهههه 

اچههوس  بههې روزګههار     ر  پههکو ې پههه   واوبنسهههیز

  ماماري یاوې بکابهههکوسدوهههانس ي وانانوتهههه اهههار

رسام اخه نیهوس او ه  ارن هه م مولسهي اماروپهه     

چوااټ اې م روابطو  ا  پهک لیاقه   اوهسع ام    

ماهغههه اړنههې مي   وس او ر ههکي وړتیهها بانهه ې بهه ل  

چهههې اهههه چیکتهههه مولههه   زا تههه ابیک پهههه پهههاا اهههې  

ونیسي اومع لي ای و پالو یهې وهم ووهنجوي     

ړیهه لی غو یو ر م بهه بخسډېههک څخههه بههه هېوامنههو م

ټوس او ا  بهه یهې م وحه ر او م الهي یهوالې       ټغک 

 .ټغک ونیسي

 يولهه  تههه هههم  زا ګ ههو چههې م پسههکلي پههه رهه ل      

والهههو تهههه م خههه ا  او   هېواماووهههم اهههې خپلهههو   

پههه دبههامولو  و سههورلو اومنیههال یو پههه   هېههوامم

ه واخلههي    ههه نیههال ي  بکخههاینولههو اههې رعالههه  

مطبیعههه  رههه ال تهههه زرغهههوو رنههه  وراهههوي او     

ن ي نسهل لپهار  زاهوږ م س نښهه پهاتې      اومراتلو

 .اسانوته رویږي واواوار یې ه  غ

   ههان ړې  اووههم اههې نههو را هه، چههې مپسههکلي پههه 

اههه مولهه  وي اواههه      اههاري پالنونههه  ههوړ اههړو   

والوتههه اوږ  پههه اوږ   هېواممواړ  پههه ګههر    ؛ولهه 

په و سورونې او روغونې  هېواماار واړي او م 

  .ګااونه پورته اړي  ګړن ياې 

وشهو    یهې نو بیا به خپلو هغو هیلوته چهې یامونهه   

 یههههوپکاخسلليپههههه چه هههه، وههههک  وروههههیږو او م   

 بههههه اوډاډاهههه  ارغانسههههساو م مر لههههومو شههههاه او 

 شاهلل او. ووواو

 »ستانکز « شيرمحمدامينيليکنه 

 


