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این رکزها ت ومت ا غادستا
سدگد بددامه ری ی بدای تأمین
ک تح ر یا امنیررت اب ر اسررت
تحش هرا بردای تهر ی تر ابید
امنیتی مر ابر جدیرا مارم
پس از تمحا مدگبار تدکریستی
ا یررررد مر ابرررر ا ریرررریس
اررر
جمنورغنی بره مسروک
دنامهرررای هرررفی ک امنیتررری
هرر ایت مام تررا پررح امنیترری
پایتخرررت را آمرررام دماینررر
دنامهای امنیتی ک هفی مرست
ین هفته پس از ه ایت ریریس
جمنررورا پررح ج ی ر امنیترری
پایتخررت را آمررام رردم ک برره
ت ومررت ارایرره دمدرر ار
ریاست جمنروری رکز مکررنبه
 16ملو با دهد بددامه ای اعرح
رردم رره پررح ج یر امنیترری
پایتخت مر دهست سدقوماد ادی
اعحی قروای مسرلح مر الرو
تأیی گدمی ک به منظور تح ر
مررو د آ برره دنا مهررای امنیترری
هررر ایت مام رررر ترررا رکی
ررار دمرروم ک برره
ج ییرراا آ
استماپ مدم بدسادن از آد ما
به بع رند اب ت دیب ا ً نند ی
مییدی بره روم گد تره اسرت
ترر ابید امنیترری تهرر ی ررر ک
ایسررت هررای بازرسرری مر د رراط
مختلف به کیرژ مر جرام هرا ک
نناررا های منتنی به سراته ی
سب امنی تی بیهتد گدمی تحری
کسایط مر ایست هرای بازرسری
مر جدیا رب بیهتد ر است
سادی ره مر جدیرا ررب مر
رند گهت ک گذار می ننر ا بره
رروبی متوجرره ایررن ک ررعیت
می رود ته ی ت ابید امنیتری
مر اب باکجوم این ه مهر حا
تدا ی رری ک را بن ر ا را بیهررتد

پایتخت با مردم رردین دهر
ابرر
اسررتا امررا رررندکد ا
امی کار اد مر این طدح امنیتی
رکی جلوگیدی از گهت ک گذار
کسایط ریهه سیا ا کسا یط بر ک
پلیت ک جمع آکری سرحح هرای
غیدقادودی توجه کیژ ای رروم
گهت ک گذار کسایط ریهه سیا ک
برر ر ک پلیررررت ک هم نررررین
موجومیت سحح های غیدقادودی
درر م بد رری تل ررااا ا رردام ک
ارررخای ی رری از دیدادرری هررای
اب اسرت
عم ی رندکد ا
ک
تمحا تدکریستی ییاده مه
دیدادررری باررررن گا پا یتخرررت
دیست مر نار تمحا ادتحاری
ک ادفجاری تدکریستا ا ا ر ای
می ر ا جرردایا جنررایی امرردکز
ی رررری از مهرررر حا جرررر ی
پایتخت دهرینا اسرت تننرا مر
ین ما ا یرد ننر ین رکیر ام
قت ک هتار مردم مر سراتاا
مختلف رند بره کقروپ پیوسرته
است ا دام مسلح با اسرتفام از
سحح های مست ماررته ی ررا
مر رکز رکرررررن ک مر م ابرررر
نهما مدم ا مست بره قتر ک
جنایت می زدن ک به سرامگی از
محررر ررردار مررری ننررر مر
تاز تدین مورما رکز پن ج هنبه ی
هفته ی گذرتها ا ردام مسرلحی
ه سوار ین موتد دروپ روردد
بومد ا سددهینا ین موتد دروپ
بالینو را به رگبار گلوله بستن ک
از محرر رردا ر دمدرر ایررن
رکی ام مر ساته ی سیلو مدبوط
به توز ی پرنجا امنیتری ررند
اب رکی مام تصاکیدی ه از
ایررن رکیرر ام مر رررب ه هررای
اجتماعی به دهرد رسری ا میر
ه ی ی از قدبادیا ایرن
می ر

رویدادهایجنایی
دیگرفتهشود 

جـ
پایند

امررررور ما لرررره ک ترررروز ی
مدبوطه ی پولیس مر بدابد ک قوپ
ایرن رکیر ام امورری ا تیررار
دمد ر ک هرریک کا نهرری دهررا
د امد پی از این مالن یرن
جم ن ازیو کرزری مر مدبوطاا
پ سدخ ررند ابر ا برا همرین
ررریو برره قترر رسرری درروار

می روم مالرن یرن جمنرازیو
کرزری بوما رلین مری ننر ک
به بسیار آسادی سراته را ترد
رررار ررررا
ررردم ک مدبرررا
می رکد ین رکز پی از ایرن
رکی ام مالن ین سوپدمار یت
مر همررین سرراته برره گودرره ی
مدموزی به قت رسی بوم این

ید به هدتا ا الطحتی ره
این رکزها م رمیا مردم رم ک
می روم این است ه اب
ب
به بنهت مجدما جناییا ما یای
موام مخ ر ک قاتح تد ره یری
ررر اسررت برره دظررد
مبرر
مررری رسررر تهررر ی تمرررحا
ت دکریسرررتی مر ابر ر ا توجررره

رکا مرردم متررد از ا ررداا
رکی امهای تدکریسرتی دیسرت
ت اک این ک رعیت مری توادر
امنی ت رکادی بارن گا این رند
را سلب دم ک مدم را دسربت
به مصوکدیت جا ک مرا ررا
بی باکر سازم
خطروسـای ششهـ ه سـشا و 
بی پلشت :جلوگیدی از قضرایای
جنررراییا جمرررع آکری سرررحح
غیدقرررادودی از دررر م ا ررردام ک
ارخای ک جلوگیدی از گهرت ک
گذار کسایط ریهه سیا ک بر ک
پلیت مر جام های ررند ابر
بای رام پح امنیتی پایتخرت
گدمیررر ک اجدایررری رررروم
گهت کگذار موتدهای ریهه سیا
ک ب ک پلیت بدای امنیت ررند
است به باکر بسریاری
طددا
اب ا ادت ا سححا
از بارن گا
منمااا موام ادفجار ی ا جابجایی
عامح ادتحاریا قت ا ا تطافا
سرردقت ک قانرراا مرروام مخ ر ر
تو سررط همررین کسررایط لررورا
مرری گیرردم تاجررایی رره می ر
مررررری رررررروم مر بسررررریاری
نررن پاینررت هررا ک ایسررت هررای
بازرسیا رادن گا ک سددهرینا
ایررن کسررایط برره ههرر ارهای
مامورا پولیس اعتنا دمی ننر
ک ب ک این ه تحری یا بازرسری
رود ا از م اب نهما سدبازا
پولیس عبور دم ک به تد رت
را امامه می م هنر مرامورا
پولیس ها مر بسیاری از مروارم
از ترردا این رره مبرراما م ررا یررا
زکرمن ر ی سرروار ایررن کسررایط
بار ا از ید توقرف ک بازرسری
این کسرایط مری گذردر زیردا
پی از این لاتبا این کسایط
بارها مامورا پولیس ک تدا ین

طدزالعم ج ی توزیرع مجروز
تم سحح ه از سوی رورای
امنیت ملری تصرویب گدمیر ا
سادی ه مجروز موقرت تمر
سررحح ماردرر بای ر مر جدیررا
ر ما سحح را را مر ک زارا
امور ما له بت نن ک مجروز
ه به این تدتیب هویت
بییدد
مارد گا اسرلحه برت سیسرتا
واه ر
کزارا امور ما له هم نرین
گفته بوم ه بدبنیام ایرن طردح
هیک س تر در ارم بیهرتد از
ین می اسلحه با روم ماررته
بار محم هارا ال وزی رییس
میسررریو امنیرررت ما لررری ک
م اعی مه دادو جدگه مر مداسرا
آغاز رکد توزیع مجروز ج یر
اسلحه گفته بوم ه  45ه ار می
اسلحه غیدقرادودی در م ا ردام ک
ارخای تننا مر رند اب کجوم
مارم ه می توادر امنیرت ایرن
رند را تن ی ن
کزارا امرررور ما لررره بایر ر
رکرن سازم ره ایرن رکدر بره
جا رسی ک با گذرت تر کم
سه مرا از آغراز توزیرع مجروز
اسلحها نه م ار سحح به برت
رسررری ک ن ررر ر اسرررلحه ی
غیدقررادودی رربط ر ر اسررت
موجومیت سحح غیدقادودی د م
ا ررردام ک اررررخای هدلحظررره
می توادر امنیرت جرا ک مرا
مدم را با طرد مواجره سرازم
رکی امهای ین ما ا ید داری
از قتر ر ک هرررتار ررررماری از
اب براه مین قضریه
رندکد ا
پیود مارم دنامهرای امنیتری ک
ت ومت ا غادستا بایر
مر
رکی امهای جدمی ک جنرایی را
همسررنت تن یرر اا ک تمررحا

سررا ته اسررتا امررا مسررت ررا
می تواد امی کاری ها را دسربت
به بنبروم ک رعیت امنیتری ایرن
رند ک اه تمحا ادتحاری ک
ادفجاری بیهرتد سرازم برا آد ره
هنرروز ج ییرراا پررح امنیترری

مملو از و بره
رکی ام با ب
رکی جرررام ا ترررام ک مررردم
مکرش جمع ر اد
ایررن تام رره مر رررب ه هررای
اجتماعی به گوده ی گستدم ای
پوررر مام ررر ؛ امررا کزارا

کی یویی ای ه از ایرن تام ره
به دهد رسی ا دها می هر ره
سددهینا ین موتد دروپ روردد
به ردت سریا ا مر جدیرا یرن
مهاجد لفظی مک گلوله به سینه
ره گفتره
ک پاهای ین جروا

مرتالی است ره کزارا امرور
ما لررره تررراهنوز از نیرررودیی
بدرسرری ایررن قضررایا ک پییرردم
عامح آ نی ی دیفتره اسرت
هنوز معلو دیست ه آیرا ایرن
قضایا زید بدرسی قدار مارد یرا

دنامهررای امنیترری دسرربت برره
قضررایای جنررایی ک بد ررورم بررا
بادر های جنایررت رار را متررد
سا ته اسرت دنامهرای امنیتری
هور بای توجه مارته بارن ه
ا داا سوء قضرایای جنرایی برد

اصالحنصابدرسیپوهنتونپولشتخنشک 
وبهبوددانشاستخراجمعدندرافغانستان 

رکز گذررررته مکرۀ آمررروزش
دنایی تج ی دصاب مرسی رررت
اسرررتخداج معرررام پوهنترررو
پولیتخنیررن ابرر مر اسررتادبو
تد یرره برره پایررا رسرری 9تررن از
معرررام ک
اسرررتاما مادهررر
جیولرروژی ایررن پوهنتررو بررا
همتاهای را از مادهیا تخنی ی
دایبد آلما محقاا دمومد تا
رکد الحح بددامه های تعلیمی را
دنررایی سررازد «امارۀ رر ماا
تبامل ر آ اممیررن آلمررا » ایررن

مربررنرررتیت از مادهرریا نرری
دایبد گفرت« :مرا امیر کاریا
ه دصاب مرسی تاز ا به ا غادستا
مر استخداج منابع طبیعی اش بره
طور مو د من نر ک موجرب
امیررابی ک توسررعه ایررن هررور
روم »
دصاب هرای مرسری ا غادسرتا
ننه است ک از  ۳۰سرا ب ینسرو
مورم استفام قدار گد ته ک تاکی
آ دین یا ته ها ک پرژکه هرای
علمی دمی بارن به همین جنتا

از مررا مرری سررا  ۲۰1۷ب ینسررو
استاما مادهریا پرولی تخنیرن
اب ک هم ارا را از مادهریا
دایبد آلما بره گودر مرنظا
محقاا می نن ترا دصراب هرای
مرسی را به گود مهتد الرحح
دماین ساید بددامه هرای لیسرادس
مر مادهیا پولیتخنین قبحً الحح
ر ر اد ر رره رررام اسررتخداج
معام سد بازا معام زید زمرین ک
جیولوژی تفحصراا مری ررود
ا نو ا لیه بددامه های تحصیلی

واه دم به گود مثرا ا ایرن
راربدم
بددامه بره منظرور تردکی
ریوۀ عملی ت ریس ین بداتوار
ج ی را بدای علو زمین رناسی
مر مادهرریا پولیتخنیررن ابرر
تموی می ن این بداتوار بره
زکمی ات اث واه ر
بددامر ر تعلیمررراا ا اممیرررن
اسررتخداج معررام مر ا غادسررتا
( )AMEAاز جادب دنرام )(GIZ
برره دماین ر گی از کزارا ر را
امور ارج آلما از سا ۲۰14
ب ینسو عملی می روم ه ف این
تعلیمرراا
بددامرره بنبومبخهرری
استخداج معام مر ا غادسرتا بره
منظور تسرنی اسرتخداج معرام
ا غادستا می بار
ایررن بددامرره مر زمین ر عصرردی
سرررازی آمررروزش مر مادهررریا ا
ممسرررازی آ بررره دیازمنرر ینای
لنعت ک بازار رار ک ایجرام یرن
رب تعلیمی مر هم اری د مین
برررا کزارا تحصررریحا عرررالی
ا غادستا ا کزارا معام ک پتدکلیا
ماا تباملر
ا غادستا ک امارۀ
ا اممین آلما من می ن
تا نو ا بددامر مرذ ور رور
سررنای ا اممیررنا بورسرریه هررا ک
بددامرره هررای ررارآموزی را مر
ایدا ا آلما ک نین بدای بی از

به اطرحپ دیبرا بنرت عبر الح یا
سرا ن وررحا ررا مینره داتیره
پنجا رند ابر رسرادی رروم ره
بع از دهد اعح هذا الی م ا بیسرت
یو غدض تع یب معوی دسبتی ررا
به میوا م دی مح مه ابت ائیه تروز
سو رند اب تاض گدمدر مر غیرد
آ مح مررره مر غیر راب آ یصرررله
وی را لامر کادیا تر رر ایت
را دخواه مارت 11۳۷
*** 
تدجمه ادیلیسی تذ د تابعیرت بره
اسررا محم ر لررابدکل محم ر غن ری
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
تدجمه ادیلیسی تذ د تابعیرت بره
اسرررا درررازیح بنرررت دصررریداتم
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا رار کل
ردیف مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا غح ر ا
کل غح ررا مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سریاتتی بره اسرا قمبرد
ال ین کل محم عمد مف ومگدمیر
اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا معرداج
الررر ین کلررر محرررداب الررر ین
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 

را تن ی ک لت ک وب دم اد
سالحغشرقانونی :کزارا امور
ما له به تاریخ هفتا قوا سا
رکا از آغاز رکد توزیع مجوز
اسررلحه بررد مام برروم کزارا
ما لرره گفتررره برروم بداسررراا

مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا اسرماعی
کل یدمحم مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا تمی اهلل
کل محب علی مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا زیرن اهلل
کل ا محم مف ومگدمی اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسرا ابرداهیا
کل عب الح یا مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا همرایو
کل تاج الر ین مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا ا رله
لرررم ی بنرررت جرررح الررر ین
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا ترورپی ی
بنت دورمحم مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا قاسا کل
ض الردتمن مف ومگدمیر اعتبرار
د ارم.
*** 

تدکریستی ج ی بییدد توجره
بررره تن یررر اا گررردک هرررای
تدکریستیا دبای دنامهای امنیتی
را مر جلررروگیدی از قضرررایای
جنرایی ک بد ررورم برا بادر های
جنایی ک ما یایی غا سازم

*** 
جواز ررررار ۰۰9۲14۰9۰۰۰۳۰۲8
تبعرره هورپا سررتا امررا اهلل ررا
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسرا مجاهر
کل ایوب مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا محمر
علرری ر ررایی کلرر غررح علرری
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسرررپورا سر ریاتتی بررره اسرررا
امیدمحمررر کلررر یع ررروب علررری
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا محمر
جمعه کل محم علی مف ومگدمیر
اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا م کرکل
رررا تسررین مف ومگدمیرر اعتبررار
د ارم.
*** 
پاسپورا سریاتتی بره اسرا ه یره
بنررت اس ر اهلل مف ومگدمی ر اعتبررار
د ارم.
*** 
پاسپورا سریاتتی بره اسرا علری
تسین کل جا علری مف ومگدمیر
اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا محمر
امرررین کلررر محمررر ابررررداهیا
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا اتمر
زاهرر کلرر عطررااهلل مف ومگدمیرر
اعتبار د ارم.

مکر آموزرررری  11رکز را بررره
تمایررت امارۀ هم رراری ا غررا -
آلما اجدا دم
مر جدیرررا مکر آموزرررریا
آقررای ررال ی معرراک پوهنتررو
پولیتخنیررن ابر ا تا یر رردم:
«پیهد ت علمری برا بددامره هرای
مرسی با یفیت مدتبط می بارر
مر ایررن زمینررها تج یرر دصرراب
مرسری ننرها یررن دیراز اساسرری
است » پدک یسرور ما ترد اسرتن

بددامه های تحصیلی با معیارهرای
ج ی تطاب مام ر ک الرحح
گدمی اد ه ررام ادجینیردی
جیولوژی ک هایر رکلوژی ک دیر
تفحصاا دفرت ک گراز بره مرجر
لیسررادس مرری ررروم بددامرره هررای
ج یرر تحصرریلی برره اسررتخ ا
ماهدا تعلیا یا ته ک نی مر بازار
ررار ا غادسررتا ک رراربدم مررر د
ظد یت اقتصرامی هرور مرن
واه دم

اسررتخداج معررام مر مادهرر
معرررام ک جیولررروژی مادهررریا
پولیتخنیررن اب ر بررا معیارهررای
عصدی مطاب ت مارد
استاما مادهیا مذ ور بخاطد
تطبی دصاب های تعلیمی وا به
آمررروزش دیررراز ماردرر بددامرر
هم اری ا غا -آلما زید عنوا
تعلیمرراا ا اممیررن اسررتخداج
معام مر ا غادستا ( )AMEAاز
ایررن رکدرر آموزررری تمایررت

 ۲۰۰تن محصح ک استاما ا غا
تنظیا دموم مستدسی آدنرا را بره
تاز تدین ماد تخنی ری ک رکش
های مرسی تراز رداها سرا ته
است
این بددامره هم نرین از سرا
 ۲۰14ب ینسو پدکگدا های عملی
پیهد ت آموزری ک رب ه سازی را
پیدامو تعلیماا استخداج معام
بدای بی از  6۰۰تن از اسرتاما
مادهیا داها سا ته است

تدجمه ادیلیسی تذ د تابعیرت بره
اسا اتم غدکر کل میداتمر جرا
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی بره اسرا ررمس
الح کل عب الدتمن مف ومگدمی
اعتبار د ارم.
*** 
سن مل یت زمین دمبد  ۲861کاقرع
پرردکژ قلعرره زمررا ررا برره اسررا
سرررری جا کلرررر عب الصررررم

پاسپورا سیاتتی بره اسرا محمر
یوسف کل تراجی تضردا محمر
مف ومگدمی اعتبار د ارم.
*** 
پاسپورا سیاتتی به اسا بح کلر
عب الحمیرر مف ومگدمیرر اعتبررار
د ارم.
*** 
تدجمه ادیلیسی تذ د تابعیرت بره
اسا عبر المالن کلر محمر عرارف
مف ومگدمی اعتبار د ارم.

*** 
قداربرروم میترره سرروی برردای
ا غادسررتا برره ترراریخ /۲4ملررو1۳96/
پدکسه لیح اموا کاجنراا روی
را بدگذاری دمایر ره سرنوا تراریخ
لرریح برره رکز /۲1ملررو 1۳96/مرج
م توب گدمیر کبره اعرح گذاررته
ر است.
ا نررو ترراریخ /۲4ملررو 1۳96/رکز
بدگذاری لیح بوم از طردف میتره
سوی لحت میبار 1۲۰۲

