بلخ پوسټ چاپ شوه
نجیب هللا پاڅون
له بلخ څخه سیاسي او خبري اونیزه «بلخخ وسسخ » خپرونخ لخسۍ ګ ه خه خاه خسه .دغخه اونیخزه وخه څلخس
ۍخسنس ک د  A3وه ب ه وه ښه کیفیت ،وه لسړ مېر د «۱۳۹۷لمریز د کب وه ۱۹ۍه» اه او خپخره خسه.
د بلخ وسس اونیزې اۍتیاز څښتن ذبیح هللا احساس ،ۍسسول ۍدیر جاوید واک ،ۍرستیال نجیب هللا واڅسن او
د وېش ۍسسول ی فرهاد ځالند دي .یاده خپرونه وخه  ۱۵۶نمبخر لخه اعالتخاو او فرهوخا وزا و سخره بخت
د بلخ والیت له ۍرکز ۍزا ریف ښا څخه به هره یکشوبه اوېږي.
ده،
د یادې خپرون وه لسۍ ګ ه ه ک دغه ۍطالب اه سي:
متال او ها بسلک ول نااۍوه دي؟ د نااۍوۍ اصلي الۍل څه دی؟ وسله وال عالبان که سیمه ییز سیاسخي
قابتسنه.
ۍذاکراو صلح و حکسۍت افغانستان.
مال زون وه تېره اونۍ ک .
د بغالن اۍویتي حالت.
مال ک ناقانسنه وسله وال هرووسنه ووځه برابره زیاو سي.
کرک :د ایرلوډ ور وړاندې د افغانستان بله بریا.
وریوکا سو ا واکستان ته غسسه ده.
زۍسږ د یځ :بلخ وسس  ،د ویښتابه او وښانتیا د وانس هڅس یس بل هام.
تحلیل :د افغان سسل وه ت او وا ل هڅ ؛ واکستان له سسل و وسته څه ډول افغانستان غساړي؟
New Research Two Women out of six have tried to suicide.
د بلخ وسس اونیزګ لسۍ ګ ه

سرلیکوه وه دې ډول ده:

زموږ دريځ:
بلخ پوسټ؛ د ويښتابه او روښانتیا د روانو هڅو يو بل ګام
لخه یخسې او بلخ څوخډې خبرتیخا خخس یخ
ۍسږ دوه د ې لسیزې ۍخک وه داس افغانستان ک ژوند کسلس،
خیر ،د یس کلي اوسېدونکي به د خپل څوا کلي اوسېدونکس له حاله خبر نه وو.
خس نن تر ډېره دغه حالت بدل سی دی.

سویزو ورۍختګسنس د انسانانس تر ۍوځ والړې وردې څېرې کخ ې او د اړیکخس او نږدېخسالي نخسي تا ونخه یخ
وغځخخسل  .د انسخخان د ویښخختابه او وښخخانتیا وخخه برخخخه ک خ اوس یخخسازې کخخس نیز او د اوېریخخال يخخسلویز اغېخخز
ۍحدود نه دی ،بلک باخبره وات کېدل اوس تر يسلس لسړ اصل دی او د فکري بدلسن یسه غس ه سر یوه بلخل
کېږي .همدې باخبرګ له تېخرو دوه لسخیزو وخه ن یسالخه ک خه د ویښختابه او وښخانتیا فکخري انځخاله اۍخوځ تخه
ک ی دی.
د دغه انځاله اغېز وخر افغ انسختان او افغخان انسخان هخی خسی او ډېخر ښخه خسی دی .دلتخه اوس هغخه لیکخ وخر
یس کس به لکه ۍ وات خلک ځان وس وان ک ي وو .دلته اوس نظریخ لخه سیاسخي او
و انېدو دي،
يسلویز لیدلس ي وه فردي تسهه ۍطرح کېږي ،وه يسلوه ک ځای نیسخي او همخدا فکرونخه خپخل همفکخره هسختۍ
ویدا کسي او د یسې ډل او ځساک وه تسهه حرکت کسي.
تر يسلس ښه بېلګه ی له تپل سې ډیس نډ اخسا د افغانستان وه ۍحکسۍه برخه ک د وښتوس د حځسقخس تخر السخه
کېدو وخه ۍسخخه د پپوښختسن ژغخس ن غس ځوخا وخه ناۍخه يخسلویز او سیاسخي حرکخت دی .دغخه غس ځوخا د
ووجابي یاسخت وخر وړانخدې د وښختوس د حځسقخس تخر السخه کېخدو ۍبخا زه کخسي .د ووجخابي یاسخت د ډېخرو هڅخس
تخر يسلخس سختر الۍخل یخ وان سخویز انځخاله دی،
باوجسد ،بیا هی د دغه حرکت هاۍسنه سست نه سل،
ور ۍ یخ وښختسن ژغخس ن غس ځوخا خپخل غخږ ،خپلخ هڅخ او خپلخ ۍخسخ د نخ ګ تخر ډېخرو څوخډو
و سسل .
وه افغانستان ک هی د دغه ډول وښانتیا او ویښتابه بستر جسړېدو ک تر يسلس اغېخزۍن اړ
دی.

سخویز انځخاله

اوس نس افغانان یسازې د ۍلي ادیخس يلخسیزون او ېخدونکي او لیخدونکي نخه دي ،د و تخه بخ خمېره سخویس د
له جغرافیخ
اۍوځ ته کېدو تر څوا د ن یسالس يسلویزو بکس افغان انسان ته هی دغه زۍیوه برابره ک ه،
ووځي د نس و انسانانس ژوند او د ژوند د ۍثبتسنس بدلسنسنس لپا ه هڅ  ،ک اوونه او وایل له نږدې وڅا ي.
بلخ وسس  ،د نووي ځسان د همدې فکري ویښتابه او وښانتیا څخه وه هټه اخیست

اۍوځ ته کېږي.

بلخخخ وسس خ  ،لخخه اعالتخخاو او فرهوخخا وزا و سخخره بخخت اوونیخخزه خپرونخخه ده ،خ د بلخخخ والیخخت لخخه ۍرکخخز
ۍزا ریف ښا څخه به هره یکشبوه اوېږي.
دغه اونیزه به هڅه کسي ،خ د ژو نخالیزم د يسلخس اصخسلس وخه ۍرتخاو ځیوخ حځخایو تخر خلکخس و سخسي ،د
افغانستان د وانس سیاسي حاالتس وه ووه ک به خپله غوده ونډه ولري.
د وان سویز انځاله هټس وه غوده تسهه زو واکس او خپلسخرو وسخ د خبخرې کسلخس جر خت
ښکا ه ده،
او زۍیوه برابره ک ې ده؛ خخس وخه دې هخی وخسهېږو ،خ بلخخ لخه داسخ سخیم خپلخ خا ې ویلخسي ،خ دلتخه
زو واکي ،خپلسري ،د نس و ور حو ستره وټسل او دې ته و ته ک ن د وخسا وه څېر وخه نسیخس ب خس وانخ
دي.
خس بلخ وسس به ورته له کسم ۍصلحته وه احتیاع هاۍسنه اخلخي .د خپخل سیاسخي سخویز فکخر وخر کرښخس بخه د
بلخ او يسل وعن وه ک ه د ویښتابه او وښانتیا وه برخه ک خپل هڅ وان ساتي.

له يسلس لسستسنکس څخه هیله ده،

له ۍسږ سره د بلخ وسس ور کرښه ۍلګرتیا وک ئ.

