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َٔ علللولی ، ایلغلبكـٚلبی  ثوای چگًْگی ایغبك ّؽلد ُّوجَزگی هلی ، هّل ّرٍْع

ٕلؼ ّآهاهِ ، كیلاه ّگفزگْی ایي كّري هّّي اًلیْبى ّالیذ ؼْه ثب كاًْغْیلبى 

رلي  051ایي ّالیذ اًغبم پنیوـذ ّكهٛی ایي ًَْذ کَ رمویلجلبثلَ رلعللاك ثل لِ اى 

عْاًبى ّكاًْغْیبى اعن اى مکْه ّاًبس ، ؽْٚه ثِن آّهكٍ ثلْكًلل كهعلویلبى ٍلَ 

ٍبعذ روبم ، هّی هَبئ ل هقزلؿ اى لج ل رْلْیلك چلگلًْلگلی ـلواگل لوی رلعللل لن ، 

آهْىُ ّرؾٖ ل ثِزو ، ایغبك ُوآٌُگی ّّؽلد ، ه بى ؼلْهیلبى ، پل للاکلوكى هاٍ 

ُبی ؽل هْلالل د ، ًلغلبد اىعلملت هلبًللگلی ّثل لوّى هـلذ اىؽلبالد ثلؾلواًلی 

ّهوگجبهی کَ اهوّى كاهٌگ و فبًَ ثقبًَ ، ـوك ـوك هوكهبى ؼْهّلٍ اٍذ ، ثلؾلش 

ْٕهد گوـذ ّپ واهْى هْاهك یبكّلٍ ٍْاالد ّ پلوٍلِ ُلبی ىیلبكی اى علبًلت 

ؽبٙواى ٛوػ کَ رٍْٜ هؾزوم اؽول )ٍع لی( پبٍـ كاكٍ ّرْٙ ؾبد كههْهك كاكٍ 

 ّل.

ایي کبه ً ثوعَزَ ّهجوُن اٍذ کَ عْاًبى ُو َْ ُّو ِ ـالو ّفل لبر هـلبٍ         

هلی، هّل رولی علوی ّـوٌُگی ، هاٍ ًغبد هلذ ّهوكم ها اى چٌگبر ثلثقزی ُبها 

ثَو پوّهاً لٍ ّكاّزَ اًل ّكهایي ًْلَلذ ًل لي ایلي علْاًلبى كاًْلغلْ ثلبهلؾلزلوهلبى  

ٍع لی ّ ؽج جی ؼْهی رجبكر اـالبهًّظو ًوْكًل ّثطْه کل ثَْاالد ّپوٍِ ُلبی 

ایْبى كههؾْهُبی  چگًْگی رؤه ي ٕلؼ ، ُولجلَلزلگلی ّهاٍ ثل لوّى هـلذ اىایلي 

 ثؽوًغی ُب ّثؾواى ُبپبٍـ اهائَ كاّزٌل.

كهایي گوكُوآئی ؼْهیبى آلبی "ٍع لی" ثبهِبهد ّكهایذ فبٕی فلْیلِ ،         

ثبهٌّّج ٌی ّكاًلِ علب لی ، ثلَ رلولبم ّیلاللبیلا ٍلْاالد پلبٍلـ گلفلزلٌلل. ّی ثلعلل 

اىهٌبظواد ّگفزگُْبی ُوَ عبًجَ ، كهاهرجبٛ ثبؽلبالد ّّلوایلٜ ٍل لبٍلی کلٌلًْلی 

اـؽبًَزبى ، هٌّّی اًلافزَ ، ثبرؾل ل ّرْٙ ؼ كههْهك چلگلًْلگلی اّٙلبل كافلللی 

کْْه ، رجٖوٍ هّی آیٌلٍٔ اـؽبًَزبى ، ؽلبالد ّّلوایلٜ اـلؽلبًَلزلبى ّهّاثلٜ ثلبكّ 

کْْهاُوَبیَ یعٌی ایواى ّپلبکَلزلبى ها ًل ليرلْٙل لؼ  كاكٍ  ّاـليّكًلل کلَ هلوكم  

کلام ؽواً ّرْْیْی كاّزَ ثلبّلٌلل.  للبثلل یلبك  4102اـؽبًَزبى ًجبیل اى آهلى ٍبر 

آّهی اٍذ کَ ایي گوك ُوبیی ؼْهیبى گواى ّعيیي ثبصلو ٍلعلی ّرل لّلی ثل للهیلػ 

هؾزوهبى  ًضبه اؽول"ؽج جی ؼْهی" ّاؽول "ٍع لی" ثب كاكى ٙ لبـلذ ٕلوؾ ًلبى 

َٔ رؾفلَ ثلوای ؽلبٙلواى ثلؾل لش  چبّذ ّثبرْىیع کزت آصبهفْك ّپلهاى فْیِ ثگًْ

َٔ اًگ يٍ كُی ثقْاًِ ّرؾٖ ل ثَ پبیبى هٍ ل.   ٍّ ل

وشست ديته ازکارشىاسان يوخبه های غوًرقاوانوان رو و و             

با داوشوووًنوان    “  حبیبی غًری“ ير     وثاراحمذ“  سعیذی“ احمذ

هووش       29/2/0/72ريز جمعه رؤرخ    0الی 01يالنت غًر،ساعت 

 درهًتل ه ات يااع شه کابل

عْاًبى كههغوْل كهْٕهد ثَ ظ ایْبى كهیا كٍزَ ّگًْظ ثعٌْاى یا ًِبك اعزوبعی ثبعْٚیذ یا       

 لْوؽَبً عبهعَ،ثؾ ش اه ل گبٍ،آههبى فبًْاكٍ ُب ، ٍوهبیَ، صوّد ًّ وّی ثْوی آیٌلۀ هوكم ّهلذ هارْال ل ه لٌُل.

ایي عْاًبى ُوبى ًَل ٌٍی َُزٌل کَ ث ْزواههبى گوا، ثبؼوّهّیوژٍٔ ٌٍی فْیِ،ث ْزوُلـوٌل ،ثبُ وّك  و کَ لواهاٍذ اىًگبٍ       

 لبًْى هٌلی ُبی هّلّاعز ی اعزوبعی ، ؽوکذ ، هلیویذ ، هُجوی عبهعَ ّهلذ ها ثعِلٍ  گ وًل.

یا عْاى پواًگ يٍ رواٍذ ؛ اّاٍذ کَ ث ِ اىُوَ ، ُْای هطلْث ذ ، ًْبٛ ّعناث ذ ها كهٍوكاهك ، ثَ رعج وكیگو؛ عْاى       

فْاُبى ّهُجوكگوگًْی ُبی ثٌ بكی اههبى گوایبًَ اٍذ. عْاى هوىّالي اٍذ ّاّاٍذ کَ اىُوَ ىیبكٍ رو ، اُل "ف ل ذ" 

َٔ ًظوكگوگًْی ّرؾْر اٍذ  َٔ اًلیَْ ؛ ثَ علْثوكى یا عبهعَ كهؽ ط ّایغبكگوی اٍذ ّف ل ذ یعٌی فٜ ّهوىّالٌی كهؽ ط

ّعْاًبى ثبیل ثلاًٌل کَ اه ل،رْلع ّچْن اًزظبه پلهاى، هبكهاى ، ثواكهاى ٍّبیوكٍّزبى كههاٍ فلهذ گياهی ثوای فْكایْبى 

هاكاهًل،آًِن  پلهاى ، هبكهاى ّثواكهاًی کَ كهٍوهب ّگوهب ثب  ت ُبی رٌَْ ، ىثبى ُبی فْال لٍ ّاّالن ُبی گوٌٍَ پوهْمذ رویي 

َٔ ایي ٍقزی ُبها ٕجْهاًَ ثبرؾول  کبهُبی ـيیالی هاثبًغبم هٍبً لٍ ّثباًْال ، گًْبگْى كهكُب ّهْال د ، كهٍقذ رویي ّوایٜ ُو

َٔ اّالك ّـوىًلاى ثؾ ش عگو گَّْ ُبی فْك ّبى ثلُّ  َٔ فوط ًّفم ّهوكاًگی  ثلُّ ه الٌْل ، ایي ُوَ رالب  ؿ ّىؽوبد ها ثوای رِ 

 َٔ َٔ هلً ذ كهٍطؼ عبهعَ ّهلذ هب ، ف لی ىیبك ًبىر ربكهع ه الٌْل. اهوّى ؽب ذ ّّٙع ذ الزٖبكی،ٍ بٍی، اعزوبعی ّكهع

هًغجبهّكهكآّهاٍذ. اىُوثعل کَ ثٌگویل هب كهپبئ ي رویي ٍطؼ علّر ّگواؾ رٍْعَ ّهّل لواهكاهین؛ ّالعبً یا ّٙع ذ هوگجبه، 

َٔ هب ها ـوا گوـزَ اٍذ. اهب ثب ّعْك ایي ّٙع ذ پَوبًلگی ، ربکی اىث گبًَ ّكّوي  ثؾواى آـویي ّ ْٛـبًی كاهي ـوك ـوك ّفبًَ فبً

رْلع كٍزگ وی ًّغبد هاكاهین ّایي ُن فوكهٌلاًَ ً َذ ربٌُْىکَ آة اىٍوُن ًگنّزَ اٍذ؛ هاٍ ّچبهۀ هلی ها ثبیل پ لا کوك ربثب یا 

َٔ آًِن هولّْپواىلْد ّرْاى عَوبًی ّعم ًی ثبهعبیذ إل ٕو و ذ ّثواكهی  َٔ هلی  ّثب ؽوکذ فوكفْاُبً ثوًبهَ ّپ ى اًلیْوٌلاً

 ، هْالل ، هْاًع ّكهك آالم ها چبهٍ ٍبفذ.

َٔ ثبٍزبًی ّثَ کْكک کْكکی ایي ٍوىه ي ـواهُْ ّلٍٔ کَ ُو ي اکٌْى         َٔ را را هوكم ایي فط ّوب ُوَ ّبُل َُز ل کَ ثَ ؽٖ

ثٌبم ّالیذ ؼْه هَوی اٍذ چَ ه گنهك. کْوالِ ُبی رْ ْاهٍٔ ، ٛبیفْی ، لْهی ّگوُّی هوكم هاثَ پورگبٍ ُ کذ ًيكیا ٍبفزَ کَ 

ّفبهذ ّعْالت فطوًبک آى ثْالل لویت ا ْلْل آى لبثل كهک اٍذ، مُي هوك ّىى،پ وّعْاى هاهقزل ّهٖوّؾ ٍبفزَ ، ؽزی 

ربعبئی هٍ لٍ اٍذ کَ كهّاىٍ ُبی هَبعل ّهالبرت ها ثوّی یاللیگو ثَزَ این. ثِوؽبر ، ایي كیگو ثٌ اٍذ ، رْاى رؾول ّٕجو ُوَ 

َٔ كیگواى ًالٌ ل، اگو ـالوی ثؾبر فْیِ  ثَو هٍ لٍ اٍذ ، ای هوكم ؼْه! ىًلگی اّالك ّـوىًلاى ربى ها ّلؿ ً بد ّْم ّّ طبًبً

ًو الٌ ل ، اىفلاًّل )ط( ثزوٍ ل ّثَ ـوىًلاى ربى هؽن کٌ ل ؛ ّوب ّاّالك ربى رٌِب ثوای اهوّى، ـوكا، كٍ ٍبر ّث َذ ٍبر آر َ ىهبى 

ىًلگی ًو الٌ ل، ثلالَ پلهاى ّاعلاك هب ّّوب ، كهایي فبک ىیَزٌل ّكّثبهٍ ثَْی فلا ثوگْزٌل ، ًَل هب ّّوب ًَّل ُبی ثعلی ها 

َٔ ا ِی اٍذ. كً ب كاه ـٌؤ اٍذ ، ُو ؾظَ اهالبى كاهك رب هوگ ثَ ٍواغ هبى ث بیل، ـوٕزی ثوای  ً يچٌ ي هٍن ّآئ ي اعجبهاً لبًْى هٌلاً

كّوٌی ، للهد هؾْهی ، ىّه هٌلی ّىّهآىهبئی ها ًلاهین ، چی ىّكاٍذ رب ثَ ه لاى هؾبٍجَ کْبً لٍ ّْین ّپ ِ اىایٌالَ فلاًّل 

َٔ ثالٌل ، ثِزواٍذ فْكهبى ثب فْیْزي ؽَبة فْكها ثوعَزَ کٌ ن.                    3اداهَ ص "ط" ُوواٍ ثب چگًْگی ایوبى هبى هؾبٍج

“اظهر”صدرالدین   
 انسجام هلی وسهن غوردرزهینه                 نقش جواناى،

 دانشجوی دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ننگرهار“ حبیبی”زمان الدین 

دانشجوی دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه دعوت“ حبیبی“عبدالصمد  

اسالم عصرحاضر، دشمنان در کمین نشستٔه دارد که رویارویی با آن درواقعیت تقابل با هماان       

نیرنگ هائی است که این دشمنان بکار میبرند واین دشمنی جای نگرانی نداردبلکه یک امر منطقای 

طبیعی است. برخورد حق وباطل ، نبرد میان خیروشرالجرم حتمی مینماید این هاماان روا اسات 

که خداوند متعال هستی روی زمین رابا آزمونگاه اخروی برهمین بنیااد باناا نا ااده اسات.  اناانا اه 

 یقاتلونمک حیت یردومک عن دینمک آ ن اس تطاعو".خداوند )ج( در مورد رسالت امت اسالمی میفرمایند: "

 ثبّوب هی عٌگٌل رب ایٌالَ ثوگوكاًٌل ّوبها اىكیي ربى اگوثزْاًٌل.ترمجه: 

آرِ ؽَوری کَ كه كر ّعبًن اصو گناّزَ ایٌَذ کَ كهه بى ٙع فی فْك ّلْد اٍ م ثب كهًظو كاّلذ افلزل ؾ ـلوُلٌلح ُلب ثلؾل لش  

ؽبٕ د هوٍْم ّیبـوآّهك ُبی هوٍْهی )ًبّی اىهٍْم هزلاّر ّیب هٍن ّهّاط ُبی( آًِب ه جبّل ّآًوا كهكّوٌی ّ ک لٌلَ رلْىی ثلب 

َٔ آرِ ثل ّلٍٔ ک ٌَ رْىی کَ اىهؽيُب ٍّ ٌَ ُبی ایْبى ّعلَ ه الْل ّه الوّة كّوٌی اى پ لاللوّعلْك فلْكایْلبى  اٍ م لواهكاكٍ ثب  وج

ٍوثلٌل ه الٌل ، آًِن ثْٖهری کَ ایي كٍزَ ُبی اٍ م ٍز ي كهیا ٕؿ لواهگوـزَ ّثوٙل اّبعَ ّثْلبهد اٍل م ثلب ایلي اثلياهُلبی 

آ ْكٍ ًّبٍزوٍ لواهگوـزَ ّه گ وًل ،  رْٛئَ چ ٌی ه الٌٌل ّثغٌح ّ كعْا ه پوكاىًل.اهب هب ًگواى آى ُن ً َز ن کلَ كهثلواثلوّرلملبثلل ثلب 

اٍ م ،گوایِ ُب ّّ ٍْ ُبی هْهك ثِوٍ ثوكاهی گوٍّ ُبی هزعلك ثاللام پ وبًَ ّعْك كاّزَ ّكاهًل، اهب ثِو پ وبًَ ٕفلْـلی کلَ ثلبّلٌلل 

    3 اداهَ صّیبایٌالَ ُویالی ٛجك ُوگًَْ ثوًبهَ ّهُّ هقْٖٓ ثقْك ُن كهرٚبك ثباٍ م گبم ُن ثوكاهًل ثی صوو عول ه الٌٌل.   

 اسالم و اختالف فرهنگ ها 



 2 م  3124برابر با می   خورشیدی 2433ثور   شمارة هفتم    سال دوم 

َٔ اّ  ي اهّبكاد ا ِی اٍذ، کَ ثَ  فع"الوأ"ثَ ُبكی ًّبعی ثْویذ فطبة  ـواگ وی رعل ن،رؾٖ ل ّآهْفزي اىعول

ًّ يهٍْر هللا "ٓ" ثوای  «اِلوأثبٍن هثا ا نی فلك»گوكیلٍ اٍذ ّفب ك کبیٌبد ایي چٌ ي كٍزْهكاكٍ اٍذ: 

خً علی کل هَلن ّا وَلوخ»ؽوبیذ ّاصجبد ؽك ـواگ وی رعل ن چٌ ي ه فوهبیٌل:  َٚ   .«ٛلت ا علن ـوی

روعوَ: "یعٌی آهْفزي علن ثوُوهوكّىى هَلوبى ـوٗ اٍذ". ُوچٌ ي ؽالوذ ّـلَفَ ف ـذ ّپ ْْائی ًْل 

َٔ ـٚبیل ّهيایبی ـواگ وی علن هؾَْة هی ّْك. ًّ يؽك ـواگ وی رعل ن، یالی  ثْوكههّی ىه ي اىعول

اىهِوزویي ؽمْق ثوٍو ذ ٌّبفزَ ّلٍٔ رٍْٜ لبًْى اٍبٍی اـؽبًَزبى ّهعبُلاد ث ي ا وللی كهعِبى اهوّىه جبّل. 

روبهی هْال د ّٙوّهیبد ىًلگی اًَبى كهعوَٕ ُبی هقزلؿ ٍ بٍی، الزٖبكی،اعزوبعی ّ... ثبکَت علن 

ّكٍزوٍی ثَ رالٌب ْژی ًْی ّهعبٕو ه زْاًل ؽل گوكك. ثبثلٌل هـزي ه ياى ٍْاك ّاهرمبء ٍطؼ كاًِ، ٛوىكیل 

هوكم كه هْهك هَبیلی چْى ؽمْق ثْو،علم لبیل ّلى رجع ٘ ثوعل َ ىًبى ،ىًلگی ثواثو،رؤه ي هَبّاد،علا ذ 

 ّاهذ ٍبالهی "كهْکواٍی" رؽ  و پ لاه الٌل.

كهعبهعَ اهوّىی اـؽبًَزبى،هب ثبهْال د ىیبكی،ًبّی اىپبئ ي ثْكى ٍطؼ كاًِ ٍّْاك هّثوَُّز ن، ثٌبًء        

َٔ آهْىّی ها ـواُن ًوبیل. كهایي هْهك هبكٍٔ چِل ٍّْم لبًْى  َٔ آهْىُ ّهؤٍَ كّ ذ ثبیل آىاكی اًزقبة ًْل هّز

َٔ  0834اٍبٍی ٍبر  ُـ .ُ ًبـنٍٔ اـؽبًَزبى،چٌ ي ٕواؽذ كاهك: "رعل ن ؽك روبهی ارجبل اـؽبًَزبى اٍذ کَ رب كهع

 َبًٌ كههؤٍَبد رعل وی)رؾٖ لی( كّ زی ثْٖهد هایگبى اى ٛوؾ كّ ذ،رؤه ي ه گوكك. كّ ذ هاللؿ اٍذ ثَ 

هٌظْه رعو ن هزْاىى هعبهؾ كهروبم اـؽبًَزبى، رؤه ي رعل وبد هزٍْطَ اعجبهی، پوّگواهِبی هؤصوها ٛوػ 

َٔ رلهیٌ ثيثبى ُبی هبكهی هاكههٌبٛم الَ ثآى ُب راللن ه الٌٌل ـواُن کٌل".  ّرطج ك ًوبیل ّىه ٌ

اهباهوّى ؽالْهذ ّؽالْهذ هوكاى ؽبکن،کَت رعل ن ها ـمٜ ؽك کَبًی ه لاًٌلکَ كاهای ّاٍطَ،       

ٍوهبیَ،للهد ّرْاى ٍوهبیْی ًّ وّی ًظبهی عٌگی ثبٌّل ٍّبیو ٛجمبد ـم و ّعمت هبًلٍ اىثِؤٍ علن هؾوّم 

 ه جبٌّل.

َٔ ـواگ وی آهْىُ ٍّْاك چٌ ي هی ًگبهك: "كّ ذ         چٌبًچَ هبكٍٔ چِل ّچِبهم لبًْى اٍبٍی اـؽبًَزبى كهىه ٌ

َٔ اًالْبؾ هزْاىى ّاًالْبؾ رعل ن کْچ بى ّاهؾبی ث َْاكی كهکْْه،پوّگواهِبی  هاللؿ اٍذ ثوٌظْه ایغبك ىه ٌ

 هؤصوی هاٛوػ ّرطج ك ًوبیل". 

اهب هعٌی رؤه ي ؽك کَت رعل ن ّروث َ آى اٍذ کَ ؽالْهذ ثبیلُوگًَْ هْال ری کَ ثبعش ثوّىهبًع ٍّلهاٍ       

پوٍَّ ّهًّل کَت رعل ن ّرؾٖ ل ه گوكك، اىعولَ هْال د اهٌ زی ّؼ وٍ ها.... ثوٛوؾ ًوبیل.ُوچٌ ي ثبٛوػ 

َٔ آهْىُ ثِزوها ـواُن ًوبیل. چٌبًچَ هبكٍٔ چِل ّپٌغن لبًْى اٍبٍی ًبـنٍٔ  ثوًبهَ ُبی رٍْعْی " اًالْبـی" ىه ٌ

 اـؽبًَزبى كهایي ىه ٌَ چٌ ي ؽبکی اٍذ: 

"كّ ذ ًٖبة ّاؽلرعل وی ها ثوهجٌبی اؽالبم كیي هملً اٍ م ّـوٌُح هلی ّهطبثك ثب إْر علوی ٛوػ 

 ّرطج ك ه الٌل ًّٖبة هٚبه ي كیٌی هالبرت ها، ثو هجٌبی هناُت اٍ هی هْعْك كهاـؽبًَزبى رلّیي ه ٌوبیل".

َٔ هعبهؾ اه ل ثوكٍ        َٔ ّىاهد عل ل ثٌبًء اىروبهی هوكاى گوكاًٌلٍٔ چوؿ ؽالْهذ،هلیواى ؽالْهزی ّاـواك ثلٌل پبی

ه ْْك رب ثب هلًظولواهكاكى كالیل ّرْٙ ؾبد ثبال، روبهی ٍعی ّر ُ فْیِ ها ثوای رْْیك ّرؾٖ ل علن ّثلٌل 

 ثوكى ٍطؼ كاًِ كهکْْه ثَ فوط كٌُل.

 اسالم ّاختالف ....

اهب كهه بى فْك هب هَلوبًبى كٍزَ ُبی کوی ّعْك ًلاهًل کَ رؾذ ًبم اٍ م فْكها ثَ ه للاى 

رظبُو فلهذ ثَ اٍ م ًوبیبى ه َبىًل ّـوافْاى ُبی ثوای رغلیل ف ـذ اٍ هی ّؽبکو ذ 

اٍ هی كه هّی ىه ي ثواٍبً رع ي ّرور ت اههبى ُب ، هْقٔ ًولْكى ٍّلبیلل ّهلواؽلل 

اهبًزلاهی ّثب رْاًبیی اف ٓ هآثبًَ ّّبیَزگی ُبی كعْد گواًَ ـعب  ذ ه ٌلولبیلٌلل ّچلٌل لي 

َٔ ها كهٍوه پوّهاًٌلرب ثبّل کَ ثبچٌ ي رظبُلواد ّعلْام ـلویلجلی ُلب  اًلیَْ ُبی ٍبكٍ  ْؽبً

 ُوَ ها ثَْی فْكثالْبًٌل. 

ایي كٍزگبى ها ًو زْاى ثَ یا عوبعذ هع ٌی هثٜ كاك ، ثطْهئ الَ روبهلی آًلِلب رل لّلگلواى 

هاٍ اؽمبق اٍ م كه یا ًظبم ّیژٍٔ اٍ هی ثبٌّل.اهب كههمبثل ـْط ـلْط كٍلزلَ ُلبی ٕلبكق 

ّهاٍزالبهی ً يـعب  ذ كاهًل کَ فْاُبى ّؽلد ّـعب  ذ  كهرلؾلذ  لْای للوآى كه ٍلبؽلبد 

ٍبؽبری اٍ م هُجوی ّاؽل ُوگبًی ها فْاُبى ثْكٍ ّعوع ّلى ها ه طلجلٌلل ّایلي آهىّئلی 

اٍذ كٍذ یبـزٌی کَ كههمبثل آى هْاًع ً يثَ بهللثواـواّزَ ّلل فلْاُلل ثلواـلواّلذ چلٌل لي 

رغوع ُوگبًی کَ ٍجت یگبًگی ّثبعش ً لوّـليائلی هَلللولبًلبى هل لْلْك ، هلزلؤٍلفلبًلَ کلَ رلب 

ٌُْىّعْك عولی ًلاهكربثبّل کَ كههمبثل هْالل د ّفلْاٍلزلَ ُلبی هْلزلوک ، هَلللولبًلبى 

ُوچْى كیْاهپْالكیي ٕؿ ثب ُوی هارْال ل كٌُل ّكیلگلو هلزلؤٍلفلبًلَ ایلٌلاللَ ایلي ُلولگلبًلی 

اًلیْ لى كهعول چٌ ي ً َذ ثلالَ كهُوعبئی ثوىرفولَ ّکْذ ًفبق كاًلَ ّفلّْلَ اًللافلزلَ 

آرِ افز ـبد ها ّعلَ ّه، كّوٌی ّک ٌَ رْىی ها ثوای هَلوبًبى ثَ اههلؽلبى آّهكٍ اٍلذ. 

اهوّىاٍبً کبه كّوٌبى اٍ م ثواًگ قزي افز ؾ اٍذ ًَ ایغبك ارفبق ّكهث ي هب هَللولبًلبى 

کن ً َزٌل اّقبٓ هؽوّه، فْك پٌَل ، ّفْك علٍْٔ کَ ًفبق ٍبىًجبٌّل ّایي كٍلزلَ اّلقلبٓ 

اکضواً كیگواى ها هزِن ثَ کْربُی فلهذ ّكـبل اىاٍل م هل لاللٌلٌلل. ثلٌلبثلوایلي ؽلوکلذ كیلٌلی 

ّث لاهی اٍ م هـع افز ـبد  ًبّی اىـوٌُح ُبی كً ْی ثب رْعَ ثَ اّٙلبل ّهُّ ُلبی 

هقزلؿ ، ً بىهٌل ـِن عو ك اىاٍ م اٍذ ّهب اه لّاهَُز ن کَ چٌ ي ِّالبهی ُبی كه آیلٌللٍ 

 ْٕهری اؽمبق عولی ّکبهثوكی ثگ وك.

آًچ الَ لبثل یبكآّهی اٍذ ایي اٍذ کَ عْاًبى هللا یبه ثبعش ایغبك ایي اًگل ليٍ ّللٍ اًلل       

 َٔ َٔ ـالوّ هْجا ٍ ٌ فلْك كاهیلن ثلب آهلبكٍ ٍلبفلزلي   ربهي ّكیگواى آًچی ها کَ كه كهّى لفَ

َٔ ث بى ًجْزَ ّلٍ كهآّهین ّایي ثوای هبؼْهیبى یالی اىىه ٌَ ُبی ع بهّلٍٔ ا گْ هلبًلٌلل  ثگًْ

َٔ فْكها اىثب مٍْ ثَ ثب لفلعلل  اٍذ کَ ثبیل اىُو ي ٛویك ّاىٛوق ٍبىًلٍٔ كیگوی ـالو ّاًلیْ

 آًِن هّی هٌظْههٌّّگوی ثالبهثَذ.

رپ ّر ُ ُبی ًِبك عْاًبى هللا یبه لبثل للهّگلواى اهىُ اٍلذ ثلبهكیلگلواى ایلي علْاًلبى 

ـوٌُگوای هللا یبه اظِبه ٍپبً ه لاهم ّكیگواى ها ً ي چٌ ي ٍپبٍگياهی ُّو بهی فلْاُلن 

 کوك ، اگوچٌ ي کبهُبی ٍبىًلٍٔ ها كهعِذ ّزبة كاكى اعز ء ّرولی پ َْ ٍبىًل.

 حق فزاگیزی تعلین ّتحصیل،ببایي آسهًَْ کَ "تْاًببْد ُزکَ داًببْد......"

“اظهر”صدرالدین   

 محیط زیست به ادامه بحث قبلی ...                                                                                  

 هوا               

اند وبدون موجودیت یکی ازاین ا، هایای یاکای ازاجازای  یگرهوا،عامل بسیار م م دیگری ازجملٔه عوامل غیر زندۀ محیط زیست میباشد. گر ه هرسه عامل غیر زنده)یعنی  خاک، آب وهوا( الزم وملزوم یکد      

سریعی درادامٔه حیات را داراسات. بادیان ماعانای کاه درصاورت عادم  یلیدیگر، کدام تاثیری از خود بجا نمی گذارند وامازندگی بدون موجودیت این سه عامل ناممکن میباشد، ولی درمیان این سه عامل،هواتأثیرات خ

ا، قادر به زیستن نمیباشد) البته به استاثاناای باعاضای از باکاتاریاای غایار هو موجودیت هوا، حیات یک زنده جان،بیا از  ند دقیقۀ محدود، ادامه یافته نمیتواند. ازاینرو میتوان گفت که هیی زنده جانی، بدون موجودیت

 هوازی که آن ا هوای مورد تنفس خودرا از تخمر مواد دیگری آبی واستفاده از آکسیجن آن ابدست می آورند(. 

% هاوارا تشاکایال مایادهاناد. 99کیلومتری،به دورادورزمین احاطه دارد. م مترین این گازات نایتروجن وآکسیجن هستند که حدود  044الی  04هوا مخلوطی از گازات است که بصورت یک طبقه ویاالیه باضخامت 

 حیاتی با همین انرژی پیشبرده میشود.ای دراینجا منظور ازهوا آکسیجن میباشد،بخاطریکه آکسیجن وسیلۀ تنفس واحتراق مواد عضوی گردیده ودرنتیجه انرژی تولید میگردد که فعالیت ه

ودراطی نموده ومشکل حل ناشدنی در زنادگای انساان هاا،ایان اشار  ی خآکسیجن مورد نیاز تنفس زنده جان ها درروندغذا سازی از طریق گیاهان تولید میشود. درصورتیکه گیاهان نابود شوند،این روند نیز سیرنزول

درحق گیاهان ونابود سازی آن ا، ستمی است بخود انسان،انسانای کاه فا مخلوقات رابمیان میآورد،زیرا برای انسان ا، غیرازطریق کارخانۀ غذاسازی، دیگر راهی برای استحصال آکسیجن وجود ندارد. ازاینجاست که ج

 اضرارحرص وفزون طلبی های نفسانی وجاه طلبی اا بااآلخره بخودا بر میگردد.

 ی موجود زندٔه دردیگر سیارات تاهنوز یافت نشده است.یعنباید گفت که درسیارات دیگر،نیز خاک وجود دارد، ولی ازاینکه دوعامل دیگر یعنی آب وهوادرآن جاها وجود ندارند، حیات درآن اممکن نیست 

آلودگی هواگردیده ومیگردد ازجمله،گازاتی را ازقبیل کاربن دای اکسایاد، جب  ون هوا مثل آب وخاک جزء زندگی ووسیلۀ ادامٔه آن میباشد،بناًء باید  ازآلودگی آن محافظت گردد. امروز تمامی فعالیت های انسان ا، مو

 موجودات زنده ،  یزدیگری نمی باشد. یگرمتان، کلوروفلورو کاربن ها ، سلفر دای اکساید واکسایدهای نایتروجن دار در هوا اضافه نموده اند که نتیجه اا جز زیان بحیات انسان ود

سیستم های نامناسب صنعتی، قطع جنگالت ونابودی  راگاه ها،هرلحظه ا وگاز کاربن دای اکساید که دراثر افزایا تعداد جمعیت، توسعۀ ش رها، افزایا تعداد موترهای است الکی، توسعۀ صنعت، استفاده از دستگاه ه

ملیارد تن کاربن دای اکساید،دراثرسوختاندن تیل و ذغال ساناگ  5.6  نهوهرزمان،روبافزایا میباشد،هوای مورد نیازتنفس زنده جان هارا،آلوده ساخته وزمینٔه حیات را تنگ ومحدود میگرداند. دراثر یک بررسی،ساال

را   % اثرات سوء گازات گلخانه ها وسبزی خانه ها) پوشا پالستیکی که مانع خروج گرما از اطرا  زمین میاگاردد(وتاخاریاب الیأه ازون66ملیارد تن درنتیجۀ تخریب جنگالت،وارد الیۀ هوا میشوند.  ون  0.6و 

% اکساید های نایتروجن،بوجود میآورند پس بخوبی دیده میشود که س م کاربن دای اکساید در ازدیادگرمای زمین وتخریاب الیاه 5% گاز میتان و  06( ، CFC% فیصد کلورو فلورو کاربن ها)40کاربن دای اکساید، 

 ازون  شمگیر میباشد.

وضع اتموسفیرزمین بوجود میآورند. یکای اثارات ساوء دیاگاری ی واین ا همه دراثر کارکردهاوفعالیت های انسان ا،عرض وجود نموده و وارد هوا ویااتموسفیر میشوند که بطورخلص دوحالت خطرناک را روی زندگ

یجه،قسمت زیادی ازیخ های قاطابای ذوب گاردیاده وسااحاات زیاادی رنتگازات سبزی خانه ها وگلخانه ها تخریب الیۀ ازون است. اثرات سوء گازات گلخانه هاوسبزی خانه ها بلند رفتن درجٔه گرمای زمین است که د

رای بنفا آفتاب ومانع رسیدن به زمین ضعایا  گاردیاده، وایان اشاعاه ماواززمین را زیر آب فرو برده ودرنتیجه ساحۀ تولید را کم میسازد. تخریب و نازک گردیدن طبقٔه ازون سبب بحیث عامل جلوگیری کنندٔه اشعۀ 

دفاعی بدن، کاها محصوالت زراعتی وکاها درتعداد آبزی ها اه بآسانی واردسطح زمین شده ودرن ایتزندگی انسان به خطرروبرومیشودوهم این اشعه باعث بروز سرطان پوست، بیماری ائی در  شم ، تضعی  دستگ

COاکساید، باعث تولید دود، گردوغبااروگاازهاای دیاگاری مااناناد ای میگردد. ازطر  دیگر کارخانه های صنعتی ونیروگاه های که ازسوخت فسیلی) تیل، پطرول ودیزل( کارمیگیرند،عالوه برتولید زیاد گازکاربن د

( وسایرگازهای موجود درهوا،میشوند که این ا همه،روی سالمتی انسان ا،تاثیربد دارند. عالوتاً ماشین هاوکارخانه هاای پاطارولای، NO3و  NO  ،NO2، اکساید های ازوت)  (SO2)کاربن مونوکساید( ، سلفردای اکساید)

 درگفتار ورفتارآنان رابمیان میآورد. ت سبب انتشارذرات سرب درهوا میگردند. سرب فلز بسیار سمی میباشد که خاصتاً در کودکان عوارض خطرناکی،ازقبیل پائین آمدن ضریب هوا، مشکال

نسازند بلکه پیوسته از طریق قرق، غرس درختان و توسعۀ ساحات سرسبز، ود دراین جا تأکید روی این اصل است که  ون گیاهان باعث تولید، ازدیاد وپاکی هوا) آکسیجن( میشوند، انسان ا نه تن ا باید گیاهان را ناب

  نموده وهمکار شوند.مک بحد ن ائی کوشا نمایند تادرص  کاروان سرسبز سازی، همه وقته همراه باشند تاباشد که به ادامۀ زندگی عادی، برای تمامی موجودات حیه، ک

 استادسابق دانشکدةزراعت دانشگاه کابل “بی پروا”محمود 
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گاراواست ب امایان ماناظاوره )ج( هاماواره ذریاعا  پایااماباران وکاتاابا اای دردنیای بشرهدایت شده، هرانسان درتالا یافتن  راه راست است واین راه راست را کسی به انسان نشان داده می تواند که آفرید              

ینکه کالم ال ی به همان شکلی که به پیامبر گاران وگارامای اساالم )ص(: ل اآسمانی،این راه راست ورستگاری را به انسان ها نمایانده است. امروزمسلمانان ازنگاه معنوی سعادتمندترین انسان های روی زمین اند بدلی

هدایت کننده،ازبرکات نعمات وفایاوضاات بایاکاران آن بای با اره اناد. اب نازل شده است،بدون کدام تصر  ودستبردی،باخوددارند. اما ازسوی دیگر، همین مسلمانان، همان مردمان بدبختی اند که باوجود داشتن این کت

نازل آمد تابانسان عزت وشر  بدهد واورا شائیست  خاالفات پاروردگااردرروی اب خداوند کریم قرآن با حکمت را فرستاد تا انسان آن رابخواند،بداند وبآن عمل نماید ودرروی زمین قانون ه )ج( را نافذ گرداند.این کت

اء کرده است.اما متأسفانه امروز درجوامع اسالمی، عمل کردن باه اعطزمین بگرداند. تاریخ گواه است که هر کسی بررهنمودهای قرآن حکیم عمل نموده است، ه متعال برا یا رهبری درمقام امامت روی زمین را 

نوشتن آیاتی ازآن وبستن آن دربازو بگون  تعویذ ازآن استفاده باعامال با قرآن کریم کم شده است، بجای عمل کردن به هدایات پر محتوای آن درزندگی، فقط به خاطر ترسانیدن جنیات درمنازل، نگ داری می شود ویاهم 

قرآن استفاده نمیکنند وازاین کتاب ال ی نمی پرسند که عقیده وباورماان ای می آید ویا اینکه بدون درک وف م معنی آن،فقط تالوت میشود ودرد آورتراینکه حاال مسلمانان درحوادث ومعامالت زندگی ایشان، از رهنموده

” نفس های ماباالی ما  ه حقی دارند واین حقوق را  گونه اداء نمائیم؟ ازآن ( و گونه باید باشد؟ رفتار وکردار ما گونه تنظیم گردد؟  طور زندگی کنیم؟ دردوستی ها ودشمنی ها تابع کدام قانون باشیم؟ بندگان ه )ج

فعت ما در  ه  یزی بوده ذلت ،بادباخاتای، زیاان ومننمی پرسند که باطل  یست وحق کدام است؟ ازکی فرمانبرداری وپیروی نمایند وکی را اطاعت کنند؟دوست ما کیست ودشمن ما کدام است؟ پیروزی “  یعنی ازقرآن

جستجونموده ومینمایند. فالسفه،روان شناسان، وقانون گاذاران غاربای  یاروخسران مادر یست؟. امروز مسلمانان دررابطه بااین مسائل به پیام قرآن حکیم رجوع نمیکنند، بلکه پاسخ این پرسا ها را دردروازه های اغ

یار ومالک عمل خویا قرارداده وسرمشق خویا قرارمیدهند. باایاد مع وغیر مسلمان را، الگو وسرمشق خویا قرارداده،کافران، مشرکان وگمراهان را درزمینه های گوناگون، شائیسته تردانسته ورهنمودهای آنان را

لت امروزی ما مسلامااناان اسات کاه درهارکاجاای جا اان زنادگای حا دانست، هرکسیکه آفریدگار وپروردگار حقیقی خویا را فراموا کرد وبفرمان دیگران سرتسلیم فرود آورد، سزای آنرا خواهد  شید که نمونه اا

جام دهد، بدون تردید،مورد تمسخرونیشخند هاماگاان قارار گارفاتاه اانپرازذلت ومشقت داریم. برخوردی راکه مسلمانان با این کتاب مقدس می کنند،  نان تعجب آوراست که اگرکسی دریک معامل  دنیوی  نین عملی ر

، بایاماار باجاای ایاناکاه دواهاای ناوشاتاه شاده درنساخاه یسدوحتی م رسبک مغزی ودیوانگی بروی زده میشود. بطورمثال شخصی ج ت معالجه نزد طبیب رفته، طبیب باتشخیص بیماری وناجوری، بوی نسخ  می نو

اوقرآن بی خبر اند ونسخ  داکتررا بجای تعویذ حاوی ازآیات قارآن زخدراخریداری نماید، نسخه رابگون  تعویذ به گردنا میکند ویا هم نسخه را درآب حل نموده، نوا جان میکند. نظرشما درمورد  نین اشخاص که ا

ین نسخ  ال ی  نین برخورد می شود واما کسی ملتفات نایاسات ا ابگردن خویا می آویزند  یست؟ درحالیکه حکیم مطلق ه )ج( نسخ  شفا بخا روح وروان )قرآن( را فرستاد است که پیا  شمان تان شب وروز ب

است تامطابق آن دردنیا زندگی کنند ودرآخرت نیاز کااماگاارگاردناد.  شدهوهم هیی کسی نمی اندیشد که این نسخ  داکتر برای بستن به بازوودرن ایت حل کردن آن درآب نبوده، بلکه برای صالح وفالح بشریت فرستاده 

ی است، آنگاه نظرشما  ه خواهد بود وشما درمورد آن  ه قضاوتی کافاگر کسی ناجوروبیمار باشد، کتاب طب را بردارد وبخواندن آن آغازنموده و نین فکرکند که فقط خواندن این کتاب،برای رفع مرض وتداوی وی 

نند، ولی گاهی هم این نیازرااحساس نکردند که مفاهیم آنرا درک یداخواهید کرد؟. درست همین طور، برخورد اکثرمسلمانان کنونی  نین است که فقط تالوت این کتاب بزرگ راوسیل  رفع همه رنج ها ومشکالت خودم

 اند، مقایسه نمی کنید؟.ی دنموده وبدستورات اا عمل نمایندوازمن یات آن دوری گزینند، پس  راخودرا با آن شخصی که طب را صر  مطالعه می نماید وهمین را شفا بخا م

رگ بانجام رسانیده، ملبس درلباسی است که اصالً بزن مسلمان نمیزیبد نکاح سنت رسول ه )ص( وعمل نیکی است. اما امروز مسلمانی را می بینید که مراسم عروسی خودرا بامرتکب شدن ده ها گناه بز              

زشی ندارد. خودم طرز زند گی ام را خوب میدانم وتوفقط بروی همین ار وعروس را پیا روی صدها  شم نامحرم اززیرقرآن میگذرانند وتوگوئی که این  مسلمان با زبان حال میگوید:) ای ه ! حالل وحرام توبرایم

 قرآن این زندگی آلوده ومملوبگناه راخراب مکن(.

لکه درعوض، خداوند)ج( درکالم پاک خود  نین فرموده است: ) ما قرآن را بار مسلمانان عزیز! این را بدانید که کالم ه مجید برای این نیامده است که انسان را به بدبختی،گرفتاری بدردوغم د ارسازد،ب             

 “4طه“ تو نازل نکردیم، تا به رنج افتی( 

 ذلت وبدبختی شوند.این کتاب سماوی سر شم  هدایات برای خوبی ها،تأمین سعادت ونیک بختی است ومحال است تا اینکه پیروان واقعی آن،دردنیا د ار              

“موحد”عبدالظاهر  رفتارما درقبال احکام قرآن   

 نقش جوانان ...                                    

جااوانااان هااماازاد عاازیااز! آیاانااده ازشاامااااساات ، باااهاام بساایااج       
ویکپار ه شوید ، تصمیم بگیرید تااسارناوشات ماردم تاان وآیانادۀ 
خویا را درج ت مثبت تغییردهید ، زیرااین یک قانونمندی ال ی 
است بنام تغییر، تاباشد که انسان ا خودایشان به نفس خاود تاغایایار 
بیآورند واگرنیاورند خداوند )ج( هرگز تغییری بشکل خودبخودی 
بوجود نمیآورد، وآن قانونمندی دراینجااسات کاه خاداوناد ماتاعاال 

 “ ان ه الیغیرما بقوٍم حّتی ُیغّیرو ما بِأنفِس م”میفرمایند: 

ترجمه:  "بیگمان خداوند)ج( آن ه راکه قومی دارناد، دیاگارگاون 
نمیکند".  خدایا !  را ؟؟؟ ... آیاتغییرتوسط خداوند )ج(  ناممکان 
است!... بلی ممکن است ، اما حکمت این آیٰ  مبارکه دراین نکتاه 

"مگرآنکه آنا اه را دردل “  حّتی یَغّیُر ما بأ نفس م......“ است که 
هایشان دارند، دگرگون کنند". مسلماَ هرآن ه را انسان باخاواهاد ، 
خداوندتوفیق انجام ونیل آنرا میدهاد ، زیارا دلایال درایان زمایاناه 
وجود دارد که قول پیامبر بزرگواراسالم آنرا مبرهن ساخته است 

 “  العبُد یَدّبر َوهُ ُیقدر”وآن اینکه 

ترجمه: "یعنی آن ی  را بنده تدبیر میکند خداوند )ج(  آنرا تاقادیار 
 میکند". 

اندیشه وفکریک جوان همواره  تحت تاأثایارعاوامال درونای       
وبیرونی است که ، هرلحظه بشکلی توجه اورا بخود جلب کرده، 
سیرافکار واند یشه هایا رابسوی خود میکشااناد. کشاا جاوان، 
بسوی کارها، فعالیت ها، رویدادها، افاراد، اناجامان هاا وماحاافال  
پیرامونا ، حاکی ازقاوت زادوعامارجاوانای و نایاازمانادی هاای 
جسمانی وروانی اواسات ، ودریاک ساخان خاالاصاه ، جاواناان 
میتوانند تا با روحیٔه یکدگرگون خواهی انقالب مآبانٔه صلاح آمایاز 
درتمامی گستره ها ، تغییربیاورند. بنأٌ بطورشفا  تر باید باگاویام 
که پیام من به کافٔه فرزندان ، جوانان ، روشنگاران افاکاارروشان 
شد گان دانشجویان ودانا آموزان این است تااینکه درج ت تحقق 
این فراخوان: " بیائید همه باهم درفضاای صامایامایات ، بارادری 
وبرابری درتحات رهاباری "یاک شاوری  ماتاحاد شاده ووحادت 

َوامارُهام ”  جوانان غور" را مطابق فرمان ال ی کاه مایافارماایاناد: 
بسیج بسوی انجاام کااروفاعاالایات انساانای ساازناده “  شوری  بین م

وایجادگرانه نمائیم والبته فقط همین جاواناان مایاتاواناناد رهاباریات 
ومدیریت جامعه وملت را بع اده باگایارناد، مالات وماردم خاودرا 

 ازبحران ها ومشکالت نجات دهند.

هد  از مفکوره ایجاد شوری ، هماناا وحادت جاواناان ایان       
است تا اینکه ما بتوانیم آن م دورازهمه تعصبات وتضادهاای بایان 
البینی سمتی وطایفوی ، قومی وقبیلوی ، یک فضای سالام تافااهام 
ملی ومردمی راایجادنمائیم ، تا باشد که رمینأه اجارای عادالات ، 
سپردن کار به اهل کارفرمان برداری از هدایات ودستورات ال ی 

ماقاام خاالفات اعاطااء شاده ....“  َواعتصُموبحبل ه ”  باین نص: 
 ازجانب پروردگاررابرای انسان ، بطور درست بانجام برسانیم.

درپایان این سخننامه ازکافٔه جوانان وروشنفکران امایادوارم       
تااین پیام را قبول ولبیک عنایت فرموده ، برای ایجاد ایان  انایان 
شوری ای که انشأه یک گام مثبت وخوب اندیشانه میباشد ، مارا 

 یاری کنند.

های فلزی برای حفاظت اشجارزینتی خیابان   های عصری وکتاره  سنگ ت داب دو بنای بزرگ عصری از سوی شاروالی به مقصد اعمارتشناب -0
 ملیون افغانی از کمک های اهداء شدٔه کشور جاپان به بودجه شاروالی، گذاشته شد. 6ش ری، ش ر غ ران، بارزا 

تن از 034هم نین براثر تالا های وکالی نمایندٔه مردم درشوری ملی )یعنی پارلمان( کشور؛ ومتصدیان امورریاست معار  والیت غور،  -4
ترتیب  دیندانا آموزان دارالعلوم ابوحنیفه، شامل لیلیه گردیده اند، که بخا بزرگ ازدانا آموزان این مدرسه ازمشکل اعاشه واباته رهائی یافتندوب

ه ه بزمینٔه آموزا برای این دانا آموزان س ل گردید. درهمین روال بابتکار مدیریت محبس والیت غور، تعداد یازده تن از محبوسان این والیت،ک
 کورس ای حفظ قرآن کریم معرفی وتنطیم شده بودند،بعد از حفظ قرآن کریم  دستارفضیلت را برسر ن ادند.

راا ابنا بر لزوم دید وزارت داخله کشور، سمونیار نورعلی بحیث مدیر مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیٔه والیت غور، تعین ورسماً به ک -3
تن از سربازان جدیدالشمول ، بعد از فراغت از کورس آموزشی مسلکی پولیس ملی ، شامل صفو  پولیس  004آغاز نمود. طبق یک خبر دیگر، 

 غور گردیدند.

دور دوم ب اری کمپاین واکسین پولیو در والیت غور، آغازگردید ودرهمین روال طبق گزارشات واصله ، درسال قبل ، یک مورد از  -0
وسرجنگل ، گزارا ومشاهده شده بود. طبق یک خبر دیگر از یکسال بدین سو شفاخانه والیتی غور فاقد   بروزمرض پولیو، در اولسوالی لعل

 هرگونه ادویه وبذل مواد عادی غرض کمک های اولیه میباشد.

سال قبل درایاالت  045اتحادیٔه ملی کارگران افغانستان ، دفتر والیتی اا را در والیت غور افتتاح کرد. این اقدام در حال صورت میگیرد که  -6
ند.  ادمتحدٔه امریکا، کارگران آن کشور، بخاطر حصول واعادٔه حقوق ایشان، دست به یک اقدام بیسابقٔه زدند و درن ایت انجمن کارگران را بنا ن

 هـ .ا ، اینگونه ن ادی تحت نام اتحادیٔه کارگران افغانستان ، ایجاد گردید. 0303امادرافغانستان درسال 

 ،ده ها میل سالح سبک و سنگین ، از نزد افراد مسلح غیر متعلق به گروپ های نامنظم وباندهای مسلح ، درمنطقٔه سیاه  وپ اولسوالی دولینه -5
  قبض وجمع آوری گردید، این در حالی بوقوع میپیوندد که یگانه مشکل امنیتی دروالیت غوررا ، وجود افراد مسلح وباندهای مسلح ضدحکومت ،

تن ازافرادآموزا دیدٔه پولیس مخصوص والیات وارگان ای محلی آن م منظورشدٔه وزارت محترم داخلٔه  444تشکیل میدهد. طبق یک خبردیگر، 
 کشور، دراولسوالی های دولینه و پسابند والیت غور، برای ایفای وظیفٔه تأمین امنیت بیشتردراین محالت  گماشته شدند.

حزب ملی اسالمی افغانستان، طی برگزاری یک محفل بزرگ، نمایندگی اا را در مرکزوالیت غور، رسماً ایجادوگشایا نمود،این اقدام هنگام  -7
هـ .ا بدین سو، تحت رهبری دسیر سیداحمد"گیالنی" در افغانستان فعالیت  0367رویدست گرفته شده است که حزب ملی اسالمی افغانستان ازسال 

 مینماید.

دفترمقام والی والیت غور، بارزا سه صدوپنجاه هزار افغانی را از بودیجه اختصاصی زیرنام "اجراآت والیان" یک مقدار وسایل الکترونیکی  -8
 ومورداستفاده درامور دفتر داری را، برای ن ادهای مدنی والیت غور مساعدت نمود.

طبق یک خبر دیگر هیأت ریاست تفتیا وزارت مالیٔه کشور، بعد از دیدار تعارفی با سیدانور "رحتمی" والی والیت غور، از ادارات زیربط  -9
 دربخا مالی این ادارات بازرسی بعمل آوردند.

ملیون  48سنگ های ت داب مکاتب دهکده های ب اری، زیرنام اتحادیٔه نسوان کندیوال"ک ندیوال" و متوسطٔه دهکدٔه کاسی ، به هزینٔه بیشتر از  -04
افغانی طی یک محفل گذاشت سنگ بنا، باحضوریابی  رئیس شورای والیتی ومتصدیان ریاست معار  والیت غور، به زمین گذاشته شد. گفتنی 
است که مکاتب مذکور، از پول کمک شدٔه حکومت کشور جاپان وسازمان یونیس  )سازمان بین المللی کمک باطفال زیرنام صندوق بین المللی 

 اطفال مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل متحد( قرار است بناساخته شده وتا یک سال آینده، به ب ره برداری سپرده شود.

سه تن از جوانان ورزشکار والیت غور، در رشته ورزشی "پاورلفتنگ" مقام طالیی را از آن خودساختند. این سه ورزشکار،هریک فریداحمد  -00
 زار"فردوس" غالم علی "انوری" و جان محمدخان، بعد از اشتراک در مسابقٔه زیبایی اندام و وزنه برداری که اخیراً در پایتخت افغانستان برگ

واره ،همگردیده بود،برندٔه مدال طال و اخذ تقدیر نامه ها گردیدند. این در حالی است که جوانان ورزشکار والیت غور، بعد از اشتراک در مسابقات
 افتخاراتی را برای مردم خویا هدیه بارمغان آورده اند.

سنگ ت داب شفاخانٔه والیتی غور، بارزا   ارملیون دالرامریکائی،توسط محترمه ثریاد "لیل" ، وزیر صحت عامٔه کشور وباحضوریابی  -04
ور خانم ها سیما "جوینده" ورقیه "نایل" وکالی محترم مردم والیت غور، درمجلس نمایندگان،باشتراک سیدانور "رحمتی" والی والیت غور وبا حض
ک ا یرؤسای ادارات مختلفه محل،در صحن شفاخانٔه والیتی والیت غور، گذاشته شد. گفتنی است که این بنا در سه طبقه اعمار میگرددو قرار است ت

 سال دیگر به پایٔه اکمال وب ره برداری برسد.

تن از جوانان والیت غور، شامل کورس ای فراگیری "آموزا های حرفوی" در بخا های کمپیوتر،  344طی برگزاری یک محفل باشکوه،  -03
خیاطی، ترمیم مبایل، نجاری و قالین بافی شدند. گفتنی است این پروژه به ارزا هفت میلون افغانی از طر  وزارت محترم کاراموراجتماعی، 

 ش داء ومعلولین تدویروتمویل میگردد. 

 اهم اخبار،رویدادها واقدامات طی ماه گذشتٔه ثوردروالیت غور
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 حکبیت اّل

ٌُگبهی کَ فلاًّلگبه)ط( عَن هجبهک آكم )ل( ها آـویل روبم ـوّزَ ُب یا ٍ وب ّچِوح ًْی اىهقلْق ُبی 

فبًّلگبهعب ن هاكیلٍ، ؽ واى ّلًل ّكهگبم ًقَذ ثَ فّْوّئی ، چِؤٍ ًؽيّىیجبی ؽٚود آكم )ل( ُا ّپا هبًلٍ 

َٔ ًِبئی ثَ به فّْؾبر ّلًل. اهب كهآى ٌُگبم کَ ّ طبى ، ؽٚود آكم )ل( ها كیل ، اىؽْٚهی فلّاًل )ط(  ّكهًز غ

پوٍ ل کَ: پوّهكگبها! ایي هْعْك هاچوا هْعْكیذ پ لایِ كاكیل ٍّپٌ ّ طبى فطبة ثَ ـوّزگبى گفذ کَ 

اگوفبًّلگبهعب ن ، ایي هْعْك ها اىهبكهعَ ّهورجذ ثلٌل روی كاك ، ثبى چی ه الٌ ل!؟ ـوّزَ ُب كهپبٍـ گفزٌل کَ ثؾالن 

فلاًّل )ط( ري كهه لٌُل ّاىایي آـویٌِ هللا رعب ی هاٙی اًل. ّ طبى فبهّْی افز بهکوكٍ ّثب فْك كهكر فْك گفذ: 

َٔ ثلُل، هي ُوگي، ؽالن فلّاًل )ط( ها لجْر ًو الٌن ّآًوا  ثقلاًّل ٍْگٌل، اگوفلاًّل )ط( ایي آكم ها اىهب ثلٌل روكهع

) یعٌی ؽٚود آكم ها( ثمزل ه وٍبًن. پٌ كهًِبیذ ّ طبى ثَ عَن هجبهک ؽٚود آكم )ل( رؿ اًلافذ ّرؿ ّ طبى 

َٔ ًبؾ ؽٚود آكم )ل( اـزبك. ثعل اىآى فلاًّل )ط( ثَ عجوئ ل )ل( ؽالن كاك کَ اىایي ثقِ عَن هجبهک ؽٚود  كهؽٖ

، فبک ها ث وّى کٌل ّعجوئ ل اه ي ثَ ؽالن فلاًّل )ط( ، رؿ هاثبفبک یالغب، اىعَن هجبهک آكم )ل( كّهٍبفذ  آكم )ل(

كهًِبیذ فلاًّل )ط( اىآى فبک ث وّى کْ لٍ، ٍح ها پ لاکوك ّهّی ُو ي ك  ل اٍذ کَ كهٍح ٍَ فٖلذ 

 هْعْكاٍذ:

 اًَبى ها ه گ وك )چا ه يًل(؛ -8اىٛوؾ ّت ث لاهاٍذ ّثقْاة ًو وّك؛    -4ثباًَبى، اًٌ كاهك؛    -0

 ّوػ ایي ٍَ فٖلذ ثبال:   ثب اًَبى ثلیي فبٛو اًٌ كاهك کَ اىفبک ؽٚود آكم )ل( ر بهّلٍ اٍذ؛ 

 اىٛوؾ ّت ثلیي  ؾبظ ث لاه ّىیبكُب كهفْاة اٍذ ثب ایي ك  ل کَ كٍذ ؽٚود عجوئ ل كهآى فبک فْهكٍ؛

 اًَبى هاًو گ وك، ثبایي فبٛواٍذ کَ كهُوبى فبک رؿ كُبى ّ طبى یالغب ّلٍ ثْك؛ 

 حکایت دوم

ٌُگبهی کَ فلاًّل عب ن ثَ ـوّزَ ُب ؽالن ـوهْكًل 

َٔ اكای اؽزوام ثَ پ ْگبٍ  ربٍوُبی فْكها ثگًْ

ؽٚود آكم )ل( فن کوكٍ ّآًؾٚود ها ٍغلٍ کٌٌل 

کَ كهًِبیذ ـوّزگبى پٌ اىٌّ لى ایي ـوهبى ا ِی، 

ٍوثَ ٍغلٍ ثَ پ ْگبٍ آكم )ل( پ ٌا ّپ ْبًی 

ـوّكآّهكًل، اهب ّ طبى اىرؾمك عولی ـوهبى ا ِی 

اٍزالجبهّهىیلٍ ثَ پ ْگبٍ ؽٚود آكم ٍوثَ ٍغلٍ 

 َٔ ـوّزگبى كهؽب ذ اكای   ـوّكً بّهك، كهؽب  الَ کبـ

ٍغلٍ هزبثعذ اؽزوام آه ي ثْكًل، ّ طبى پْذ فْك 

ثطوؾ آكم )ل( كّهکوكٍ ّثب ثوگْزبًلى هّی فْیِ 

اىهّثوّی ؽٚود آكم )ل( ایَزبك هبًل. ٌُگبهی کَ 

ـوّزگبى اىٍغلٍ ٍوثلٌلکوكًل، كیلًل کَ ّ طبى ثب 

رالجو ایَزبكٍ اٍذ ٍّغلٍ ًو الٌل ّـوّزگبى ثوعالٌ 

فْیِ هطبثك ؽالن  ایي عول ّ طبى اىاكای ٍغلٍٔ 

فلاًّل عب ن ّالوگياهی ثغب آّهكٍ ّكّثبهٍ ثَ  ٕبكهٍٔ 

َٔ كّم ٍوثَ ٍغلٍ ًِبكًل   پ ْگبٍ ؽٚود آكم )ل( هورج

کَ ٍغلٍٔ ـوّزگبى ثَ پ ْگبٍ ؽٚود آكم )ل( 

 كّثبهْٕهد گوـذ.

 حکبیت سْم

آى ٌُگبهی کَ ثَ ؽالن فلاًّل عب ن روبهی  

( ٍغلٍ  ـوّزگبى ثَ پ ْگبٍ ؽٚود آكم )ل

کوكًل ّاهب ّ طبى ٍغلٍ ثغب ً بّهك، پٌ اىآى 

فلّاًل هزعبر اىّ طبى پوٍِ کوك کَ ثب عْك 

ؽالن هللا رعب ی، چوا ّ طبى ثؾْٚهگبٍ 

ٍغلٍ ها ثغبً بّهك، كههمبثل   ؽٚود آكم )ل(

 ّ طبى چٌ ي پبٍـ اهائَ كاّذ:

 " اًبف ٌو هٌَ فلمزٌی هي ًبٍه ّفلمزَ هي ٛ ي"

روعوَ: " هي اىآكم )ل( ثِزو َُزن، رْهوا 

اىآرِ پ لاکوكی ّآكم ها، اىفبک"  ّچْى 

آرِ یا چ ي  ط ؿ ًّْهاًی ّاهب كههمبثل آى 

عَن فبکی یا چ يآ ْكٍ ثب کضبـذ اٍذ، پٌ 

آیبآرِ ثَ پ ِ فبک، چ ي ط ؿ ثَ پ ْگبٍ یا 

چ يکض ؿ چگًَْ ّچوا فن ه ْل. كهًِبیذ 

فلاًّل )ط( فطبة ثَ ّ طبى ـوهْك! آی هاًلٍ 

ّلٍ! اىایٌغب فبهط ّْ! چی ؽك كاهی کَ 

كهایٌغب ثب كهبغ، ؼوّه ّپوهّئی ایَزبكٍ 

 َُزی؟

 حاکاییت ازافسانه های فسونگری ش یطان

كّ ٍبر روبم اى كّهٍٔ ؽالْهذ هؤلذ ّ كٍ ٍبر کبهل اى كّهٍٔ ؽالْهذ آلبی کوىی هلی گلنهك، ّایلي           

كّاىكٍ ٍب ی کَ اى  ؾبظ اهالبًبد الزٖبكی ثؾ ش كّهٍٔ ٛ یی ٍواىیو ّللى ٍلوهلبیلَ كهرلبهیلـ اـلؽلبًَلزلبى 

ثؾَبة ه وّك، ّهّك ث ِ اى هل بهك ُب كا و اهویالبیی عِذ ٍبفزبهُبی ىیوثٌبیی ّ کوا ثل لِ اى چلٌللیلي 

کْْه عِبى،كه ٛی ٍب ِبی گنّزَ، ـوٕزی ثْك ثوای ٍبفزي یا کْلْهعلٌلح ىكٍ ّ ىفلن فلْهكٍٔ ،آًلِلن 

كّاىكٍ ٍبر گنّذ ،  .کْْهیالَ اىّهق ّهق ربهیقِ فْى هی چالل ّّعت ّعت فبکِ ً بىثَ كههبى كاهك

علٍٔ اىىفن ُبكهثلعلٚلی هلؾل د ّگلّْلَ ُلبی کْلْههللاّاّلل ّاهلب ثلورلعللاككیلگلوی، فلبک پلبّل للٍ ّلل 

ربهجبكاعفًْی ّْك. هزي لبًْى اٍبٍی اـؽبًَزبى ، ثَ ًظو هي كهایي هاثلطلَ یلاللی اى ّلعلبه ُلبئلی اٍلذ کلَ 

 رَغ ل لبًًْی ثْالل میل یبـزَ اٍذ:

َٔ هوـَ ّهزولی، ثو اٍبً علا ذ اعزوبعی ، ؽلفلع کلواهلذ اًَلبًلی ، ؽلولبیلذ ای "كّ ذ ثو ایغبك یا عبهع

َٔ الْام، لجبیل ّ اًلاللْلبؾ هلزلْاىى كه  اىؽمْق ثْو ، رؾمك كهْکواٍی ، ربه ي ّؽلد هلی ، ثواثوی ث ي ُو

َٔ هٌبٛك کْْه، هاللؿ هی ثبّل".   ُو

آًچَ هي ثعل اىایي كه ایي ًّْزَ ثآى اّبهٍ فْاُن کوك، ثؾش رٍْعَ ّهّل هزْاىى اٍذ کلَ یلاللی اى         

 َٔ ؽمْق هٍوی لبًًْی ثوای ُوِّوًّلی اٍذ. ُوبًطْهئ الَ ِّوًّلاى كه پ وّی اى اؽالبم للبًلْى كه ُلول

ًمبٛ کْْه هاللف ذ یالَبى  كاهًل، ثوعالٌ ،كّ ذ ُن هاللؿ اٍذ رب ثوای هّل ّ رٍْعَ  ىًلگی هوكم ٍعی 

 . یالَبى کٌل ّ ر ُ

اهب ایي هاللف ذ كه ّالیذ ؼْه یا ٛوـَ اٍذ ، یعٌی آًچَ هوثْٛ ثؾلاللْهلذ هلی ّلْك آى اٍلذ کلَ         

َٔ ؼْه ثؾ لش یلا ّالیلذ ثلَ عل لت کَلبًلی  یباًغبم ایي هاللف ذ  ـواهُْ ؽالْهذ ّلٍ اٍذ ّیب ایٌالَ ٍِو 

َٔ هغِي ّ كٍ ُلب   هیقزَ ّلٍ اٍذ کَ هي ًوی رْاًن هلهکی كههْهك آى اهایَ کٌن. اهب ًجْكٍوک ، ثوق، ّفبفبً

هْالل كیگو کَ اى یا ٛوؾ كهرْاى ِّوًّلاى ؼوٗ ؽل ّـٖل ّـواُن ٍلبفلزلي ٍلِلْ لذ ُلبی ىًللگلی 

َٔ ثليهگ  َٔ ـواُن ٍبفزي کبه، ثوای ثل لاللبهاى کلَ فلْك یلا هلعلٚللل ِّوًّلی ً َذ ّاى ٛوؾ كیگو ىه ٌ

اعزوبعی ّالزٖبكی كه اـؽبًَزبى اٍذ، هؾوّه ذ ُبئی اٍذ کَ هوكم ؼْه ربٌُْى کلَ ُلٌلْىاٍلذ ثلب آًلِلب 

 كٍذ ّ پٌغَ ًوم هی کٌٌل. 

آًچ الَ ًٖ ت ٍبیوّالیبد ّلٍ اٍذ ُوبًب ل وهیيی هاٍ ُبی رواًَپْهری ىه ٌی ث ي ّالیذ ُب ّ ِّو         

ُبی ثيهگ اـؽبًَزبى اًزظبهی ثْك کَ ثبیل چٌل ٍبر پ ِ اًغبم ه ْل،کَ ربؽلّكی ُن اًغبم ّلٍ اٍذ ّ لی ثلل 

ثقزبًَ ًَ رٌِب ایٌالَ ربٌُْىهوكم ؼْه ٍفوُبی ّبى ها اى هوکي ّالیذ ؼْه رب کبثل ثلَ هللد كّّلجلبًلَ هّى 

اىٛویك ٍوک فبهَ آًِن ثب هْال د رواًَپْهری ىیبكی ثَ ٍوه وٍبًٌلّثبایلي هْلاللل كٍلذ اًلله گلویلجلبى 

َُزٌل.هْالل كیگوعلم ثِوٍ ثوكاهی اىآة هّكعلگَ" ُویوّك" کَ ُو آى  ؾظلَ ،ٕللای ّلوّلواُ گلُْ 

ِّوًّلاى ؼلْهها کلوهل لَلبىكهلطلوػ اٍلذ ّـلملٜ اىهلفلبكُ كیلگلواى كهٍلبیلوّالیلبد ؽلزلی كهفلبهط اى 

للووّّهوىُبی اـؽبًَزبى،هفبكُ كیگواى ثِوٍ ه ًْْل ّاهب كّذ ُب ّىه ي ُلبی للبثلل ثلوىّثلوىگلوی ایلي 

 ّالیذ اىرٌْگی ث لاكگواًَ اًل. 

 متوازن... شعار قانونی در افغانستان ودراین میان غورویاسرزمین فراموش شده ها...“ انکشافویابه اصطالح متعارف ”توسعه 

فبًَ ُب ٌُْىُن ثب چواغ ُبً اهیال ي ّ چواغ هّْا ُب " یلعلٌلی ّل لطلبى  

چواغ ُب" کَ اىثمبیبی ىًلگ ثلّی كهلوى ث َذ ّ یالن اٍذ، ٍِلل اًلگلبهی 

ّاعِبؾ ؽالْهبد ظلن پ َْ ها ثَ ًوبیِ ه گناهًل. هوی٘ ّث وبهًَجذ عللم 

رْعَ ثَ ّفبفبًَ ُب ًّجْك رغِ ياد الىهَ ّاكّیَ ً لبىثلِلبًلزلملبر ثلَ پلبیلزلقلذ 

 كاهكکَ كهٌُگبم ًمل ّاًزمبر كههَ وهاٍ عبى ه لُل.

َٔ ًلبًلی،کلبهگلوها هاُلی هلِلبعلود ثلَ         کبهیبثی ثلقلبٛلوپل للاکلوكى  لملول

کْْهُبی ُوَبیَ هی ٍبىك ّ ٍواًغبم ایي ٙوّهد هوگ ّىًلگی کلبهگلواى ایلي ّالیلذ ها ثَلْئلی ٍلْق 

ه لُل ربكههوىُبی کْْهُبی ُوَبیَ کْزَ ًّْل ّیبُن اگوثقزآّهثبٌّل ّثَ کْْهُوَبیَ ثوٌٍل ّچٌلٕجبؽی 

 کبهًوبیٌل، هعزبكگوكیلٍ ّكٍذ فب ی ٍّو فْهكٍ ثو هی گوكًل.

ُـل .ُ هل لزلْاى یلبـلذ،  0831آًچ الَ كه ؼْه ثَ عٌْاى كٍزآّهك ُبی ؽالْهذ علیل ّلوّل اىٍلبر          

 َٔ ٍفوُبی همبهبد ؽالْهلزلی كّ لذ ّكیللاهُلبی هَلزلمل لن فلْكآللبی   ف َٕ ه ْْك ثَ ّعلٍ ُبی هالوهكهًز غ

َٔ ّعلٍ ُبی اؽلاس ٍوک ُب،اعوبهثٌل ُبی ثوق ّ هـع كٍ ُب ً بى كیگوکَ رب ؽبر ـمٜ ثَ ؽل گلفلزلَ  کوىی ثگًْ

 . ّّعلٍ ُبی ـویجٌلٍ ثبلی هبًلٍ اٍذ

ا جزَ ًوی رْاى اى کبه ُبی اًلکی کَ ْٕهد گوـزَ اٍذ، چْن پّْی کوك،ّ لی كه یلا اهىیلبثلی کلللی،      

ّلزی ؼْه ها ثَ عٌْاى یا ّالیذ، ثب كیگو ّالیبد اـؽبًَزبى كهرطج ك ّهمبیََ للواههل للُل لن، كههل لبثل لن کلَ 

هوكم ؼْه ًَ رٌِب ایٌالَ هْال د ایْبى ؽل ّكهایْبى كههبى ًْلٍ اٍذ، ثلالَ ُو هّى ثباـيّى ّلى ً بى ُبی 

اعزوبعی ّكههمبثل ًجْك اهالبًبد ىًلگی اهوّىی، ّٙع ذ هّؽی ّ هّاًی ایي هوكم آٍ ت پلنیلورلواىگلنّلزلَ 

ّلٍ ّه ْْك. ّبیل یالی اى كالیل ؽالْهذ آلبی کوىی هْعْكیذ ًب اهٌی ثبّل کَ ایي هْالل ًَ رلٌلِلب كه ؼلْه 

ثلالَ كه ف لی اى ًمبٛ کْْه ثَ ؽل ث ْزو اى ؼْه ثوْبُللٍ هل لوٍلل.كهایلٌلغلب اگلو ثلقلْاُل لن رلبیلا اهىیلبثلی 

َٔ ٍبفذ ٍّلبىّثلبىٍلبىی  ٍوٍوی ُن ث ي ّالیذ ؼْه ّ ّالیبد ًَجزبً ًب اهي عٌْثی، كاّزَ ثبّ ن هع بهّكهع

إ ً لبثل همبیََ ً َذ. ثَ ثبّههي، ثی اهىُ رویي چ يكه اـؽبًَزبى ًيك ؽالْهذ ث لبى ًلظلوثلاللولا آىاكی 

ث بى ثْالل ًّْزي ّهٖبؽجَ اٍذ کَ ُوَ كهط ٕفؾبد ّکَذ ُب ه ْْكّكّ ذ هلوكاى، کللام گلّْلی ثلوای 

ٌّ لى ثبىربة ثی علا زی ُبی فْك ًلاهًل. هي ًوی فْاُن ثگْین کَ هاٍ اٍبٍی ؽل چ َذ؟ ّ ثب کلام هاٍ کلبه 

آًچَ هَلن اٍذ ایي اٍذ کَ هب ثوای ؽك ٛلللجلی علبكالًلَ،  . ُب،ه زْاى ثَ هـع ّىكّكى ایي هْال د ـبیك آهل

َٔ ؽمْلی کَ هی گْیٌل: "ؽك كاكٍ ًو ْْك ثلالَ گوـزَ هی ّْك" اى ؽلملْق  ثبیلثَ پب ف َذ ّ ثواٍبً ُوبى همْ 

 فْك كـبل کٌ ن ّ ثوای هٍ لى ثَ ؽمْق هْوّل فْك، اى هاٍ ُبی لبًًْی هزؾلاًَ ُّولٍذ اللام ًوبی ن. 

كّاىكٍ ٍبر گنّذ ّ ٌُْى اًزظبه ّ چْن ثواُی ثوای هٍ لى ّكاكى ؽمْق هْوّل ِّلوًّللی  هلبثلَ          

پبیبى ًوٍ لٍ اٍذ.ایي اًزظبههَزعووفْاُلهبًل ،آًِن رب ّلزی کَ هب هاٍ هٍ لى ثَ ؽمْق فْك ها ًَ پ وبی ن،ُ چ 

 کَی ایي هَ وها ثوای ٍعبكد هب ٛی ًقْاُل کوك.

هحصل سال چهارم دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل“ ساعی”هحود حکین   

 صبحب امتیبز: نهبد فرهنگی واجتمبعی جوانبن اهلل یبر

  منش” سردبیر: محب اهلل “ 

  رفعت”معبون سردبیر: زمبن“ 

  شفیق”ویراستبر: درویسه“ 

 تحت نظر هئیت تحریر 

 

           Email: Mohib.manish@gmail.com Mobile No:0796148879آدرس برقی : 

 هبٌُبهَ . اسهطبلب ّهقبالت ارسبلی ضوب استقببل هیٌوبیذ.

هبٌُبهَ . در رد، پذیزش ، ّیزایص ّتلخیص هطبلب، دست 

 آساددارد.

ٍٔ ًگبرضگزاى  هبٌُبهَ .  هسئْلیت ُبی ًبضی استخطی ُبرا بعِذ

 ًّْیسٌذگبى هطبلب ّهقبالت هیذاًذ.


