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تلدیر کهیسیون نستلل

وزیر نعارف ةر پیگیرى و حل

دکتر ةلخى از دارالعلوم ذکور و

نظارة ةر تطتیق كانون اساسى

نشکالة نعارف ولسوالى

انات انام اةوحنیفه (رح) دیدن

از وزیر نعارف

كیصار فاریاب تعهد سپرد

کرد

علل سلیم در ةدن سالم است

پیام جـاللتمآب دکتر محـمذ

معقوله معروف سترک ره میدوعرل قر
تلیم در بلن تالم ستک .ف عا هم میتروسن
گفک ه تالمتی تاج ستک بوتو سنسان ه
تنهررا سارروسد ف سضررماظ بیرررار هنرروس دعررل
میتوسننل فبس حرا بثرا سعنساترک ره
چیزعکرره در تررالمک مررودد نقررص دسرد
سحساس ضراد سمیرل بره هعنرل سحسراس
سمنیررک ف سحسرراس خررروبمص بررودن در
جامعه ستک ه تراد سعن نکرا ک رو ضرل
می توسننل بو تطح ترالمک جامعره مروخو
باضنل جامعه س ه در هن س تراد باضرل ف
تطح توماعه سجترا ی با باضرل اا رلتا
نو ی هربستدی ف هررللی ف فاراد در هن
با ستک .هربستدی ف فاراد موجرم مری
ضود هم جامعه هرسمص دسضته باضل ف هرم
ررلسلک در توععررا منررابا تررالمک فجررود
دسضته باضل ..عکری سع نعررک هرا بسریار
سرعضرنل پوفردگار بوخوردسر سع جسرم ف
رفسن تالم ستک ه بهرو منرل سع هن در
بهه نههاخ اوادنههو متر،سهه ر
گوف ر اعک موسععن بهلسضتی مری باضرل .ف
میتوسن گفک ه بهلسضک به معنا لرم ف پاکیپسنو د پاکپردر!
هنو پیطدیو سع بیرار ها سازسعص طول توگنل به الم ف بوساوسضته باد ِلم رس َلَم؛
رررو ف ساررزسعص تررطح تررالمتی سنسرران بی وسن تراس خلسفنل رس ه به بطو بال
دسنص ف هوس بینص دسد تا بو اوسع الهها
ستررک.بررا درندودسضررک سعررن سر ر فعسر
معار در نار سعنکه خلما عد ...ص  ٢هترانبوس جهان به پوفسع درهعل.
تعلیری رس بره سف د طرور سرسعره میلهرل
جل آنوزشى که خاطر را آساده و كلب را سکون نیدهد
نهد
توجه

میرویس تلخی سرپرست وزیر

معارف ته مناسثت  51اکتوتر
تراتر ته روز جهانی

ص٢

شستن دستها
هموعش ف پوفرش تنها بستو هرسدِ بهدطرک
ف توتعۀ هو طرور ف جامعره عری سترک ف
بهلسضک ف تالمک ضاخصه ها عمری ف
نمستینِ ساوسد عک جامعۀ خفته در بسرتوِ
تعلیم ف توبیک .جامعۀ رثک منرل همراد
پاعوش پوعاعی ف توای سترک ف تروسنمنرل

بوس گستوش دسمنۀ لری تروسد برا قر ؛
رره حررلعا نررامی پیررامبو پرراکتوضررک
ستالدظ « ق تلیم در بلن تالم ستک»
مصلسد ضو ی هن ف نتاعج تثقیقا طبری
ف سجترا ی بوهان تسوبی هن.
با سعنحال فاتری پرا ی ف نداارک ضرامن

ص٢

نرورى ةه نعرفى نختصر کهیسیون دسترسى ةه اطالعاة
اههیت ،اهداف ،استراتیژى و وظایف عهده آن

ص٢

وزیر معارف معلمین ترتر مکاتة خصوصی شهر کاتل
را تقذیرکرد
د تو مثرل میوفعس بلمری فععرو معرار
طور در مثفر تقرلعو سع معلررین بوترو
مکاتم خصوری ضهو اب سضتوسک ود.
در سعررن بونامرره رره برره میزبررانی ستثادعرره
مکاتم خصوری ضرهو ابر بوگرزسر ضرل
د تو بلمی به ندا بوسبو فعسر معرار بره
معلرین مکاتم دفلتی ف غیودفلتری تا یرل
ود .فععو معار تا یل ود ره در االرم
تنل دهه معار نسبک بره اروسهم تراع
تسهیال بوسبو بوس معلران مکاتم دفلتی
ف غیودفلتی تالش ود سعم بونامه سرتقرا
ظوایک معلرین سع  21به  21پاس ف سع 21
پاس به لیسانس کخیو توسنح در تیستم
خبک سطال ا فعسر معار اوسهم تراع
عمینه رتری ضلن معلرین توععا نرروس
عمررین ف سرسئرره سمتیرراعس باعنطسررتدی سع

مهرتوعن بونامههرا فعسر معرار بروس
معلرین مکاتم غیودفلتی ستک.
د تو بلمی هرچنین سع مکاتم غیودفلتری
خوستک تا در عمینه ضام تاختن سطفرال
بیوفن سع مکتم به تیستم تعلیری طور ف
هرچنین سرسئه خلما هموعضی ف حراعرک
سع تعلرریم سطفررال ندامیرران طررور برروع
ترروباعسن برراعف تاخیوگرراسر فعسر معررار
باضررل .مثرررل دسففد بررابو رئرریس رررومی
ستثادعه مکاتم خصوری ساغانستان نیز در
سعن بونامه ضرن تقرلعو سع توجره معرا
رهبو فعسر معرار نسربک بره مکاترم
خصوری ف تصوعم مقور هن تعهل تررود
تا در موسرد عاد ضل توجه جرل نررود ف
برره هررلسعا فععررو معررار جامرره ررر
بروضاننل.

د پٌُىې َزارت ښَُوځيُ بدذو رَزودې اَ
رَغتیا ریاصت رئیش محمدذابر مم یید
د رَغتیا پً ب یدً بدې د پدٌُىې َزارت د
بړوُ څخً یادَودً َبدړي اَ د دک بمیدایه
پي یې د زدي بَُوکُ رَغتیای صتُوزَ لً
میىځً َړلدُ پدً مُیدً د پدٌُىې َزارت اَ
مددامې رَغتیددا َزارت د اصاصدد اَ دد َ
پ َ امُوددُ څخددً یادَوددً َبددړي .ښدداغ
مم یی زیاتً بړي چې د َلضُالیُ آم اودُ
لیاري د یاد بمیایه ت ص ي بُلدُ پدً مُیدً
الزمې الرښَُوې َړاوذي شدُي اَ يرد ر
بً د معذک چىجیُ لً میىځً َړلدُ تداب یتُوُ
َیددپ پید اَ ُلددُ زدي بَُوکددُ تددً بددً د
الص ص َړ َي  .د رَغتیا َزارت د میىذَ
زیږَن اَ رَغتیا د وُک زیږیذل  ،ماشُم اَ

د ځُاواوُ رَغتیدا ریاصدت رئیضدې دَبتدُر
رلیخا اوُري ََر  :د دک بمیایه پدً تد
بې بً  ۷م یُودً زدي بدَُوک تد پُښد
الوذک راش اَ د دک ت څىګ بً د معدذک
چىجیُ لً میىځً َړلُ تاب یتُوً ََیشد شد
اَ زدي بَُوکُ لیاري بً ټدً َر َابضدیىُوً
ٌددت تیرید شد  .د رَغتیددا وړیددُالې ددُلىې
اصتازي دبتُر وعیت اهلل زیاتً بدړي چدې پدً
اَس َیت بې  ۵،۱مي یُوً وفُس پً ودړ
بې پً یداد مد ا ایتدً دي چدې د ۵۰۰۱
باددر راٌیضددې د رَغتیددا وړیددُاَر صددازمان د
معددذک چىجیددُ لددً میىځددً َړلددُ پددً مُیددً
بمیایىُوً پيد بدړي اَ یداد مد ا باودذک
ایتً بضاوُ وفُس یې پً تدذری صد ي بدت
بړ دي .

تن درتتی ف رثک ستک بیگران حرامی
پروفرش ترنهررا ف کهرنهررا پراک سارروسد
جامعه معار میباضل .پس بو ماترک ترا
با دسضتن سعن سنلعطه ه رثک ف ترالمک
حق مسلم هو ارود جامعره سترک ف ناعر
ضلن به هن حق توسناعیِ ندهلسضک ...ص ٢
سع خود مثیط خانوسد ف پیوسمونِ ارود –
لوګر کې  ۸۴۱ةنسټیزې
تا سجترا ص رس برههرروس دسرد دترک بره
هرړدیرږ
پروژضرېریوپشپ
اورغنیز
ي بررا
رانی
دسدې ف بررا
دترکِ هررم
جرلره
مران سع
دتکدسضته
۶۶۶
بدې د
َلضدُالیُ
سبزسرها بدز اَ
ترامی پدً م
د لُ
افغاویُبوسپدً سعساد
یُوً الم
میعبان ف
پراکاَ
جامعرۀلُیدُ
عکپد ۵۴۸
ارزښدت
تالشَ َنیم.
رثکمنل
تالم ف
بار رَان دی،
رغىیزَ پ
بضټیزَ اَ
َړَ
چې یُ شمې بً یدې پدً رَان بداَر بدې اَ
ځیىې وُر بً یې پً رات ُوک بار بې ټې
اییضتىې تً چمتدُ شد .پدً وُمدُړَ پد َ َ
بددې  ۵۵۸ښددَُوځیُ تددً د َداویددُ اَ وددُرَ
اړیىددُ م حتدداتُ لددُړَر اَ د  ۵۰ښددَُوځیُ
بیا رغُر شام دي.د یادَ پ َ َ لً لم ې
څخددً  ۵۵۱د اق د ای یددا َلض د تددړَن ۵۰ ،د
پٌُىې َزارت اَ  ۱وُر د م صدتً بَُوکدُ
ٌېُادَوددُ پددً مددال م صددتً پ ددې بېددږي.د
وُمُړَ پ َ َ پً بشیړېذَ ص ي بً د  ۴۰زري
وجُوددُ پددً دد َن شدداَیُا  ۵۰۰زري زدي
بَُوکدددُ تدددً د زدي بدددړَ الزم ښدددَُویز
چاپیریار ب اب ش .د لُ د پٌُىې رئدیش
مرذالُبی ب یُار َای  ،چې د دغُ پ َ َ
پً تیری ص ي بدً د لدُ د پدٌُىې بٍید ال
پ مختګ َبړي اَ َرص ي يېد ک صدتُوزک
بً ٌُارک ش  .د پٌُىې رئیش ََید  :د دي
پً ٌڅُ پٌُىې َزارت لُ تً د ښَُوځیُ
لُړېددذَ  ۱وددُرک پدد َ ک ٌددت مى ددُرک
بړي ،چې يې ر بً یې مم چارک پید
ش .

سرمقاله:

بقيه صفحه اول

عقل سلین در تذى...

پیام جاللتوآب دکترهحوذ...

توّ ٣ٕ٥زا ب ٝاٚالد وشٛز ازا٥ٔ ٝ٤دٞد تٛجهٝ
جههد ٢یهه ٤ٛزا بهه ٝطههان د ه ٌسداٖ دز
ٔى تب ٘٥ص ٔبر َٚدادت ٝاسن ٕٞ ٚه ٝسه ِٝ
٤ه زٚش زا بٙه ْ زٚش دتهتٗ دسهن ٞه وهٝ
اس س  ٚب ٥ٙد طان زا ٘٤ٛد ٔ٥دٞهد تلّ٥هُ
ٔ٥ىٙد ٞ ٚهد اش٤هٗ وه ز زا ٘ ٕٞه ٘ ٟدٙ٤هٝ
س یتٗ ا ٗ٤هُٕ دز ب ٗ٥د ٌسداٖ  ٚف ٔ٥هُ
 ٢ ٞد ٌسداٖ ٔ٥دا٘ٙد.دز پ ٢ّٟٛزٚش دتتٗ
دسن ٚ ٞشازت ٔو ز ب ٝوٕه ٕٞ ٚىه ز٢
ٚشازت طههان  ٚسهه شٔ ٖ طهها ٣جٟهه ٖ ٚ
س شٔ ٖ غرا ٣٤ج ٖ ٟوٕپ ٚ ٗ٤سه٥ن تٛش٤هن
ت بّ٥ن  ٢ ٞوسْ أو زا زا ٜا٘داش ٢وهسد ٜته
ب دد د ٌسداٖ ٔ اش ِا ف طا ٣و ٔالً ل بهُ
اؿٕ ٖ ٙ٥د٘ٛد ٚ .اش س ٓٞ ٢ٛپسٌٚساْ تٛش٤ن
ت بّ٥ن  ٢ ٞوهٓ یه٤ ٣٘ٛه ف٥ِٛهه اسه٥د زا
بسا ٢د ٌسداٖ دیتس دز سساسهس وشهٛز ز٢ٚ
دسن ٌسفت ٚ ٝهٕال ا ٗ٤پسٚس ٝدز ح َ اجسا
اسن  ٚدز پ ٢ّٟٛآٖ ٚاو٥تٗ آ٘ود ٜاش اؿف َ
و ٝجد٤هداً ده ُٔ ٔىتهب ٔ٥شه٘ٛد ٤ىه ٣اش
ا٤ِٛٚن  ٢ ٞطا ٣اسهن وهٚ ٝشازت ٔوه ز
ب ٝآٖ ٔتوٟهد اسهن.و ٝا٤هٗ هّٕىهسد ٚشازت
ٔو ه ز دز جٟههن آٔههٛشک  ٚتاىهه٘ ٓ٥ل ه ْ
آٔٛشدهه ٣وشهههٛز هّٕههه ٣اسهههن دز یهههٛز
سههت . ٤ب آ٘ىههٚ ٝشازت ٔوهه ز دز ازا٤ههٝ
یدٔ ت بٟتس توّٕ٥ه ٣بهس توٟهدات ٚفه داز
اسن  ٚاش ٥ٞچ ٌ ٝ٘ٛسو ٚ ٣تالک دز جٟهن
بسآٚزد ٜددٖ اٞدا ی ٤ٛو ٘ ٕٞ ٝا٤له د
٤ههه ٘لهه ْ آٔٛشدهه ٣وهه ٔال پ سهه ٍ ٛبههٝ
ٔمتؼ ٥ت ج ٔو ٝب دد دز٤غ ٘هٔ ٝهٚ ٣زشد اش
ٚاِدٌ ٗ٤سأ٥٘ ٣ص تٛلن دازد و ٝدز بهس آٚزدٜ
ددٖ ا ٗ٤أس  ٚز٘ٚد بصزي ا٘ت ٘ ٚ ٣اسالٔ٣
ب ٔو ز وشٛز ٍٕٞه ْ ب دهٙد به ٝطهان ٚ
سههالٔن اؿف ه َ ده ٖ تٛجهه ٝجههدٕ٘ ٢ههٛدٜ
بسیٛزد ٔتٛال٘ٙ٤ ٕ٘ ٝد اؿف َ یٛد زا ٤ه ز٢
زس ٘ٙد ت ٘ى ت ٔ ٟٓبٟدادهت ٣زا دز ش٘هدٌ٣
زٚشٔسٔ ٜساه ت ٕ٘هٛد ٜته اش٤هٗ ؿس٤هك ٞهٓ
طان اؿف َ د ٖ تؼهٕ ٗ٥دهد ٜب دهد  ٚاش
س ٓٞ ٢ٛاؿف َ بتٛا٘ٙهد به ی٥ه َ زاحهن ٚ
آسٛد ٜب ٝآٔٛشک د ٖ بسسٙد  ٚاش سٛى ٞهٓ
وٕه بصزٌ ٣ب ٝالتظ د ده ٖ وهسد ٜا٘هد .دز
پ ٢ّٟٛاٙ٤ى ٝطان اؿف َ اش جّٕه ٝا٤ِٛٚهن
ٚ ٢ ٞشازت ٔو ز اسن دز أس بصزٌتس اش آٖ
و ٘ ٕٞ ٝتٛج ٝب ٝآٔٛشک فسش٘داٖ د ٖ اسن
ب ٚشازت ٔوه ز ٕٞىه ز ب دهٙد  ٚدز بس٘ ٔهٝ
بصزي دٞهٔ ٝوه ز وه٤ ٝىه ٣اش بصزٌتهسٗ٤
بس٘ ٔ ٢ ٞ ٝازتم  ٚبّٙهد بهسدٖ سهـظ ٘له ْ
آٔٛشد ٣وشٛز اسن ب ٚشازت ٔو ز ٍٕٞه ْ
د٘ٛد .اش جس ٖ ٤آٔٛشک فسش٘داٖ د ٖ ٚاله
ب دههٙد  ٚب ه ادازٔ ٜىتههب ازتب ه ؽ ت ٍٙتٙههً
دادت ٝب دٙد .دز پ ٢ّٟٛاٟ٘ ٕٝٞ ٗ٤ه د ٞه ٢
توّ ٚ ٣ٕ٥است داٖ  ٓٞبٚ ٝك  ٤د ٖ بٟتس ٚ
ب٥شتس اش ٚ ٕٝٞلن تٛج ٝجد ٢دادت ٝب دٙد
 ٚدز جٟن تاى ٚ ٓ٥بّٙد بسدٖ سـظ و٥فه٣
٘ل ْ آٔٛشد ٣وشٛز وٛده ب دهٙد ٔ ٚتٛجهٝ
ب دٙد و٤ ٝه ٔوّهٓ یه ٛبه٤ٚ ٝگٌٟ٥ه ٚ ٢
تٛا٘  ٢ ٟ٥٤فسدٞ ٢س ٤ه اش دا٘ آٔٛش تٛجٝ
ٔ ٣وٙد است داٖ ب ٤د تٛجه ٝوٙٙهد شٔ ٘٥ىهٝ
٤ه د ٌسد تان آٔهٛشک لهساز ٔه٥ٌ ٣هسد
ٞد اطّ٘ ٣ت ٤ل ٣اسن و ٝد ٌسد ب ٤د بهٝ
آٖ دسن  ٤بد .بٔ ٝاغ ا٤هٗ وه ٝبس٘ ٔه٢ ٝ
آٔٛشد ٣ب ٝپ ٥ٔ ٖ ٤سسد ٤ه ده ٌسد بتٛا٘هد
پ س ٍ ٚ ٛبس ؿس وٙٙد ٥٘ ٢ ٜش  ٢ ٞیهٛد
 ٚج ٔو ٝیهٛد ب دهدٔ ٚ .وٙه ٣آٔهٛشک ٞهٓ
 ٗ٥ٕٞاسن .افساد و ٝدز و ز یهٛد  ٚی٥هص٢
و ٝاش آٖ  ٞیٛاست ٣ٔ ٝدٛد ٔ ٟزت وتهب
وٙٙد ٚ .ی٥ص ٢و ٝآٔٛیت ٝا٘د هٕال اش آٖ دز
اجتٕ م استف د ٜوسدٛٔ ٜثس٤ن آٔٛشک یهٛد
زا دزن ٚاحت س وسد ٜبتٛا٘ٙد.

اش یٛد ٔا٥ؾ یه ٘ٛاد ٚ ٜپ٥سأهٖٛف فهسد – ته
اجتٕ ه زا بٕٞٝسا ٜدازد دسن ب ٝدسنِ ٞهٓ
داد ٚ ٜب دهٍٕٞ ٠ٛ٥ه ٘ ٣به تٕه ٔ ٣ابصازٞه ٢
دسن دادتٔ ٝه ٖ اش جّٕه ٝشبه ٖ  ٚلّهٓ بهسا٢
ا٤ل د ٤هه ج ٔوه ١په ن سه ِٓ  ٚطهانٔٙهد
تالک و.ٓ٥ٙ
 59اوتٛبس بسابس اسن ب زٚش «دتتٗ دسنٞه »
وههٕٞ ٝههٝس ه ِ ٝدز بهه ٥اش  ;7وشههٛز ج ٟه ٖ
ب ٚ ٌٞٝ٘ٛٝدهٍسد ٔ ٢ ٞتّه  ٚبه بسٌهصاز٢
ٔا فُ  ٚبس٘ ٔ ٞٝاش آٖ بصزيدادهن بهٝهٕهُ
ٔ ٣آ٤د .ب تٛج ٝب ٝپ ١٘ ٕ٥حؼٛز ٔ٥ىس ٞ ٚدز
بدٖ ٥ٔ ٚهصاٖ ٔم ٔٚهن ٚجهٛد دز بسابهس آٖٞه
بهه٤ٚٝههگ ٜب ه وتس ٢دسههن ٞه اش پسو ه زبسدتسٗ٤
دز ٚ ٢ ٞزٚد ا٤هٗ٘هٛم ٔ٥ىهسٞ ٚه به ٝبهدٖ
ا٘ت ٘ٙد پ و ٣دسن ٞب ا٥ٕٞن اسن .دتهتٗ
دسن  ٞب آ پ ن  ٚط ب ٖٛدز ٔٛالن ٟٔهٓ –
ب٤ٚٝگ ٜپ ٥اش ت٥ٟه ٚ ٝیهٛزدٖ غهرا  ٚپه اش
زفههن ح جههن بههٝدههدت ػههسٚز ٢بههٛد ٚ ٜدز
جّ٥ٌٛس ٢اش أساع سه ز ٢وٕههِ به ٝسهصا٣٤
ٔ٤ ٕ٘ ٣د .أ اوثس ٔسدْ ٛٙٞش  ٓٞا٤هٗ ٔٛػهٛم
ٔ ٟٓزا ٘ د٤دٌ ٜسفت ٚ ٝب ٝآٖ ا٥ٕٞهن یٙهدا٘٣
ل ئُ ٘٥تتٙد و ٝب ٗ٥ٕٞ ٝدِ ُ٥سهبب دهٛ٥م
أساع ٔ تّ س ز ٢اش جّٕ ٝاس ٟالت  ٚبهٗ٥
ٔسدْ د ُٔ دا٘ آٔٛشاٖ دد ٚ ٜبٕ٥ه زٞ ٢ه زا
ب ٥تس ٕ٘ٛدٜاسن.
پ و ٣ی٤ٚ ٚ ٢ٛگٌ٣٤٣اسن و ٝاش وٛدو ٚ ٣اش
فؼ  ٢ی ٘ٛاد ٜت ٔىتب  ٚدٚاْ آٖ دز اجتٕه م
ب ٤د دز وه ٥افهساد ب دهدٔ .هثالً دز بته ٥ز٢
ٕٔ ِه ٔتوّٕ ٗ٥یٛد ٔؤك به ٝپه ن وهسدٖ
ط ٙدزس ٣ات ق البساتهٛاز  ٚحته٘ ٣له زت اش
زاٜزٞٚه  ٚتٛاِههنٞه ٞتهتٙد .دز ٔى تههب ا٤ههٗ
وشههٛزٞ ٞهه٥چد ظهه ٣بههسا ٢هٕههُ ٘ل فههن ٚ
طف و ز ٢است داْ ٕ٘٣دٛد بُ و ٝاِ ٕٔ ٗ٤ه
ب ٚزٔٙد ب ٝس٥تتٓ پ ن ٕ٘ٛدٖ طاٗ ٔىتب ٚ
و زٔ ٢ ٞف٥د دٍ٤س ٢ب ٝدىُ ٌسٞٚه ٣تٛسهؾ
ٔتؤّٕ ٗ٥ب ٣ٙبس ٔش زون وه ز تٕ٥ه ٣جٟهن
تم٤ٛههن زٚح٥هه ٚ ٝاحت ه س ٔتههؤ٥ِٚنپههر٤س٢
آٔٛشک ٔ٣دٙٞد ت بٕٛٞ ٝؿٖ ٙده ٖ وٕهه ٚ
 ٤ز ٢وٙٙد  ٚػٕٗ  ٤دٌ٥س٘ ٚ ٢ل فن  ٚطف ٣٤
ٔىتب بٚ ٝلهن یهٛد ازشک ل ئهُ دهد ٚ ٜبهٝ
دغُ  ٕٝٞاحتساْ بٍراز٘د.
ز ٢ٚأّ ٗ٤اٛف پ ٗٔ ْ ٥بٞ ٕٝٞ ٝهٟٓٔٙ٥ه ٖ
ٔ ظٛط ً است داٖ  ٚد ٌسداٖ ا ٗ٤اسهن ته دز
زه ٤ن ٘ل فن د ظ ٚ ٣حفق اِظأ ١ا٥ـه٣
تالک الشْ  ٚسوٕٝٞ ٣ج ٘ب ٝبه ٝیهسد دٙٞهد.
بهه ٝا٤ههٗ تست٥ههب ٕٞههٙٔ ٝتههٛب ٗ٥اسههت داٖ ٚ
و زوٙهه ٖ ٔوهه ز دز ٔسوههص ٚ ٚال٤هه ت وشههٛز
ٔتؤ٥ِٚن داز٘د و ٝا٥ٕٞن ا٤هٗ زٚش زا ٘هٝتٟٙه
دز تلّ ُ٥اش آٖ اوتف ٚزش٘د بهُوه ٝپ٥ه ْٞه ٢
طأ ٣سبٛؿ ٝزا دز ؿ َٛجس ٖ ٤س َ توّٕ٥ه٣
جههصا اش سههّٛن یهه ٤ٛلههساز داد ٚ ٜبههسا٢
د ٌسداٖ  ٚس ٤س و زٔٙداٖ ٔوه ز ٤هه تغ٥٥هس
یشٌٓ٥س زا ب ٝس ٢ٛبٟبٛد طان ا٤ل د ٕ٘ ٙ٤د.
اش ٗ٤جٟن الشْ ٔه ٣دا٘هٓ ته ا٤هٗ پ٥ه ْ ٟٔهٓ
ه ف٥ن زا ب هُٕوسد آٖ بسا ٢فسد فسد یه ٘ٛاد٠
ٔو ز دز دٚزتس٘ ٗ٤م ؽ وشٛز زس ٘٥د ٚ ٜا٤هٗ
أس زا و٤ ٝه فسػ ١٥د ٚ ٣ٙ٤أ ٣٘ ٕ٤ه٣ب دهد
دز تههیٔ ٗ٥طههان ف ٔ٥ههُ  ٚاجتٕهه م تىٕ٥ههُ
بدا٘ٙد.
دز ای٥هههس حٕ ٤هههن ل بهههُ ٔالحلهههٕٞ ١هههٝ
دسن ا٘دزو زاٖ ا ٗ٤ز٘ٚد زا دز زا ٜا٘داش ٢بس٘ ٔ١
زٚش ج ٣٘ ٟدتتٗ دسهنٞه به ٝلهدزدا٘٤ ٣ه د
وسد ٜتٕ٣ٔ ٙبسْ وه ٝآٖ زا ٘هٝتٟٙه دز دهو ز
بُو ٝدز هُٕ پ ٥دٙ٤ ٕ٘ ٜد ت ج ٔوهٔ ١ه زا دز
تٕ ٔ ٣هسط ٢ ٞٝػسٚزٚ ٢ابتت ٝب ٝجّه٥ٌٛس٢
اش أههساع سهه ز ٢اش لب٥ههُ آ آدهه ٔ٥د٘٣
ٔبسش ٚ ٞیدٔ ت حفق اِظا ٤ ٢ٛز ٢زس ٘ٙد.
به امید افغانستان پاک و باصفا و سالمت و
صحت مردم عزیز!

هروری ته هعرفی هختصر کویسیوى دسترسی ته اطالعات
اهمیت ،اهداف ،استراتیژی و وظاای
عمده آن :
٤ى ٣اش د یظ ٟٓٔ ٢ ٟحىٔٛتداز ٢یٛ
دف ف٥ن دز تٕ ْ أٛز آٖ ٔ ٣ب دد وه ٝبهٝ
دِٚن ٔ ٞشسٚه٥ن ٔ ٣ب شد دف ف٥ن اش
فىتٛز  ٚ ٞه ٙطس ٔ تّفه ٣دهىُ ٌسفتهٝ
و٤ ٝى ٣اش ا ٗ٤ه ٙطس دستسس ٣دٟس٘ٚداٖ
ب ٝاؿاله ت ٔٛجٛد دز ادازات ٔ ٣ب دد .
تل ز ٔتودد بشهسٔ ٢شهٟٛد اسهن وهٝ
ٔاسٔ٥ن ب ٝدِٔ ُ٥اس ْٚوهسدٖ ٔهسدْ اش
اؿاله ه ت الشْ ٔههستبؾ ب ه أههٛز ج ٔوههٚ ٝ
ٔش زون ٘ ٚل زت آ٘ ٟدز اداز ٜج ٔوه ٝزا
تؼههو ٥س ه یت ٚ ٝبههسا ٢ا٘ههٛام فت ه د دز
حىٔٛههن  ٚحته سههىتٛز یظٛطهه ٣بتههتس
س ش٥ٔ ٢ىٙد.
اش ِا ف حمٛل ٣دز ٘ل ْ  ٢ ٞدٔٛوسات٥ه
 ٚجٛأن ٔسدْ س الز حىٔٛن  ٚاؿالهه ت
ب ٝهٛٙاٖ ٔ ٙبن ّٔ ٣تّم ٣دد ٜو ٝبٔ ٝسدْ
ٔتوّك ٔ ٣ب دد ش٤سا ٞس شٔ ٘٥ىٔ ٝهسدْ دز
ٔٛزد هّٕىسد ادازات دِٚت ٣یٛاست ٝب دٙد
ٔوّ ٔٛت دادت ٝب دٙد ادازات دِٚتّٔ ٣هصْ
ا٘د ت اؿاله ت الشٔ ٣زا به ٝدسهتسس آٟ٘ه
لساز دٞد.
ب دز ٘لس دادن ا ٗ٤اطُ دز وشٛز هص٤هص
ٔ افغ ٘تهت ٖ ٘٥هص دز زٚدهٔ ٣٤ ٙه د97 ٜ
ل ٘ ٖٛاس س ٣جٕٟٛز ٢اسالٔ ٣افغ ٘تت ٖ
٘ تههت ٗ٥ب ه ز دز ٥ٔ 6:ههصاٖ س ه َ 5737
یٛزد٥د ٢ل ٘ ٖٛدستسس ٣ب ٝاؿاله ت بهٝ
تظ٤ٛب زس٥د  ٚدز دٚاشدٞهٓ حهٛت سه َ
 573:بوههد اش ٤ههه سّتههّ ٝتوههد٤الت بههٝ
تٛد٥ظ زئ ٥جٕٟٛز زس ٘٥د ٜدد و ٝبوهد
اش ٔوسف ٣اهؼ  ٢جد٤هد بته ز 3 ٤جهد٢
; 573زسٕ ٌ ب ٝو ز آغ ش وهسد  ٚدز ٘ت٥لهٝ
حك دستسس ٣دٟس٘ٚداٖ به ٝاؿالهه ت بهٝ
زسٕ٥ن د ٙیت ٝدد.
یٛدب ت ٘ ٝب افت ز ٔ ٣تهٛاٖ ٌفهن وهٝ
ل ٘ ٖٛدستسس ٣ب ٝاؿاله ت افغ ٘تت ٖ بود

اش ازش ٤ب ٞ ٣حتب ٔو ٥ز ٞه  ٢جٟه ٘ٚ ٣
٘ ٟد  ٢ ٞب ٗ٥إِّّٔ ٣سوهص دٔٛوساسهٚ ٣
ل ٘ ٖٛاش ِا ف ٔاتٛا ٔ ٚو ٥ز ٢بهٛدٖ دز
زد ٜبٙد ٢جٔ ٣٘ ٟمه ْ ا َٚزا اش آٖ یهٛد
وسد ٜاسن .
حهه َ دز زٚدهه ٣٤ ٙا٤ههٗ لهه ٘ ٖٛتٕهه ْ
ٕٛٞؿ ٖ ٙهص٤ص ٔه ٣تٛا٘ٙهد هٙداِؼهسٚزت
اؿاله ت ٔٛزد ٘ ٥ش زا اش ادازات تم ػ ٕ٘ٛدٜ
 ٚب ِٕم بُ ادازات دِٚتٔ ٣شٕ َٛا ٗ٤ل ٖ٘ٛ
دستسسهه ٣بهه ٝاؿاله ه ت بههٛدٔ ٚ ٜىّف٥ههن
داز٘ههد ت ه اؿاله ه ت ٔٛجههٛد ب ه  ٞه ٢
ٔ تّههه پال٘هههٔ ٣ههه ِ ٣تهههدازو ت٣
تشى٥الت ٣فو ِ٥تٚ ٣غ٥س ٜزا به ٝدسهتسس
ٔتم ػههٔ ٖ ٥ـ ه بك بهه٥ٔ ٝى ه ٘٥صْ تو٥ههٗ٥
دد ٜلساز دٙٞد.
اهداف و استراتیژی قانون دسترسا
به اطالعات:
ی٘ ٙچههٔ ٝبههس ٗٞاسههن ٘لهه زت اش حههك
دستسس ٣ب ٝاؿاله ت ٔٛػٛم ٔاٛز ٢بهٝ
اس س ٚك  ٤طالح٥ن ٔ ٚاهدٚد ٠وه ز٢
وٕ٥ت ٖٛ٥دستسس ٣ب ٝاؿاله ت زا تشىُ٥
داد ٚ ٜاستسات٥گ ٢وٕ٥ت ٖٛ٥ا ٗ٤اسهن ته
ب ا٘تل ْ ٕٞ ٚى ز ٢به سه ٤س ٟ٘ه د ٞه ٢
دِٚت ٣ج ٔؤ ٝهد٘ ٚ ٣زسه ٘ٞ ٝه شٔٙ٥هٝ
تیٔ ٗ٥حك دستسسه ٣به ٝاؿالهه ت زا بهٝ
تٕ ْ اتب م وشٛز فسا ٓٞس یت ٝو ٝدز ا٤هٗ
یظٛص اٞدا ذ ُ٤زا توم٥ب ٔ ٣وٙد.
 -5زه ٤ن ٔ د ٠س ْٛل ٘ ٖٛاس س ٣وشهٛز
 ٔ ٚد٘ ٠صد ٓٞاهالٔ ٝ٥ج ٣٘ ٟحمٛق بشس.
 -6تههیٔ ٗ٥حههك دستسسهه ٣اد ه ص بههٝ
اؿاله ت ادازات دِٚت٣
 -7تم٤ٛهههن فسٙٞهههً اؿهههالم زسهه ٘ٚ ٣
ٔش زون ٔهسدْ دز حىٔٛتهداز ٢حظهَٛ
اؿٕٙ٥ههه ٖ اش دهههف ف٥ن  ٚحتههه بد ٣ٞاش
اجساآت دِٚتٔ ٚ ٣ب زش ٜهّ ٝ٥فت د .
کمیسیون بار وفام مااد  22قاانون
دسترس

به اطالعات دارای وظای

و

ههذ آهوزشی که خاطر را آساده و قلة را سکوى هیذهذ
توّ ٚ ٓ٥تسب٥ن سه ِٓ دز اطهُ پسٚسه٤ ٝه
جس ٖ ٤ا٘تم َ ٤ه سّتّ ٝتل ز ا٘دٚیتٝ
ٔ ٞو ٥ز ٞحم ٤ك ٚ ٚالو٥ن ٞه لهٛا٘ٗ٥

ّٔهن ٞه  ٚوشههٛز ٞه زا تشهى٥ٔ ُ٥دٞههد
توّ ٚ ٓ٥تسب ٝ٥س ِٓ ٤ى ٣اش یٛاسهتٞ ٝه ٚ
٘ ٥شٔٙد ٢ ٞ ٢د٤س ٚ ٗ٤ل بهُ تٛجهٕٞ ٝهٝ

هّٕ ٚ ٣تشس٤إٞ ٚ ٣چٔ ٖ ٙلٕٛه٤ ٝه٣
اش دسه ت٥س اجتٕه ه ٣ایاللهه ٚ ٣فسٍٙٞهه٣
بٛد ٜاسن دز وشهٛز هص٤هص ٔه افغ ٘تهت ٖ
ی ٘ههٔٚ ٝىتههب د ٚوهه ٘ ٖٛاس سهه ٣بههسا٢
پ٥شبسد توّ ٚ ٓ٥تسب ٝ٥س ِٓ اؿف َ ب ٝدٕ ز
ٔ٥س٘ٚد ٤ىه ٣اش اٞهدا پ٥شهبسد توّهٚ ٓ٥
تسب٥ههن سهه ِٓ د زجٛأههن بشههس ٢آٔهه دٜ
س یتٗ افساد بشسبسا ٢تى ُٔ ش٘هدٌ ٜهٚ ٣
و بسد ا٤هٗ دسه ت٥س  ٚلهٛا٘ ٗ٥بهسا ٢بٟتهس
س یتٗ ح ٥ت فسد ٢اجتٕ ه ٚ ٣فسٍٙٞه٣

افساد بشس ٚ ٕٝٞٚاِهد ٗ٤اسهت داٖ ٕٞ ٚهٝ
ٔت ٗ٥ِٚٛب دزن  ٚب دزد جٛأهن بشهس٢
اسن .یٛا٘ٙد ٖ ٌ ٜهص٤ص! ب ٝسّتّ٘ ٝشهس ٚ
ٔوسف ٟ٘ ٣د  ٢ ٞتوّ ٣ٕ٥وشٛز اٙ٤ه ٘ ٟد
دٍ٤س ٢ؤٟ ٝد آٔٛشک  ٚپسٚزک جٛا٘ ٖ ٚ
٘هه ٟ٘ ٛه الٖ وشههٛز اسههن دز حههٛش ٜسههْٛ
توّ ٣ٕ٥دٟس و بُ بٙه ْ ٔىتهب ٔتٛسهـٝ
أ٥س دٚسن ٔإد ی ٖ زا ٔوسف٥ٔ ٣دازٓ٤
أ٥د داز ٓ٤وٛٔ ٝزد تٛج ٝدٕ یٛا٘ٙهدٌ ٖ
هص٤ص لساز ب٥ٍ٥سدٔ.إد اسهاك هّٕ٥ه ز زا

صالحیت های عمده ذیل میباشد:
ٔـ ِبههه ٝاسههه ٙد ٔ ٚهههدازن اش
ٔساجههن ٔتههؤ َٚاؿههالم زس ه ٘ ٣ادازات دز
طهههٛزت ػهههسٚزت ٘ ٚله ه زت اش پسٚسهههٝ
دستسسهههٔ ٣تم ػههه ٖ ٥بههه ٝاؿالهه ه ت ٚ
یٍ ٣ٍ٘ٛازائ ٝآٖ
 ازش ٤بٌ ٣صازد ٢ ٟازا٤ه ١دهد ٜاش سه٢ٛٔساجن اؿالم زس ٘ ٣ادازات
 تم٤ٛن فس ًٙٞاؿالم زس ٘ ٣دز وشٛز ٚبّٙد بهسدٖ سهـظ آٌه  ٣ٞه ٔه ٝدز ٔهٛزد
فو ِ٥ن  ٢ ٞوٕ٥ت.ٖٛ٥
 وٕ٥تههِ ٖٛ٥ههٛا٤ظ  ٚؿسشاِوٕههُ ٞهه ٢ٔسبههٛؽ زا تظهه٤ٛب ٕ٘ههٛدٔ ٚ ٜتههؤ٥ِٚن
٘ل ه زت اش یٍهه ٣ٍ٘ٛتـب٥ههك احى ه ْ ا٤ههٗ
ل ٘ ٖٛزا دازد ٘ ٓٞ ٚشس تظ ٔ ٓ٥وٕ٥تٖٛ٥
غسع آٌ  ٣ٞه ٔ ٚ ٝا٘له ْ سه ٤س ٚكه ٤
ٔٙههدزق له ٘ ٖٛدستسسهه ٣بهه ٝاؿاله ه ت اش
ٚك  ٤وٕ٥ت ٣ٔ ٖٛ٥ب دد.
آ٘چ ٝدز به ال تهروس  ٤فهن ٘ىه ت ٟٔهٓ دز
پ٘ٛ٥د ب ٝػسٚزت تظ٤ٛب ل ٘ ٖٛدستسسه٣
ب ٝاؿاله ت  ٚا٤ل د وٕ٥تٔ ٖٛ٥روٛز بٛدٜ
و ٝغهسع آٌه ٕٛٞ ٣ٞؿٙه ٖ هص٤هص ازا٤هٝ
ٌسد٤د.
أ٥دٚازٕٛٞ ٓ٤ؿ ٖ ٙهص٤ص ب ٔـ ِو ٝله ٖ٘ٛ
دستسس ٣ب ٝاؿاله ت و ٝد ُٔ  :فظهُ ٚ
 ٣ٔ ٜ ٔ 85ب دد دا٘تت ٢ ٞ ٣ٙب٥شتس ٢زا
دز ازتب ه ؽ بهه ٝوٕ٥تهه ٖٛ٥دستسسهه ٣بههٝ
اؿالههه ت  ٚحههك دههٟس٘ٚداٖ اش اؿالههه ت
دِٚت ٣ح طُ یٛاٙٞد ٕ٘ٛد.
ل بُ  ٤د د٥٘ ٞتن و ٝدز زٚده ٣٤ ٙله ٖ٘ٛ
دستسس ٣ب ٝاؿاله ت وٕ٥ت ٝدستسس ٣بٝ
اؿاله ت ب تسو٥هب زٚئته  ٢ب ه ٞه ٢
وّ٥دٚ ٢شازت ٔوه ز دز ا٤هٗ ٚشازت ٘٥هص
ا٤ل د  ٚفو َ ٌسد٤د ٜاسن و ٝدٕ ز٢ ٞ ٜ
تٕ س  ٚا ُ٥ٕ٤آدزس اهؼ  ٢وٕ٥ته٤ ٝه د
دد ٜغهسع آٌه  ٣ٞدهٟس٘ٚداٖ دز سه ٤ن
زسٕٚ ٣شازت ٔو ز ٘شس ٛٔ ٚجٛد اسن.
دز دفتسو ه زک  ٤ه فتٓ آل ه  ٢هّٕ ٥ه ز ٤ههه
د ض ٚؿٗ دٚسن ٚو زوشتٔ ٝو ز وٝ
ب٥شتس ٚ ٗ٤د٥س ٗ٤تهسِ ٗ٤اله ت ش٘هدٌ٣
اک زا بهه ٝپه  ٢یههدٔن ٌههراز ٚ ٢تسب٥ههن
س ِٓ اٚالد ٚؿهٗ سهپسٕ٘ ٢هٛد ٜاسهن دز
ٔٛزد پ ٌ ٝ٤هرازٔ ٢ىتهب ٘ه ٔبسد ٜیٙهٗ٥
ٔ٤ٍٛ٥دٔ :ىتب أ٥س دٚسن ٔإد ی ٖ دز
سهه َ  5778دزسهه ح ٝدٕٞص٘ههً دز٤ههه
توٕ٥ههس وٟٙهه ٝوهه ٝبهه ٝز ٤سههن پ ِٙههد٢ٚ
ز ٤سن پ ِٙدٔ ٢ٚسبهٛؽ ٚشازت تاظه٥الت
ٚلهههن ٔ٥شهههد توّهههك دادهههن جٟهههن
یدٔتٍراز ٢اٚالد ٚؿٗ اس س ٟ٘ه د ٜدهد
و ٝت س َ  5797بهٕٞ ٝه٘ ٗ٥ه ْ  ٚتاهن
ت ث٥سپ ِٙد ٢ٚدز یدٔن ٌراز ٢اٚالد ٚؿٗ
لساز دادن و ٝبوداً ب ٝاثهس سهو ٚ ٣تهالک
دسن ا٘دازو زاٖ توّ ٚ ٓ٥تسب٥ه ٝبٙه ْ أ٥هس
دٚسن ٔإد ی ٖ ٔتٕ ٚ ٣توٕ٥س ٔىتهب
 ٓٞبهٚ ٝشازت ٔوه ز ٚلهن توّهك ٌسفهن
آل  ٢هّٕ ٥ز دز ٔٛزد اٙ٤ى ٝب ٝی ٝتوداد اش
د ٌسداٖ دز٤هٗ ٔىتهب ٔظهس ٚآٔهٛشک
ٞتتٙد ٌفتٙد :دز ٔتٛسهـ ٝأ٥هس دٚسهن
ٔإد ی ٖ حدٚد  7777تٗ د ٌسد دیتس
 ٚپتس وه :7 ٝف٥ظهد آ٘هسا دیتهساٖ 87 ٚ
ف٥ظد آ٘ ٖ زا پتساٖ تشى٥ٔ ُ٥دٞد دز سٝ
ت ٔ ٓ٤ظهس ٚآٔهٛشک ٞتهتٙد وه ٝأهٛز
تدز٤ت ٣د ٖ اش س 577 ٢ٛتٗ است د وهٝ
 6:تٗ ذوٛز  ;8 ٚتٗ آ٘ ٟزا ا٘ ث تشهىُ٥
ٔ٥دٞد ب ٝپ ٥بسد٥ٔ ٜشٛد.

اًساى خَب سًذگی خَدت تاش

هؼلوِ

وا هههههههههههد وا لهههههههههههد و ههههههههههه ا هههههههههههد هی گَیٌذ تا ّز کس تایذ هثل خَدش ركتار کزد ضوا گَش ًکٌیذ چَى اگز چٌیي تَد اس هٌص ٍ ضخصیت ّیچکس چیشی تاقی ًوی هاًذ.
و هههههد ههههه ا هههههد ّزکس ّز چِ تِ سزت آٍرد كقظ خَدت تاش ًگذار تزخَرد ًادرست اًساًْا ا الت ٍ عثیؼت تَ را خذضِ دارکٌذ .اگز خَاب ّز خلایی تذی تَد دیگز داستاى سًذگی ها
سهههههه ههههه ههههه
له ه ک ک لوهههد ه هههد پهههد اه ه خالی اس اًساى ّای خَب هی ضذ.
احوه ه ې
هههههه ه یهههههههه اهههههههه ا ههههههههد اگز ًوی تَاًی اًساى خَب سًذگی کسی تاضی اگز تزای یاد دادى ّواى خَتی ّایی کِ خَدت داری ًاتَاى ّستی اگز خَتی کزدی ٍ تذی دیذی کٌار تزٍ اها تذ ًطَ.ایي
یهههههههه ک
دهههه و هههه پ ههههد ړی پههههد هههه ړ یهههه تٌْا کاریست کِ اس دستت تز هی آیذ.تَ اًساى خَب سًذگی خَدت تاش ٍتا ٍخذاًت آسَدُ تخَاب.
ههههې و هههه ا ههههد
دههههههه پههههههد حهههههه
دانستنی های علمی
عسم جهانی برای کاشت یک میلیارد
ههههد یههههههه
دههههه
جههههه س ی ههههد
ّزكزد ػادی درسزخَد  ۰۹تا ّ ۰۲۹شار رضتِ هَ دارد.
هههههد اههه ههه ا هههد
هههههد اههههههه اههههههه
هکتار جنگل
ریص اًساى تالؾ تز  ۵تا ّ ۰۵شار ٍ یک اتزٍ  ۰۵۹تا  ۰۹۹تار هَ دارد.
یهههههههههه
و ههههههههلد لهههههه ک هههههههه په هههههه ا
سًثَر ػسل دٍ هؼذُ دارد :یکی تزای اًثار کزدى ػسل ٍیکی تزای ؿذا.
پههههههاخ ههګ ،هههه ههههههه ههه ههههههه ا ههههههد
گازٍُ تهقیقاات ههایظ سیسااتی هتطاکل اس ساَئیس ایتالیااا ٍ
سزیغ تزیي ػضلِ تذى اًساى ستاى است.
ح ه ه ق ده ه
كزاًسِ گشارش خاهؼی را هٌتطز کزدًذ کِ تا دقت کاهل ًطااى
اه ه وا په ه و پهههد هههه پ در سال  ۰۰۹۹تَتاى تٌْا کطَر خْاى تَد کِ تللي ًذاضت.
هههههه آـ ههههد کههههههه ه ه
هی دّذ سیارُ ها هی تَاًذ تا کاضاتي درخات آلاَدگی ههایظ
پهههد اه ه ا هههد عَل قذ ّز اًساى سالن تزاتز ٍ ۹خة دست خَد اٍست.
دههه سهههه
سیست را  ۲۵در ذ کاّص دّذ ٍ سغح کزتي هَخَد در اتوسلز
پههههه و د ههههفک هههل هههد هههل در تزج ایلل  ۲۵۹۹۹۹۹پیچ تِ کار ركتِ است.
یهههههه دههههیههههههههه و دهههههههک اشهههههه ا هههههههد گزتِ در گَضص  ۲۲ػضلِ دارد.
سهیي را تِ هَقؼیت  ۰۹۹سال پیص تزگزداًذ.
اهههههه پهههههههد هههههههه اوک هههههههد هههههههد ودههههههی پ خزسْا هَخَداتی چپ دست ّستٌذ.
ههققیي سَئیسی تا تزرسی حذٍد ّ ۹۹شار ػکاس کاِ تَساظ
کهههه ک هههه سهههه ه ه ا هههد هَرچِ تِ ٌّگام هسوَم ضذى ّویطِ رٍی پْلَی راست هی اكتذ.
ههههههههد
هاَّارُ ّا اس سهیي ٍ خٌگل ّایص گزكتِ ضذُ است تَاًستٌذ تِ
آههههههه ک در كصل پائیش  ۰۹۹تا ّ ۰۹۹شار تزگ درخت تلَط هیزیشد.
ههههههه وا ههههههههد ړو یو ه ههههههه
ایي ًتیدِ تزسٌذ کِ اگاز تتاَاًین حاذٍد یاک هیلیاارد درخات
هـش اًساى تیص اس سایز اػضای تذى کار هیکٌذ ٍتیص اس" ۲۹اس اًزصی تذى را هصزف هی کٌذ.
ههې ه اه و یه ههې ه ده ک ا ههد
تکارین قادر خَاّین تَد اس یک چْارم آلَدگی ٍ گزهایص سهیي
" ۰۹یخ دًیا در سزسهیي ّای قغثی است.
هههه یه ه هههد وا ه ه
(شه ه پیهۍ) ټه ه
تکاّین.
ًیااااس هااازداى تاااِ اااهثت کااازدى در ّاااز رٍس دٍاسدُ ّاااشار ٍاصُ ٍ ًیااااس سًااااى ّ ۲۲اااشار ٍاصُ اسااات.
لهیهه ادهه ک
ههههه ـ هههههه یههههه سهه یهه
ایي تصوین خْاًی کِ تایذ تَسظ ّوِ کطَرّا تِ تصَیة تزساذ
سزػت گزدتاد گاّی تِ ۲۹۹تا  ۰۵۹کیلَهتز در ساػت هی رسذ.
ػویق تزیي دریاچِ خْاى دریا چِ تایکال در رٍسیِ است کِ  ۰۰۰۹هتز ػوق دارد.
حذٍد ّ ۰شار ًَع تزًح هختلق در دًیا ٍخَد دارد

یافتن و نابود ساختن سلول سرطانی با شلیک لیسر
سلَل ّای سزعاًی کِ در خزیاى خَى اًساى در حال خاتدایی ٍ پخص ّستٌذ دضوي خذیذی پیذا کزدُ اًذ .ههققیي داًطگاُ آرکاًشا اهزیکا دساتگاّی
درست کزدُ اًذ کِ هی تَاًٌذ تا ضلیک لیشر تز رٍی رگ ّای خًَی ّن سلَل ّای سزعاًی را پیذا کٌٌذ ٍ ّن آًْا را اس تیي تثزًذ.آسهایص کلیٌیکی تز رٍی
اًساى ًطاى دادُ است کِ ایي دستگاُ لیشری تَاًستِ است سلَل ّای سزعاًی ً ۲۰لز اس  ۲۹هزیض را ضٌاسایی ٍ ًاتَد کٌاذ.ارسضاوٌذتزیي دساتاٍرد لیاشر
ضذسزعاى ایي است کِ تزػکس ضیوی درهاًی ٍ پزتَ درهاًی ّیچ ضزری تزای تذى تیوار ًذارد.دکتز  Vladimir Zharovهذیز ایاي تهقیاق ػلوای در
داًطگاُ آرکاًشا هی گَیذ لیشر ضذسزعاى تیص اس ّز چیش اس گستزش ٍ پخص سزعاى اس یک ًاحیِ تِ سایز ًقاط تذى خلَگیزی های کٌاذ .پخاص سالَل
سزعاى اس دالیل ا لی هزگ ٍ هیز ًاضی اس سزعاى استًَ.ر لیشر در درٍى رگ ّای خَى تاػث اًتقال ًَػی حزارت هی ضَد .سالَل ّاای سازعاًی پخاص
ضذُ در درٍى خَى تا ایي حزارت تیطتز اس سایز سلَل ّا داؽ ٍ تز حدن ضاى اكشٍدُ هی ضَد .در ایي هزحلِ سلَل ّای هٌثسظ ضذُ سزعاًی تَسظ یک
رادیَلَصی ظزیق ضٌاسایی ضذُ ٍ تؼذ در ّواى لهظِ ػیي یک تاسی ٍیذئَیی تا ضلیک لیشر ًاتَد هی ضًَذ.داًطوٌذاى داًطگاُ هیطایگاى اهزیکاا در ساال
گذضتِ پوپ کَچکی ساختٌذ کِ قاتل ًصة تز رٍی تاسٍ تَد .ایي پوپ کارش کطیذى خَى ٍ یاكتي ٍ كیلتز کزدى سلَل ّای سزعاًی است .ایي دستگاُ تز
رٍی سگ ٍ تا کٌذی سیاد  $كیلتز کزدى یک قاضق خَى در هذت  ۲ساػتً #تیدِ دادُ است .اها ایي دستگاُ لیشری قادر است در ّز ساػت یک لیتاز خاَى
اًساى را تا دقت توام تزای یاكتي سلَل سزعاًی هَرد کاٍش قزار دّذ.

اس خَاهغ تطزی هی خَاّاذ تاِ اًاذاسُ  ۵تزاتاز هسااحت ایازاى
خٌگل کاری کٌٌذ .تهقیق هَرد ًظز تز رٍی ایي ٍاقؼیات تاکیاذ
کزدُ است کِ تایذ خٌگل کاری در هٌاسة تزیي هٌاعق اَرت
تگیزد ٍ تزای ّویي تِ ػذد  ۰هیلیارد ّکتار تزاساا هَقؼیات
کًٌَی سیارُ ها رسیذًذ.
ایي رٍش عثیؼی در تزاتز آلَدگی ههایظ سیسات ٍ کااّص دی
اکسیذ کزتي در خَ سهیي ٍقتی کارتزدش هَثزتز های ضاَد کاِ
خلَی اس تیي ركتي خٌگل ّا ّن گزكتِ ضَد .تز عثق ههاساثات
هَخَد سیارُ ها حذٍد  ۲۲۹هیلیَى ّکتار اس خٌگل ّایص را تا
سال  ۲۹۵۹اس عزیق قغغ درختاى اس دست خَاّذ داد.
تذٍى ضک راُ ّای هختلق دیگازی تازای کٌتازل آلاَدگی ّاَا
ًظیز استلادُ اس اًزصی ّای خَرضیذ ٍ تاد تا سزػتی قاتل تَخاِ
در حال رضذ ّستٌذ .یکی دیگز اس قذم ّای اساسی تزای کاّص
آلَدگی هصزف کوتز ٍ َّضوٌذاًِ تز است.
تقلیل استلادُ اس هاضیي در حوال ٍ ًقال تخصاَظ کان کازدى
هساكزت ّای َّایی یکای اس هاَثزتزیي رٍش ّاای قاتال اخازا
تَسظ هزدم ٍ تذٍى ًیاس تِ تصَیة دٍلت ّا هی تاضاذ .اساتلادُ
کوتز اس پالستیک در سًذگی ضخصی ًیش اس راُ حال ّاای قاتال
اخزا در سًذگی رٍسهزُ ّستٌذ.

غسل

جمالت زیبا در مورد خوشبختی و آرامش
خَضثختی ٍ آراهص تِ سِ پایِ استَار است !
كزاهَش کزدى تلخی ّای دیزٍس ؿٌیوت ضوزدى ضیزًی ّای اهزٍس ٍ اهیاذٍاری تاِ كز ات
ّای كزدا
خَضثختی ٍ آراهص را ًدَ کِ ّزگش ًخَاّی یاكت خَضاثختی ٍ آراهاص ّوایي لهظاِ ی
تَست لهظِ کِ دًیا را تا ػوق تیطتزی ًگاُ کزدی آًگِ هی كْوی کِ حاال چیشی در ٍخَد
خَدم ّست .تٌْا کاكیست کِ ػویق ضاّذ سًذ گی تاضی.
ٌّگاهی کِ دری اس خَضثختی ٍ آراهص تِ رٍی ها تستِ هیطَد دری دیگز تاس هیطَد ٍلای
ها اؿلة چٌاى تِ در تستِ چطن هیذٍسین کِ درّای تاس را ًویثیٌین.
خیلی ّا هیخَاٌّذ اٍل تِ آسایص ٍ خَضثختی تزسٌذ تؼذ تِ سًاذگی لثخٌاذ تشًٌاذ ٍلای
ًویذاًٌذ تا تِ سًذگی لثخٌذ ًشًیذ تِ آسایص ٍ خَضثختی ًویزسیذ.
ػاتذُ " ػاتذ"

يههههه
ههههه ههههه
پهههههد اوهههههان ا پهههههد
يههه
ههه و پههههد ههه ا ههه
نايههههد دههه
پهههههد او هههههي ا آههه ه و ههه ه وا هههههد يههه ه
يهههههه
پههههههد دههههههانک ا پههههههد هههههه هههههه
ا ک هههههه ه
هههههه ه ها
لههههههههد وههههههههه اهههههه ه
يههههههه ه
پهههههههههد دهههههههههل ک ا يهههههههههني ههههههه ه
يه ههههههد پ هههههه ک ي دهههههه
نايههههههد ههههههد پهههههه سي
يههههههه
پهههههههد يههههههه وک ا پهههههههد و ههههههه ههههههه
هههه ا وا هههه
دهههه پهههههه هههههد سهههه اهههههه
يهههه ه
هههه ه
ههههههد هههه ه
پههههههد پ وههههههد
هههې اههه اههه و وا هههد يههه اوهههان هههد اهههد هههد
يههههههههه
ااههههههههه پهههههههههد ا هههههههههنا ههههههههه

دا په خړو سپېرو ځهکو سره ګلونه څه ښهه ښهکي
دا په جګو لويو غرو کې ابشي ونه څهه ښهه ښهکي
د بلبههد د نې ههې ې ههې د ګلههبا پههه ن هه ا و کههې
دا د عشق پ جو څېرلي ګرېوانونهه څهه ښهه ښهکي
د بېلتههوو لههه نههي وا نههه د جههرش ې ههې ا هه ي ههه
هم د پې و و ېي و کې حکهتونه څه ښه ښکي
د اسهيو پهه جګهه غهيکه کهې انېهد د سهتو و ګهو ه
هم سپوږنۍ ه نظر وکړه نشهيلونه څهه ښهه ښهکي
پت ګ ځيو په ډېوه سوځي له خلېد نه يې زده کهړ
دا د او په سرو لهبو کې وصلتونه څهه ښهه ښهکي
زنهههي عهه سهههتي ادا و م زه زکېننهههه هههه خينهه
نې ه نيکې ې ېبې و فرييدونهه څهه ښهه ښهکي
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يزیر معارف تر پیگیری ي حل مشکالت معارف يلسًالی
قیصار فاریاب تعهذ سپرد
دکترررمحمد ررررحمسرررمخی حزیررر حخ یرررمح
معررف کحد حدیررر حزررفحاعررر دیح حزب گررف ح
خل ررر ل حبسصررف ح ف یررفیحزررمحپسگسررمیحخح
حرررحمررراتتحمعررف کح یررنحخل ررر ل ح
اع رحسپمد .ح
د ح یرررنحدیرررر ح ررر ف یح حزب گرررف ح
خل رررر ل حبسصرررف ح ف یرررفیحمرررراتتح
معررف کح یررنحخل ررر ل ح حزررفحدکتررمحزیر ر ح
مغررموحخحور سررتف حپسگسررمیحخححرررح ح
رنر .ح

اررمیحخ تحمعررف کحد ح یررنح ی ررهح
ضر ر نح سرررت فتحمرررراتتحمر رررردحد ح
معررف کحخل ررر ل حبسصررف ح ف یررفیحخترررهح
د دحکررهحن رراهحزررهح ررعح یررنحمررراتتح
پسگسمی فیح ریح ر تحم حگسمد .ح
ح
د حوفا ررهح یررنحدیررر ،حزب گررف حخل ررر ل ح
بسصف ح ف یرفیححفضرمحد ح ی رهح حز ارردح
خضررعسهحمعررف کح غفن ررتف حیررفدحکررمدهحخح
ح عفلسررهح ررفیحخ یررمحمعررف کحبررر د ن ح
کمدنر .ح

تقدیر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از وزیر معارف
دکتمحمد رحمسرمخی حزیرر حخح ر ف یح ح
تضررفیح س ررهح اررمیحخ تحمعررف کحزررفح
س حخح تضفیحک س سر حم تزرحنظرف تح
زمحاغاسقحبرفنر ح سفسر حدیرر حکرمدحخح ح
سریح ینحک س سر حازریمح ر.
د ح ینحدیر حعم سنحد حپسرنرحزهحمراتتح
خحچفل ح فیحمر ردحخحاغاسرقحز ترمحمرفدهح
12حبفنر ح سفس حد حمعف کحزدثحخحگقتگرح
ن ردنر.
خ یمحمعف کحد حپفسر حزرهحسرر تحمغرموح
رهح حسریح ینحک س رسر حد ح زغرهحزرفح
چفل ح فحخحتر حاغاسقحنصرفیحاعیس ر حد ح

د لعیر ح فحخحمافاخحوصر حمغرفزقحزرهح
مفدهح 12حبفنر ح سفس ،حپفسر ح رفیحبرفنعح
ک رهح هحکمد.
مد رحبفس ح ف ر بیح یرس حک س رسر ح
م تزرحنظف تحزمحاغاسقحبفنر ح سفس حد ح
ینحزمنفمهح حخ یمحمعف کحور ستف حاغاسرقح
محچهحز تمحبفنر ح سفس حد حمرر دحنصرفیح
اعیس حد حمر وحخحد لعیر ح فح ر.
د حوفا هح یرنح ی ره،ح رس حک س رسر ح
م تزرحنظف تحزماغاسقحبرفنر ح سفسر ح ح
خ یمحمعف کحازریمحکمد.

دکتررمحمد رررحمسررمخی حزیررر حخ یررمح
معررف کحکرررر حد حمدقرررحازررریمح ح
معی سنحزمارمحمافارخحوصر ر ح ر مح
کفزرح تم کحکمد .ح
د ح ینحزمنفمهحکهحزرهحمسبزرفن حح ادفدیرهح
مافاخحوصر ح محکفزرحزمگب ح ر،ح
دکتمحزیر حزهحنگفهحزم زمحخ تحمعرف کح
زهحمعی سنحمافاخحدخلت حخحغسمدخلتر ح
افکسرحکمد .ح
خ یمحمعف کحافکسررحکرمدحکرهحد حبفلرخح
سر رحد ررهحمعررف کحن رراهحزررهح ررم ح
سف یحا ر ستتحزم زرمحزرم یحمعی رف ح
مافاررخحدخلترر حخحغسمدخلترر حاررت ح
کمدهح ی ،حزمنفمهح ازفیحظم سهحمعی سنح
ح21حزررهح21حپررفوحخح ح21حپررفوحزررهح
لس ررفن ،حیوسررمهحسررر نیحد حسس ررت ح
ثاررهح عتتررفتحخ تحمعررف ک،ح ررم ح
سف یح مس رهح سر ح رر حمعی رسن،ح
ار یعحن رم تح مرسنحخح رهح متسرف تح

يزیر معارف معلمیه ترتر مکاتة خصًصی شهر کاتل را تقذیرکرد
زف نر ررتگ ح حم تررمینحزمنفمررهح ررفیح
خ تحزم یحمعی سنحمافاخحغسمدخلتر ح

زف خیحافثسمگذ حخ تحمعف کحزف ر .ح
مد رحد خخدحزفزمح س حت رم ح ادفدیهح

سه .ح
دکترررمحزیررر ح ن رررسنح حمافارررخح
غسمدخلت حور سهحافحد ح مس رهح رفمرح
سررفوتنح عقررف حزسررمخ ح حماتررخحزررهح
سس ت حاعیس حکرر حخح ن سنح هح
ورمفتح مر ر حخحح فیرهح حاعیرس ح
عقف حنظفمسف حکررر حزرری هحسرمزف ح

مافاخحوصر ح غفن تف حنسبحد ح یرنح
زمنفمهحض نحازرریمح حار رهحمضرفت ح
امیحخ تحمعف کحن اهحزهحمافاخح
وصر حخحاصرریخحمزرم هح ،حاع ررح
سپمدحافحد حمر دحیفدح رهحار هح ریح
ن ردهحخحزهح ر یفتحخ یمحمعرف کح فمرهح
ت رحزپر فن ر .ح

Japan and UNESCO signed the Agreement of 7.2 Million USD for Improving Literacy
Skill in Afghanistan
country.
Takahashi charge d’affair of
japan embassy in Afghanistan
said that through this project

Afghanistan.
Dr. Balkhi said that from now
till the end of project in 2023,
the ministry of education will

دکتر تلخی از دارالعلًم رکًر ي اواث امام اتًحىیفه
(رح) دیذن کرد
دکترررمحمد ررررحمسرررمخی حزیررر حخ یرررمح چررفل ح ررفیح ن ررفح ح ر سرهحخحد حب ر هح
معررف کحکرررر ح حد لعیررر حیکررر حخح نررف ح حرررح حمم ررعحممزرعررهح ح ررر یفتح ح
مررف ح زرح سقررهح و حزررف حدیرررحخح مررر ح د دنرررحخحد ب رر هحسررفوهحیررصحزررفیح
ادصررسی ح یررنحدخحن ررفدحاعیس ر ح حمررر دحح اف حخحیرصحزرفیحم ربرحزرهح رفگمد حخح
زمسرر حبررم حد دح.حد ح یررنحزف دیررر،حخ یررمح سررتفد ح حن ررفدحاع رررحسررپمد.حگقت رر ح
معررف کحض ر نحزف دیرررح ح ر رکحخحلسیسررهح سررهحد لعیررر حیکررر ح مررف ح زرح سقررهح
و حد یح1022حاررررنحمدصرررررحخح11ح
یرررنحد لعیرررر ،حزرررفحمرررریم،ح سرررفاسرحخح
ررفگمد ح ررداهحکررمدحهحزررمحضررمحخ تح اررنح سررتفدحخحزررم یحححرررخدح322حاررنح
حسرررفیحمم عسرررهحدی ررر ح غفن رررتف ح مدصرررح مافنررفتحخحس ر رلهح ررفیحلسیسررهح
افکسرررحکررمدحخ یررمحمعررف کح رربخدححخ تح نسبحد حنظمحگم ترهح ررهح سره.ح ن رف ح
معررف کحد حک ررف حتیررر حتصررمیحار ررهح د لعیررر ح نررف ح حکررهحد سررف ح2010ح
ررریحخحزم زررمحزررهحتیررر حدی ر حنسرربحد د.ح افسررس ح رررهحد حدخحاررفی حپررس ح حدخح
رررب حمدصررررحدوترررمحد ح حمصرررمخکح
بررفیحزیررر ححزررفحیافیررصحمدصرریسنح ح
نبدیرررصح رررداهحکرررمدهحمرررراتتحخح مر حدی ح ت ر ح

معارف به عنوان نهاد تعلیمى باید مصوون باشد
سررسرحضررسفی لرینحضررسفیحمررریمحلس ررهح
تارررر لغقر حنرررری حارسرررظح رررم دح
اق گرررر حنف ررر فوحد حمزفزررررحد یح
ماتخحزهح فدتح سسر.
معررف کح غفن ررتف حد ححفلساررهح یررنح
خیررر دح حزررهح رررتحناررر حمرر ح
ن فیرررحد حمررفا ح یررنحتضرررحوررفنر دهحیح
وررردحنر ررتهح سررهح.خ تحمعررف کح
زف رررفح ترررت حکرررمدهح سرررهحکرررهح
مصرررخنسهح رررحمعررف کحزررهحت ررر ح
سرررقسم ح مرررر حخحپرررمخ حزفیررررح

اررفمسنحگررمددح مررفح خیررر د فیحمتعررردح
م ستر ر ح رررمح خ ح رررف ح ر ر ف یح ح
تضررفیحمعررف کح حد ح م ررفیحکرررر ح
مسگسررمدحخح یررنح مررمحزفتررثحنگم نر حمررفح
سرهح .دکترمحمد ررحمسرمخی حزیرر ح
سمپمسررررهحخ تحمعررررف کح یررررنح
خیررر دحکررهحم بررمحزررهح ر فدتحمررریمح
یررنحلس ررهحگمدیرررحزررهح رررتحنگررم ح
سررهحخمم اررخح ررر دیحوررردح حزررفح
وررفنر دهحیحممحررر حضررسفی لرینحضررسفیح
زم حمسر د.

we will empower the literacy
services
and
informal
education
to
individuals
between 15 to 24 so that the
graduates of this program can
have a better life and chance
to continue their high level
studies.

evaluate
the
project
thoroughly by making an
accurate
mechanism
for
reporting and transparency
Mr. patrich head of UNSECO
mentioned that 50 percent of
beneficiaries of this project
will be women all over the

تعهذ تکمیل کار ساخت  ۰۱۱تاب مکتة در يالیت تادغیس
مدتم ح کمیفح حس ح یس حمعرف کحخ یرهح
زفدغس حخحمدتم حمداریح هللح ریز حمرفخ ح
رررحخ تحمعررف کحد ح مررر حپف ل ررفن حد ح
ک س ررر حسرر عح ررافیفتحمرررم نرح مگررهح
ر یحمی ححفضمحخح عحزهحسفوهحمافارخح
د حخ یهحزفدغس حمعیرمفتحد دنر.بفزرحیکرمح
سهحکهحافحیا فهح ی ررهحکرف حزسررتمح ح222ح
زررفیحماتررخحد حخ یررهحزررفدغس ح حعمیررقح
زمنفمهحمی حمس ف ح مخنری،حزرد رهحکررر ح
ر،حزرد هحغسمحمرمخطحخ یت ،حن رفدح رفیح
اررف حمعررف کحخح حزرد ررهحخ تحمعررف کح
اا سرحخحزهحز مهحزمد یحسپمدهحور رح ر.خح
نظمحزهحپت حمغمخحهحمعرف ک،حزرم یحا رفم ح

مافاخح فبرحاع سمحزفدغس حافحدخحسف ح ی رهح
اع سمحسرفوتهحور ررح رر.حمعیرمرفتح رر ح

ارسظح یس حمعرف کحزرفدغس حزرفححفضرمینح
میصحسرفوتهح رر .ینح ی رهحادرهحنظرمح

Government of Japan signed
an agreement with UNESCO to
Donate a 7.2 million USD for
improving the literacy Skill in
)Afghanistan through (ANEP
program.
The ceremony of signing this
agreement was held in Japan
Embassy In presence of his
Excellency Mirwais Balkhi
Minister of eduation, DR.
Sardar Rahimi deputy minister
and Taka hashi youhasi charge
d affair of japan embassy in
Kabul and Mr. mac Philips
head of UNESCO.
During signing this agreement
The minister of education
thanked
people
and
government of japan. He also
mentioned that the aim of
(ANEP) project is to raise the
quality of literacy outreach by
developing
new
literacy
classes, creating tentative
accelerated learning centers
and professionalizing the 70
adult learning centers all over
مدتم حد کتمح ل ح زیر ح یرس حک س رر ح
س عح افیفتحمرم نرح مگهحزفححضر حد رهح
خل ح رفهحورف حنف رخح دهحسر فار ح نتررفز ح
ممد حزفدغس ،ح یرس حزمنفمرهح رفیحمس رف ح
ر مخنریحخح نبس سررمح ررف خ ح نررس حمررریمح

خ یت ر حمس ررف ح ر رنریحخ یررهحزررفدغس ح
زمگب حگمدیر.

