
 

  
  

نرضه کوæنکوÜع وÜÜونÜتÜدمÜÜې ÏخÜÜÜرکÜÜوÜÜÜه لÜÜپ Ñæ åæÏÜتÑÇی نندÜÜپ äوÜÜت ìاÜسÑæ هÜیÜد 
ÜÜÜÜولې پÜÜÜÜه    مÜÜÜÜه  Ï٥غÜÜÜÜه ننÜÜÜÜدÑÇتوä چÜÜÜÜې Ï غبر

    ÊاÜÜÜثبÏ کېÑاالÜÜÜه تÜÜÜوب پ ÜÜÜ  Ï تÜÜÜالیæر Ïلو

    Ï ۍ Üه همغÜت پÜیاسÑ ختیاÇکلیوپرÏæÇ ãÇر æپر

کÜÜÜÜې   وپÜÜÜÜه ل Ñæ æÏº   رمخÜÜÜÜانو پÜÜÜÜچی åÑÇدÜÜÜÜننÏ

Ä نیستېÇغ ¡پرÏ ولې په . دیمه پاì ته Ñæس ٦بر

پÜÜÜه Ïې ننÜÜÜدÑÇتوä کÜÜÜې æÏ ÏلتÜÜÜي æÇخصوصÜÜÜي    

æÑÇÏÇ¡ خدماæÇ Ê السÜته æÇÑړنÜې ÏخلکÜوپرمخ    

  Ä íوÜش áÏوÜÜ ÏکلیÜÜوæÇ پرÇخیتÜÜا . ننÜدÑÇې تÜÜه Çی

رحکمÜت    رãÇ مشÜر ډÇک æپر ÊثباÏ یاستÑ

عصÜÜمت ÏننÜÜدÑÇتوä پÜÜه æÏیمÜÜه Ñæځ پÜÜه   Çهللا 

رæالیÜت       å کÜې¡ چÜې Ïلو Üوې غونÜش åجوړ

Ï ¡áتیاÜÜÜÜي   مرسÜÜÜÜلتæÏ ېÜÜÜÜین Ïې æالیÜÜÜÜت 

æÇخصوصÜÜي Ç æÑÇÏÇسÜÜتاæÒ¡ میرمنÜÜوæÇک  

Ï ¡Ä íثبÜاÊ برنÜامې       Üک äæ Ü شمیر خلکو 

  åړÇ هÜÜپ äتوÑÇدÜÜننÏ ېÜÜدې  یÜÜنÇړæ ÊاÜÜمعلوم

 á ºå چÜې یÜاÏ ننÜدÑÇتوä بÜه     æÇک Òیاته  یي ک

   åÑه الÜÜتæÑمخوæÇانې¡ خلکو ÇÑوÜÜایي شÜÜ

 íÑو æ مخامخ åسر ìæÏÏو í تر هوåÑÇ ک

ا خه  æÇ íخپلې ìæÏÏæÇ له خدمتونو ä خبرک

ستونزې ìæÏ ته په æیلوسÜرÏ åهغÜوì سÜتونزې    

 í ÜÜÜل کÜÜÜې   . حÜÜÜئیسÑ æÑوچا ÜÜÜ Ï رÜÜÜ ÑÒ یماÜÜÜش

    åدÜÜن ر ÜÜي  ÇÏÏسÜÜې ننÜÜدÑÇتوä پÜÜه جوړæلوخو

æ ¡å والسي جوړæنې نندÑÇې ې ک Ï یل چېæ

ه شÜي¡   Çبه خلکوته په ډÇÏنو ¡íشو áÏو ته Çی

ÏباÑÇÒمونÜÜدنې ÇæÇقتصÜÜاíÏ   هÜÜم  چÜÜې میرمنÜÜې   

رحکمت  .شي الìستپرÇختیاکې برخه Çخی ډÇک

      ºرÜمش ãÇرÜ æپر ÊاÜثبÏ رکې Çهللا عصمت پÜه لÜو

رجریÜÜدې خبریÜÜاá تÜÜه ææیÜÜل   ÏÏې ننÜÜدÑÇتوä : لو

 يموخÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ÏخدمتونوعرضÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوæنک 

ÜÜې ÇخسÜÜتوæنک   خÜÜه  ÏیوبÜÜل  يÏæÇخدمتونو

á ه ک Çپه ډ ìلو å. سرå پیژند : عصمت Òیاته ک

æÏلتÜÜي¡ خصوصÜÜي    Ï ºننÜÜدÑÇتوä کÜÜې   یÜÜاÏ پÜÜه  

 ÜÜÜ æÇ میرÜÜÜرکتونوشÜÜÜش  ÜÜÜې تÜÜÜ وکې لکÜÜÜه Ïکره

پیدÑÇæÇ¡ السي جوړæنې¡ ÏمختلفوسÜرلیکونو  

ÜÜې ماشÜÜینونه      ÏæÇ íکره ÜÜي تیÜÜه¡ قیمتÜÜکتابون

æ Ïیلو æړåÏ¡ چې Ä í . ÇÏنندÑÇې ته æړÇندې شو

رکې ÑÏیÜÜÜÜÜÜÜÜم کÜÜÜÜÜÜÜÜاìÏ á¡ چÜÜÜÜÜÜÜÜې      پÜÜÜÜÜÜÜÜه لÜÜÜÜÜÜÜÜو

 ãÇرÜÜÜÜÜÜ æپر ÊاÜÜÜÜÜÜثب Ï تÜÜÜÜÜÜیاسÑخیتاÇپرæÇکلیوÏ

Ïعرضه کوæنکÜو خدمتونوننÜدÑÇتوä پرÇنسÜتل    

í   .کی

  

  

  

  

ا شندå  گاä فرهنگ æÏست æالیت لوگرæÏ قلم ÂثاæÑ یک قلم سه تن ÒÇ ب

 صنایع Ïستی ÇÑ به Ñیاست Çطالعاæ Êفرهنگ Çین æالیت ÇهدÇ کرÏند
عبدÇلغفوÇæÑسÜتاÏ تÜاåÒ    ¡محمد شفیق پوپÜل  

گÜÜل  سÜÜه تÜÜن ÒÇ باشÜÜندå گÜÜاä فرهنÜÜگ æÏسÜÜت      

æالیÜÜت لÜÜوگرæÏ قلÜÜم ÂثÜÜاæ Ñ  یÜÜک قلÜÜم صÜÜنایع      

 ÏسÜÜÜتی ÇÑ غÜÜÜرÖ غنامنÜÜÜدì مÜÜÜوÒیم ÑیاسÜÜÜت   

ÇیÜن   بÜه    العاæ Êفرهنگ ÇیÜن æالیÜت   Çط

  .ÇهدÇ نموÏند Ñیاست 

ÂثاÇ ÑهدÇ شدå شامل یک قبضه شمشÜیر  

قدیمی یک عÜدÏ شÜمع æ äÇÏیÜک تختÜه     

 ìÒæÏ تÜÜÜÜÜÜسÏÒنما ìاÜÜÜÜÜÜج

  .میباشد

Ñیس ) پوپل(محمد شفیق

ÇطالعÜÜÜÜÜÜÜÜاæ ÊفرهنÜÜÜÜÜÜÜÜگ  

æالیÜÜت لÜÜو گÜÜر Ç ÒÇحسÜÜاÇ ÓیÜÜÜن     

  äاÜÜÜگ åندÜÜÜن  باشÜÜÜطææ یÜÜÜفرهنگ

    ÓپاÜÜÜس ÑاÜÜÜظهÇ منÜÜÜت ضÜÜÜسæÏ

äاÜÜÜÜÜÜÜÜمتنÇæ  تÜÜÜÜÜÜÜÜت : گفÜÜÜÜÜÜÜÜیاسÑ

Çست  مصممÇطالعاæ Êفرهنگ 

  ìاÜÜÜÜÜÜه هÜÜÜÜÜÜعرص ãاÜÜÜÜÜÜتم ÑÏ هÜÜÜÜÜÜک

ÏÇبÜÜÜÜی   بÜÜÜÜه  æ هنÜÜÜÜرì ¡فرهنگÜÜÜÜی

   لÜوگر¡  همکاìÑ مرãÏ شریف

 .فرهنÜÜÜگ ÇصÜÜÜیل ÇفغÜÜÜانی ÇÑ تقویÜÜÜت بخشÜÜÜد   

همچناÂ äقاì پوپل ÒÇ تماã باشندå گاæ äالیت 

لوگر میخوÇهد Çگر ÑÏ خانه هایشاÇ äثاÑ قلمی 

ظÜÜÜرÝæ مسÜÜÜی سÜÜÜفالی  ) نسÜÜÜخه هÜÜÜاì خطÜÜÜی(

ÜÜت  قÜÜند جهÜÜته باشÜÜشÇÏ تیÜÜسÏ نایعÜÜصæ  دیمی

Ñیاست ÇطالعاÊ  هبÂنرÇغنامندì موÒیم لوگر 

تÜÜا باشÜÜد بÜÜه شÜÜکل      ¡æفرهنÜÜگ ÇهÜÜدÇ نماینÜÜد   

   . مسلکی æبهتر äÇ ÒÇ نگهدìÑÇ بعمل Âید

Ïقابل یاíÑæÂ ستÇ¡     ÚوÜیکه هرنÜشخص äÂ هر

نمایÜد بÜه    ÂÇثاÑ قÜدیمی Ç Ñ بÜه ÇیÜن ÑیاسÜت ÇهÜد     

ÇشÜÜته ÇسÜÜم همÜÜاä شÜÜخص ثبÜÜت æبÜÜه نمÜÜایش گذ 

Ïمیشو.   
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

راطالعاتواوفرھنګ ریاست    : دامتیازخاوند   دلو
  »ستانکزی«امیني شیر محمد : مسئول مدیر

  ٠٧۴۴۴٢۶۴٢٨/ ٠٧٠٧٢۴۴٢٢٨:    ېشمیر داړیكې
   او» صفا«امین هللا ، » پوپل«محمدشفیق :   کتنپالوې

   »سلطانی« زاھد محمد
  "عدیل" حمدموسی  م   :  یال خبر

  »ستانکزی« امیني: ډیزاین کمپوز او 
           shir.stanikzai2@gmail.com      : نالیک  بر

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دغبرولې میاشتې اولسمه د ۲۰۱۵ عیسوي کال دجون اومه      (۴)        پرله پسې ه (۶۹)    لوم کال لوم ه 
 

  Çطالعیه Ñیاست Çطالعاæ Êفرهنگ

طوÑیکه شما ÑÏجریاä هستید هر Ñسانه که به فعالیت ÂغاÒمی 

طبق قانوä نافذå کشوæ ÑطرÇÒلعمل معینیت محترº  ãکند

Ò جوÇ :  نشرÇ ÊÑÇÒæ ÊÇطالعاæ Êفرهنگ مکلف Çست که

شانرÒÇ Çمعینیت Çخذæیک کاپی æتمدیدì جوÒÇفعالیت 

Çسناæ ÏجوÒÇفعالیت شاÇÑ ä به Âمریت ÇطالعاÑ ¡Êیاست 

 Ôæبد åیندÂ غیر مسولیتÑÏ فرهنگ تسلیم نمایندæ ÊطالعاÇ

 Ïسانه خوÑشتÇÏ هدÇنخوÇÑ حق شکایت åنگاÂ ¡Ïهد بوÇخو .  

 

ي     پ Üوæن  Ï ېÜوې میرمنÜرکې ی å   جوړæلوه لÜو ÜکÑæ هÜمک  åÑاÜلپ  

ولې ٣ ر مرکزÇړæند Ï  :مه Ïغبر ي ÇÏæنÜ     لیاÓ خاä بابا ÏÇ Ï لو Üوæن  Ï نکېæیدÜسæÇ وېÜي یÜکل 

å جوړæلو مکه Ñæک مکه په نوموړí کلي کې Ï یوې میشتې æÇسیدæنکې له خوÇ په  . لپاåÑ یوجریب  Ïغه 

ي تÜه ÇÏæ ÏنÏ Ü جوړæلÜو پÜه موخÜه        ډÇ Ï áæلحاÇ ÌحمÜدجاÏ ä نجونÜو   æړیا  Üوæن ني  æÇ هلکÜانولوم

åشو á رجریÜدې خبریÜاá تÜه ææیÜل    . Ñæک ÏغÜه  چÜې  : Ïپوهنې Ñیاست æیاندمحمدشاå پوÑعرÏ Èلو

ه کاله  ی پن مخکې åÏÒ Ï کوæنکوپرمخ پرÇنیستل شوåÏÒ æÇ ì کوæنکي یې ÓæÇ مهاÇÏæ Ï áن وæن

ې په نیوá شوí کرÇیې کوÑ کې پرمخ بیایيÇمله Ï نه لرلو له  å¡   .خپلې åÏÒ ک Üیاته کÒ Èه   عرÜغÏ هÜپ

 áمها ÇÏ ي کې ې      íÏ¡ نينجÜو Ç ١٥٨لوÑسوåÏÒ å کÜوæنکي چÜې   وæن Üک åÏÒ Ï ېÜچ ¡íوÜې ک Üک åÏÒ

  Ï ېÜې یÑرمخ       ٥چاÜپ íÑوÜه لÜنکو لæوÜ í  بیÜوá تنÜو  Üکی.  Ï   åرÜه خبÜپ ÈرÜعº  ر äÇæÑ Ï کÜاá لÜه پیلÜه     کې لÜو

یو Ï جوړæلو لپاåÑ تنه خیر Ñسوæنکو Ñې æÏلس ترæÇسه پو وæن  Ï مکو مرستکسانو Ïې Ï í  .íک

  Çبالغیه کمیته صحت æالیت لوگر
Ïمیشو åسانیدÑ الیت لوگرæ äگا åباشند ãتما ÚطالÇ میر : بهæ مر�ÒÇ ìکه بخاطرجلوگیر

  .اá شاä حین æالÊÏ به نزÏیکترین مرÇکزصحی مرÇجعه نمایندماÇæ äÇÑÏطف

ÇگÜÜرحین æالÊÏ مÜÜاäÇÑÏ بÜÜه نزÏیÜÜک تÜÜرین مرÇکزصÜÜحی مرÇجعÜÜه نماینÜÜد ÒÇمزÇیÜÜایی ÐیÜÜل      

  :مستفید می گرÏند

Ü مرÇکزصحی به ÇطفÜاá نÜوÏÇÒ کÜاÊÑ تثبیÜت سÜن مÜی ÏهÜد کÜه ÂÑÏینÜدå بÜه ÇسÜاäÂ Ó مÜی               1

  .توÇند تذکرå تابعیت ÇÑنیز Çخذنمایند

2  Üکاهش می یابد áطفاÇæ äÇÑÏمیرماæ مر�.  

بناÁñ مقÜاæ ãالیÜت لوگرÒÇهمÜه شÜهرæندÇ äÇیÜن æالیÜت ÇحترÇمانÜه تقاضÜا مینمایÜد کÜه حÜین            

 .æالÊÏ ماäÇÑÏ به مرÇکزصحی مرÇجعه نمایند

  ...پل ھیوادپروړاندې مسؤلیت دخ
æ¡ چې نÜوÏ ÑهیوÏÇپÜه جوړæنÜه¡     یوå خوله غ پوÑته ک

چاتÜÜه نÜÜوÑ  . ÑغونÜÜه کÜÜې سترمسÜÜؤلیت منÜÜونکي æÇسÜÜو 

¡æکوÑæ نه åÒجاÇچې  åړÒ طن یېæ  ندې  پهÇړæ ې  نهÏتر

نه خوږیدÏ æÇ áخپل کوÑ په æیجاړæلو ÇÑæ æÇنولو کÜې  

     ÜÜÜپرمختÏ æÇ تنهÜÜ Ñه  سپاÜÜت ìوÜÜهغ ¡áÏوÜÜلÑÏ Óال

æوÜÜÜÜ Çæ ÇیÜÜÜÜوº چÜÜÜÜې پÜÜÜÜه پÜÜÜÜاì کÜÜÜÜې  Ï.  لÜÜÜÜوÑې تÜÜÜÜه æه

   ÁÇÏÇ ؤلیتÜÜد مسÜÜبای  äاÜÜفغانÇ áوÜÜ ÏهیوÏÇپرæړÇنÜÜدې   

Ï æÇ íهرÇفغÜÜاÏ  äنÜÜدå هÜÜم åÏ ÇÏ¡ چÜÜې  ÏهیÜÜوÏÇ پÜÜه        ÜÜک

  .Ñغونه æÇ پرمخت کې مسؤææ  áسي


