
پاتی۲

د ریاست الوزرا اداري 
مرستیال په مرشۍ د 

سمنګان والیت 
ځانګړې اداري غونډه 

تررسه شوه
الوزرا  ریاست  د  امارت  اسالمي  افغانستان  د 
اداري مرستیال محرتم مولوي عبدالسالم حنفي 
اداري  ځانګړې  والیت  سمنګان  د  مرشۍ  په 
د  مرستیال،  وايل،  والیت  یاد  د  چې  غونډه 
مختلفو  نورو  د  او  ښاروال  رئیس،  استخباراتو 
ادارو رئیسانو او استازو هم پکې حضور درلود، 
د چارو د ال ښه وايل او ستونزو ته د رسېدو په 

موخه د سمنګان والیت مقام کې تررسه شوه. 
په پیل کې محرتم حنفي د سمنګان 

د لوړو زده کړو وزارت 
د شاوخوا ۴۰ څانګو 
تحصیيل نصابونه 

څېړيل 

د لوړو زده کړو وزارت وايي چې د شاوخوا ۴۰ 
بېالبېلو تحصیيل څانګو نصابونه یې بیاکتيل او 
معیارونو رسه یې  نړۍوالو  او  له اسالمي اصولو 

برابرکړی دی.

دیدار رسپرست وزارت 
دفاع امارت اسالمی با 

رییس دولت امارات 
متحده عربی 

محرتم مولوی محمد یعقوب مجاهد رسپرست 
وزارت دفاع ملی و رییس دولت امارات متحده 
عربی، بر تحکیم روابط کابل-ابوظبی، همکاری 
مهاجران  چالش های  شدن  برطرف  و  دوجانبه 

گفت وگو کرده اند.
این  دفاع می گویند که در  مسئوالن در وزارت 
دیدار، محرتم مولوی محمد یعقوب مجاهد و 
هیئت همراهش برخی از موضوعات مهم دیگر 
زاید آل نهیان در کاخ  بن  با شیخ محمد  نیز  را 

شاهی در ابوظبی  به بحث گرفته اند.
شامری از آگاهان مسایل سیاسی  ۲پاتی۲ بقیه

سفارت آملان برای افغانستان گفته است که این 
کمک  افغانستان  به  یورو  میلیون   ۹۰ کشور 

می کند.
این سفارت در صفحه تویرتش نوشته است که 
این پول از طریق برنامه جهانی خوراک و برنامه 
توسعه ی سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه 

خواهد شد.

عالیقدر امیراملؤمنین 
د امرباملعروف او نهی 
عن املنکر له والیتي 
رئیسانو له رسه وکتل

جلسه ویژه اداری والیت رسپل به ریاست معاون 
اداری ریاست الوزرا برگزار شد

ریاست  تحت  رسپل  والیت  اداری  ویژه  جلسه 
اداری  معاون  حنفی  عبدالسالم  مولوی  محرتم 
ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان که در آن 
والی و معاون آن، قوماندان امنیه، رئیس استخبارات، 

شاروال و سایر رؤسا و منایندگان ادارات مختلف 
مقام والیت رسپل  در  داشتند،  آن والیت حضور 
دامال   محرتم  نخست  جلسه،  این  در  یافت.  تدویر 

نادر حقجو معاون والیت رسپل به 

مشاور امنیت ملی 
اوزبیکستان: 

افغانستان نباید به 
انزوا برود

ملی  امنیت  مشاور  محموداف،  ویکتور 
و  هند  امنیتی  مشرتک  نشست  در  اوزبیکستان، 
افغانستان  که  می گوید  میانه  آسیای  کشورهای 

نباید منزوی شود.
این مطلب را مشاور امنیت ملی اوزبیکستان در 
آسیای  کشور  پنج  اشرتاک  با  که  نشست  این 
بیان  برگزار گردید،  نو  دهلی  در  هند  و  مرکزی 

داشت.
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صاحب امتیاز: 
د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز

د اړېکې شمېره:
+93 )0( 202100633 

ایمیل:
 info@gmic.gov.af 

آدرس: 
مرمرینه ماڼۍ، بهرنیو چارو وزارت 

ته مخامخ، کابل - افغانستان د افغانستان اسالمي امارت
د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز

پاتی۵

۲ بقیه

د جوزجان والیت د 
درزاب ولسوالۍ علامو، 
مرشانو او ځوانانو رسه 
د ریاست الوزرا اداري 

مرستیال کتنه
الوزرا  ریاست  د  امارت  اسالمي  افغانستان  د 
اداري مرستیال محرتم مولوي عبدالسالم حنفي 
او وررسه مل پالوي د جوزجان والیت درزاب 
ولسوالۍ ته د سفر پرمهال د یادې ولسوالۍ له 
ابن  عبدالله  په  رسه  ځوانانو  او  مرشانو  علامو، 

مسعود )رض( مدرسه کې وکتل. 
په دې کتنه کې محرتم مولوي عبدالسالم حنفي 
د هیواد د ازادۍ او د اسالمي نظام د ټینګښت 
او  قربانیو  د  خلکو  د  ولسوالۍ  درزاب  د  لپاره 
رسښندنو د قدرداين پرمهال د هغوی وړاندیزونه 

پاتی۲او ستونزې هم واورېدې. 

د ریاست الوزرا 
سیايس مرستیال: 

اسالمي امارت د 
پانګوالو مالتړ کوي 

د ریاست الوزرا سیايس مرستیال محرتم مولوي 
عبدالکبیر د سادات ګروپ کمپنیو له رئیس سید 

کامل ایشان رسه وکتل.
پاتی۵په دې کتنه کې چې په سپیدار 

الحاج مال خیرالله خیرخواه 
خواهان آزادسازی 

دارایی های کشور شد 
رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ با تاکید بر 
به  متعلق  شده  منجمد  دارایی های  اینکه 
این  که  می خواهد  است،  افغانستان  شهروندان 

۲دارایی ها آزاد شوند. بقیه

د اوسپنې پټلې ادارې 
او منصور فاتح رشکت 
ترمنځ قرارداد السلیک 

شو
حیرتان-  د  ادارې  پټلۍ  اوسپنې  د  افغانستان  د 
او  ساتنې  انتقاالتو،  د  پټلۍ  اوسپنې  مزاررشیف 
څارنې په موخه له منصور فاتح رشکت رسه، قرارداد 

السلیک کړ.
دغه قرارداد د حکومت د اطالعاتو او رسنیو په مرکز 
کې د یوه خربي کنفرانس پر مهال، د چارو ادارې 
لوی رییس، محرتم شیخ الحدیت مولوي نورالحق 

پاتی۵انور په حضور کې

۵ بقیه

دیدار معاون سیاسی ریاست 
الوزرا با شارژدافري اتحادیه 

اروپا برای افغانستان 
محرتم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست 
رافائال  با خانم  افغانستان  اسالمی  امارت  الوزرا 
ايوبيا شارژدافري اتحادیه اروپا برای افغانستان در 

قرص سپیدار دیدار منود.

۲ بقیه

کمک ۹۰ میلیون یورو از 
سوی آملان برای 

افغانستان

عالیقدر امیراملؤمنین  
د پنجشیر والیت د یو 
شمېر مسئولینو، علامء 
کرامو او متنفذینو رسه 

وکتل
امیراملؤمنین  عالیقدر  زعیم  امارت  اسالمي  د 
شیخ الحدیث مولوي هبة الله اخوندزاده حفظه 
الله د یوې ناستي په ترڅ کې د پنجشیر والیت د 
یو شمېر مسئولینو، علامء کرامو او متنفذینو رسه 

وکتل.
په دغه ناسته کې د پنجشیر او اندرابونو عمومي 
والیت  پنجشیر  د  ذاکر،  عبدالقیوم  مال  مسئول 

وايل مولوي محمد محسن او 

۶ بقیه

از یک  تاکنون بیش  برشنا شرکت:  افغانستان  د 
آوری شده است  افغانی قروض جمع  میلیارد 

حکمت الله میوندی سخنگوی د افغانستان برشنا رشکت در کنفرانس 
برگزار  حکومت  های  رسانه  و  اطالعات  مرکز  در  که  مطبوعاتی 
گردید، گفت: در جریان دو ماه اخیر، مبلغ ۵۵۴ میلیون و ۵۹۵ هزار و 
۴۹۸ افغانی قروض تصدی ها و ادارات دولتی تحویل این رشکت 
شده و از زمان صدور حکم مقام عالی ریاست الوزرا امارت اسالمی 
افغانستان تاکنون مجموعاً مبلغ ۱ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۶۹۳ هزار و 
انتقال  نامربده  افغانی از طریق وزارت مالیه به حساب رشکت   ۹۲۵

۲یافته است. بقیه

د اسالمي امارت زعیم عالیقدر امیراملؤمنین شیخ 
الحدیث مولوي هبة الله اخندزاده حفظه الله د امر 
باملعروف، نهی عن املنکر او شکایتونو اورېدلو 
وزارت اړوند د ۳۴ والیتونو له والیتي رئیسانو رسه 

په ترتیب شوې ناسته کې ولیدل.
وزارت  چارو  کورنیو  د  چې  کې،  ناسته  دغه  په 
رسپرست وزیر محرتم خلیفه صاحب رساج الدین 
عالیقدر  درلود،  ګډون  هم  الله  حفظه  حقاين 

امیراملؤمنین حفظه الله والیتي رئیسانو 
پاتی۵



کمک ۹۰ میلیون یورو از 
سوی آملان...

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید: 
افغانستان به کمک های جامعه بین املللی نیازمند 
است و این کمک ها زمان مفید متام می شود که 
کالن  پروژه های  تطبیق  یا  و  تحقق  قسمت  در 

انکشافی هزینه شود.
وزارت اقتصاد اطمینان می دهد که از روند توزیع 
کمک های جامعه جهانی نظارت دارد و بیشرت این 
طبیعی  رویدادهای  دید گان  آسیب  به  کمک ها 

اختصاص داده خواهد شد.
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د  سالکار  امنیت  ميل  اوزبیکستان  د 
هند او منځنۍ اسیا هېوادونو په ګډه 
امنیتي غونډه کې وایي، افغانستان باید 

څنډې ته نه يش.
سالکار  امنیت  ميل  د  اوزبیکستان 
ویکټور محمودوف وايي: دا مهمه ده 
افغانستان  څو  تر  ورنکړو،  اجازه  چې 
انزوا ته الړ يش او اقتصادي ستونزو ته 
د رسېدو په برخه کې يواځې پاتې يش.

وياند  مرستيال  امارت  اسالمي  د 
محرتم بالل کرميي وايي: له افغانستانه 
نه دی.  متوجه  ګواښ  ته  هېواد  هېڅ 
زموږ په هېواد کې امنیت ټینګ دی. د 
منزوي او واټن رامنځ ته کولو پالیيس 
چې پخوا پایله نه ده ورکړې، په راتلونکې 

کې یې هم نه ورکوي.
کارپوهان  شمېر  يو  چارو  سيايس  د 
هم په دې باور دی، چې د افغانستان 
انزوا کېدل د نړۍ او سيمې پر هېوادونو 
هم ناوړه اغېز لري او د منځنۍ آسيا 
هېوادونه بايد د افغانستان د وضعيت 

په بهبود کې خپل رول ولوبوي.
د  کې  غونډه  دې  په  ډهلې  نوي  د 
ترکمنستان،  تاجکستان،  ازبیکستان، 
قرغیزستان او قزاقستان د هېوادونو د 
استازو  او  سالکارانو  امنیت  ميل 

حضور درلود.

اسالمي امارت د ولس د ستونزو حل خپل...
د ریاست الوزراء سیايس مرستیال محرتم مولوي عبدالکبیر له دوی څخه په مننې دوی ته د هر ډول همکارۍ 
ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه، اسالمي امارت د خلکو رضایت او د هغوی د ستونزو رفع کول خپل مکلفیت ګڼي. 
محرتم مولوي عبدالکبري، له خلکو وغوښتل چې، د اسالمي نظام د ال تقویې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام 
ورکړي او ډاډ یې ور کړ چې، د هیوادوالو د ستونزو د اوریدو او مشکالتو ته د رسیدو له پاره د اسالمي امارت 

د مسئولینو دروازې د ټولو خلکو پرمخ پرانستي دي.

د لوړو زده کړو وزارت 
د شاوخوا ۴۰ څانګو...

مشاور امنیت ملی 
اوزبیکستان: افغانستان 

نباید به...
مسئوالن امارت اسالمی می گویند که امنیت رستارسی 
خاک  از  تهدیدی  هیچ  و  است  تامین  کشور  در 

افغانستان در برابر کشورهای دیگر، وجود ندارد.
در همین حال، شامری از آگاهان مسایل سیاسی 
به این باور استند که انزوای افغانستان بر کشورهای 
جهان و منطقه اثر بد دارد و کشورهای همسایه و 
آسیای مرکزی باید نقش شان را در بهبود اوضاع 

در افغانستان بازی کنند.

د جوزجان والیت د 
درزاب ولسوالۍ علامو، 

مرشانو او ځوانانو...
ډاډ  ته  هغوی  مرستیال  اداري  الوزرا  ریاست  د 
په  کال  راتلونکي  د  امارت  اسالمي  چې  ورکړ 
رسیدګي  پر  ته  کورنیو  شهیدانو  د  کې  بودجه 
رسبېره د هیواد د ټولو سیمو اسايس اړتیاوې هم 

په پام کې نیيس. 
همدارنګه د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز 
په دې  چې  الله سمنګاين  انعام  مفتي  رسپرست 
سفر کې یې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملتیا 
کوله، وویل، اسالمي امارت د خپل ملت د مادي 
او د هیواد  په هڅه کې دی  او معنوي هوساینې 
لیرې سیمو ته د اسالمي امارت د مقاماتو د سفر 
الرې  له  کولو  پيل  د  پروژو  پراختیایي  د  موخه 
محرومو سیمو ته د ژوند د ښو او ډېرو اسانتیاوو 

برابرول دي.

حقوق زنان در چوکات 
رشیعت اسالمی تامین 

است، آنان در بخش های 
مختلف به وظایف 

مرصوف اند، اما برخی 
رسانه ها در این خصوص 

تبلیغات نادرست می 
کنند.

د افغانستان اسالمي امارت د ریاست الوزرا 
سیايس مرستیال محرتم مولوي عبدالکبیر

دارایی های منجمد شده 
بیشرتین آسیب را برای 

سکتور خصوصی و مردم 
افغانستان وارده کرده و 

باید بدون قید و رشط 
آزاد شوند.

محرتم الحاج مال خیر الله خیرخواه، 
رسپرست وزارت اطالعات و فرهنګ

الحاج مال خیرالله خیرخواه 
خواهان آزادسازی... 

که  می گوید  خیرخواه  خیرالله  مال  الحاج  محرتم 
این روند بیشرتین آسیب را برای سکتور خصوصی 
و شهروندان کشور وارد کرده است و این پول ها 

باید بدون قیدورشط آزاد شوند.
افغانستان  معادن  و  صنایع  اتاق  حال،  همین  در 
افغانستان  ماندن دارایی های  می گوید که منجمد 
از  بیرون  به  پول  انتقال  را در  بازرگانان  مشکالت 

کشور، افزایش داده است.

د ریاست الوزرا اداري 
مرستیال په مرشۍ د 

سمنګان والیت...
...والیت اماريت مسئولینو ته وویل: تاسو باید د 
واوسئ،  خدمتګار  بلکې  نه،  حاکامن  خلکو 
د  کې  رشایطو  سختو  ډېرو  په  خلکو  ځکه 
مجاهدینو مالتړ کړی او اوس یې حق ده چې 

اسالمي امارت یې په ټوله معنا خدمت وکړي.
همداراز محرتم حنفي هغوی ته د اوامرو اطاعت، 
ادارو  اماريت  مختلفو  د  او  یووايل  خپلمنځي 

ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ توصیه وکړه.
وروسته د سمنګان والیت د وايل محرتم مولوي 
د  او  رئیسانو  ټولو  ګډون  په  فضيل  عبداالحد 
مختلفو ادارو استازو خپل وړاندیزونه او ستونزې د 
ریاست الوزرا اداري مرستیال رسه رشیکې کړې.

د  چې  وکړه،  ژمنه  رسه  هغوی  حنفي  محرتم 
ګامونه  ارزښتناک  یې  به  لپاره  حل  د  ستونزو 

واخیستل يش.

سفارت آملان ۹۰ میلیون 
یورو به هدف فراهم 

کردن کمک  به نیازمندان، 
به افغانستان اختصاص 

داده است.

قانون،  او  فقه  رشعیات،  زراعت،  طب،  د 
د  او  علومو  اقتصاد، ساینيس  ثقافت،  اسالمي 
کمپیوټر ساینس په ګډون د نږدې ۴۰ پوهنځیو 

تحصیيل نصابونه بیاکتل شوي دي.
شمېر  یو  پوهنتونونو  د  کې  حال  همدې  په 
او  بیاکتنه  نصابونو  تحصیيل  د  وايي،  استادان 
پراختیا به د هېواد د پرمختګ او نوي نسل لپاره 

مثبت اغېز ولري. 
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د 
هېواد په کچه په بېالبېلو پوهنځیو کې نږدې ۱۶۰ 
تحصیيل نصابونه موجود دي او د دغو پوهنځیو 

د تحصیيل نصابونو بیاکتنه او پراختیا دوام لري.

دیدار رسپرست وزارت 
دفاع امارت اسالمی با 
رییس دولت امارات...

دیدار هیات امارت اسالمی را با مقام های امارات 
کشور  دو  روابط  بهبود  برای  عربی  متحده 

سودمند می دانند.
شامری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده 
عربی از مقام های امارت اسالمی می خواهند تا 
صدور  بخش  در  چالش ها  کردن  برطرف  در 
پاسپورت و ویزا، رهایی زندانیان و از رسگیری 
پرواز رشکت های هوانوردی اماراتی به افغانستان، 

تالش کنند.
از سویی هم، رییس شورای بازرگانان افغانستان 
رسمایه گذاری  بر  عربی،  متحده  امارات  در 

بازرگانان در افغانستان تاکید می کند.

برشنا  افغانستان  د 
از  تاکنون بیش  شرکت: 

افغانی... میلیارد  یک 
مسئوالن این رشکت می افزایند: به منظور حصول 
قروض از سیاسیون و زورمندان، از مجموع ۵۴۵ 
به  حارض  تن   ۲۰۱ تعداد  به  تاکنون  مقروضین، 
پرداخت مبلغ ۴۵ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۴۰۴ افغانی 

شده اند.
به گفته انجنیر صفی الله احمدزی، رئیس عملیاتی 
د افغانستان برشنا رشکت، در ادامه بازپس گیری 
زمین های مغصوبه دولتی، مجموعاً موازی ۱۴۹۵ 
رشکت  این  شده  غصب  ملکیت  زمین  جریب 
اسرتداد شده که از این رقم موازی ۱۳۸۰ جریب 
در  زمین  جریب  ننگرهار، ۱۱۳  والیت  در  زمین 
ولسوالی رسوبی والیت کابل و ۱ جریب زمین در 

مربوطات والیت بغالن می باشد.
این  های  ملکیت  جمع  از  گویند،  می  مسئوالن 
رشکت، ۴۰ باب منازل مسکونی غصب شده در 
منازل  باب   ۶ و  کابل  والیت  رسوبی  ولسوالی 
مسکونی غصب شده در مربوطات والیت بلخ نیز 
کرایه  اخذ  درک  از  اداره  این  و  شده  اسرتداد 
جایداد ها، مجموعاً مبلغ ۱۹ میلیون و ۷۸۴ هزار و 

۷۵۶ افغانی عواید جمع آوری کرده است.

از مجموع ۵۴۵ 
مقروضین، تاکنون به 
تعداد ۲۰۱ تن حارض به 

پرداخت مبلغ ۴۵ میلیون و 
۵۲۵ هزار و ۴۰۴ افغانی 

شده اند.
د افغانستان برشنا رشکت

د فاریاب والیت په سرته وليس 
غونډه کې د ریاست الوزرا 

اداري...

د  حنفي  عبدالسالم  مولوي  محرتم  کې  پای  په 
اشغال پر وړاندې د جهاد او مقاومت په دواړو 
او  مبارزو  د  ولسونو  د  فاریاب  د  کې  دورو 
نه  یې  قربانۍ  دوی  د  او  وکړه  یادونه  رسښندنو 

هېرېدونکې وبللې.
د ریاست الوزرا اداري مرستیال د فاریاب خلکو 
ته ډاډ ورکړ چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي د 
قرار  لومړیتوبونو کې  په  امارت رهربي  اسالمي 
او  ستونزو  خلکو  د  والیت  فاریاب  د  او  لري 

اړتیاو ته به هم پاملرنه ويش.

افغانستان باید 
څنډې ته 

نه يش

منایشگاه )صنایع دستی 
آزادی( در کابل گشایش 

یافت
“صنایع  نام  به  داخلی  فرآورده های  منایشگاه 
دستی آزادی” به همکاری نگارستان ملی و باغ 
کنندگان  برگزار  یافت.  گشایش  کابل  در  صلح 
تقویت  هدف  به  منایشگاه  این  که  می گویند 
اقتصاد کشور برگزار شده و بیشرت تجارت پیشه گان 

آن بانوان استند.
و  اطالعات  وزارت  مسووالن  حال،  همین  در 
فرهنگ می گویند که برگزاری چنین منایشگاه ها، 
می تواند در رشد اقتصاد و تقویت فرهنگ اصیل 

کشور سودمند باشد.
شامری بازدیدکنندگان در این منایشگاه خواهان 

بیشرت شدن چنین منایشگاه ها استند.
در این منایشگاه بیست تجارت پیشه، فرآورده های 

شان را به منایش گذاشته اند.
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اسالمي امارت د 
پانګوالو مالتړ...

کورنیو  د  ایشان  ښاغيل  شوه،  تررسه  کې  ماڼۍ 
تولیداتو د پياوړتیا، اقتصادي ودې او سوداګرۍ د 
پراختیا په برخو کې خپلې مشورې او وړاندیزونه د 
ریاست الوزرا له سیايس مرستیال رسه رشیک کړل.
د  څخه  سکتور  خصويص  له  راز  دغه  نوموړي   
اسالمي امارت د ال زيات مالتړ غوښتلو ترڅنګ د 
شامل د سوداګرو او پانګوالو ستونزې هم د ریاست 

الوزرا له سیايس مرستیال رسه رشیکې کړې.
مولوي  محرتم  مرستیال  سیايس  الوزرا  ریاست  د 
عبدالکبیر د ده له مشورو او وړاندیزونو مننه وکړه 
وې ویل، اسالمي امارت د سوداګرو ستونزو ته په 

جدي ډول متوجه دی.
محرتم مولوي عبدالکبیر زیاته کړه، اسالمي امارت 
وړاندیزونو،  د  د سوداګرو  لپاره  ودې  اقتصادي  د 

مشورو او پانګونو هرکلی کوي.
بل خوا، اقتصاد وزارت وایي، چې په هېواد کې د 
بې وزلۍ د له منځه وړو لپاره اړتیا ده چې د بنسټيزو 

پروژو کار پېل يش.
محرتم  مرستیال  مسلکي  وزارت  اقتصاد  د 
بهرنیو  او  کورنیو  د  زیاتوي:  نظري  عبداللطیف 
زېربنايي  او  اقتصادي  سرتو  د  راجلبول،  پانګونو 
پروژو پيل کول او د پرمختیايي برنامو پیلول، زموږ 

په کاري لومړیتوبونو کې دي.

دیدار معاون سیاسی 
ریاست الوزرا با 

شارژدافري...
در این دیدار ابتدا محرتم مولوی عبدالکبیر ضمن 
از  اسالمی  امارت  که  گفت  ګویی،  آمد  خوش 
اتحادیه  ویژه  به  بین املللی  جامعه  های  کمک 
اروپا اظهار سپاس منوده و بر تعامل مثبت تاکید 

بیشرت منود.
مردم  که  افزود  الوزرا  ریاست  سیاسی  معاون 
افغانستان بخاطر حوادث طبیعی و سایر دشواری 
جامعه  اند.  مواجه  مشکالت  به  اقتصادی،  های 
بین املللی باید به کمک های شان ادامه دهند و 
نهادهای  متام  امنیت  تأمین  از  اسالمی  امارت 
کمک کننده و توزیع کمک ها به گونه شفاف به 

مستحقین، اطمینان می دهد.
در  زنان  حقوق  گفت:  عبدالکبیر  مولوی  محرتم 
در  آنان  است.  تامین  اسالمی  رشیعت  چوکات 
اند،  مرصوف  وظایف  به  مختلف  های  بخش 
حکومت عمالً همه شمول است و بعضی از رسانه 

ها در این خصوص تبلیغات نادرست می کنند.
برای  اروپا  اتحادیه  شارژدافري  ايوبيا  رافائال 
افغانستان از همکاری امارت اسالمی و منسوبین 
آن در رابطه به کمک رسانی به مستحقین، تشکر 
منوده گفت که کمک های برشدوستانه خود را با 
نباید  روند  این  و  میدهد  ادامه  افغانستان  مردم 

سیاسی شود.
خانم رافائال در اخیر سخنانش از جامعه بین املللی 
فصل  در  افغان ها  به  کمک  افزایش  خواهان 
زمستان گردید و گفت که ما در اینجا باقی میامنیم 

و همکاری های ما ادامه خواهد داشت.

د اوسپنې پټلې ادارې او 
منصور فاتح رشکت ترمنځ...

 د یادو ادارو د مسئولینو ترمنځ السلیک شو.
د اوسپنې پټلې ادارې رسپرست، محرتم مال بخت 
الرحمن رشافت وویل، دا قرارداد د ۲ کلونو لپاره 
د  کې  کال  په  ته  رشکت  قراردادي  چې  کېږي 
 ۴۱۸۷۸۳۲ کې  بدل  کولو  وړاندې  خدمتونو 
امریکایي ډالر ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه، 
مخکېني قرارداد چې له سودیګانا ترانس اوزبیکي 
رشکت رسه شوی وو، د کلنیو خدمتونو بدل کې 

شاوخوا ۱۵ میلیونه امریکایي ډالر ورکول کېدل. 
دغه راز ښاغيل رشافت وویل، چې د یاد قرارداد پر 
بنسټ، قراردادي رشکت یوازې تخنیکي اسانتیاوې 
برابروي او د ساتنې او سمبالونې نورې ټولې چارې د 

اوسپنې پټلۍ ادارې لخوا مدیریت کېږي.
د اوسپنې پټلې ادارې د مسئولینو په وینا، په ښه ډول 
د قرارداد نه عميل کېدل، یوازې په یوه سټېشن کې 
د خدمتونو وړاندې کول، اضايف لګښتونه غوښتل، 
د عوایدو راټولو برخه کې د شفافیت نشتون او د 
پروسې د لویې برخې مدیریت قراردادي رشکت ته 

سپارل، د مخکېني قرارداد له زیانونو څخه وو. 
همدارنګه د اوسپنې پتلۍ مسئولینو څرګنده کړه، چې 
د قرارداد په لګښت کې کموالی، د خدمتونو وړاندې 
کولو برخه کې زیاتوالی، د عوایدو راټولو برخه کې 
روڼتیا، د افغاين تخنیکي پرسونل روزنه، د اضايف 
لګښتونو لغوه کېدل او افغاين کادرونو ته د کاري 

فرصت برابرول، د نوي قرارداد له ګټو څخه دي.
فاتح  منصور  د  مخانوف  بای  بیسن  همداراز، 
د  او  باور  له  امارت  اسالمي  د  مرستیال  رشکت 
ميل  د  او  ادارې  چارو  د  ادارې،  پټلۍ  اوسپنۍ 
تدارکاتو له ادارې له همکاریو د مننې ترڅنګ د 

یاد قرار داد په ښه او پروخت تطبیق ټینګار وکړ.

عالیقدر امیراملؤمنین د 
امرباملعروف او نهی عن 

املنکر له والیتي رئیسانو...
ته د دندو د تررسه کولو اړوند د صرب او استقامت 

درلودلو سپارښتنه وکړه.
عالیقدر امیراملؤمنین والیتي رئیسانو ته په خطاب کې 
د  املنکر  عن  نهی  او  امرباملعروف  چې  وویل، 
اسالمي نظام له مهمو موخو او هدافو څخه دی چې 
د نظام د استحکام او پایښت سبب کېږي او تررسه 

کول یې د مسلامنانو ایامين وجیبه ده.
امر  د  الله  حفظه  امیراملؤمنین  عالیقدر  همداراز 
باملعروف او نهي عن املنکر ریاستونو له کړنو څخه 
خوښي څرګنده کړه او ویې ویل تاسو چې د خپلې 
دندې د تررسه کولو په وخت کې کوم تکلیفونه زغمئ، 

هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي.
دغه راز امیراملؤمنین حفظه الله په خپلو خربو کې یو 
ځل بیا د امرباملعروف ریاستونو اړوند محتسبینو له 
کړنو څخه مننه وکړه او هم یې هغوی ته په خپلو 

کارونو کې د ال بریا دعا وکړه.
وروسته د امر باملعروف او نهی عن املنکر والیتي 
رئیسانو هم د اړونده موضوعاتو  په اړه خپل نظرونه او 
وړاندیزونه له عالیقدر امیراملؤمنین حفظه الله رسه 
رشیک کړل، چې د اسالمي امارت د زعیم له لوري 
وررسه د ستونزو د حل او په دې برخه کې د هر راز 

مرستې ډاډ ورکړل شو.

و  اطالعات  وزارت  مسئووالن  میان  مشورتی  نشست 
خصوصی و  دولتی  های  رسانه  و  فرهنگ 

نشست مشورتی و هامهنگی میان مسئوالن وزارت اطالعات و فرهنگ و رسانه های دولتی و خصوصی در مرکز 
اطالعات و رسانه های حکومت برگزار گردید. 

در آغاز این نشست، محرتم الحاج خیرالله خیرخواه رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ ضمن خوش آمد 
گویی به اشرتاک کننده گان، افزود: در عرص حارض رسانه ها در آبادی، پیرشفت، حفظ ارزش های اسالمی و ملی 

و اتحاد و اتفاق نقش مهم و کلیدی دارند. 
رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ اضافه کرد: ما در خصوص حل اساسی مشکالت رسانه ها تالش های پیگیر 
داریم و از رسانه ها می خواهیم اخبار و گزارش های خویش را بر اساس واقعیت ها و با در نظرداشت منافع ملی 

ترتیب و نرش منایند. 
به همین ترتیب، محرتم مولوی حیات الله مهاجر فراهی معین نرشاتی این وزارت می گوید: پالیسی امارت اسالمی، 
تعامل با رسانه هاست، رسانه ها باید پیام نظام را تا ملت و صدای ملت را تا نظام برسانند. موصوف افزود که برای 

حل مشکالت موجود باید به گونه مشرتک و هامهنگ کار صورت گیرد. 
مسئوالن رسانه ها از تدویر این نشست ستایش منوده و تدویر چنین نشست ها را حامیت نظام از رسانه ها عنوان 
کردند. به منایندگی از رسانه های دولتی و خصوصی، مسئوالن تلویزیون های آرزو، طلوع نیوز، شمشاد، بریا و 
راه فردا و همچنان رادیو های سالم وطندار و کلید صحبت منوده مشکالت شانرا با رهربی وزارت اطالعات و 

فرهنگ رشیک ساخته و در خصوص حل مشکالت خواهان همکاری آن وزارت شدند. 
در اخیر نشست، محرتم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسالمی صحبت منوده افزود: امارت اسالمی 
جایگاه و اهمیت رسانه ها را به خوبی می داند و تالش بر این است تا رسانه های بیشرت حامیت و تقویت گردیده 
و در راستای مسلکی سازی و تامین دسرتسی رسانه ها به معلومات سعی الزم صورت گیرد. سخنگوی امارت 

اسالمی تاکید ورزید که به مشکالت مطرح شده رسیدگی خواهد شد.

د طب، زراعت، رشعیات، فقه 
او قانون، اسالمي ثقافت، 

اقتصاد، ساینيس علومو او د 
کمپیوټر ساینس په ګډون د 
نږدې ۴۰ پوهنځیو تحصیيل 
نصابونه بیاکتل شوي دي. 

د لوړو زده کړو وزارت

امارت اسالمی جایگاه و اهمیت 
رسانه ها را به خوبی می داند و 
تالش بر این است تا رسانه ها 

بیشرت حامیت و تقویت گردیده 
و در راستای مسلکی سازی و 
تامین دسرتسی رسانه ها به 
معلومات سعی الزم صورت 

گیرد. 
محرتم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی 

امارت اسالمی افغانستان

جاپان ۱۰۶ میلیون دالر را 
برای افغانستان کمک می کند

سفارت جاپان در افغانستان گفته است که این کشور 
۱۰۶ میلیون دالر را برای افغانستان کمک می کند.

به گفته این سفارت، جاپان مصمم است با کمک 
و  برشدوستانه  پروژه های  اجرای  امکان  پول  این 

برآورده شدن نیازهای اولیه برشی را فراهم کند.
توسط  پروژه  ها  این  که  می گوید  جاپان  سفارت 
و  بین  املللی  سازمان  های  متحد،  ملل  نهادهای 
مؤسسات غیر دولتی به هدف بهبود معیشت اجرا 

خواهد شد.
این سفارت افزوده است که با این کمک ۱۰۶.۷ 
تا کنون  ماه آگست سال ۲۰۲۱  از  دالری  میلیون 
مقدار مجموعی کمک های جاپان به افغانستان به 

۳۳۵ میلیون دالر خواهد رسید.

د همدې والیت امنیه قومندان، د استخباراتو رئیس، 
د علاموو شورا رئیس او اعضاوو او لسګونه نورو 

دیني عاملانو او متنفذینو ګډون درلود.
عالیقدر امیراملؤمنین حفظه الله د ناستي په پیل 
کې ابتدايئ وینا وکړه، وروسته د راغلو مېلمنو څخه 
په نوبتي شکل د خپل والیت حاالت، مشکالت، 
خپلو  په  دوی  واورېدل.  وړاندیزونه  او  ستونزې 
خوښي  راتګ  په  امارت  اسالمي  د  کې  خربو 
څرګنده کړه او د مجاهدینو د نیکي رویې، هلته د 
او  نفاذ  د  نظام  اسالمي  د  امنیت،  شوي  تامین 
امیراملؤمنین  عالیقدر  وکړه.  یادونه  پرمختګونو 
حفظه الله  ته یې د پوره اطاعت کولو او د اسالمي 

امارت د کلک مالتړ اطمینان ورکړ. 
په پای کې  عالیقدر امیراملؤمنین حفظه الله دوی 
وستایل او ویې ویل چې د پنجشېر د خلکو ډېر 
قدر کوم چې د مجاهدینو رسه یې پوره همکاري 
وکړه او خپل والیت  یې ور وسپاره. دوی ته یې د 
ال نور اتفاق، یووايل او وحدت راوستلو الرښوونې  
وکړې او زیاته یې کړه چې د افغانستان ولس او 
امارت دواړه رسه یو دي او دواړه مجاهدین دي، 
نور باید تعصبونه او تفرقې له منځه یوسو، ولس په 
د  ته  نسلونو  راتلونکو  ویشو،  ونه  نامه  بل  او  یوه 
وحدت او یو وايل مثال پرېږدو. زه له تاسو خپل 
ملت  او  اسالم  د  بلکې  نه غواړم  کار  او  خدمت 
خدمت درڅخه غواړم او په دې اړه مو اتحاد ته 
رابومل. ستاسو د ستونزو د حلولو په اړه ډاډ درکوم 

چې هر ډول همکاري به مو کوم.
د ریاست الوزرا سیايس 

مرستیال د غزين والیت 
له یو شمېر دیني علامؤ 

رسه ولیدل
د ریاست الوزرا سیايس مرستیال محرتم مولوي عبدالکبیر د غزين والیت له یوشمېر دیني علامؤ رسه په سپيدار ماڼۍ کې 
ولیدل. په دې لیدنه کې شیخ خان محمد، مولوي حاجي محمد او مولوي عبداملالک د نورو په استازيتوب په خپلو خربو 
کې د اسالمي امارت د بنسټونو د ټینګښت لپاره خپل وړاندیزونه او مشورې د ریاست الوزرا له سیايس مرستیال رسه 

رشیکې کړې.
یادو علامؤ زیاته کړه، علامء د دولت او ملت ترمنځ د پل حیثیت لري او کوالی يش د اسالمي نظام د پياوړتیا په برخه کې 

ښه رول ولوبوي. دوی دغه راز وړاندیز وکړ چې په رسنیو کې دې د دین احکام  تبلیغ او دیني اولویتونه په نښه يش.
د ریاست الوزار سیايس مرستیال محرتم مولوي عبدالکبیر له دوی څخه په مننې وویل، د علاموو د جهاد او دیني الرښوونو 
له امله نن افغانستان د اسالمي نظام څښنت دی. محرتم مولوي عبدالکبیر زیاته کړه، د اسالمي نظام د پایښت او د خلکو د 
رضایت لپاره د علاموو مشورې او وړاندیزونه حیايت ارزښت لري او د هېواد د رغاولو او اسالمي احکامو د تطبیق لپاره به 

ترې ګټه واخیستل يش.

عالیقدر امیراملؤمنین  د 
پنجشیر والیت د یو شمېر 

مسئولینو، علامء کرامو 
او...

امارت اسالمی افغانستان 
آماده است برای رسیدگی به 

رضورت های اساسی ملت 
خود گام های ارزنده ی بردارد 

و با اجرای برنامه های 
انکشافی در رسارس کشور، 

زمینه ی رفاه مادی ملت 
عزیز را نیز فراهم مناید.

محرتم مفتی انعام الله سمنگانی رئیس 
مرکز اطالعات و رسانه های حکومت



جلسه ویژه اداری والیت 
بلخ به ریاست محرتم 
مولوی عبدالسالم 

حنفی معاون اداری 
ریاست الوزرا برگزار شد

صاحبان،  معاون  و  والی  حضور  با  جلسه  این 
شاروال  و  استخبارات  رئیس  امنیه،  قوماندان 
و  تجارت  اتاق  رهربی  اشرتاک  و  بلخ  والیت 
ادارات مختلف آن  صنایع، روسا و منایندگان 

والیت، برگزار گردید.
در ترکیب هیئت، محرتم مفتی انعام الله سمنگانی 
رئیس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت نیز 

حضور داشت.
در جلسه ویژه، نخست محرتم مال محمد داود 
مزمل والی والیت بلخ ضمن خوش آمد گویی 
به محرتم مولوی عبدالسالم حنفی معاون اداری 
ریاست الوزرا و هیئت همراهش، بازدید ایشان 
از آن والیت را برای تنظیم بهرت امور و تقویت 

ادارات محلی مفید و ارزشمند خواند.
پیگیر  های  تالش  از  حنفی  محرتم  سپس 
مسئوالن آن والیت قدردانی منوده، ضمن اینکه 
آبادی  برای  بیشرت  هرچه  مساعی  به  را  آن ها 
و  امنیت  تامین  اسالمی،  نظام  استحکام  کشور، 
خدمت رسانی به مردم تشویق منود، توصیه ها و 
مقام  و  الله  حفظه  امیراملومنین  رهنمودهای 

محرتم ریاست الوزرا را نیز به آنان رساند.
در این جلسه، مسئوالن والیت بلخ ضمن ارایه ی 
نظرات،  دستاوردها؛  و  کارکردها  از  گزارش 
عرصه های  در  شان  مشکالت  و  پیشنهادات 
الوزرا  ریاست  اداری  معاون  با  نیز  را  مختلف 

رشیک ساختند.
استامع  از  بعد  الوزرا  ریاست  اداری  معاون 
نظرات و پیشنهادات مسئوالن، وعده سپرد که 
قرار  خاص  توجه  مورد  آن ها  خواست های 

می گیرد.

دیدار رئیس عمومی دفرت 
ریاست الوزرا با هیأت اتاق 

محصوالت و تولیدات 
زراعتی و مالداری 

افغانستان
دفرت  عمومی  رئیس  عبدالواسع  مال  داکرت  محرتم 
ریاست الوزرا امارت اسالمی افغانستان، طی دیداری 
با هیأت مدیره اتاق محصوالت و تولیدات زراعتی و 
مالداری افغانستان، در مورد تقویت و توسعه بیشرت این 

اتاق بحث و گفتگو منود.
و  محصوالت  اتاق  رئیس  فروتن  محمد  خان  حاجی 
تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان به منایندگی از 
نوع  هر  از  اینکه  ضمن  هایش  صحبت  در  دیگران 
و  داد، مشکالت  اطمینان  اسالمی  امارت  با  همکاری 
با  را در عرصه های مختلف  متذکره  اتاق  پیشنهادات 

محرتم مال عبدالواسع خادم رشیک ساخت.
در اخیر این دیدار، رئیس عمومی دفرت ریاست الوزرا 
و  مشکالت  حل  بر  آنان،  پیشنهادات  استامع  ضمن 
رسیدگی به خواست های آنان بر دوام چنین نشست ها 

تاکید ورزید. 

...محرتم مولوی عبدالسالم حنفی و هیئت همراه 
اش خوش آمدید گفت.

سپس محرتم حنفی مسئوالن والیتی را به ارایه ی 
خدمات خوبرت به مردم رسپل و نیز تنظیم بهرت 
سایر  بین  هامهنگی  و  امرا  از  اطاعت  و  کارها 
و  ها  پیام  و  داد  هدایت  امارتی  ادارات 
مقام  و  الله  حفظه  امیراملومنین  رهنمودهای 

محرتم رئیس الوزرا را به آن ها رساند.
والیت  مسئوالن  جلسه،  جریان  در  همچنان 
رسپل نظرات، پیشنهادات و مشکالت شان را در 
ریاست  اداری  معاون  با  مختلف  عرصه های 

الوزرا رشیک ساختند.

د فاریاب والیت په سرته وليس غونډه کې د ریاست 
الوزرا اداري مرستیال حضور

د افغانستان اسالمي امارت د ریاست الوزرا اداري 
مل  او  حنفي  عبدالسالم  مولوي  محرتم  مرستیال 
پالوي یې فاریاب والیت ته د رسمي سفر پر مهال 

د میمنې ښار په سرته وليس غونډه کې ګډون وکړ.
په دې سرته غونډه کې د فاریاب والیت مسئولینو 
او مشایخو، د  یاد والیت سلګونو علامو  رسبېره د 
ځوانانو  او  متنفذینو  سوداګرو،  استاذانو،  پوهنتون 

ګډون درلود. 
د دې غونډې په پیل کې د فاریاب والیت امنیت 
والیت  یاد  د  او  حذیفه  مولوي  محرتم  قومندان 

حاجي  حلیم،  الله  حیات  مفتي  محرتم  مسئولینو 
محمد اعظم یوسفزي او سرتسالکار محرتم الحاج 
مولوي سید غیاث الدین آغا د نورو په استازیتوب 
راغلو مېلمنو ته د ښه راغالست او د هیواد د ابادۍ او 
ازادۍ پخاطر د اسالمي امارت د مبارزې او رسښندنو 
د قدردانۍ ترڅنګ په بېالبېلو برخو کې معلومات 
او  یاد والیت د خلکو غوښتنې  او د  وړاندې کړل 
رسه  مرستیال  اداري  الوزرا  ریاست  د  ستونزې 

پاتی۲رشیکې کړې.

د ریاست الوزرا اداري مرستیال د قوش تپې 
کرنیز کانال د کار جریان څخه لیدنه وکړه

د افغانستان اسالمي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال محرتم مولوي عبدالسالم حنفي بلخ والیت ته د سفر 
پرمهال د قوش تپې کرنیز کانال او د یاد کانال  ۴۲ کیلو مرته تر کار الندې ساحې څخه لیدنه وکړه.

د ميل پراختیا رشکت عمومي رئیس عبدالرحمن عطاش د محرتم حنفي او وررسه پالوي د هرکيل پرمهال ډاډ ورکړ 
چې د دغې لویې ميل پروژې کار په ښه توګه جریان لري.  

وروسته محرتم حنفي په ساحه کې د موجوده رسنیو استازو او خربیاالنو ته وویل، د لومړي فاز کار۳۴ سلنه چې 
۱۰۸ کیلومرته دی )له کلدار ولسوالۍ څخه تر دولت اباد پورې( بشپړ شوی او په پام کې وه چې لومړی فاز د دوه 

کالو په موده کې بشپړ يش، ان شاء الله د راتلونکي کال تر جوزا میاشت پورې یانې په یوکال کې بشپړېږي.  
هغه زیاته کړه، په پام کې وه چې د لومړي فاز د کار په جریان کې هره ورځ باید ۳۶۰۰۰۰ مرت مکعب  ځای ژور 

يش، اما بالفعل هره ورځ ۶۵۰۰۰۰ مرت مکعب )یانې دوه برابره اندازه پالن شوې( ځای ژورېږي.  
همدارنګه په پالن کې وه چې په لومړي فاز کې تر ۲۸۰۰ ماشین آالت وکارول يش، اما اوس ۳۲۵۰ ماشین آالت 
په ۱۲۰ بېالبېلو نقاطو کې کار کوي. په پام کې ده چې په راتلونکي کې یې شمېر ۴۰۰۰ ته ورسېږي او۵۵۰۰ کسانو 

ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره يش. 
محرتم حنفي د قوش تپې کانال پروژې د مسئولینو د کوښښونو د قدردانۍ په ترڅ کې وویل، اسالمي امارت ژمن 
دی دا ميل او حیايت پروژه چې د پرځان بسیاینې او په خپلو پښو د ودرېدو په لور موثر ګام دی، په ټول جدیت 

رسه بشپړ کړي.
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د افغانستان اسالمي امارت
د حکومت د اطالعاتو او رسنيو مرکز

سیاسی  معاون  دیدار 
با هیأت  الوزرا  ریاست 

و  افغان  تاجران  مشترک 
ایرانی

محرتم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست 
ایرانی  افغان و  تاجران  با هیأت مشرتک  الوزرا 

در قرص سپیدار دیدار منود.
ابتدا تاجران ایرانی در صحبت  در این دیدار، 
های شان گفتند که می خواهند در افغانستان با 
رسمایه ابتدایی ۱۰۰ میلیون دالر رسمایه گذاری 
را  تولیدی  های  فابریکه  از  شامری  و  منایند 

فعال سازند.
زمان  گذشت  با  که  افزودند  متذکره  تاجران 
سطح رسمایه گذاری شان را بلند خواهند برد و 
برای شامر زیادی از افغانها زمینه کار فراهم می 

گردد. 
با  خواهند  می  آنان  که  گفتند  ایرانی  تاجران 
بسازند و در  بزرگ  افغان یک رشکت  تاجران 
افغانستان در زمینه های معادن و صنعت رسمایه 
همه  همکاری  خواستار  آنها  منایند.  گذاری 
خصوص  این  در  اسالمی  امارت  جانبه 

گردیدند.
محرتم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست 
امارت  که  گفت  آنان،  از  تشکر  ضمن  الوزرا 
و  داخلی  رسمایه گذاران  متام  از  اسالمی 
خارجی استقبال می کند و هرگونه تسهیالت را 

برای آنان فراهم مینامید.
محرتم مولوی عبدالکبیر با تاکید گفت که متام 
می توانند  نگرانی  و  ترس  بدون  رسمایه گذاران 
امارت  و  منایند  رسمایه گذاری  افغانستان  در 

اسالمی هرنوع امنیت آنان را تضمین می کند.
معاون سیاسی ریاست الوزرا در اخیر صحبت 
هایش، خطاب به هیأت مشرتک تاجران افغان 
توسعه  و  بهرت  پیرشفت  منظور  به  ایرانی  و 
توصیه  و  کارهای شان، در خصوص هدایات 

های الزم به ادارات مربوطه، نیز اطمینان داد. د قوش تپې کانال د 
لومړي فاز کار۳۴ 
سلنه بشپړ شوی 

دی.
د ریاست الوزرا اداري مرستیال 
محرتم مولوي عبدالسالم حنفي

امارت اسالمی متعهد است 
پروژه کانا قوش تپه را که گام 

موثر به سوی خودکفایی و به 
پای خود ایستاده شدن 

است، با  متام جدیت به پایه ی 
اکامل برساند.

محرتم مولوی عبدالسالم حنفی، معاون 
اداری ریاست الوزرا امارت اسالمی

اسالمي امارت د ولس 
د ستونزو حل خپل 

مکلفیت ګڼي 
د ریاست الوزراء سیايس مرستیال محرتم مولوي 
عبدالکبیر د بغالن والیت د برکې ولسوالۍ له یو 
شمېر قومي مرشانو، مخورو او علامی کرامو رسه 

ولیدل.
په دې کتنه کې چې په سپېدار ماڼۍ کې تررسه 
او علامی کرامو  برکې ولسوالۍ مخورو  شوه د 
او اسالمي  مبارزې  د  اشغال رسه  د  وويل چې، 
افغان مجاهد ملت ډېرې  په هدف  قیام  نظام د 
لپاره يې هم هر راز  او د ساتلو  قربانۍ ورکړي 

قربانۍ ته چمتو دي.
یادو مرشانو د ریاست الوزراء له سیايس مرستیال 
د  ولسوالۍ  خپلې  د  کې  برخو  بېالبېلو  په  رسه 
هم  وړاندیزونه  او  غوښتنې  ستونزې،  خلکو 

رشیک کړل.
پاتی۲

اتحادیه اروپا کمک هایش 
را به افغانستان گسرتش 

می دهد 
بخش  و  استخدام  رسانه ای  نهاد  یا  دیویکس، 
اروپا  اتحادیه  که  است  داده  گزارش  توسعه 
می خواهد کمک هایش را به افغانستان گسرتش 

دهد.
بربنیاد گزارش دیویکس، این کمک ها از طریق 
صحت،  بخش  در  بین  املللی  های  سازمان  

آموزش و تغذیه اختصاص داده خواهد شد.
تاکید می کند که  اقتصاد  از سویی هم، وزارت 

برای حل چالش های اقتصادی 
امارت  با  هامهنگی  در  کمک ها  تا  است  نیاز 

اسالمی به مرصف برسد.
پیش از این، سفارت آملان برای افغانستان گفته 
است که۹۰ میلیون یورو به هدف فراهم کردن 
اختصاص  افغانستان  به  نیازمندان،  به  کمک  

داده است.

جلسه ویژه اداری 
والیت رسپل به...


