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 هدیکچ
 دنچ ره ،دناهتفرگ رارق یمالسا بسچرب اب یتیسنج ضیعبت دروم فلتخم ياههناهب هب يدامتم ياهلاس یط ناتسناغفا نانز
 زا تسردان ریسفت اب اما دنراد نآ نایرجم دنسپان تنس و يولیبق فرع رد یقیمع يهشیر نانز هیلع ضیعبت و اهتنوشخ نیا
 ياه یگهژیو زا یکی يریذپ تیبرت و یهاگآ حطس دشر .دنیامنیم یقطنم ریغ هیجوت ار نآ و هدنگفا هیاس نآ رب مالسا نید
 ناتسناغفا رد .تسا هتفرگ تروص هژیو هجوت فلتخم عماوج رد لیصحت و میلعت عوضوم هب ساسا نیمه رب هک تسا ناسنا مهم
 يور زا سپ هنافسأتم هک دناهدوب لیصحت و میلعت هلمج زا شیوخ یناسنا هیلوا قوقح هب یبایتسد يارب زیتس رد هشیمه نانز
  .دناهدش عنم بتکم هب نتفر زا نارتخد نابلاط میژر ندمآ راک
 رد ار ناتسناغفا نادنورهش هاگدید ات تسنآ ددص رد هبحاصم و نیالنآ لکش هب همانشسرپ راشتنا اب ینادیم قیقحت نیا      
 نابلاط ياعدا مقث و تحص هلیسو نیدب ات دزاس هتسجرب بتکم هب نارتخد نتفر رب ینبم ناشتفلاخم مدع و تفلاخم يهنیمز
 فلتخم ياه هویش زا ناتسناغفا مدرم هکنآاب .دناسرب تابثا هب ار هنارتخد بتاکم ندش هتسب زا اههداوناخ تساوخرد رب ینبم
 نیا هب نابلاط بناج زا هتشذگ هام دنچ و لاسکی یط و دنا هدومن هدافتسا هنیمز نیا رد ناش هاگدید يزاس کیرش يارب
 ياهشالت يهمادا رد  .دشاب یم دودسم مشش فنص زا رتالاب هنارتخد بتاکم ناکامک تسا هدشن هداد تیمها اه تساوخرد
 یعدم هک ییاهنآ و یناهج یمومع راکفا يزاس نشور رد مهس ات هدومن یعس زین قالب نارگلیلحت هکبش ،هتفرگ تروص
 نادنورهش زا يدادعت اب هبحاصم و اههداد لیلحت و هیزجت اب .دشاب هتشاد قیقحت نیا يارجا اب دنا ناتسناغفا زا یگدنیامن
 هنارتخد بتاکم ندش زاب راتساوخ ناتسناغفا نادنورهش و هتشادن تحص نابلاط ياعدا هک دوشیم هدیناسر تابثا هب ،ناتسناغفا
   .دنشاب یم
 
  يدیلک ناگژاو
 .نابلاط ،شزومآ ،نارتخد ،بتکم     
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  همدقم
 يارب ار نشور ریسم دناوتیم نآ هب هجوت هک هدوب تفرشیپ و ییافوگش يارب هعماج یلصا ياه زاینزا یکی تیبرت و میلعت    
 لیاسو ،درگاش ،داتسا ،یسرد داوم زا معا فلتخم رصانع و ازجا زا روشک کی فراعم .دنزب مقر هعماج و روشک کی هدنیآ
 دنناوتب ات هتشاد لباقتم هطبار رگیدکی اب هک دوشیم لیکشت یشزومآ تازیهجت و یمیلعت بسانم ياضف ،هجدوب ،یشزومآ
 1.دزاس ریذپ ناکما ار رظن دروم فده هب یبایتسد
 رد ناتسناغفا سوفن .دنراد عماوج ییافوگش و دشر رد ییازسب ریثات نآ دنمشزرا شخب و يرشب هعماج فصن ناونعب نانز       
 یم لیکشت نادرم ار نآ نویلیم17.1 و نانز ار نآ نویلیم 16.5 هلمج زا هک،هدیسر رفن نویلیم33.6 هب ش ـه 1400 لاس
 هب قباطم ناسنا کی ثیح هب دیاب هک دنهدیم لیکشت ار ناتسناغفا تیعمج فصن هب کیدزن نانز ماقرا نیا هب هجوت اب .2دنهد
 و تنوشخ لامعا رب ینبم هک یمسر ریغ و یمسر ياهراتخاس یمامت هب و دش لئاق قح ناشیارب یللملانیب و یلم نیناوق
   .دوش هداد نایاپ ،تسا نانز هیلع ضیعبت
 رتاوتم ياهههد لوط رد صاخ لکش هب ناشلیصحت و میلعت هب یسرتسد قح و ماع لکش هب ناتسناغفا رد نانز قوقح       
 نارتخد و نانز هیلع اهتنوشخ نیا هاوگ خیرات .دناهدیدرگ مورحم دوخ قح نیا زا هعماج زا شخب نیا و هتفرگ رارق مجاهت دروم
 ربهر هللا تبیه الم روتسد ساسارب نابلاط تاماقم ،1400 لاس دسا 24 خیرات هب نابلاط ندیسر تردق هب زا سپ .تسا هدوب
 نانز قوقح عفادم لقتسم ياهداهن ،یناهج هعماج بناج زا دایز ياه راشف هکنآاب .3دندومن دودسم ار هنارتخد بتاکم  هورگ نیا
 یعدم اهراب نابلاط تاماقم اما ،دیدرگ لامعا هنارتخد بتاکم ندش زاب رب ینبم نابلاط رب فلتخم قرط  زا یندم نیلاعف و
 ندشن زاب رصقم ار ناتسناغفأ مدرم عقاو رد ،4تسا هدنام دودسم ناتسناغفأ مدرم تساوخرد هب انب هنارتخد بتاکم هک دندش
  .دناهدومن یفرعم بتاکم
 هب نانز یسرتسد ،یلیصحت و یمیلعت شخب رد نانز روضح یخیرات يهنیشیپ هب قیقحت تایلک نایب زا سپ قیقحت نیا رد      
 کیرش و ماقرا لیلحت و هیزجت اب قیقحت ياههتفای نآ زا سپ .تسا هدش هتخادرپ نابلاط میژر تحت لیصحت و میلعت قح
 نایاپ هب تاداهنشیپ هیارا و يریگهجیتن اب قیقحت ریخا رد .تسا هدش هتفرگ یسررب هب ناتسناغفا نادنورهش اب اههبحاصم يزاس
 .تسا هدیسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .13ص ،مشش پاچ ،هشیدنا مایپ :دهشم ،)لمع يامنهار( یسرد يزیر همانرب ،نسح ،یکلم . 1
 .7 ص ،1401 روث ،43 هرامش ،1400 يویئاصحا همانلاس ،تامولعم و هیئاصحا یلم هرادا . ٢
 )زوین دنورهش( میدرک تفایرد ار نارتخد هسیل و هطسوتم بتاکم ندنام دودسم مکح زورید :فراعم ترازو ٣
 -https://shahrwandnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85

%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/  
 )ناغفأ يربخ سناژآ( یگنهرف ياهتیدودحم لیلد هب هنارتخد بتاکم ندنام دودسم .4
-%B3%D8%AF%D9%88%D8%AFhttp://afghannews.af/%D9%85%D8

%D9%85%DA%A9%D8%-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86   
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 لوا شخب

 تایلک

 قیقحت ترورض و فده
 نتـفر زا ناشتفلاخم مدع و تفلاخم هب هطبار رد ناتسناغفا نادنورهش هاگدید يزاس هتسجرب ،رضاح قیقحت یلصا فده        
 ندـش هتـسب زا ناتـسناغفا نادنورهـش تـساوخرد رـب ینبم نابلاط ياعدا مقث و تحص هلیسو نیدب ات تسا بتاکم هب نارتخد
 .دسرب تابثا هب هنارتخد بتاکم
 هتـسجرب تواـفتم ییایفارغج تیعقوم و یموق تاقلعت اب ناتسناغفا نادنورهش هاگدید هک تسنیا رد قیقحت نیا یساسا ترورض
 ناتسناغفا یگنهرف تیموق و هقطنم مادک نابلاط میمصت ذاختا و يریگ میمصت ینبم هک دریگ تروص میهفت حضاو روطب ات هدش
  .دشابیم

 قیقحت عوضوم
 روـشک نـیا رد هـنارتخد بتاکم ندنام دودسم هب دنویپ رد ناتسناغفا نادنورهش هاگدید یسررب قیقحت نیا یلصا عوضوم       
  .دشابیم

  قیقحت تالاوس
 اـهنآ هـب دوجوم لیالد و كرادم هب هجوت اب ات هدمآ لمع هب شالت و هدش هتفرگ رظن رد یساسا لاوس ود قیقحت نیا يارب       
 ؛دوش هداد خساپ

  ؟تسا ناتسناغفا مدرم تساوخ ،هنارتخد بتاکم ندوب هتسب زا نابلاط میمصت  يانبم ایآ .1
  ؟تسا هداد لیکشت ار نابلاط تیولوا شرورپ و شزومآ شخب رد نانز رب ضیعبت لامعا ارچ .2

 قیقحت اه هیضرف
 ؛تسا هدش حرطم قیقحت نیا يارب لیذ ياه هیضرف

 نآ ندـنام دودـسم اـب دـشاب یـم مالـسا نـید و ناتـسناغفا مدرم ياهشزرا هب فلاخم هنارتخد بتاکم ندنام دودسم .1
  .ددرگیم تدم ینالوط رد هعماج هجوتم راب نایز ياهدمایپ

 .دنیامنیم تیامح نارتخد شرورپ و شزومآ هب یسرتسد قح زا ناتسناغفا مدرم لک هب کیدزن تیرثکا .2
 بـتاکم ندـنام هتـسب هـب یـسایس يهـمانرب ساسارب تعیرش مکح و ناتسناغفا مدرم تساوخ هب هجوت نودب نابلاط .3

    .دننکیم دیکات هنارتخد

 قیقحت يهنیشیپ
 ناـبلاط يهنازیتـس نز درـکیور هـب اـنب شزوـمآ قح زا ناتسناغفا نارتخد تیمورحم هژیو هب و نانز تیعضو هب دنویپ رد       
 تـسا نـیا رد قـیقحت نیا تیزم اما .تسا هتفرگ تروص زین تاقیقحت اضعب و يربخ ياههناسر رد یعونتم ياهلیلحت و شرازگ
  دـناهدوب میهـس اـه هبحاصم و يورس رد فلتخم ياهتیموق و تایالو لک هب کیدزن زا ناتسناغفا نادنورهش زا يدایز دادعت هک
   .دشاب هتشاد دوخ اب ار  ناتسناغفا مدرم تیلک مایپ يوحنب دناوتیم هک

 قیقحت شور
 يزاـس کیرش لکشب نآ تاعالطا يروآ عمج و يدربراک يوتحم ظاحل زا و هدوب یمک و یفیک شور ظاحل زا قیقحت نیا       
  .دشابیم هبحاصم و ياهناخباتک ،همانلاوس

  يرامآ هعماج
 تروـص روـشک تـیالو 34 رد ناتـسناغفا نادنورهش زا نت 500 يارب نیالنآروط هب همانشسرپ يزاس کیرش اب قیقحت نیا      
 .داد میمعت ناتسناغفا سوفن زا یگرزب شخب رب ارنآ ناوتیم هک تسا هدش ماجنا  هبحاصم نت هد اب و تسا هتفرگ

  قیقحت نامز
 يارـب و )2022 رـبتکا و ربمتپـس( هام ود همانشسرپ قیرط زا خساپ تفایرد يارب و حرط 2022 تسگا هام رد قیقحت نیا      
  .دیدرگ ریرحت و لیلحت 2022ربماون هام رد قیقحت ياههتفای .دش ارجا و هتفرگ رظن رد )2022 ربتکا( هامکی هبحاصم

  تراظن يهویش
 میـت طـسوت تـسخن مدـق رد هدـننک كارتشا ره  ،تسردان تاعالطا جرد زا يریگولج و قیقد ياهخساپ تفایرد روظنمب      
 اـهنآ اـب اههمانلاوـس نیالنآ کنیل صخشم نامز تدم رد نآ زا دعب و هتفرگ تروص یگنهامه سپس ،هدیدرگ ییاسانش قیقحت
 اـم هتفرگ تروص تراظن ساسارب  .دوب رابکی يارب فرص نآ لاسرا و خساپ جرد هب رداق هدننک كارتشا ره هک تسا هدش کیرش
  .تسا هدیدرگ جرد موس درف تلاخد نودب یقیقح دارفا بناج زا دوجوم تاعالطا هک میتسه دنمرواب
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  قیقحت ياهشلاچ و عناوم 
 قـیقحت نیا رد ام هک ییاهشلاچ ،تسین ینثتسم نآ زا زین دروم نیا هک دشابیم ییاهشلاچ ياراد قیقحت ره کش نودب      
 ؛دشابیم لیذ دراوم لماش میدوب ور هب ور نآ هب

 ؛مکاح میژر بناج زا تاعالطا روسناس •
  ؛هدش حرطم تالاوس هب نابلاط نالوئسم یهدخساپ مدع •
 ؛دنزادرپب تاعالطا يروآ عمج هب هنادازآ روطب دناوتب هک ناتسناغفا رد نیققحم يارب مزال تینما دوبن •
 .یلام عبانم دوبمک •

  قیقحت میت
 .دشابیم لیذ دارفا لماش هک،هتفای ماجنا قالب نارگ لیلحت هکبش ياضعا طسوت قیقحت نیا     
 
 قیقحت شرازگ ریرحت و اه هداد لیلحت

	5؛يرفعج هیبط •
	 .6هشکریم يات یلع •

 
  هبحاصم و تاعالطا يروآ عمج رد ناراکمه
 

	قالب نارگلیلحت يهکبش قیقحت میت •
	

 نیازید و ییارآ هحفص
 هشکریم يات یلع •
	نامیپ بیبح •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رد یللملا نیب و یصوصخ  تاسسوم و یلم ياهداهن اب  راک يهلاس نیدنچ هبرجت و هتشاد یصوصخ قوقح ي هتشر رد دشرا یسانشراک كردم يرفعج هبیط  5
  .دراد ناتسناغفأ
  راعتسم مسا  6
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 قیقحت ياههتفای :مود شخب

 لوا لصف

 قیقحت ياههتفای و نانز میلعت قح يهنیشیپ
 

 یلیصحت و یمیلعت ياهشخب رد نانز روضح يهنیشیپ :فلا
 دنـسپان ياـهفرع و یعاـمتجا تادوـیق ،ینمااـن نوچ یفلتخم لیالد هب يدامتم ياهلاس لوط رد نانز تیلاعف و روضح      
 و یخیراـت ضیـعبت نـیا .دـندرگیم یـقلت هـعماج و گنهرف موادم ناینابرق نانز و هدوب يدایز ياهبیشن و زارف دهاش یگنهرف
 مورـحم ،تسا لیصحت و میلعت قح هب یسرتسد هک ناشقوقح نیرتیساسا زا ار اهنآ هک تسا شحاف نانچ  نانز هیلع تنوشخ
 .تسا هتشاد هگن
 و اـیرث هـکلم ،ناـخ هللا ناـما ثـلثم .دراد تاناسون اب مأوت یعیسو يهنماد ناتسناغفا رد نانز لیصحت و میلعت یخیرات یسررب 
 سکلپماـک رد لـباک رد ار ناوـسن بـتکم نیـلوا ،ناتـسناغفا يزاسهزینردم ياههمانرب و یناما تاحالصا لیذ رد يزرط دومحم
 يارـب نارـتخد زا يدادـعت راـب نیـلوا يارب هرود نیمه رد .دومن حاتتفا و سیسأت 1303 ات 1300 ياهلاس نایم »تاروتسم«
 و میـلعت قـح اـب ناـنآ يزاـسدنمناوت و ناـنز ندروآ هنحـص هب يارب اهشالت نیا اما .دندش هداتسرف روشک زا جراخ هب لیصحت
 ياهشروـش و اـهشزیخ هـب و دـش هجاوم يدج ياهتفلاخم اب و تفرگ رارق هعماج یتنس راشقا داقتنا و مجاهت دروم لیصحت
-1308( هاـشردان سپـس و یناـکلک هللا بـیبح ندـمآ راـک يور و یناما تموکح طوقس .تساهدیماجنا زین هنازادنارب و یسایس

 نتخاـس لاعف و نانز ندروآ هنحص هب يارب یمسر حطس رد دیدج شیارگ هب یتنس ياههیال شنکاو زا رثأتم ياهنوگهب )1312
 تروص روشک زا جراخ هب لیصحت يارب ناتسناغفا نارتخد مازعا هب تبسن یحضاو ياهشنکاو هلمج زا .دوب هعماج ناهنپ يهمین
 دشیم هدرمش تحابق جوا ،یتنس هاگدید رد هک تفرگ
  و میـلعت يزاـسهنیمز يارب اهشالت ًاددجم 1312 لاس رد هاشرهاظ ندمآ راک يور اب ،هاشردان نارود رد دوکر هرود کی زا سپ
 یساسا ياهماگ زا یکی ،تفای اقترا هنوغرز و یلالم ياههسیل هب اهدعب هک »تمصع« ناوسن بتکم .تفای همادا نارتخد لیصحت
 هدـنام یقاـب گزـب ياهرهش هب تلاح نیرتهب رد ای و تختیاپ هب دودحم میلعت قح ،دعب ياهلاس ات هکنیا اب .دوب هنیمز نیا رد
 يارـب لیـصحت و میـلعت هـب یـسرتسد قـح ،رهـش ياهراوید زا روبع اب اهدعب هک دوب هدروخ مقر ياهدننک راودیما دنور اما ،دوب
  7.دیسر زین فارطا اههیرق هب نارتخد
 تاـنعنع فلاخم ار نانآ شزومآ و نارتخد لیصحت نانآ .دوب هجاوم هعماج یتنس راشقا تفلاخم اب هراومه دنور نیا ،لاح ره رد
 ار یلـصا شـقن اهالم و نیکالم و اهناخ نآ رد هک یلادوئف همین راتخاس اب ياهعماج رد .دنتسنادیم گنن ياهنوگهب و یعامتجا
 و یبوـنج قطاـنم رد صوـصخهب و اهرهش زا نوریب رد نارتخد ،دایز تارییغت دوجو اب ،دندومنیم افیا هعماج تکرح فیرعت رد
 هـک یچوـپ ياـهزغم و هنازیتس نز ياههدیا .دنبای تسد لیصحت و میلعت قح هب هغدغدیب دنتسناوتن یهاگچیه ،روشک یقرشم
 اـب اـعطق ،دـنهدیم رارـق تنوشخ فلتخم عاونا و شورف و دیرخ دروم ار اهنآ و دننادیمن شیب یلثم دیلوت هاگتسد طقف ار نانز
 .دننکیم داجیا عنام نید زا هابتشا ریسفت اب ناشیارب و دنراد لکشم نانز یهاگآ و يداوساب
 و روـضح ناـنآ .دـنداد هـمادا لیـصحت و میـلعت قـح هـب یبایتـسد يارـب هزراـبم هب ناتسناغفا نانز تالکشم مامت دوجو اب اما
 نامز ات هتشذگ ياهلاس لوط رد یلیصحت و یمیلعت ياهشخب رد اصوصخم حوطس مامت رد يریگمشچ و هدرتسگ ياهتیلاعف
 دادـعت هـتفرگ تروـص فراـعم ترازو طـسوت 1400 لاـسرد هـک يدـیدج يورـس ساسا هب .دنتشاد نابلاط ندیسر تردق هب
 هـلمجزا هک دسریم رفن 9502692 هب بتاکم نادرگاش یعومجم دادعت .تسا هدوب باب 16563 روشک حطسرد بتاکم یعومجم
 ،یکلـسم ياـه هسیل ،هسیل ،هطسوتم ،هیئادتبا بتاکم هدنریگربرد ماقرا نیا .دنهد یم لیکشت نارتخد ارنآ 3733672نادرگاش
   203754دادـعت هـب 1400 لاـسرد نیـملعم عوـمجم .دـشابیم یـنید تمایلعتو یکلسمو یکینخت ياه توتیتسنا ،ملعم هیبرت
 ،باـب 2058 هـب يزومآ داوس ياه سروک دادعت 1400 لاسرد .دنهد یم لیکشت نانز ارنآ  70171 هلمج نآزا هک دشابیمرفن
 .دنشابیمرفن 14889 ناغراف دادعتو رفن 41339 نآ نادرگاش یعومجم دادعت
 اههاگشناد دادعت ،باــب 167 ناتسناغفارد یصوصخو یتلود یلاع تالیصحت تاسسومو اههاگشناد دادعـت 81400یلام لاــس رد

 دـــنا لیصحت فورصم لـصحم 351231 دادـــعت هب هک دــشابیم باـب 10یــحص مولع ياــه توتیتسنا دادعت و باب 690
 هدوـب داتـسا  16845 یلاـع تالیصحت ناداـتسا دادعت 1400 لاس رد .دنهد یم لیـکشت نانز ارنآ لصحم 103854 هلمجزا و
 .9دنهد یم لیکشت نز ناداتسا ارنآرفن 2423 هک

 نابلاط میژر تحت لیصحت و میلعت قح هب یسرتسد و نانز :ب
 رد ار نرـق ماـمت ناتـسناغفا ،دـندومیپیم  يرگید زا سپ یکی ار یقرت ياههلپ ناهج ياهروشک هک ینامز متسیب نرق رد       
 و بـتاکم هـب نتفر زا ار نارتخد زین ناش تموکح لوا هلحرم رد نابلاط .درک يرپس بتکم هب نارتخد نتفرن و نتفر يهغدغد
  .دیدرگیم یشان یمالسا بسچرب اب اهنآ يهنازیتس نز و ياهلیبق رکفت زرط زا رما نیا هک دنتشاد زاب اههاگشناد
 رـبرد ار نارـسپ %60 و نارتخد %90 هک  دوب الاب نابلاط لوا رود تموکح زا شیپ ناتسناغفا رد يداوسیب رامآ هکنیا هب هجوت اب
 تدمرد لباک ریخست زا سپ نابلاط .دیماجنا دوجوم نارحب دیدشت هبً افرص نابلاط یتیسنج ياهتسایس بیترت نیدب ،تفرگیم
 زا شیـب هـک ملعم 11200 و دندنام زاب میلعت زا رسپ 148000 و رتخد 103000 مادقا نیا رثا رد .دنتسب ار بتکم  63 هام هس

 
 .٥٩٥ ص ،ىتلود هعبطم ،1346 لاس ، خیرات ریسم رد ناتسناغفا ،دمحم مالغ ریم ،رابغ . 7
 .دش یم ییاهن سوق هام متخ اب و زاغآ يدج هام زا ناتسناغفا یمالسا يروهمج تلود میمصت ساسارب یلام لاس  8
 .62ص ،1401 روث ،43 هرامش ،1400 يویئاصحا همانلاس ،تامولعم و هیئاصحا یلم هرادا . 9
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 دودـح بـیترت نیدب و دندرک لیطعت ار لباک هاگشناد نانآ .دندش مورحم سیردت زا دندادیم لیکشت نانز ار نانآ نت رازه تفه
  10.دندش دوخ ياههناخ یهار دوب رتخد نانآ 4000 هک لصحم 10000

 نارتخد و نانز هیلع خیرات ملظ ،2021 تسگا 15 هب فداصم 1400 دسا 24 خیرات هب نابلاط يهرابود ندیسر تردق هب زا سپ
 لیـصحت و میـلعت قـح يریگناـگورگ هـب ناـش درف هب رصحنم رکفت زا یگدنیامن هب هرابود نابلاط .دش رارکت هرابود ناتسناغفا
 یـلا مـشش فنـص يهـنارتخد بتاکم اهنآ .دندرک مورحم ناشقح زا ار نانز یللملانیب هعماج زا ناشتابلاطم ربارب رد نارتخد
 ياـعدا ،ناـشراک نـیا هـیجوت يارب و دنتفرگ رارق یللملانیب و یلم دیدش تاضارتعا دروم ناشمادقا نیا اب و دنتسب ار مهدزاود
 رینم هللارون خیش ،نابلاط فراعم ترازو تسرپرس .دندرک حرطم هنارتخد بتاکم ندش هتسب زا مدرم تساوخ رب ینبم ار يرگید
 یـلعف طیارـش رد ناـشنارتخد هک دنرادن تسود مدرم" تفگ ناگزرا رد يربخ تسشن کی رد 1401 لاس هلبنس 20 خیرات هب
  11".دننکیم شروش مدرم دنوشن هجوت مدرم لوصا هب رگا .دنناوخب سرد
 هار هب ناتسناغفا مامت رد قالب نارگلیلحت هکبش طسوت اعدا نیا هب هطبار رد نادنورهش هاگدید نتسناد يارب ینادیم قیقحت نیا
 حـضاو بتکم هب نارتخد نتفر زا ناشتفلاخم مدع و تفلاخم هب هطبار رد ار مدرم هاگدید دنتسم لکش هب ات تسا هدش هتخادنا
 .دزاس
 

 قیقحت ياههتفای :ج

 يورس ناگدننک كارتشا دروم رد یمومع تامولعم -1

  تیسنج - 1.1

 ٪24.8 ،درـم ٪74.7 ناـیم نـیا رد هک هتفرگ مهس يورس نیا رد ناتسناغفأ نادنورهش زا نت 500 دادعتب یعومجم روطب      
  .دنا هدومن باختنا ار رگید هنیزگ ناگدنوش هبحاصم ٪0.4 و نز
 هتـسجرب ددـص رد اـم و تـسا یتیسنج ضیعبت کی نارتخد هیلع هدراو ضیعبت نوچ ،دنتسه نادرم ناگدنوشهبحاصم رتشیب
  .میشاب یم نادرم اصوصخم ناتسناغفا نادنورهش هاگدید يزاس
 

 

 نس -2.1

 ندش هفاضا اب و زاغآ 15 زا هدش نیازید نس ،هطبار نیا رد فلتخم نینس هاگدید نتسناد و عوضوم ندوب یتایح لیلد هب        
 .دنا هداد خساپ  لاوس نیا هب دندوب میهس يورس رد هک دارفا زا نت 492 .دشابیم لاس 60 زا رتالاب یلا لاس جنپ جنپ
 63 ،دـسریم %1.6  هـب نآ يدـصیف هک دنراد رارق لاس 20-15 ینس هورگ رد رفن 8 دینکیم هدهاشم لیذ رادومن رد هکیروط 
 رد رفن 116 بیترت نیمه هب .دنریگیم رب رد ار قیقحت ناگهدننک كارتشا %12.8 هک دنراد رارق لاس 25-21 ینس هورگ رد رفن
 رد رـفن 44 ،%16.1 هک 40-36 ینس هورگ رد رفن 79 ،%27 هک 35-31 ینس هورگ رد رفن 137 ،%23.6 هک 30-26 ینس هورگ
 

 .1379 ،یتسه شناد تاراشتنا ،يرقاب قداص و یهافش هللاادسا :همجرت ،نابلاط ، دمحا ،دیشر . 10
11.reopened/-be-to-schools-girls-want-not-do-people-education-of-ministry-https://8am.media/taliban  
  .دوش ییاشگ زاب هنارتخد بتاکم هک دنهاوخیمن مدرم ،نابلاط فراعم ترازو ،حبص تشه

74.7%

24.8%

0.4%

  تیسنج کیکفت هب ناگدنوش هبحاصم يدصیف

 رگید نز درم
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 هورگ رد رفن تفه ،%2 هک 55-51 ینس هورگ رد رفن 10 ،%4.5 هک 50-46 ینس هورگ رد رفن 22 ،%8.9 هک 45-41 ینس هورگ
 ار رـضاح قـیقحت ناگهدـننک كارتشا %1.2 هک دنراد رارق لاس 60 زا رتالاب ینس هورگ رد رفن شش و ٪1.45 هک 60-56 ینس
 .دنهدیم لیکشت
 

 
 

  يداژن قلعت - 3.1
 یموـق قلعت اب دارفا همه روضح هنیمز ات میدومن یعس ام تیزم نیا هب هجوت اب و ناتسناغفا رد فلتخم ماوقا روضح دوجو اب      
 ار هـنارتخد بـتاکم نتخاس دودسم ياعدا نابلاط دنچ ره میشاب هتشاد ارناش تایرظن و هتخاس مهارف يورس نیا رد ار فلتخم
 دناهدادن تبسن یصاخ موق هب
 .دشاب یم جرد لیذ رادومن رد نآ حرش هک دناهداد خساپ لاوس نیا هب يورس نیا ناگدننک كارتشا عومجم زا رفن 492 دادعت هب
 هـک تایب موق زا رفن 4 بیترت هب و دنهدیم لیکشت ار قیقحت ناگهدننک كارتشا %1.4 هک شابلزق موق زا رفن 7 نایم نیا زا هک

 هرازـه موـق زا رفن 3.6 ،%1.6 هک کیبزوا موق زا رفن 8 ،%2.4 هک تاداس موق زا رفن 12 ،%11.2 هک کیجات موق زا رفن 55 ،0.8٪
 موـق زا رـفن 87 ،%2.4 هـک نمکروـت موـق زا رـفن 2 ،%0.4 هـک یناتسرون موق زا رفن 2 ،%0.8 هک قامیا موق زا رفن 4 ،%62.2 هک
 لیکـشت ار قـیقحت ناگهدـننک كارتـشا %0.6 هـک ماوـقا ریاس زا رفن هس و %0.2 هک ییهشپ موق زا رفن کی ،%17.7 هک نوتشپ
 .دنهدیم
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  تیالو - 4.1
 نـیا رد ،مـیداد رکذت البق هکیروط .دشاب یم ناتسناغفأ تیالو 34 زا دارفا روضح قیقحت نیا رگید مهم یگتسجرب زا یکی       
 طـسوت همانـشسرپ هک تسا هدیدرگ نآ رب یعس ناتسناغفا نادنورهش مامت هاگدید نتسناد و عوضوم ندوب مهم لیلد هب قیقحت
 .میدیدرگ لیان فده نیا هب هناتخبشوخ هک ،ددرگ يرپ هناخ ناتسناغفا نادنورهش
 نـیا هـب رـفن 490 دینکیم هدهاشم هچنانچ .تسا هدیدرگ صخشم تایالو کیکفت هب ناگهدننک كارتشا دادعت لیذ رادومن رد 
 32 ،%0.8 دوـخ يهبون هب کی ره هک اکیتکپ ،ناشخدب ،ناگزرا  تایالو زا رفن راهچ راهچ ،نایم نیا رد هک دناهداد خساپ شسرپ
 12 ،%3.1 هک ناورپ تیالو زا رفن 15 ،%2 هک خلب تیالو زا رفن هد ،%1.8 هک نالغب تیالو زا رفن 9 ،%6.5 هک نایماب تیالو زا رفن
 دوـخ يهـبون هـب کـی رـه هک ناتسرون و لپرس ، ناجزوج ،ایتکپ ،سیغداب تایالو زا رفن ود ود ،%2.4 هک ریشجنپ تیالو زا رفن

 تـیالو زا رـفن 19 ،%0.6 دوـخ يهبون هب کی ره هک رنک و بایراف ،ناگنمس ،تسوخ ،راخت ،لپرس تایالو زا رفن هس هس ،0.4٪
 ،%42.7 هـک یـنزغ تیالو زا رفن 209 ،%0.2 دوخ يهبون هب کی ره هک اسیپاک و لباز  تایالوزا رفن کی کی ،%3.9 هک يدنکیاد
 رفن 11 ،%5.7 هک كدرو نادیم تیالو زا رفن 28 ،%1.4 دوخ يهبون هب کی ره هک دنمله و نامغل ،روغ تایالو زا رفن تفه تفه
 هـک لـباک تیالو زا رفن 38 ،%1.6 دوخ يهبون هب کی ره هک راهدنق و تاره تایالو زا رفن تشه تشه ،%2.2 هک هارف تیالو زا

 زا رـفن جنـپ و %2.9 هک راهرگنن تیالو زا رفن 14 ،%1.2 دوخ يهبون هب کی ره هک رگول و زدنک تایالو زا رفن شش شش ،7.8٪
 .دنهدیم لیکشت ار قیقحت ناگهدننک كارتشا %1 هک زورمین تیالو
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  يورس تالاوس هب خساپ جیاتن  -2

  ؟دیتسه بتکم هب نارتخد نتفر فلاخم ایآ -1.2
 رد ياهتـسب لاوـس ،يورـس رد ناگدـننک كارتـشا تنوکـس و تـیموق ،نـس ،تیـسنج تاعالطا ندروآ تسد هب زا سپ       
 لـیذ تراـچ رد هـچنانچ رـفن 491 طـسوت لاوـس نیا ؟دیتسه بتکم هب نارتخد نتفر فلاخم ایآ هک دیدرگ حرطم همانشسرپ
 تـساوخ رـب یـنبم ناـبلاط ياـعدا ندوب یفنم ای تبثم هجیتن هب میهاوخیم لاوس نیا طسوت .تسا هدش هداد خساپ دینیبیم
 هدـش هـتفرگ رـظن رد خساپ هس لاوس نیا يارب .میسرب هنیمز رد نادنورهش هاگدید و بتکم هب ناشنارتخد نتفرن زا اههداوناخ
 نتـفر فلاـخم هـجو چیـه هـب رـیخن هک دناهداد خساپ ،ناگهدننک كارتشا %97.8 اب تسا ربارب هک رفن 480 نایم نیا زا هک دوب
 باوـج دنهدیم لیکشت ار %0.4 هک ناگهدننک كارتشا زا رفن ود .دنورب بتکم هب دیاب نارتخد ینعی ،میتسین بتکم هب نارتخد
 لیکـشت ار ناگهدـننک كارتـشا %1.8 هـک رفن 9 نایم نیا رد و .دنتسه نارتخد نتفر بتکم فلاخم يدودح ات یلب هک دناهداد
 هدـیدان و رـیخا دـصیف کـی هاگدید نابلاط میمصت ینبم دسر یم رظنب .دنتسه بتکم هب نارتخد نتفر فلاخم الماک دنهدیم
 .دشاب یم نادنورهش یقابتم نتفرگ

 

 ؟دیتسه نوتنهوپ/هاگشناد هب نارتخد نتفر فلاخم ایآ -2.2
 نارـتخد لیـصحت فلاخم ایآ هک ؛دیدرگ حرطم هاگشناد رد نارتخد لیصحت هنیمز رد ناگهدننک كارتشا زا يرگید لاوس       
 كارتـشا %97 لداـعم رـفن 478 ناـیم نـیا رد هـک هدـش هداد خـساپ رفن 493 طسوت لاوس نیا ؟دیتسه نوتنهوپ/هاگشناد رد
 %0.6 هـک رـفن هـس .دنتـسین هاگشناد یلیصحت عطقم رد نارتخد لیصحت فلاخم هجو جیه هب ریخن هک دنداد باوج ناگهدننک
 كارتـشا %2.4 هک رفن 12 و دنتسه عوضوم نیا فلاخم يدودح ات یلب هک دناهداد باوج دنهدیم لیکشت ار ناگدننک كارتشا
 زیچاـن رایـسب هدراو ياـعدا هـب تبسن مقر نیا هک دنتسه هاگشناد هب نارتخد نتفر فلاخم الماک دنهدیم لیکشت ار ناگدننک
 .تسا

 

1.8%

0.4%

97.8%

؟دیتسه بتکم هب نارتخد نتفر فلاخم ایآ

  مفلاخم الماک

 يدودح ات یلب

  هجو چیه هب ریخن

2.4% 0.6%

97%

؟دیتسه نوتنهوپ/هاگشناد رد نارتخد لیصحت فلاخم ایآ

  مفلاخم الماک

 يدودح ات یلب

  هجو چیه هب ریخن
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  ؟دراد دوجو )نتشون و ندناوخ هب رداق( داوساب نز امش لیماف رد ایآ -3.2
 نـیا هـب همانـشسرپ رد اههداوناخ رد نانز هب میلعت قح نداد يهنیشیپ شجنس تهج ناگدننک كارتشا زا يرگید لاوس       
 هـک دنداد خساپ لاوس نیا هب رفن 492 ؟دراد دوجو )ندناوخ و نتشون هب رداق( داوساب نز امش لیماف رد ایآ هک دیدرگ جرد هنوگ

 لـیماف 16 رد اـهنت و ناـشلیماف رد داوـس اـب نز روضح رب ینبم دنداد تبثم باوج ناگدننک كارتشا %96.7 لداعم رفن 476
 ناـشياهلیماف تیاـضر اـب هارمه میلعت قح هب نانز یسرتسد رگنایب  %96.7مقر .درادن دوجو يداوس اب نز چیه ٪ 3.3 لداعم
 .تسا
 

 

  ؟دشاب هدنامزاب شزومآ زا نابلاط ندمآ و تیروهمج طوقس اب هک تسا رتخد زومآ شناد امش هداوناخ رد ایآ  -4.2
 لاوـس هـنارتخد بـتاکم ندـش هتـسب رـب ینبم  نارتخد يالاب نابلاط طسوت هدراو تنوشخ و ررض يدصیف نتسناد يارب       
 زا ناـبلاط مـیژر ندـمآ و ماـظن طوقس اب هک تسه يرتخد درگاش امش يهناخ رد ایآ ؛دیدرگ جرد نینچ همانشسرپ رد يرگید
 نـیا رد هـک تـسا هدش هداد خساپ رفن 491 طسوت لاوس نیا ،دینکیم هدهاشم ریز رادومن رد هچنانچ ؟دشاب هدنام زاب لیصحت
 ره رد دیاش هک لیماف 417 نارتخد ،نابلاط ندمآ راک يور اب هک ینعم نیدب ،دنداد تبثم باوج %84.9 لداعم رفن 417 نایم
 دـناهداد شسرپ نیا هب یفنم خساپ %15.1 لداعم رفن 74 .دناهدنام زاب بتکم هب نتفر زا ،دنشاب هتشاد روضح رتخد دنچ لیماف
 .تسا زاب هنارتخد بتاکم تیالو نآ رد لقادح ای و دنرادن رتخد یبتکم درگاش هک دنوش ییاههداوناخ لماش دناوتیم هک
 

 
 

96.7%

3.3%

؟دراد دوجو )نتشون و ندناوخ هب رداق( داوساب نز امش لیماف رد ایآ

 یلب

 ریخن

84.9%

15.1%

 زا نابلاط میژر ندمآ و ماظن طوقس اب هک تسه يرتخد درگاش امش ي هناخ رد ایآ

؟دشاب هدنام زاب لیصحت

 یلب

 ریخن
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 اههبحاصم جیاتن :د
 هـک تـفرگ تروـص موز رازـفا مرن و نفلت قیرط زا هبحاصم نت 10 دادعت اب ناتسناغفا نادنورهش هاگدید رتشیب تفایرد روظنمب
 .دشابیم لیذ رارق نآ ياههتفای
 

 )ریشب دمحم يولوم( »درادن یبهذم و ینید يهناوتشپ چیه بتاکم ندنام دودسم«
 ،تـشاد قالـب نارـگلیلحت يهکبـش اب هک ياهبحاصم رد ینزغ رهش زکرم رد دجاسم زا یکی ماما الم ،ریشب دمحم يولوم       
 رد هـک دـهدیم ناـشن نیا .تسا )ارقا( ندناوخ هب رما هدش لزان )ص( مالسا گرزب ربمایپ رب هک ياهملک نیلوا« :دیوگیم نینچ
  .»دشاب یم رادوخرب ییالاب تیولوا زا شناد و ملع يریگارف عقاو رد ای ندناوخ مالسا
 .تـسا هدومن دیکات همه يارب ار ملع يریگارف هک دراد دوجو یناوارف ثیداحا و تایآ هنیمز نیا رد هک تسا دقتعم نانچمه يو
  .دشاب هدومن رصحنم صاخ عوضوم ای سنج هب ار شناد و ملع هک درادن دوجو يدروم چیه ینید عبانم رد هک تسا دقتعم يو
 زا یـشان الاـمتحا توکـس نیا .درک توکس ؟دشاب دناوتیم یچ نابلاط میمصت يانبم سپ هک لاوس نیا هب خساپ رد ریشب ياقآ
 هبحاصم هب مرادن یسایس تاعوضوم هب ياهقالع هک هلمج نیا رکذت اب ناشیا .دشاب دناوتیم نآ يدعب ياهدمایپ و بوکرس سرت
 .دنداد همتاخ
 

 )ادن هیزاش( »دوب میها.خیهاگشناد نارتخد زا لسن نیرخآ ،نم«
 هـب و هدـمآ لـباک هـب یشزومآ ياهسروک يریگارف يارب هک روغ تیالو لگنجرس و لعل یلاوسلو یلصا يهدنشاب ،ادن هیزاش      
 مورـحم نمض ناتسناغفا رد رتخد نارازه هدش ثعاب هدش عضو تادویق« :دیوگیم تسا هدومن يرپس ار روکنک ناحتما یگ هزات
  .»دنوش راچد يا هدیدع تالکشم هب ،شناد يریگارف زا ندش
 لماک روطب نونکا و هدش راچد یناور و یحور تالکشم هب بتاکم ندوب دودسم لیلدب هک مسانشیم ار ینارتخد« :دیازفایم يو
  .»دناهدومن رایتخا ار يریگهشوگ
 درـکیور و تـسایس عوـن نـیا اب نابلاط تموکح موادت اب« :دیوگیم ؟دنیب یم هنوگچ ار هدنیآ هک لاوس نیا هب خساپ رد ادن وناب
 لـخاد رد یهاگـشناد نارـتخد زا لـسن نیرـخآ نـکمم نـم ،درادـن دوـجو نارتخد و نانز يارب اصوصخ هدنیآ يارب دیما چیه
  .»مشاب ناتسناغفا
 یکیرات و تجاجل يور زا و هدومن ذاختا ار میمصت نیا یناسنا و یقطنم هیجوت چیه نودب نابلاط هک تسا دنمرواب نانچمه يو
  .دنراد دیکات نآ موادترب يرکف
 

 )هداز یلع نیسح دمحم( »دوب هدش لیدبت مرش کی هب ندوب داوسیب هرازه يهعماج رد«
 دـناهدیدرگ مورـحم شزوـمآ قح زا شرتخد ود نونکا هک تاره رهش لیئربج كرهش يهدنشاب هداز یلع نیسح دمحم        
 ردـص رد ار ملع يریگارف مدرم ،دیدرگ ایهم ام يارب لاس تسیب هک یتصرف نایم نیا رد ،دوب کیرات و هایس ام خیرات« :دیوگیم
  .»دندوب هداد رارق دوخ ياه تیولوا
 سرد منادـنزرف اـت دـشیم ثـعاب هـک يراکادف و تیامح عون چیه زا اما ،مرادن ینانچنآ تالیصحت مدوخ هکنآاب« :دیازفایم يو
  .»دوب هدش گنن و مرش هب لیدبت هرازه هعماج رد يداوسیب نوچ مدرکن غیرد دنناوخب
 راودـیما« :دـیوگیم ؟دـنکیم یـچ شنادنزرف يارب دنامب دودسم نانچمه بتاکم رگا هک لاوس نیا هب خساپ رد هداز یلع ياقآ
 کـی ای تسا هعماج کی تفرشیپ هار هناگی شناد و ملع هک دنسرب دوجوم تیعقاو هب نابلاط ،دنک رییغت يدوز هب تیعضو تسا
  .»تسا ترجاهم هک میراد هار کی فرص دنک ادیپ همادا تیعضو نیا رگا اما .دیایب روشک رد یساسا تارییغت
 
 )لتا نمحرلا بیجم ( ،دنا داوساب همه ام هداوناخ رد ،ما نوتشپ نم٬
 اعقاو ایآ هک لاوس نیا هب خساپ رد و قالب نارگلیلحت يهکبش اب هبحاصم رد دابآ لالج رهش يهدنشاب ،لتا نمحرلا بیجم       
 خیراـت رد نـکمم« :دـیوگیم ؟تـسا نیـنچ نوتـشپ هعماج رد مکاح گنهرف هک دنیوگب دنهاوخیم ناشمیمصت نیا اب نابلاط
 اـب هتـشذگ لاـس تـسیب نـیا رد لقادح یلو دشاب هدوب دودحم یشزومآ ياهتصرف زین نوتشپ يهعماج رد ماوقا ریاس دننامه
 هداد رارـق دوـخ تـیولوا رد ار مـلع يریگارف ام تصرف نیرتكدنا اب ،تشاد دوجو هک يدایز تالکشم و یتینما تادیدهت دوجو
 .»میدوب
 رد هک مردام زجب مردپ و هداوناخ نادنزرف همه ،مشاب یم نوتشپ هرفن 8 هداوناخ رد مود دنزرف نم« :دیازفایم همادا رد لتا ياقآ
 شزوـمآ هب تفلاخم .تسا هدومن تمدخ هناخافش رد اهلاس و تسا سرن مرهاوخ .دنا داوساب ،دوبن ام هقطنم رد بتکم ناش نامز
  .»تسین ام يهرهچ يهدننک نایب ناونع چیه هب
 گـنهرف سردآ زا مناوـتیم هـتفگ لقادـح« :دیوگیم ؟دننز یم فرح سردآ یچ زا نابلاط سپ هک لاوس نیا هب خساپ رد يو
 یهاـبت ثعاب هک منادیم ردقنیا اما .منادیمن نم تسا ناشمیمصت نیا بقع رد انبم و تین یچ هکنیا ،دننزیمن فرح اهنوتشپ
  .دنوشیم ناتسناغفا
 

 )مدرای نیدلا مجن( »دنرادن ملع اب تفلاخم هاگچیه یلو دنتشاد رصاعم خیرات رد تیمورحم اهکبزا«
 خساپ رد ،قالب نارگلیلحت يهکبش اب هبحاصم رد هدش رجاهم ناریا رد العف هک هنمیم رهش یلصا هدنشاب مدرای نیدلا مجن       
 خیراـت لوط رد نانز و نارتخد هنافسأتم« :دیوگیم ؟تسیچ هنارتخد بتاکم ندنام دودسم دروم رد شهاگدید هک لاوس نیا هب
  .»تشاذگ دهاوخ یفنم ریثات اهنآ تشونرس رب راب فسا روطب تیعضو نیا ،دندرک لمح دوخ اب ار ضیعبت و رجز
 فلاـخم هاـگچیه اـما ،دراد دوـخ اـب ار یخیراـت رـبج زا عطقم کی ياهتیمورحم مخز کبزا يهعماج« :دیازفا یم مدرای ياقآ
  .»دننکیم دای گنهرف و ملع دشر يارب کبزا يامعز ياهشالت زا یبوخب خیرات .دوب دنهاوخن و هدوبن ملع يریگارف
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 يارـب فرح چیه ،دسرپیم نم زا شابتکم تشونرس دروم رد هک مرهاوخ موادم تالاوس هب خساپ رد« :دیوگیم همادا رد مدرای
  .»منکیم هراشا رگید طبترم ریغ تاعوضوم هب ای منکیم توکس فرص ،مرادن نتفگ
 

 )يزیزع هرباص( »تسا یقطنم ریغ الماک لیلد کی باجح عوضوم«
 هـک لاوـس نیا هب خساپ رد دراد فیرشرازم رهش بتاکم زا یکی رد ار يراگزومآ يهقباس لاس یس تدم هک يزیزع هرباص       
 نوـنکا نـم« :دـیوگیم ؟دوـش بـتاکم ندنام دودسم يارب لیلد دناوتیم بتاکم رد ناملعم و نارتخد باجح عوضوم اعقاو ایآ
 روـضح ،مروآیـم داـیب نـم هـکینامز زا ،مدرک يرپس نارتخد و نارسپ فنص رد هتخت و ریشابت اب ار مرمع ،ما هدش دیفس هچیپ
  .»تسا هدوب ام مدرم گنهرف و تعیرش هب قباطم مظنم ششوپ اب بتاکم رد ملعم ناونعب نانز و زومآ شناد ناونعب نارتخد
 هـقرب/رداچ اـب بـتکم رد زـین تـیروهمج يهرود رد هـک دنتشاد دوجو نازومآ شناد و ناملعم زا يدادعت یتح« :دیوگیم يو
  .»دشیمن ناش عنام سک چیه و دندمآیم
 فرـص هکدندیـشوپیم هاتوک رداچ و سابل هاگشناد رد نارتخد نامز کی یتسینومک تموکح نامز رد« :دیازفایم يزیزع مناخ
  .»تشادن دوجو بتاکم رد تعیرش فلاخم یباجحیب عون چیه تیروهمج نامز رد لقادح و دوب دودحم ینامز عطقم کی يارب
 

 )روشحلس هللا قیدص(  »؟درک یلمع ار یطسو نرق رکفت رضاح نرق رد تسا نکمم رگم«
 لاوـس نـیا هب خساپ رد دنکیم یگدنز لباک رد العف ناشخدب تیالو كراهب یلاوسلو یلصا يهدنشاب ،روشحلس هللا قیدص      
 ناـشخدب رورپ ملع تیالو يهداز نم« :دیوگیم ؟دراد نابلاط زا اضاقت نینچ ایآ هدش گرزب و دلوتم نآ رد يو هک ياهعماج هک
 نـیا و تـشادن دوـجو شرورـپ و شزوـمآ اب تفلاخم عون چیه مدوب دهاش اجنآ نم ریخا ياهلاس یط مک تسد ناشخدب رد ،ما
  .»درادن ام یگنهرف تساوخ هب طبر ناونع چیه هب عوضوم
 خیراـت منـک یـمن اـعدا نـم ،دراد ناـشخرد خیرات شناد و ملع يریگارف هنیمز رد ناتسناغفأ کیجات يهعماج« :دیازفا یم يو
  .»دناسریم تابثا هب ار فرح نیا ام يارب یبوخب
 تـکرب زا اـیند هک رضاح نرق رد تسا نکمم رگم« :دیوگیم هتسناد یطسو نورق رکفت يهرمث ار ملعاب تفلاخم روشحلس ياقآ
 زـین یمالـسا رـگید ياهروـشک رگم ؟مینک یگدنز یطسو نورق رکفت زرط اب ام تسا هدیسر دنمشزرا تافاشتکا هب شناد و ملع
  .»؟دش ناتسکاپ ریزو تسخن هک دوبن نز کی وتوب ریظنیب رگم ام یکیدزن نیمه رد ؟دناهتفرگ میمصت نینچ
 
 )نیدلا ماظن ( »دوش زاب بتاکم هک میدز دایرف گنل الم هاگداز زا ام«
 یـمن رثوـم یگداتسیا نابلاط میمصت نیا لباقم رد هعماج ارچ هک لاوس نیا هب خساپ رد ایتکپ تیالو يهدنشاب نیدلا ماظن     
 زا اـم .دـننکیم بوکرس زین ار اه ادص نیمه نابلاط هنافسأتم هکیلاح رد ،ادص زجب دنرادن یماظن تردق مدرم« :دیوگیم ؟دنک
 میناوـت یـمن مـلع نودـب هـک تقیقح نیا كرد اب دوب نارتخد شزومآ هلمج زا نردم ياهشزرا فلاخم هک 12گنل يالم هاگداز
  .»میدز دایرف میشاب هتشاد هفرم يهعماج
 هـک دنوـش هاـگآ دیاب اهنیا .دننکیم يوریپ گنل يالم رکفت زا نونکات نابلاط یلو هدرک رییغت هعماج راکفا هک تسا دقتعم يو
  .تسا زاین نردم شناد و ملع هب هعماج دشر يارب
 ار مرـسپ ود و رـتخد هـس شزوـمآ يهنیمز روشک زا جراخ و لخاد رد يرگراک و دزم زور اب اصخش نم« :دیوگیم همادا رد يو
  .»دناهدش مورحم سرد زا مرتخد ود هنافساتم نونکا .ما هتخاس مهارف
 

 )ضایف نیسح دمحم( »تسین زاجم نز و ملع اب ینمشد نینچ یمالسا بهذم جیه رد«
 رد تـیعونمم عوـن چیـه مالـسا نیـبم نـید یساسا لوصأ رد هک تسا رواب نیا هب ینید مولع هاگآ ضایف نیسح دمحم       
  .درادن دوجو نانز شزومآ يهنیمز
 یقیوـشت داـیز دراوم هکلب درادن دوجو ملع يریگارف تعنامم يارب نتم چیه اهنت هن نید یساسا نوتم رد :دیوگیم ضایف ياقآ
 بلط انامه هک دراد دوجو تنس لها و عیشت لها هقیرف بتک رد هک دومن هراشا روهشم ثیدح هب ناوتیم لاثم روطب .دراد دوجو
 هک دنارواب نیا رب املع زا يدایز دادعت عیشت لها بهذم رد هک دنکیم دیکات يو .دشابیم ۀملسمو ،ملسم لک ىلع ۀضیرف ملعلا
  .دننک لیصحت ینید تیعجرم دنسم ات دنناوتیم نانز
 عوـن کـی زا يریذـپ ریثأـت ناـنچمه و نـید زا تسردان تشادرب زا هتفرگرب دنهدیم ماجنا نابلاط هچنآ« :دیوگیم ضایف ياقآ
 تـشپ هـب دـیکأت و دـنهدیمن اهنآ هب ار عامتجا رد روضح قح و هتسناد سومان فرص ار نانز هک دشاب یم هنازیتس نز گنهرف
 .»دنراد اهنآ ینیشنهدرپ
 

 »تسا ناهج ياهروشک يارب رطخ داجیا و تیطارفا دشر يارب ياهنیمز بتاکم ندنام دودسم«
 )شیوپ میعن(
 يهـنیمز رد ناـبلاط دیکأت و يریگمیمصت يانبم هک تسا دنموراب ،للملا نیب طباور هاگآ و نیشیپ تاملپید ،شیوپ میعن       
 رتـسب مود و نـید تاداـشرا زا یـطارفا الماـک و تـسردان تشادرب عوضوم کی .تسا عوضوم ود هنارتخد بتاکم ندنام دودسم
 هـب یعاـمتجا شقن عون ره دض و رالاس درم یتاذ روطب گنهرف نیا ،دناهدومن دشر و هداز نآ رد نابلاط هک یگنهرف و یعامتجا
 ار نانز نانآ هکلب دنیبیم نآ هب یناسنا هعماج هک تسین يزیچ نز زا نابلاط يرکف تشادرب .تسا نانآ یعامتجا يربارب و نانز

 
 رـبارب 1302 توح رد .دندش نوریب ،هللاناما تاحالصا ۀمانرب نیتسآ زا دیشرلادبعالم اب هارمه گنل يالم هب روهشم ،يزیدرگ هللادبعالم -١٢
 هللاناـما ییارگوـن ةِژورپ ربارب رد لیخنامیلس و یجاج ،ییازدمحا ،لگنم لیابق ینابیتشپ اب ،تفر ناشرکذ هک ییالم ود يدالیم 1923 اب
  /sleeve-amanullahs-of-out-get-lang-mullah-did-how/af.swn://https .دندرک ملع
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 ناشمیمصت هک دناسرب هجیتن نیا هب ار نابلاط هدش ثعاب عوضوم نیا يود ره .دننادیم يروآدنزرف و درم هب تمدخ يارب فرص
  .تسین ناتسناغفأ هعماج و نید زورما تیعقاو نیا هکیلاح رد .تسا هعماج و نید زا تظافح رد
 :دـیوگیم ؟دوـب دـهاوخ یـچ هـقطنم و یناهج حطس رد نابلاط يارب تسایس نیا دمایپ هک لاوس نیا هب خساپ رد شیوپ ياقآ
 ياهـشزرا هـب دـنمرواب هـک ییاهروـشک .دراد ناش یجراخ تسایس رد اهروشک عفانم و هاگدید هب یگتسب عوضوم نیا تاریثات«
 دـشر ثـعاب بـتاکم ندـنام دودـسم نوـچ .تـسا هدننک نارگن ناش يارب تیعضو نیا اعطق دنانانز قوقح هب مارتحا و یناسنا
 .»دوب دهاوخ هقطنم ياهروشک و ناهج يارب دیدهت اعطق هک دش دهاوخ مزیرورت دشر تیاهن رد و تیطارفا
 

 وتسرپ( »تسا هدومن لیدبت نانز يارب نادنز هب ار ناتسناغفأ المع اه تیدودحم عضو اب نابلاط«
 )يرای
 :دـیازفایم يو .تـسا نارتخد و نانز يارب يدج دیدهت کی دوخ يدوخب نابلاط هک تسا دقتعم یندم لاعف ،يرای وتسرپ       
 دـنزرف يارـب ياهلیـسو تـیاهن رد و هـعتما و یش ناونعب نانز هب اهنآ هکلب تسین یناسنا رکفت کی نز هب تبسن ینابلاط رکفت«
  .»دنرگنیم یسنج اضرا و يروآ
 هـب نابلاط میمصت نیا« :دیوگیم ؟دوب دهاوخ یچ هعماج رب نابلاط میمصت نیا ياهدمایپ هک لاوس نیا هب خساپ رد يرای مناخ
 و میلعت هنیمز رد دناوتیم قیرط نآ زا و هتشاد یفنم تاریثات میقتسم روطب دشاب یم هداوناخ انامه هک یعامتجا داهن نیرتمهم
 .»دشاب هتشاد یپ رد یفنم تیاهن شقن نارتخد و نانز تشونرس نانچمه و يدعب لسن هیبرت
 کـی تـساوخ و رـکفت هـکلب ،هـن ینونک طیارش رد ناتسناغفا مدرم تساوخ و رکفت دننکیم روصت نابلاط هچنآ« :دیازفا یم يو
  .»دشابیم یتنس و ارگ بقع دارفا دودحم يهدع
 

 هنارتخد بتاکم ندنام هتسب هب نابلاط شنکاو
 بـتاکم ندـنام هتـسب يهـنیمز رد ناـبلاط تاـیرظن ذخا هب قفوم قالب نارگلیلحت يهکبش هنافسأتم ،رتاوتم ياهششوکاب     
 هاگدـید ناـبلاط هـنارتخد بـتاکم ندنام هتسب هب هطبار رد .میاهدوب اههناسر قیرط زا اهنآ ياهشنکاو دهاش اما .دندشن هنارتخد
  .مینکیم هراشا نآ هنومن دنچ هب هکدراد درف هب رصحنم هاگدید و هیرظن کی ره .دنرادن عطق تروص هب یصخشم
 :هـک تـسا هـتفگ و تـسا هدرـک داـقتنا هنارتخد بتاکم ندنام هتسب زا يزکناتس سابع دمحمریش نابلاط هجراخ ترازو نیعم
 درـف رـه و دـشاب نیزـم شناد و ملع رویز اب هک میزاسب ياهعماج دیاب ام .تسا نارتخد و نارسپ یعرش و یعیبط قح شزومآ«
 يزکناتـس يهـتفگ نـیا ربارب رد هک  13.»دشاب هتشاد لاعف مهس روشک يدابآ و تعارز ،تراجت ،تسایس شخب رد هک دراد قح
 حابم يویند ملع نتخومآ هک دوزفا و داد ناشن دیدش شنکاو نابلاط رکنم زا یهن و فورعم هب رما ترازو تسرپرس ،یفنح دلاخ
 تاـحابم اـب ار دوـخ تـقو و تسا حابم ملع نتخومآ« :هک درک هوالع نانچمه وا 14.تسا بجاو نینمؤملاریما زا تعاطا و تسا
 .تسا نانز میلعت قح هب تبسن نانآ هاگدید رگنایب تحاضو و یبوخ هب فرح نیا هک 15.»مینکن عیاض
 زا رتالاـب هـنارتخد بتاکم ییاشگ زاب هک درک مالعا هیکرت رد املع یللملانیب تسشن رد نابلاط يوگنخس دهاجم هللاحیبذ       
 و باـصن بـیترت يور رـضاح لاـح رد ناـبلاط هـک دوزـفا وا .تفگن بتاکم ییاشگزاب نامز هرابرد اما ،تسا یمتح مشش فنص
 16 .دننکیم راک هناگادج ياهفنص
 بـتاکم شیاـشگ اـب نابلاط ربهر ،هدازدنخآ هللاتبهالم« :هک دوب هتفگ لباک رد نابلاط ياملع ياروش سیئر قیاف هللاریقف      
 اـجکی ياـعدا نـیا 17.»دـشاب ادج نارتخد و نارسپ فونص دیاب هک تسنیا بتاکم ندشن زاب تلع هناگی .درادن تفلاخم هنارتخد
 .تسا هدوب ادج نارسپ و نارتخد بتاکم ههد ود لوط رد هک دوشیم حرطم یلاح رد فونص ندوب
 زاب هب راب راب ،ناشهابتشا میمصت هیجوت و یناهج يهعماج هجوت بلج يارب طقف نابلاط هک میباییم رد ،قوف تایرظن هب هجوت اب
 رد ناـشمیمصت و راـکفا حـضاو ياـیوگ ناـشلمع نیا هک دنرادیم هگن هتسب لمع رد ار بتاکم اما دننکیم هراشا بتاکم ندش
 .تسا ناتسناغفا نارتخد و نانز تشونرس لابق
 
 
 
 
 

 

 
 .تسا نارسپ و نارتخد یمالسا و یعیبط قح شزومآ :هنارتخد بتاکم ندنام هتسب زا يزکناتس داقتنا . 13

https://www.afintl.com/202206191164    
 .تسا ضرف ملع :يزکناتس سابع .تسا حابم ملع نتخومآ :یفنح دلاخ ؛نارتخد شزومآ تیعونمم يهمادا . 14
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 .مینکن عیاض تاحابم اب ار دوخ تقو ،تسا حابم شزومآ :يزکناتس تاراهظا هب یفنح شنکاو . 15

https://www.afintl.com/202209270161 
 .تسا یمتح هنارتخد بتاکم ییاشگزاب :هیکرت رد املع یللملا نیب تسشن رد نابلاط يوگنخس . 16
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 يریگ هجیتن 
 هدوـمن کسمت نآ هب نابلاط هچنآ هک میسر یم هحیتن نیا هب ،دش نایب حرشم روطب زین قیقحت ياه هتفای نتم رد هکیروط     
 تـشادرب فرـص هتـشادن یـنیع تـیعقاو ،دننادیم هنارتخد بتاکم ندومن دودسم هب دنویپ رد ناش يریگ میمصت يارب ینبم و
  .دنکیم نایب ناتسناغفا ینیع ياه تیعقاو زا ار هورگ نیا تسردان
 هب یساسا قح کی ثیح هب ار نانز لیصحت و میلعت هک دناهدیسر يرکف غولب نیا هب مکی و تسیب نرق رد ناتسناغفا مدرم      
 نـیا ياـه هـتفای .دنـشخب هـمتاخ بـتکم هـب نارتخد نتفرن و نتفر هب تبسن ناشهغدغد هب دیاب نامکاح و دنسانشب تیمسر
 تـساوخ ارـنآ و هدوـبن هـنارتخد بـتاکم ندوـب دودـسم رادفرط یگنهرف و یموق هورگ چیه هک دنکیم نایب حضاو روطب قیقحت
  .دنناد یمن ناش یموق و یگنهرف
 يرـیگ هرـهب ناتـسناغفا نارـتخد و ناـنز تیعـضو زا ،مکاـح میژر ناونعب نابلاط هورگ هک دندقتعم  ناتسناغفا نادنورهش      
 ناـبلاط طـسوت فلتخم ياههناهب هب مدرم زا یصاخ هورگ کی قح يریگ ناگورگ .دنا هتفرگ ناگورگ هب ار نانآ و هدومن یسایس
  .درادن ینید و یگنهرف ،ینالقع  يانبم  جیه و هدوب میژر نیا فعض زا یشان یناهج حطس رد ناشیاهتساوخ هب یبایتسد يارب
 نادنورهـش تـساوخ هـب هـنارتخد بـتاکم ندـنام هتـسب رب ینبم نابلاط ياعدا هک دناسریم تابثا هب رضاح قیقحت ياههتفای
 دشر و ییایوپ ،یهاگآ ددص رد نادرم و نانز زا معا ناتسناغفا مدرم .تسا هدیسر تابثا هب نآ فالخ و هتشادن تحص ناتسناغفا
 قـیقحت ساسا رب .دباییمن ققحت یلاع تالیصحت و بتاکم هب نارتخد نتشاذگ ماگ قیرط زا زج رما نیا هک دنتسه نانز يرکف
  .دنرادن هنیمز رد یتفلاخم و دنتسه ناشنارتخد نتفر بتکم هب راتساوخ ناتسناغفا نادنورهش يهمه ابیرقت رضاح
 ياهـشزومآ ندیشخب تیمسر ،هدش بتاکم ندنام دودسم هوالعب ناتسناغفا نادنورهش قیمع ینارگن ثعاب هک رگید مهم عوضوم
 يدوـخب نید زا ینابلاط تئارق و یطارفا ياهشزومآ نتفای تیمسر هک دنا دنمرواب اهنآ .دشاب یم روشک یشزومآ ماظن رد یطارفا
  .دشاب هتشاد  بتاکم ندنام دودسم زا رت كانرطخ اسب دمایپ دناوتیم دوخ
 تاریثاـت روـشک هدـنیآ تشونرس و نانز یعامتجا یگدنز هب اعطق هک هتشاد یپ رد يدایز تاعبت بتاکم ندنام هتسب موادت      
 ناتـسناغفا نارـتخد و ناـنز رـبارب رد هـک دشاب یم هنازیتس نز ياهراتفر زا یکی بتاکم ندنام دودسم هکنآاب.دراد یفنم تیاهن
 هـچنآ ره ات هداد ار تارج نیا نابلاط هب یناهج هعماج بناج زا تاملک اب يزاب و ضحم تراظن نایم نیا رد اما ،دوش یم لامعا
  .دنیامن ارجا ناتسناغفا مدرم گنهرف و نید ناونع ریز ار تسا نانز هب دنویپ رد ناش تشادرب
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 مود لصف

 میامض و تاداهنشیپ
 

  تاداهنشیپ :فلا
 لـیذ تاداهنشیپ ناتسناغفا رد شزومآ قح هب نارتخد یسرتسد و تیعضو نیا زا روبع روظنم هبو قیقحت ياه هتفای هب هجوت اب
 :مییامن یم حرطم قیقحت نیا رد ار

  :نابلاط يارب داهنشپ .1
 هیلع هیور یب ياه تنوشخ هب لجاع  هچ ره و هتشاد هجوت لیذ دراوم هب دیاب ناتسناغفارد مکاح ناونعب نابلاط هورگ •

 ؛دنهد نایاپ ار نانز يارب شزومآ قح يهنیمز رد اه تیدودحم  هژیو هب ناتسناغفا مدرم
 ناوـنع هـب نابلاط تیلوئسم نیا ،دش دهاوخ  ناتسناغفا مدرم درگ بقع و یهابت ثعاب کش نودب تیعضو نیا موادت •

 ؛دنیامن رظن دیدجت يدج روطب عوضوم نیا هب ات دشاب یم مکاح میژر رد ناریدم
 ناهج هب ناتسناغفا مدرم یگنهرف و ینید ياهشزرا  ندرک یفرعم دب  و یبهذم تیطارفا دشر ثعاب نابلاط مادقا نیا •

 ؛دنشخب همتاخ لمع نیا موادت هب دیاب لیلد نیا هب ،دشاب یم ناتسناغفا خیرات رد گنن هکل اعطق هک دوش یم
 هـک دـننک كرد دـیاب ناـبلاط و درـک تـموکح  مدرـم قـطنم رـب ناوت یمن نید زا یهاو تشادرب و یطارفا رکفت اب •

 ؛تسین تکلمم حالص و روشک ریخ هب ناشمیمصت
 نـید زا تـسردان تـئارق و یـطارفا ياهـشزومآ نآ رد هـک دنیامن رایع يروط ار بتاکم یسرد تادرفم دیابن نابلاط •

 .دوش هداد تیمسر یسرد تادرفم ناونعب
 

 : ناتسناغفا مدرم هب داهنشیپ  .2
 عناـم و هتشاد مهیپ تاضارتعا هنکمم قرط  زا  نابلاط راتفر لباقم رد دیاب نیمزرس نیا کلام ناونعب ناتسناغفا مدرم •

 ؛دنوش نابلاط فده  نیا ققحت
  هـشیپ ناـبلاط یـنید رـیغ و هجومریغ تاروتسد لباقم رد ار نیکمت فرص و هدرک شومارف ار دوخ تردق دیابن مدرم •

 ؛دنیامن
 زور رـه هـک هداد رارق مجاهت دروم ار ناتسناغفا مدرم ینید و یگنهرف تیوه هقباس یب روطب ناش راتفر نیا اب نابلاط •

 تـسردان لاـمعا رـبارب رد ناـشتوکس هب دیاب مدرم اذل ،دوب دنهاوخ راتفر نیا زا تیامح یعنمب نآ لباقم رد توکس
 ؛دنشخب همتاخ نابلاط

 اـت دـنیامن شالـت دـنراد یـسرتسد يداـم و یکینخت تاناکما هب روشک زا جراخ رد هک ناتسناغفا نادنورهش زا هدعنآ •
 ي هدـش دـیلوت يوتحم راکش ات دنهد رارق ناتسناغفا نارتخد رایتخا رد يزاجم ياضف رد ار یشزومآ بسانم يوتحم
 ؛دندرگن ینابلاط

 ياـه هـنیمز اـت دـننک شالـت دـیاب دنیامن یم تیلاعف روشک زا نوریب کیمداکا ياهداهن رد هک ناتسناغفا نادنورهش •
 .دنزاس مهارف ناتسناغفا نارتخد يارب ار یلیصحت هیسروب

 
 :یناهج هعماج هب داهنشیپ .3        

 ؛دشاب ناتسناغفا مدرم بوکرس و تیعضو رگتراظن نیا زا رتشیب دیابن ناهج •
 و عورـشم تـموکح لیکـشت هب ات دنزاس روبجم ار نانآ نابلاط نارس رب يدج ياه میرحت عضو اب یللملا نیب هعماج •

 ؛دنهد نت ناتسناغفا مدرم يارب لوبق لباق
 نیـب هاـگ هداد و هدـش ییاـسانش تیرـشب هـیلع تیانج ناونعب دیاب ناتسناغفا نارتخد و نانز لباقم رد نابلاط راتفر •

 ؛دیامن مادقا هنیمز رد ههال یللملا
 لـباقم رد اـهنآ بـناج زا یناـسنا راـتفر هـب طورشم عطق روطب  ار نابلاط اب دوخ لماعت یمامت دیاب ناهج ياهروشک •

 ؛دنیامن ایند و ناتسناغفا نادنورهش
 هـنیمز رد یـلمع تامادـقا و هتـسناد تیرـشب هـیلع لـعفلااب دـیدهت ناونعب ار نابلاط ینونک راتفر دیاب للم نامزاس •

 ؛درادرب نآ فقوت و تساوخزاب
 ؛دنیامن وغل ار نانآ رفس ياه هنیمز هدومن يراد دوخ یللملا نیب سلاجم رد نابلاط ناگدنیامن و تاماقم نتفریذپ زا •
 اـه هاگـشناد و بـتاکم يارب نابلاط بناج زا دیدج یسرد يوتحم دیلوت رب رثوم و میقتسم تراظن دیاب یناهج هعماج •

 .دوش  يریگولج ،ددرگیم تیطارفا و مزیرورت دشر ثعاب هک يوتحم دیلوت زا ات ،دشاب هتشاد
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   میامض :ب
  تالاوس 
 
 ؟تیسنج :لوا لاوس

o نز 
o درم 
o رگید 

 
  نس :مود لاوس

o 15-20 
o 21-25 
o 26-30 
o 31-35 
o 36-40 
o 41-45 
o 46-50 
o 51-55 
o 56-60 
o 60 زا رتالاب 

 
 
 ؟دیتسه ناتسناغفأ موق مادک هب طوبرم :موس لاوس

o چولب 
o نمکروت 
o يا هشپ  
o هرازه  
o تایب 
o شابلزق 
o يوهارب 
o نوتشپ 
o قازق 
o کیبزوا  
o کیجات 
o رجگ 
o قامیا 
o یناتسرون 
o رگید 

 
 تیالو :مراهچ لاوس

o ناگزرا  
o سیغداب 
o نایماب 
o ناشخدب 
o نالغب 
o خلب 
o ناورپ 
o ایتکپ 
o اکیتکپ 
o ریشچنپ 
o راخت 
o ناجزوج 
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o تسوخ  
o يدنکیاد 
o لباز 
o لپرس 
o ناگنمس 
o ینزغ 
o روغ 
o بایراف 
o هارف 
o راهدنق 
o لباک 
o اسیپاک 
o زدنک 
o رنک 
o نامغل 
o رگول 
o كدرو نادیم 
o راهرگنن 
o ناتسرون  
o زورمین 
o تاره 
o دنمله 

 
 ؟دیشاب یم بتکم هب نارتخد نتفر فلاخم ایآ :مجنپ لاوس

o الماک 
o يدودح ات یلب  
o هجو چیه هب ریخن 
 

 ؟دیتسه نوتنهوپ/هاگشناد رد نارتخد لیصحت فلاخم ایآ : مشش لاوس
o الماک 
o يدودحات یلب 
o هجو چیه هب ریخن 
 

 ؟دراد دوجو ) نتشون و ندناوخ هب رداق( داوساب نز امش لیماف رد ایآ : متفه لاوس
o یلب 
o ریخن 

 
 
 لیصحت زا نابلاط میژر ندمآ راک يور و تیروهمج طوقس اب هک تسا زومآ شناد رتخد امش هداوناخ رد ایآ :متشه لاوس
  ؟دشاب هدنام زاب

o یلب  
o ریخن 
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 عبانم تسرهف :ج
 .1401 روث ،43 هرامش ،1400 يویئاصحا همانلاس ،تامولعم و هیئاصحا یلم هرادا .1
 .1379 ،یتسه شناد تاراشتنا ،يرقاب قداص و یهافش هللاادسا :همجرت ،نابلاط ، دمحا ،دیشر .2
  .1346 لاس ،یتلود هعبطم ، خیرات ریسم رد ناتسناغفا ،دمحم مالغ ریم ،رابغ .3
 .مشش پاچ ،هشیدنا مایپ :دهشم ،)لمع يامنهار( یسرد يزیر همانرب ،نسح ،یکلم .4
 .دوش ییاشگ زاب هنارتخد بتاکم هک دنهاوخیمن مدرم ،نابلاط فراعم ترازو ،حبص تشه .5

-want-not-do-people-education-of-ministry-taliban/media.am://8https
/reopened-be-to-schools-girls 

 )زوین دنورهش( میدرک تفایرد ار نارتخد هسیل و هطسوتم بتاکم ندنام دودسم مکح زورید :فراعم ترازو .6
https://shahrwandnews.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-
%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA/ 
 نوریب ،هللاناما تاحالصا ۀمانرب نیتسآ زا دیشرلادبعالم اب هارمه گنل يالم هب روهشم ،يزیدرگ هللادبعالم .7

 ،لگنم لیابق ینابیتشپ اب ،تفر ناشرکذ هک ییالم ود يدالیم 1923 اب ربارب 1302 توح رد .دندش
how/af.swn://https- .دندرک ملع هللاناما ییارگون ةِژورپ ربارب رد لیخنامیلس و یجاج ،ییازدمحا

sleeve-amanullahs-of-out-get-lang-mullah-did/ 

 .تسا نارسپ و نارتخد یمالسا و یعیبط قح شزومآ :هنارتخد بتاکم ندنام هتسب زا يزکناتس داقتنا .8
/202206191164com.afintl.www://https 

 .تسا ضرف ملع :يزکناتس سابع .تسا حابم ملع نتخومآ :یفنح دلاخ ؛نارتخد شزومآ تیعونمم يهمادا .9
/11980/afghanistan/com.asvakanews://https 

 .مینکن عیاض تاحابم اب ار دوخ تقو ،تسا حابم شزومآ :يزکناتس تاراهظا هب یفنح شنکاو .10
/202209270161com.afintl.www://https 

 .تسا یمتح هنارتخد بتاکم ییاشگزاب :هیکرت رد املع یللملا نیب تسشن رد نابلاط يوگنخس .11
/202210153386com.afintl.www://https 

  .تیمورحم زور 300 ؛ناتسناغفا رد نارتخد بتاکم ندنام دودسم .12
 -closed-schools-girls-the-kept-have-taliban/amp/com.darivoa.www://https

html/6656838.now-days-300-for 
 
 

  
  



Follow Bolaq Analysts Network’s activities 
at the following addresses: 

Websites: 
www.bolaq.org 

www.dari.bolaq.org 
www.hazaragenocide.com 

Social Media: 
https://www.facebook.com/BolaqOfficial 

https://twitter.com/bolaqofficial 
https://www.instagram.com/bolaqofficial 

https://www.youtube.com/channel/UCwJE56ewiCPt7AWOFLdQUHw 
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