
 

!تـسا اـی مـلـارات مـتخـظ افـحف ؛گیـرهنـای فـراث هـظ میـحف  

 

  

 

 

 

  

                                                               

 

 

                           

 

                                             
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

دسولې نړیواله ورځ هرکال دنړۍ  په ګوټ ګوټ او همدارنګه زموږ پهه ګهراه هاهواد    

افغاه ولس  دغې پرتمینې .مه نیټه  لمانځل کیږي  ۱۳د میاشتې په  يافغانستاه کې د وږ

څه دپاسه په څلور لسیزو جګهړو  دوی لیوال په دې دي، چې ورځې لمانځلو او راتګ  ته  

 .الهم دوام ورکوي او   يدکې ژوند په ناخوالو او دربدرۍ تار کړی

افغانانو د تارو . افغانستاه کې دسولې ورځ دشهیدانو  د اونۍ سره جوخت لمانځل کیږي

ه او معیهو   جګړو په پایله کې زیاتې قربانۍ ورکړي له دوه میلیونو څخه ډیری  شهیدا

 یاو دهغهو  ېدعاګهان ولس ته شوي ، نو ددغې اونۍ د درناوي لپاره  د شهیدانو ارواوو 

 .   لاږيپیغام  او تسلیت  ډاډګیرنې ته د کورنیو ېپات

نوي نسل ته  دا پهه   ؛کولکارنامو اوسرښندنو یاد تازه د شهیدانو او غازیانو د  افغاه ولس

رونه له هاواده قرباه کړي، بلکې  دخاورې پهه  چې افغاناه نه یوازې خپل سډاګه کوي، 

ساتنه او خالصوه کې له ویاړ نه ډګ تاریخ  هم پریښې دی، چې نه  ورځ بایهد دخپلهو    

 .کارناموته درناوی  ولري او رواه سیاسي کړکیچ ته دپای ټکی کاږدي پلرونو او  نیکونو 

ي، چې د سولې خونهد  په هاواد کې د تلپاتې او باعزتې سولې لپاره ټول ولس لاواله، د

وڅکي، ځکه دوی له جګړو کرکه پیدا کړې، نه غواړي، چې نور دې افغانستاه په اور کې 

راهیسې د سولې خبرې پیل شوي، خو داچې دسولې پهرمخ   ېمود ېله ډیر . لولپه شي

د وخت پر اساس  بهه  دا هغه پوښتنې دي، چې  ؟دلپراته خنډونه او ځنډ ولې رامنځته کا

 . بحث ته اړتیا ده د دې لپاره اوږ ؛او په هر حال شي ل ووی ځوا  ورته

 لپهاره  کاروانونو، مدني حرکتونو او تر ولسي وګړو، چې د سولې راتلوودتارو سوله ییز 

اوسمهال ټول  هڅې کړي او له جګړو ښکالو اړخونو یې د روانې جګړې دریدنه یې کړې،

 په چټکۍ توګهنه غوښتي، چې  (حکومت او وسلوالو جنګیالیو)دواړو خواوو  ولس  هم د

خو له ناکمرغه په دوحه کې  . بی  االفغاني خبرې پیل او اوږدمهاله اوربند دې وکړي دې 

هیلهه  بی  االفغاني خبرې پیل شوي، موږ هیله م  یو، چې مخامخ خبرې به هاوادوالو ته 

 . ورکړي زیری بښوونکي 

ر وسلوالې ډلې او حکومهت دې تهه   پورته کول به اه شااهلل ډیر ژ ېمیړان دسولې غږ په 

کهه چارتهه   . يژوندۍ کهړ رامات کړي، چې د ولس غوښتنې ومني او د هغوی هالې را

، نو ډیر ژر به په هاواد کې دتلپاتې سوله لمه   دهاواد له هر کونجه دسولې غږ پورته شي

 .مخ پر غوړېدو وي 

څنګه چې نو  ،یزه اړتیا دهرماه او دغه راز زموږ ټولنآسوله الهي امر، د افغانانو تل پاتې 

ته غاړه کیږدي او ههم د   هم الهي امر جګړې ښکیلې ډلې دېپه ځانګړنې لري باید  دغه

په هاوادوالهو تپهل شهوې او دهاهواد      جګړه غهځکه د. درناوی ولرينو ته ولس غوښت

 . دخاورې  دښمناه غواړي، چې ددغې جګړې اور ته نور هم پوکی ووهي

له  بیوزلۍ، ناقانونه کډوالۍ او نورو کړاونو سره مخ شهوي،  دجګړو پرمهال افغاه ولس 

ترکومه بریده چې زموږ هیوادوال د یو ډاډم  افغانستاه په هیله دي، خو دغه آرماه یي 

 . ال  پوره  شوې نه دی او اوس هم په خپل هیواد کې سره کړیږي

پای ټکهی   چې هیڅ لوري ددې مظلوم ولس له کړاونو ډک ژوند ته د، اصلي خبره داده

خو دا چې خپله افغاناه په خپلو کې . زیری یې پرې ونه لوریده راتلو کینښود او د سولې

معضهله نيهي   سیاسی ه سره روغه جوړه ونه کړي، هاڅکله بهرني هاوادونه دافغانستا

د دوی مالتړ او مرستې ته اړتیا لیدل کیږي، چې په دغه ملي پروسه حلوالی، بلکې یوازې 

 . غاه ولس سره پاتې شي کې له اف( سوله)

د ولس یوازینۍ غوښتنه له دولت او  وسلوالو ډلو نه داده، چې دخلکهو اوسهنۍ هیلهې    

مړاوې نه کړي، ژر تر ژره دې د رښتیني سولې راوستو په لټه کې شي، چې نهور افغهاه   

 .ولس د آرامۍ ساه واخلي 

درګرده او دوی غواړي، چې هاواد کې دې سوله وشي  وسلوالې ډلېدخلکو په وینا،که 

دا په حقیقت کې پر ولس ملنډې وهل دي، خو که رښتیا دوی  ، ويجګړو ته زور ورکخپلو 

ي او بیا دې پهه  کړاوربند و اوږدمهاله لومړۍ ځل دې دسولې لپاره ژم  پاتې کیږي، نو 

او  ېاو دبی  االفغاني خبرو پایلهه دې هاوادوالهو تهه م بته    خپلو کې سره روغه، جوړه 

پر افغاه ولس ولوروي، چې افغاه ولس دسولې په تمه  دي، نو دغه  زیری  دسولې راتلو

 !تل دوي سوله او مړ دې وي جنګ .ورسیږي ژر تر ژره ده،  چې سولهستر آرماه ته 

 پاماه تربیا دخدای 

 مدیر

ګڼه پنځمه لومړی کال،(  ۹۹۵)پرله پسې ګڼه                      دوه ویشتمه سپټمبر عیسوي کال د ۰۲۰۲، د لومړۍ میاشتې تلي دکال  ۹۳۱۱شنبه دسه   ۱ 

 !هسوله الهي امر او د ولس غوښتنه د

 

                        
...سرلیکنه               

ل. هـ  ۱۱۳۱:  د تا سیس کال   

 ( کرم اهلل وجهه) ياو اب  النجار له حضرت عل يطبران

(صلی اهلل علیه وسهلم )رسول اهلل  ېچ ي،نه روایت کو
  

ور  خویونه  ېتاسوخپلو اوالدونو ته در: يد يویل

مینه، دهغه دکهورنۍ مینهه    يستاسو دنب! وښیئ

 .اودقرانکرم تال وت

دعرش په هغهه   ( ج) ځکه دقراه حافظاه به داهلل 

ې چه  ي،له انبیاو او نیکو خلکوسره و ېک یسیور

 .يپه هغه ورځ بل ځای سیوری نه پیداکیږ

 

 

الدین جیالني د لـګرر لـم کي ـي    ء دولت وزیرغالم بها

ــیالب  ــ  د ســیال        ــم وک ــره منــم کړړ او نظــاکي بهۍ

ــر وړــت کرســ   کــی  د      ــ  ر .  ځپيــګ کګبنیــګ ســرال ی

جیالن  ډاډ مررړد کـیب  ـ  دوخ ړپيـ  غګېـ ړ  لـم      

 ــ  د ژب دالب ؛نییــګال  لــګلړ  ســرال هــک يــری   کــی  

  . هغګخ لنګا هک د کرس ګ لیه ریل يي

ــی  باز      ــیب  ــ  ه ــم ډاډ وبک ــګرر اوســیدون ګ ت دال د ل

 . سپمګ م کرس   بم لم دوخ منم ون

لګرر والـي کممـد اجمـل يـاال رـګب و انـدی د  ۍی ـي        

ــت        ــ  د دول ــم ک ــم برړ ــابزی ر ــدی د کۍ ــر و ان ریښــګ ر

وزابت منم کړړم وکیالب   د ړي ـګ د سـ ګن و د  ـل    

  . ګ لی ا ین راکګنم او ت کی  د رم راب ی  ی

ــ  د      ــیالب  ــ ــ ړم وکــ ــګب غګېــ ــاال رــ ــګرريــ ــت  لــ والیــ

کــــالي زیانګنـــم اوېــــ ي او  ډیـــرخ  اوســـیدون ګ تــــم  

 بکرنی ی ځم   ی     د یګ کال ړګابیګ ثمـرال یـ  وال  

 لم کړیځم تيييب    باید ژب تر ژبال لم کرکـ  منـم دوخ  

  . تم کرس   باوبسیږ 

رم راب یـګ لـی ا یـن    لګرر والي د ړي ګ د س ګن و د  ل 

 ـ  بایـد    بو اندی ونم هک وکیل او غګې ړم یـ  وکـیال  

 . رم دی برړم ک  جدم رام ويي

ــ    ــادون  و  دالب  ـ ــدی وب  د یـ ــم همـ ــیال   ٠٥٥ رـ  سـ

ځپيګ کګبنیـګ بانـدی د لـګرر والـي کممـد اجمـل يـاال        

رګبب د  ۍی ـي ریښـګ رـر و انـدی د کۍـابزی رـم برړـم        

ــر غــالم بهــا    ــت وزی ــدین جیء کــ  د دول ــګ  ال ــي او ی الن

يــم ر نــګبو کیــګولیړګ لــم لــګب  د ړــګباکي او غیــر    

افغانۍ  ۱٠٥٥٥ړګباکي تګکګ تر مړګ هری کګبنۍ تم 

 . نقد  کرس ګ لیه هک ریل يګال

 د والیت مقام رسنیز مرکز

 
د خبرياالنو د خونديتوب کمیټې 

 شوهتر سره میاشتنۍ ناسته 

ــاالنګ د     :کــم  ۵٠دوږ   ــم کقــام کــ  د ړۍری ــګرر والیــت ر د ل

د    ړګندی ګ  کمیټ  رم کیاي ړۍ ناس م ک  ددی والیت

   کرس یال  آغي  باب ـ  سـ ان  ه سـربیرال د لـګرر والیـت     

د ا العاتګ او فرهړـګ بیـیس عۍـدالر من تیـلب والیـت      

 لـګرر کـ  د ړپيګاکـګ     کقام ویاند دیداب ا مـد لګنـګب رـم   

ژوبنالیــ انګ د لــګلړ  کوــر نــګباي ســ ان   ب د لــګرر د  

ړۍریاالنګ د ړګندی ګ  کمیټ  کور ړـا  ولـي ا مـدز ب    

غیو او یګد غږیــ و بســړد ا العــاتګ آکــر اکــین اي   ــ اب  

 .ؤ  دول ي ویاندویانګ رډو  کی

ــاتګ او فرهړـــګ بیـــیس       ــډال د لـــګرر والیـــت د ا العـ غګنـ

بریـ  لـم اجړـډا    عۍدالر من تیل رـم ړۍـرو ریـل يـګال او و    

ســرال ســک رــم لــګرر کــ  د آزادو ړۍریــاالنګ د لــګلړ  کوــر        

نــګباي ســ ان    ړۍــری وکــیی او یــګ يــمیر ســ ګن ی یــ  

  . يری   کیی

 د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر لوګر ته سفر وکړ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يګکاتګ د و اندی کګلګ ترمړګ وویـل؛ د  رر تیاو د ک

لـــګرر ډ ـــرخ اوســـیدون ي ب رـــرا  د  او لـــم ســـن ګ 

اق صــاد  ســ ګن و ســرال کنــاکو د ب ــ  وبســ یګ     

ســ ګن ی یــ  ډیــری ســیالبګنګ دوخ نــګب هــک وځپــل او 

ــیال؛ د ړي ــګ      ــم ک ــی  د ب دوخ زیات ــم جــګ ی ک دوخ ت

 . کرن  ی ځم   زیات  ویجا ی يګ  د 

د کۍـابزی رـم برړـم کـ  د      د  ۍی ي ریښګ رـر و انـدی  

الــدین جیالنــي د جالل مــ    ء دولــت وزیــر غــالم بهــا 

ــګب ب ــجمهـ ــګ   یـ ــګ ترمړـ ــدی کګلـ ــام د و انـ یس د ریغـ

ک ضـربو   ٠٥٥٥کهال رم عاجيم تګرـم د لـګرر    داوویل؛

کګبنیګ تم د ړګباکي او غیر ړـګباکي کـګادو د ویـ     

   دغم کګاد بـم لـم رالزک ړـ  لـګرر تـم       بلیه ریي ږ 

 . ول ږدول ييبا

جیالني زیاتم کیال؛ لګرر تم د نګبو کرس ګ تـر بسـیدو   

نــن اتــم نــیک کیيیګنــم افغــانۍ نقــد  کرســ م هــک باو ل 

يګیب    رم لګرر ک  د ر ښګ رر و انـدی د کۍـابزی   

ــم د     ــم هـــری کـــګبنۍ تـ ــيم بـ والی ـــي کمیټـــ  رـــم فیصـ

زبال  ۱٠٥٥٥ړــګباکي او غیــر ړــګباکي تګکــګ تــر مړــګ   

 . افغانۍ نقد  کرس م هک وویول يي

د  ۍی ي ریښګ رـر و انـدی د کۍـابزی رـم برړـم کـ  د       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ر ښـګ رـر و انـدی د کۍـابزی رـم برړـم        :کم  ۳د وږ  

الدین جیالني د س ر رم لګکییګ ءولت وزیر بهاک  د د

د  کــ  د لــګرر والــي کممــد اجمــل يــاال رــګب ســرب رالب   

س  یـی  اي سـ ان   ب د والیـت    ییوالی ي يګبا ب

کرس یال  باب   س ان  هب رـم ولیـي جررـ  کـ  د     

 ـ  نۍـي ز ب   آانجړیـر کممـد    ولګرر د ړي ګ اسـ از 

ــدب همــا ا مــد ب والی ــي      ــد کګکړ ډاکټــر کممــد ړال

ګبا غی  سـید قریـ  اي سـاداتب اکړیـم قګکانـدا       ي

یس یـ کل راسګال ا مد فیصل اي دادب کيي اکړیـت ب 

ــدا  او د    ــډو قګکانــ ــدال ظیکب د کګکانــ ــروال عۍــ ډرــ

 . ا وندو ادابو کیګولیړګ سرال ولیدل

رــم ریــل کــ  لــګرر والــي کممــد اجمــل يــاال رــګب یــاد     

رــالو  تــم د ېــم باغالســت ترمړــګ وویــل؛ د ســروی  

ــم کرکــ  او       ــاتګ لــم کنــ  ر ــګ ک يګک ــګ د لګکینی لیمګن

کګبونم سل سـيړم لـم کیړځـم تييـيب      ۰٥٥ولیګالیګ ک  

تنریـ  يـګ     اًنګب کګبونم هـک قیـم  ( ۱٥٥٥) مم باندی

. ید او دغم ډول ډیرخ کرنیـ ی ځم ـ  ویجـا ی يـګ    

 دال زیاتم کیال ددغګ سیالبګنګ لم اکيم یګ تـن ه ـګادوال   

 . او دبی تړم لپیا  يګ  د  یرم يهادت بسیدلکګ

دغــم باز رــم ولیــي جررــم کــ  د لــګرر اســ ازو ډاکټــر  

کممد ړالد کګکړدب همـا ا مـد  او د والی ـي يـګبا     

  سیالبګنګ یس  یی  اي س ان    رم واب سرال دیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبری  رم لګرر ک  د ړۍریاالنګ د ړګندی ګ  کمیټ  

ــګ يــمیر اندیښــړ  او       ــک ی ــي ا مــدز  ه کوــر ړــا  ول

 . کو الت و اندی کیل

رســ یال  آغيــ  باب ــ  ســ ان  ه د  د لــګرر والیــت ک

تـم   خړۍریاالنګ لګلګ س ګن و تم د بسیدري رم تیاو دو

بســړۍ ددی لــګلړ  ب  ــ  ډاډ وبکــی او زیاتــم یــ  کــیال 

ــدال دال    ــ  دن ــم او غــږ دخ او دا ی ــ  بســړګالګ او   بړګل  

 . بسړیګ تم بم راکيرنم کګ 

 

 

پیراموه صلح و مذاکرات بی  

 االفغانی نيست یی میاه

 جواناه راه اندازی گردید

 

 

 

 

 

 

ــم ــ  بـ ــ  آکګزيـ ــاب کرکـ ــړ  یاب  ـ ــتین بلـ  اسـ

 یــینویــت  یا العــات و فرهړــگ لــګ ر   ــ 

جګانا  دب کګبد  يح و آغاز کـااکرات   ا یک

همم جانۍم  ګبت  خ مۍت ها یاالفغان نیب

کااکرال   خبرناکم از  رف ها نی رفت و ياکي

ــرا    ــم  ــادقانم ب ــدال ړګاســ ړد ک ــاک خکړړ  نیت

 ـام   ۍايـدب یکـردم کـم  ـيح ک    ړمیرید ییآبزو

 ۲ه بقیه درصفح   .    بردابند

 

 


