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1306 تأسیس: 

عالیقدر امیرالمؤمنین، شیخ هبت 
الله آخوندزاده »حفظه الله« د کندهار، 
هلمند، زابل، نیمروز، فراه، پکتیکا 
او پکتیا والیتونو د علماوو شوری له 
رئیسانو، معاونینو او اداري مسئولینو 
سره مشورتي غونډه وکړه. په غونډه 

کې د ارشــاد حج او اوقافو وزارت 
معین، د ستري محکمې معاون او د 
دیني خپرونو د نظارت او کره کتني 
ادارې یو شــمیر غــړو هم حضور 

درلود.
المؤمنین  امیر  غونډه د عالیقدر 

حفظــه الله په ابتدایي وینا ســره 
پیل شــوه چې علماء کرامو ته یې 
الزمــي توصیې وکــړې او خپلو 
مســئولیتونو تــه د متوجــه کولو 
ترڅنګ یې وویل: تاســو ته بهتره 
معلومه ده چې شــوری په اسالم 

کې مهم ځای لري، رســول الله 
صلی الله علیه وســلم له صحابه 
کرامو ســره مشــورې کولې او په 
مشــورو کولو سره د مسلمانانو تر 
منځ اتحــاد او اتفاق ال ټینګېږي، 
څوک چې مشــوره کوي د هغوی 

خطاوې به لــږ وي، او همدارنګه 
د جماعت خطــا کمه وي، ځکه 
جماعت پر ضاللت نه سره جمع 

کېږي.
عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله 

د علماء کرامو د شوری      7مخ

وزارت صنعت و تجارت می گوید 
که در نه ماه گذشته بیش از پنج هزار 
ن جلغوزه به بیرون از کشور صادر 

ُ
ت

شده است.
ارزش  وزارت،  ایــن  گفتــه  بــه 
مجموعی این مقدار جلغوزه به ۵۳ 
میلیون دالر می رسد که به کشورهای 
چین، پاکستان، عربستان سعودی، 
ایتالیا،  امارات متحده عربی، هند، 

امریکا، کانادا، بریتانیا        ص7

عبداللطیف منصور، سرپرست 
وزارت انــرژی و آب می گویــد 
که به هدف تمدید برق وارداتی 
به تاشــکند سفر  اوزبیکســتان 
کرده بود که در نتیجــه، قرارداد 
تمدید شده و پرچاوی برق کابل 
برطرف  و شــماری والیت هــا 

خواهد شد.
سرپرست وزارت انرژی و آب 
می افزاید که بربنیاد این قرارداد، 

۴۴۰ میگاوات برق          ص7

در تمــام ادارات از تولیــدات و 
محصوالت داخلی، استفاده شود.

در نوزدهمیــن جلســه کابینــه 
پیشنهاد وزارت صنعت و تجارت 
تاییــد گردید که براســاس آن در 
تمــام ادارات امارتی تا حد ممکن 
از تولیــدات و محصوالت داخلی 

استفاده صورت گیرد.
دیروز  کابینــه  نشســت  ایــن   
دوشــنبه ) ۹ جمــادی الثانــی ( 
مصادف به ۱۲ جدی به ریاســت 
محترم رئیــس الوزراء الحاج مال 
محمد حســن آخند برگزار گردید 
قــرآن عظیم  از تالوت  پــس  که 
الشــان و صحبت های مقدماتی 
بر اســاس آجنــدا بحث صورت 

گرفت.
 در این نشســت فیصله صورت 
گرفــت تــا بخاطــر اســتفاده از 
تولیــدات و محصــوالت داخلی 
وزارتهــای اطالعــات و فرهنگ، 

معارف،  اوقــاف،  حج،  ارشــاد، 
تحصیالت عالی و ســایر وزارت 
گاهی  ها و ادارات ذیربط به مردم آ
دهــی نمــوده و وزارت صنعــت 
و تجــارت مالــکان فابریکه ها و 
کارخانه هــا را جهــت تولیدات با 

کیفیت ترغیب نماید. 
در این نشســت کابینه، به هیئت 
فواید  وزارت  معین  ریاست  تحت 
عامه و به اشتراک معین ترانسپورت 
و هوانوردی، معاون لویه څارنوالی 
و اشخاص تخنیکی وظیفه سپرده 
شد تا شاهراه تونل ســالنگ را از 
نزدیک مشاهده نموده و به منظور 
حل مشــکالت ترافیکــی مربوط 
عبور و مرور طــرح را ترتیب و در 

نشست کابینه شریک نماید . 
مذکور  هیئــت  بــه  همچنــان 
وظیفه سپرده شد، روی اتصال راه 
ترانزیتی بدیل شــاهراه سالنگ به 

شمال کشور                 ص7

موسســه اکتیت فعالیت هایش را 
با حضورداشــت مالضیاءالله خادم 
رئیــس ریاســت احیاءوانکشــاف 
الرحمن  قاری سیف  بامیان،  دهات 
عمری ولسوال شیبر و دیگر موظفین 
دولتی،علمــا و محاســن ســفید و 
نماینده های شــوراهای انکشافی در 

ولسوالی شیبر آغاز کرد،
 مالضیاءالله خادم رئیس انکشاف 
دهات والیت بامیان که در مراســم 
افتتاحیه ی فعالیت های دفتر اکتیت 
در جمع مســئولین، علما، متنفذین 
و مردم شیبر صحبت می کرد گفت: 
ما از دست اندرکاران موسسه اکتیت 
در تطبیــق پروژه ها و برنامه های این 
موسسه قدردانی می کنیم و ریاست 
انکشــاف دهات در تطبیــق برنامه 

هایش همکاری الزم می نماید.
وزارت  مقامــات  افــزود:  وی 
دارد  تالش  دهات،  احیاوانکشــاف 
زمینه کاریابی بیشــتری را برای مردم 
فراهم ســازد. از همین رو، موسسه 

اکتیت طرح و پالیسی          ص7

د کډوالو چارو وزارت وایي، د 
داخلي بې ځایه شویو شمېر کې 
د تېر کال په پرتله کموالی راغلی 

دی.
یاد وزارت مرســتیال محمد  د 
مهال  دا  وېیلي،  ارســال خروټي 
خپلو اصلي مېنو تــه د کډوالو د 

لېږد بهیر روان دی.

د یــاد وزارت په وینــا، د تېرو 
جګړو پر مهال زرګونه کورنۍ له 
خپلو سیمو بېځایه شوې او اوس 
چې جګړه پای ته رســېدلې، یو 
شمېر بې ځایه شوې کورنۍ خپلو 
ســیمو ته ستنې شــوې او د پاتې 
 کورنیــو د لېږدولو هڅــې روانې 

دي.

پروتوکول اســتخراج سنگ مرمر 
ســاحه تره خیل کابل، روز دوشنبه 

امضا شد.
دفترمطبوعاتــی وزارت معادن و 
پترولیم به آژانس باخترخبر داد: این 
پروتوکول در حضور شیخ الحدیث 
شــهاب الدین دالور سرپرست این 
وزارت، از سوی مفتی عبدالحمید 
آخند زاده سرپرست ریاست معادن 
ارغندیوال  میرویس  و محمد  کابل 
رئیس ساختمانی خانه سازی، امضا 

شده است.
به گفته منبــع، پروتوکول متذکره، 
از مــاه جدی ســال روان برای پنج 
سال، با قیمت فی متر مکعب سنگ 
مرمر مبلغ چهارصد افغانی و حجم 
ده  استخراج ســاالنه معدن مقدار 
ن در مساحت مشخص شده 

ُ
هزار ت

که ۱.۵۵ هکتار است؛ اعتبار دارد.
این معدن، به نام  سنگ مرمر درز 
دار و فرسایشــی تره خیل شــهرت 

دارد.

و  بــی کاری  فقــر،  کنــار  در 
موجودیت  اقتصادی،  مشکالت 
ادویۀ بی کیفیت در دواخانه های 
کابل بر مشکالت پایتخت نشینان 

افزوده است.
باشــندگان کابل  از  شــماری 
می گوینــد، داروهایــی را که بر 
اساس تجویز داکتر از دواخانه ها 
تأثیری  خریداری می کنند، هیچ 

بر بهبود بیماران شان نمی کند.
آنان گفتند، در حالی که اقتصاد 

خوب هم ندارند، ناگزیر هستند 
که بــرای بیماران شــان از همین 
خریداری  بی کیفیــت  داروهای 

کنند. 
منصور که مادرش ازچند سال 
به این ســو بیمار است در این 
بیمار است،  باره گفت: »مادرم 
به شــفاخانه می برم وقتی دوا را 
است،  بی کیفیت  بسیار  می خرم 
هیــچ فایده نمی کنــد، از طرف 
دیگر کار و بار نیست هر قدر پول 

که پیدا می کنــم دوا می خرم، ما 
از دولت تقاضــا داریم که اجازه 

بازار  ندهد دوای بی کیفیت وارد 
شود.«                       ص7

با گذشــت هر روز حق به جانب بودن افغانســتان ثابت می شــود 
و جهــان می خواهد با افغانســتان مــراودات، تعامالت و روابط 

دیپلوماتیک بهتری داشته باشد.
قرار اظهارات شــکیب احمدخان کاردار ســفارت افغانستان در 
پاکستان، ۲۷ کشور با این شعبه ی دیپلوماتیک تماس برقرار کرده 

و در باره موضوعات مختلف گفتگو کرده اند.
چندروز قبل مارکــس پوتزل، معاون یوناما نیــز در گفتگویی که 
با یک رســانه جرمنی داشــت، خواهان بازگشــایی سفارت های 

کشورهای غربی در افغانستان شد.
 این اظهارات پوتزل، مورد ســتایش ســخنگوی امارت 

ً
متقابــال

اسالمی و تایید اکثر کارشناسان مسایل سیاسی افغانستان و جهان 
قرار گرفت.

تحلیل گران واقعی، همه به این نظراند که تعامل و روابط حسنه به 
ســود همه جوانب خواهد بود و این روش، فاصله ها را از میان بر 

میدارد و فضای بهتری را به وجود می آورد.
تعامل به نفع همه کشورها خواهد بود و هر کشوری می تواند ازاین 
طریق، منافع خود را به دســت بیاورد و دروازه های ضرر و زیان را 

ببندد.
ایــن روابط مثبت و دیپلوماتیک، به نفع افغانســتان بیشــتر تمام 
خواهد شــد و از این طریق افغانســتان فقیر به کمک های بیشتر 

بشردوستانه ، دست خواهد یافت.
و همچنان جهان هم جز تعامل مثبت و برخورد مســالمت آمیز با 
افغانســتان، راه و چاره یی ندارند و در تقابل با افغانســتان، آسیب  

 در میدان سیاست، متقبل خواهند شد.
ً
و زیان هایی را خصوصا

جهان باید، قوانین، اصول، رســوم و عنعنات کشــورها را احترام 
کنند و بگذارند که نظام ها طبق قوانین خود و خواســت های ملت 

خویش، امور کشور شان را به پیش ببرند.
 مشکالتی را 

ً
مداخالت در امور داخلی کشــورهای مستقل، طبعا

به بار می  آورد و تیغ تقابل را تیزتر می سازد.
بناًء جهــان باید از انتقادهــای بی جا و خواســت های بی مورد، 
دســت بردار شوند و بگذارند که نظام اســالمی ما مطابق قوانین، 

اصول و پالیسی هایش، امور کشور را به پیش ببرد.
جهان باید بداند که ملت افغانســتان احکام الهی، شریعت ناب 
محمــدی و فرهنــگ اصیل خــود را فدای هیچ گونــه »معامله« 
نمی کنند و سال ها جهاد و جانبازی این ملت، نشان داده است که 
در راه دفاع ازاین ارزش ها، از هیچ گونه تهدیدی نمی هراسند و به 

هیچ نوع ذلت و خواری هم، تن در  نمی دهند.

مداخله در امور کشور مستقل
 تیغ تقابل را تیزتر می سازد

 سخن انیس

نگرانی مردم از میزان آلودگی هوای 
شهر کابل

در بخش سکتور صحی 
باید توجه صورت گیرد

اطاعت از امیر و زعیم، نظام ها را 
استحکام  و بقا می بخشد

عالیقدر 
امیرالمؤمنین»حفظه الله« 

د علماوو شورا 
له غړو سره، مشورتي 

غونډه وکړه

وزارت تجارت:
 در ۹ ماه گذشته، بیش از ۵ هزار ُتن جلغوزه به 

بیرون از کشور صادر شده است

: ر للطیف منصو ا عبد

برق میگاوات   440 به  نزدیک   
وارد کشور خواهد شد  

آغاز فعالیت موسسه ی 
اکتیت، در ولسوالی 

شیبر والیت بامیان

تدویر نوزدهمین جلسه کابینه

شکایت ها از موجودیت ادویۀ بی کیفیت در دواخانه های کابل

صفحه 3 `صفحه4صفحه 2

کډوالو وزارت:
د تېرکال په پرتله د کورنیو بېځایه 

شویو شمېر کم شوی

امضای پروتوکول استخراج سنگ مرمر 
ساحه تره خیل

 مجاهد:
پاکستان هم مسئولیت دارد که برای کنترول وضعیت

 تالش نماید
مجاهد  اللــه  ذبیح  مولــوی 
اســالمی  امارت  ســخنگوی 

می گوید: افغانستان 
افغانستان  اســالمی  امارت 
به شــمول پاکســتان بــا تمام 
کشــوهای همســایه خواستار 
مناســبات خــوب بــا روحیه 
حسن همجواری می باشد و به 
که  دارد  باور  راهکارهایی  تمام 

ما را به آن هدف می رساند.
در این اواخــر اظهارات تند 
مقامات  ســوی  از  نادرستی  و 
پاکستانی در رابطه به افغانستان 
صورت می گیرد که آن را مایه 

تأسف می دانیم.
 امارت اســالمی تمام تالش 
یــش را بــه خــرج  هــای خو
افغانستان  از خاک  که  می دهد 

نه تنهــا علیه پاکســتان، بلکه 
اســتفاده  علیه هیچ کشــوری 
نخواهــد شــد. مــا متعهد به 
این هدف هســتیم، اما جانب 
پاکستان هم مسئولیت دارد که 
تالش  کنتــرول وضعیت  برای 
نماید و از اظهارات بی اساس 
ورزد،  اجتناب  آمیز  تحریک  و 
زیــرا این چنیــن صحبت ها و 

بــه نفع هیچ  باوری  ایجاد بی 
جانــب نیســت. همانگونه که 
امارت اسالمی به امن و ثبات 
در کشــور خویش ارزش قایل 
اســت، بــه تمام کشــورهای 
ثبات  و  امن  ومنطقه  همســایه 
راســتا  این  در  و  می خواهــد 
 به تــالش هــای خــود ادامه 

می دهد.
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او جګړه  له اوږدې مودې راهیسې دتېري کوونکو  افغانان چې 
غوښتونکو هېوادو تر ګواښ الندې دی نه پرېږدي چې افغانان 
هم  دنورو هېوادو په څېر په هوساینه کې ژوند وکړي او د هېواد د 
پرمختګ له پاره مناسب ګامونه پورته کړي. همداوجهه ده چې د 
نورو هېوادو په پرتله ستونزې زیاتې او اقتصادي کمزورتیا شتون 
لري، خو هڅه پردې ده چې هېواد د پردي پالو له منګلو خالصون 
ومومي او د یوه خپلواک او آزاد هېواد په توګه په هغو الرو برالسي 
پیدا کړي چې د ژوند آسانتیاوې پکې نغښتې وي. له دې کبله 
اسالمي امارت په رامنځ ته کېدو سره یو لړ ګامونه چې د هېواد 
د هوساینې او پرمختګ له پاره اړین دي پورته کېږي او دهغو 
السونو دلنډو له پاره هڅې پیل شوې چې د هېواد دملي شتمنیو 
دخوندیتوب په وړاندې ستونزې او خنډونه را پیدا کوي څرګنده 
ده چې د اسالمي امارت خپلواک دریځ او دهېواد له پاره په ځان 
بساینه د یوشمېر هېوادو په ځانګړې توګه دځنیو ګاونډیانو له پاره 
پرمختللی  او  په سیمه کې سرلوړی  برېښي ځکه  نه  خوندوره 
افغانستان نه شي کولی دالس وهنې الرښوونې وزغمي او یا دیوه 
مستعمراتي هېواد په توګه ژوند وکړي. افغانانو د ژوند اقتصادي 
ستونزې زغملې دي خو هېڅ تېري کوونکي هڅې یې نه دي 
قبولې کړې. همدا وجهه ده چې یوشمېر هېوادونه په تېر او اوسني 
وخت کې د دوه مخي سیاست څخه کار اخلي په دې تمه چې د 
افغانانو د اوسنیو کمزورو اقتصادي ستونزو څخه ناوړه ګټه پورته 
کړي او یو لړفشارونه او بې ځایه نیوکې ددې لپاره کوي چې د 
اسالمي امارت له پاره ستونزې او بې باوري رامنځ ته کړي. خو 

اسالمي امارت چې دیوه سوله ییز دریځ له مخې دهېوادونو سره 
دمتقابلو اړیکو دپیاوړتیا له پاره دپوره او پراخې حوصلې څخه 
پروړاندې  نیوکو  او  تورونو  نه غواړي چې دبې ځایه  کار اخلي 
د تاوتریخوالي څخه کار واخلي هڅه کوي چې دهر هېواد که 
په نړیواله کچه او یا په سیمه ییزه برخه کې وي وړاندوینوته یې 
دخبرو اترو له الرې ځواب ووایې ځکه د اسالمي امارت کړنې 
او ژمنې په سوله ییز دریځ والړې دي او دنورو هېوادو څخه د 
ورته چلند غوښتونکی دی. که خبره دګواښ او ګوت څنډنې وي 
نوګواښ کوونکي هېوادونه دې د افغانانو تېر او اوسنی تاریځ په 
دقیقه توګه وګوري ځکه دګاونډیانو یوشمېر مسؤلین د اسالمي 
امارت دحوصلې او زغم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. غوره به وي 
چې په ټوله کې هغه هېوادونه چې دخپلو ګټو د خوندیتوب له 
پاره ګام پورته کوي باید دنورو هېوادوګټې په پام ونیسي ځکه د 
متقابلو ګټو خوندیتوب دهېوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي او 
دباور په فضا کې چارې سمبالوي. اسالمي امارت تل په دې 
ټینګار کړی چې هرهغه هېواد چې د اسالمي امارت له لوري 
سره  امارت  اسالمي  د  باید  دی  مخامخ  سره  اندېښنې  دکومې 
خپله اندېښنه شریکه کړي ترڅو د اندېښنې بنسټیزې جرړې را 
وسپړل شي او دبې باورۍ فضا له منځه والړه شي اسالمي امارت 
تیار دی چې دسیمي اونړۍ د امنیت دخوندیتوب له پاره هر ډول 
هڅې ونه سپموي او هغو تورونو ته مناسب ځواب ووایي کوم 
کېږي. ښه  ته  رامنځ  له خوا  دپاکستاني چارواکو  کله  کله  چې 
به وي چې د اسالمي امارت په وړاندې دګواښ ژبه ونه کارول 
توان لري چې دګواښ ځواب  امارت ددې  شي ځکه اسالمي 
په ګواښ ورکړي خونه غواړي چې د بې بنسټه تورونو له امله په 
اړیکو کې خړپړتیا رامنځ ته شي. دپاکستان دکورنیو چارو د وزیر 
وروستۍ څرګندونې چې هېڅ ډول واقعیت نه لري د اسالمي 
پاکستاني  چې  ده  تمه  شوې  مخامخ  سره  دغبرګون  امارت 
د  تورونو څخه ډډه وکړي ځکه  چارواکي دخپلو غیر مسؤالنه 
اسالمي امارت پوځي ځواکونه چې دمیړنتوب او سرښندنې په 
هکله یې دپاکستان مسؤلین پوره معلومات لري باید ومني چې 
هېڅ تېري کوونکي ځواک ته به ددې اجازه ورنه کړل شي چې 
زموږ په خاوره پوځي تېری وکړي او یا خپلې ناوړه موخې زموږ په 
هېواد کې دوسله وال تېري له الرې تعقیب کړي. افغانستان اوس 
کوم بې سرپوښه دیګ نه دی. دلته دهېواد هربچی په هېوادنۍ 
مینه روزل شوی او دخپلو نیکونو او پلرونو څخه دراپاتې شوي 
میراث څخه داسي ساتنه کوي چې دنړۍ هېڅ ځواک یې نه شي 
کولی. هیله ده زموږ ګاونډیان خپلو کړنو او وړاندوینو ته په ځیر 
سره وګوري او په خپلو سیاستونو کې د اړیکو دخرابېدو الر، ونه 
لټوي ځکه په سیمه کې د امنیت تامین او په سوله ییزه فضا کې 
دراکړې ورکړې بهیر دټولو ګاونډیانو په ګټه دي پرېږدئ چې په 
سیمه کې ډاډمن او همیشنی امنیت تامین شي او افغانان د ډېرو 
کلونو را وروسته دهېوادورانې ویجاړې را جوړې او دیوه هوسا 

ژوند له پاره عملي ګامونه پورته کړي. 

اسالمي امارت 
د ګواښ او تېري 

زغم نه لري 
متین 

امیری که شــریعت مدار باشد و برای 
تطبیق احکام الهــی و تنفیذ حدود الله 
تالش بورزد، اطاعت ازآن واجب است 
و باید مســلمانان امر و فرمان وی را با 
دیده ی قدر نگرســته، تطبیق آن را باالی 

خود و دیگران الزم و واجب بدانند.
دین مقدس اســالم، مســلمانان را به 
پیروی از امیر شریعت مدار و عادل امر 
کرده اســت و اجرای آن را باالی پیروان 
خویش، امر الزمی و ضروری دانســته 

است.
حال  شامل  الهی  لطف  خوشــبختانه 
ملت افغانســتان گردیده که امیر عالم، 
عــادل و مجاهدی برای شــان از طرف 

رب العالمین ارزانی شده است.
امیر عالیقدر، در گسترش احکام  این 
الهی و عدالت اجتماعــی از هیچ گونه 
کوشــش و تالش ابا نمــی ورزد و تمام 
زندگی خود را وقف راه خدمت به اسالم 

و عدالت نموده است.
امر  قسمی که  گذاشــت؛  نباید  ناگفته 
امیرالمومنین بــاالی ملت و مجاهدین 
و  فرماندهــان  امــر  اســت،  واجــب 
اشــخاصی که از طرف امیر گماشــته 
با ســالح تقوا،  می شــوند که مجهــز 
طهارت، عدالت و مهارت باشــند، نیز 

الزم است و ســرباززدن از امر آنان هم 
گناه تلقی می شود.

بناًء تمام ملت، مســئولین و کارمندان 
باید از امر بزرگان )مشران( خود اطاعت 

کننــد و در صــورت نبــودن نقیصه ی 
شرعی، تمرد و سرکشی نکنند.

اطاعــت از امیران و بــزرگان، نظام ها 
بقا واســتحکام می بخشــد و ستون  را 
تقویــه  را  و حکومتــداری  حکومــت 

می نماید.
قســمی که تجربه ثابت کرده اســت؛ 
حکومت هایی که نظم و دیسیپلین داشته 
اند و به امر امیران و زعیمان شان اهمیت 
داده شده اســت، آن نظام ها دوام و بقا 

پیدا کرده اند و قلمرو آنان با گذشت هر 
روز گسترش یافته است.

امــا، در نظام هایی که امر امیر و زعیم 
جدی درنظر گرفته نشده، سهل انگاری و 

بی اهمیتی صورت گرفته است، این گونه 
نظام ها زود به ســوی زوال و سقوط گام 
گذاشــته و محکوم به سرنگونی گردیده 

اند.
متأسفانه در افغانستان بعد از کودتای 
۷ ثــور توســط کمونیســتان و تهاجم 
شــوروی، نظم و دیســیپلین حکومتی 
برهم خورد و با تجــاوز امریکا و ناتو و 
به وجود آمدن رژیم مفسد جمهوریت، 
 فضــای بی اطاعتی و نافرمانی در 

ً
کامال

افغانستان حکم فرما گردید و جزیره های 
قدرت در سراسر کشور و حتی در تمام 

شعبات دولتی، به وجود آمد.
 چشــم دید و حکایات ملــت و مردم 
ازاین اســت که؛ دوره ی جمهوریت در 
یک شــعبه ی دولتی، فضــای یک بام و 
چندهــوا حاکم بود و امــر آمر، رییس 
و... از چلــش افتاده بــود و در ادارات 
دولتــی، اطاعت و فرمان بــری، به یک 
ل 

ّ
چیز بــی ارزش و پیش پاافتاده ای، مبد

گردیده بود.
بلی! بی اطاعتــی در رژیم جمهوریت 
زبان زد خاص و عام است و این امر در 
کنار دیگر ناهنجاری ها و نابســامانی ها 
در سقوط جمهوریت، نیز نقش داشت.

پس بر امارت اســالمی افغانســتان و 
تمام موظفیــن و کارمنــدان این نظام، 
الزم است که اطاعت امیران و بزرگان را 
به طور جدی در نظــر بگیرند و ابهت، 
هیبت و هیمنت نظام اســالمی را حفظ 

نمایند.
این امر، از یک سو، ساختار زیبایی از 
حکومتداری را به نمایش می گذارد و از 
ســوی دیگر؛ نظام را از درون استحکام 
تقویــه  را  آن  دوام  و  بقــا  و   بخشــیده 

می کند.

اطاعت از امیر و زعیم، نظام ها را استحکام 
و بقا می بخشد

احمدشاه

غضب شدگان از نظرگاه احادیث نبوی
و  گرفتن  خشم  معنای  به  غضب 
و  رضایت  خالف  ناراحت شدن، 
خوشنودی است. غضب در انسان 
ها عبارت از حالت نفسانی است 
که باعث حرکت نفس برای غلبه 
در  غضب  اما  می گردد.  انتقام  و 
آیات و روایات بسیاری بکار رفته 
است و مراد آن خشم و قهر الهی 
افراد  شامل  که  است  بندگان  بر 
بسیاری می شود. به یقین که غضب 
و خشم به معنای حرکت و هیجان 
انتقام  با حس  انسان همراه  درون 
جویی برای خدای متعال مفهومی 
خدا  خشم  و  غضب  پس  ندارد؛ 
به معنای کیفر عادالنه ی گنهکاران 
در دنیا یا در آخرت است. راغب 
می گوید:  مفردات  در  اصفهانی 
عنوان  به  غضب  که  هنگامی 
شود،  ذکر  الهی  اوصاف  از  یکی 
مجازات  و  انتقام  تنها  آن  از  مراد 
مفردات  اصفهانی،  )راغب  است. 
ازاین جهت،  ص608(.  القرآن، 
بغاوت  نفاق،  قتل،  شرک،  کفر، 
ظلم  خدا،  فرامین  از  سرکشی  و 
و  اسباب  عنوان  به  و...  ستم  و 
متعال  خدای  خشم  انگیزه های 
اعمال  و  اوصاف  این  صاحبان  و 
ذکر  شدگان  غضب  عنوان  به 
شده اند. آیات و روایات از غضب 
به  می گویند  سخن  خدا  خشم  و 
ارتباطی  بندگان  خشم  و  غضب 
ندارند، بلکه غضب و خشم خدا 
انسان های  برای  عادالنه  کیفرهای 
تا  است  بدتربیت  یا  و  بی تربیت 

تربیت شوند.
در احادیث نبوی نیز غضب الهی 
به همین معنای مجازات عادالنه ی 
گنهکاران و انتقام گناه از آنهاست. 
بررسی  افرادی  بعضی  زیر  در 
می شوند که در دنیا یا آخرت مورد 
قرار گرفته و  متعال  خشم خدای 

یا می گیرند و آنها عبارت اند از:
پیامبر  را  خوارج  خوارج:   -1
بزرگورا اسالم صلی اهلل علیه وآله 

مخلوقات  مبغوض ترین  وسلم 
است.  خوانده  متعال  خدای 
اهلل  رضی  مرتضی  علی  حضرت 
عنه می گوید: پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه وآله وسلم مواصفات برخی 
آن  من  که  کردند  بیان  را  مردم 
اوصاف را در این خوارج می بینم، 
آنان حق را با زبان های شان بیان 
شان  حلقوم  از  حق  ولی  می کنند 
پایین نمی رود و آنان مبغوض ترین 
برای خدا هستند.  مخلوقات خدا 
مسلم،  صحیح  نیشاپوری،  )مسلم 

ج2 ص 749(.
از  که  کسی  حرم:  در  ملحد   -2
حق انصراف می کند و در مسجد 
گناه  و  معاصی  مرتکب  الحرام 
می گردد یا در حرم مکی عملی را 
را خدای  آن  که  می شود  مرتکب 
متعال حرام قرار داده است. )ابن 
حجر عسقالنی، فتح الباری، ج12 

ص211(.
در  جاهلیت  سنت  جویای   -3
نزد  که  کسانی  یعنی  اسالم: 
حق  ولی  دارند،  حق  شخصی 
با  که  دیگری  از شخص  را  خود 
مطالبه  دارند،  مشارکت  نوعی  او 
آن  پدر  از  مطالبه  مانند  می کنند، 
از  و  فرزند  یا  او  برادر  شخص، 
نزدیکان او. یا کسانی که اعتقادات، 
در  را  جاهلیت  رسوم  و  سیرت 
می کنند،  تنفیذ  و  شایع  اسالم 
مانند بدفالی، کهانت و غیره )ابن 
حجر عسقالنی، فتح الباری، ج12 

ص211(.
یعنی شخصی  قاتل:  غیر  قتل   -4
که قصاص و خون بهای خود را 
مطالبه  ناحق  به  قاتل  فرد  غیر  از 

می کند تا خون او را بریزد.  
از  افراد  این  بر  الهی  خشم  علت 
این ها عالوه  که  است  این  جهت 
بر ارتکاب گناه، مواردی را مرتک 
گناه  شناعت  و  قباحت  که  شدند 
ایشان را اضافه می کند، مانند گناه 
در کنار الحاد در حرم، احداث در 

جاهلیت،  امور  اشاعه ی  با  اسالم 
قتل و کشتار بی هدف و بی علت، 
به  دومی  و  محل  اعتبار  به  اولی 
اعتبار فاعل و سومی به اعتبار فعل 

در قباحت شان افزوده می شود.
بر  خداوند)ج(  غضب  و  خشم 
حدیثی  در  افراد  گونه  سه  این 
بن  عبداهلل  که حضرت  شده  ذکر 
پیامبر  از  عنهما  اهلل  رضی  عباس 
وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  اکرم 
فرمود:  وی  که  می کند  روایت 
و  سنت  جویای  حرم،  در  ملحد 
رسوم جاهلیت در اسالم و مطالبه 
کننده ی خون خود از غیر قاتل تا 
خون او را بریزد. )محمد بخاری، 
صحیح البخاری، ج 12 ص 211(.
لجوج:  و  سرسخت  دشمن   -5
فرد فاجر، کج اندیش، خصومت 
سرسخت  کننده  دشمنی  و  گر 
بر  لجوج  و  حریص  و  باطل  در 
دشمنی باطل که در آن مداومت 
طرف  یک  از  هرگاه  می کند، 
خود  برای  شود،  آورده  دلیل 
در  و  می کند  ارائه  دیگری  دلیل 
مهارت  بسیار  باطل  خصومت 
می کند.  مقابله  حق  با  و  دارد 
شرح  نووی،  الدین  محی  )ر.ک: 
ص   16 ج  مسلم،  علی  النووي 
صدیقه  عائشه  حضرت   .)219
رضی اهلل عنها روایت می کند که 
وآله  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامبر 
مبغوض ترین  فرمودند:  وسلم 
فرد  متعال  خدای  نزد  مردم 
دشمنی کننده سرسخت و لجوج 
صحیح  بخاری،  )محمد  است«. 
البخاری، ج3 ص131 ح2668(

6- دشمن صحابه و انصار: کسانی 
که با صحابه انصار خشم می گیرد 
و دشمنی می کنند، این ها در واقع 
مورد خشم و غضب خدای متعال 
عازب  بن  براء  حضرت  هستند. 
می کند:  روایت  عنه  اهلل  رضی 
علیه  اهلل  اکرم صلی  پیامبر  از  من 
باره ی  در  که  شنیدم  وسلم  وآله 

تنها  می فرمودند:  مدینه  انصار 
و  دارند  دوست  مؤمنان  را  انصار 
تنها منافقان با آنان بغض می کنند. 
کند،  محبت  انصار  با  که  کسی 
و  محبت  وی  با  خداوند)ج( 
دوستی می کند و کسی که با انصار 
خشم بگیرد، خدای متعال بر وی 
خشم می گیرد«. )مسلم نیشاپوری، 

صحیح مسلم، ج 1 ص 85(.
از  جاهل  و  دنیا  به  عالم   -7
امور  مورد  در  که  کسانی  آخرت: 
امور  از  ولی  می دانند  خوب  دنیا 
را  این ها  هستند،  غافل  آخرت 
و  می دارد  مبغوض  متعال  خدای 
آنان خشمگین است. حضرت  بر 
روایت  عنه  اهلل  رضی  ابوهریره 
اهلل  صلی  اکرم  پیامبر  که  می کند 
»إّن  فرمودند:  وسلم  وآله  علیه 
نْیا  بالدُّ عالٍِم  کلَّ  یَبُْغُض  تََعالَی  اهلل 
متقی  )علی   » بِاآلِخَرة؛  جاِهٍل 
هندی، کنزالعمال، ج10 ص 188 

ح28982(.
8- بدزبان و ناسزاگو: انسان های 
های  زبان  که  زبان  بد  بداخالق، 
دارند.  ناسزاگوی  و  زشت گو 
رضی  صدیقه  عائشه  حضرت 
پیامبر  اهلل عنها روایت می کند که 
وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  اکرم 
متعال  خدای  عائشه!  ای  فرمود: 
ناسزاگوی  و  بدزبان  های  آدم 
)ابوداود  ندارد«.  دوست  را 
سیستانی، السنن، ج7 ص171( و 
در روایت دیگری می خوانیم که: 
زبان  بد  های  آدم  متعال  خدای 
می دارد«.  مبغوض  را  ناسزاگوی 
ابن  صحیح  بستی،  حبان  )ابن 

حبان، ج 12 ص507(
زبان،  بد  و  بداخالق  فاحش: 
کالم، زشت  بد  متحفش: شخص 
مردم  می گوید،  چه  هر  که  سخن 
یا  نمی پسندند  را  وی  سخن 
همواره زبانش با سخنان بد مانند 

دشنام و غیره تر هست.
ادامه دارد

عبدالحق حبیبی صالحی قسمت نخست

خوشبختانه لطف الهی شامل حال ملت 
افغانستان گردیده که امیر عالم، عادل و مجاهدی 

برای شان از طرف رب العالمین ارزانی شده است. 
این امیر عالیقدر، در گسترش احکام الهی و 

عدالت اجتماعی از هیچ گونه کوشش و تالش ابا 
نمی ورزد و تمام زندگی خود را وقف راه خدمت به 

اسالم و عدالت نموده است.
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که  مریضانی  از  یکتن  جان باختن  خبر  اخیر  روزهای  در 
جهت تداوی به پاکستان بدون داشتن اسناد قانونی سفر 
وجدان  کراچی  زندان  در  شان  شدن  زندانی  و  کردند 
از  زیادی  شمار  حاضر  حال  در  آزارد.  می  را  افغان  هر 
و...  صحی  اقتصادی،  مشکالت  بنابر  که  ما  هموطنان 
مجبور به سفر شده اند، روزانه توسط نظامیان پاکستانی 
دستگیر و زندانی می شوند. این که یک افغان و تبعه هر 
کشوری که بدون داشتن اسناد قانونی در کشوری رفت و 
از نظر عرف دیپلوماتیکی غیر  این  آمد می کند حاالنکه 
قانونی است ولی یک مورد که قابل توجه است همسایگی 
و تعلقات دینی و اسالمی بین کشورهای هم مرز است که 
با درنظرداشت مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، 
به  را  مشکلی  گاه  هیچ  آمدها  و  رفت  این  درازی  سالیان 
مشکالت  بنابر  حاضر  حال  در  ولی  بود،  نیاورده  وجود 
 پاکستان 

ً
موجود در کشور ما باید کشور همسایه ما خاصتا

با درک مجبوریت های فوری با آنعده مهاجران افغان که 
بنابر دالیل مختلف از جمله تداوی به این کشور سفر می 
 کسی که 

ً
کنند. نباید به این اندازه سخت گیر باشند حتما

به  قانونی،  غیر  صورت  به  تداوی  و  صحی  مشکل  بنابر 
که  است  کرده  ارائه  را  دالیل خویش  کرده  پاکستان سفر 
نباید بنابر عرف همجواری نیک یک چنین برخورد زشت 
اش  مرگ  به  منجر  مریض  یک  داد  می  رخ  ناپسندی  و 
 موضوع قابل تعمق دیگر در این مورد این است 

ً
گردد. ثانیا

»پاسپورت«  سفر  قانونی  اسناد  اجرای  زمینه  در  باید  که 
مشکالت به میان آمده هرچه زودتر رفع گردد. همچنان در 
زمینه تسهیالت صدور ویزا برای شهروندان با کشورهای 
بیرونی در زمینه های به خصوص صحی و سایرفوریت ها 
این مشکالت حل  دیپلوماتیکی  نامه های  تفاهم  با عقد 

گردد.
حل  برای  مقتضی  اقدامات  شایسته  آنچه  بعدی  گام  در 
های  نیازمندی  ساختن  مرفوع  است،  مشکل  این  دایمی 
گران  فرار سرمایه های  از  و جلوگیری  صحی شهروندان 
اسعاری در امر پرداخت امور تداوی در کشورهای بیرون 
مرزی است. با تأسف که وزارت صحت عامه افغانستان 
امر  این  در  تمام  دلسوزی  با  نتوانسته  درازی  سالیان  طی 
برخورد نماید و با اتخاذ سیاست صحی پاسخگو به تمام 
کمپلکسی  خدمات  ارائه  در  شهروندان  های  نیازمندی 
مثل سرطان  واگیر  امراض  تداوی  امر  در  مدرن  و  مجهز 
ها، امراض قلبی وعایی و سایر امراض حساسیتی و اجرای 
امراض  دقیق  تشخیص  جراحی  پیچیده  های  عملیات 
بیرون  به  آور  بیرون شدن هزینه های سرسام  از  تا  نماید 
صورت  جلوگیری  خارجی  صحی  های  هزینه  در  کشور 
بزرگ  های  هزینه  شدن  سرازیر  با  فراوان  تأسف  با  گیرد. 
کمکی و حیف و میل آن در 20 سال گذشته به اساس فساد 
حاکم سیستماتیک در افغانستان نتوانستند برای یک چنین 
نیازمندی اساسی شهروندان کشور از نگاه صحی یک مرکز 
اساس  را  مجهز  کمپلکسی  و  مدرن  خدمات  ارائه  مجهز 
گذارند تا این که هیچ افغانی با این شدت وحشت در کنج 
زندان کشور دیگری جان بازد، ولی با صدحیف از سوی 
دیگر با موجودیت بعضی از کمپنی های تولیدی ادویه یی 
کم کیفیت جفای بزرگ دیگری در حق این ملت روا داشته 
شده است. هرکس به فکر پرکردن جیب و کسب سرمایه 
 
ً
امر مهم تداوی و صحت را به تجارت مبدل ساختند. دقیقا

یک  به  مریضی  مشکل  بنابر   ما  هموطن  یک  که  زمانی 
شفاخانه خصوصی مراجعه می کند باید با کیسه های پر 
غیر  ارائه خدمات  برای  باید  اول  زیرا  کند  مراجعه  پول  از 
ضروری »اجرای معاینات غیر ضروری« ابتدا هزینه گزافی 
را پرداخت کند. و در مقابل با اخذ ادویه بی کیفیت مدت 
های دوامداری تحت درمان باشد تا صحت از دست رفته 
 با قبول ریسک های بزرگ 

ً
اش را باز یابد در مقابل بعضا

خدمات  عرضه  از  ناخوش  دل  با  آن  های  هزینه  و  سفر 
کشورهای  های  شفاخانه  به   

ً
مجبورا پاسخگو  غیر  صحی 

همسایه مراجعه می کنند که بدون شک فاجعه موجود جان 
باختن یک مریض بدلیل رفع مشکل صحی در زندان را نیز 

باید انتظار داشت.             ص7

در بخش سکتور صحی 
باید توجه صورت گیرد

حامده صدیقی

تن  یک  عبدالخبیرسروری    
انرژی  تولید  درمورد  ما  یان  ازهمشهر
داخل  در  سنگ  زغال  یق  ازطر برق 

یاتی ارائه نمود: کشورچنین نظر
این خبر؛ نوید خوش برای سرمایه گذاران 
های  دولت  به  واقدام خوبی  هردوکشور 
افغانستان و جمهوری مردم چین است. 
زیرزمینش  افغانستان  ها  برخی  قول  به 
زمینش  باالی  اما  است  مملوازگنج 
امروز  افغانستان  مردم  رنج،  از  انباری 
مواد  به  اما  بوده  غنی  خام  مواد  ازانواع 
پخته همیشه محتاج است. اکنون زغال 
درسطح  کیفیت  ازنگاه  افغانستان  سنگ 
جهان کم نظیراست ولی به پول ناچیزی 
به بیرون ازکشور صادر می گردد. اگراین 
تصمیم تحقق یابد ازیک طرف به انرژی 
ارزان تری دست خواهیم یافت وازجانب 
صاحب  ما  ازهموطنان  تن  هزاران  دیگر 
با  گردید.  خواهند  درآمدزایی  و  شغل 
ازلحظه  تولیدانرژی برق درداخل کشور 
روشنایی  سویچ  آورکه  ریسک  شماری 
خانه ما دردست همسایه است خالصی 
خواهیم یافت وهم ازطرفی اسعار دالری 
ما به خارج ازکشور جهت پرداخت هزینه 

صرفیه انرژی، انتقال نخواهدیافت.
گذاری  سرمایه  برای  زمینه   

ً
قبال گرچه 

مهیا نبود زیرا ناامنی به اوج خود رسیده 
خود  نه  تاجران  خصوص  به  مردم  بود 
شان،  سرمایه  ونه  بودند  درامن  شان 

که  کردند  می  کوشش  علت  همین  به 
درخارج ازکشور سرمایه گذاری نمایند تا 
سرمایه وخودشان نیز درامن به سرببرند 
بدست  بیشتری  کمایی  خود  وازتجارت 
سراسرکشور  الحمدلله  اکنون  بیاورند. 
مردم  و  است  برخوردار  کامل  امنیت  از 
به کسب وکارشان مشغول  تام  با راحت 
آنان  وتشویشی  دلهره  نوع  هیچ  اند. 
بهتر  زمینه  بنابرین  نمی کند.  تهدید  را 
سرمایه گذاری برای سرمایه داران داخلی 
وخارجی مهیا گردیده است، باید از این 
فرصت پیش آمده استفاده بهتری نمایند.  
برای   را  زمینه  افغانستان  اسالمی  امارت 
بگونه  وداخلی  خارجی  گذاران  سرمایه 
دربخش  را  آنان  و  بسازد  مساعد  بهتر 
نماید.  وترغیب  تشویق  مختلف  های 

به  بیشتری  کشورهای  داران   سرمایه 
عالقه  درافغانستان   گذاری  سرمایه 
به  فراوان  موادخام  زیرا  مندخواهندشد، 
بهای اندکی برایشان قابل دسترس خواهد 

بود. 
دولت  و  مردم  خوب  دوست  یک  چین 
افغانستان است، مردم ما امیدوار هستند 
مختلف  های  درعرصه  همکاری  که 
رفاه  تأمین  باعث  بتواند  کشور  دو  میان 
سعادت  و  ترقی  پیشرفت،  اجتماعی، 

مردم دوکشور گردد. 
همچنان چین به عنوان بزرگترین خریدار 
 چهارسال 

ً
جلغوزه سیاه افغانستان، تقریبا

تجارت  راستای  در  گام  مهمترین  قبل 
جلغوزه برداشت.  

اولین محموله جلغوزه کشور  با گشایش 

به  چین؛  ـ  افغانستان  هوایی  دهلیز 
بازارهای  بزرگترین  از  یکی  کشورچین 
افغانستان  شد.   صادر  جهان  تجاری 
نام  به  را  بار، جلغوزه اش  برای نخستین 
کرد.  صادر  جهان  بازارهای  به  خودش 
تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به  کشورما 
جلغوزه، نمی توانست  فرآورده هایش را به 
بازار جهانی عرضه کند، ولی کشورهای 
دیگر بیشترین این فرآورده ها را به نام خود 
عرضه میکردند. جلغوزه و پسته افغانستان 
منحیث یک سرمایه ملی مااست و باالی 
گرفتن  نظر  در  و  بسته بندی  صادرات، 
خاصی  توجه  آنها  صادراتی  معیارهای 
بازار  که  درحالیست  این  گیرد.  صورت 
کشورهای منطقه به فرصتی برای تاجران 
است.  شده  مبدل  وخارجی  داخلی 
اکنون نیز محموله های تجارتی از طریق 
دهلیز هوایی به چین صادر می شود. پیش 
سعودی،  کشورهای  با  افغانستان  این  از 
هند، ترکیه، قزاقستان و کشورهای اروپایی 
داشت.  تجارت  هوایی  دهلیز  طریق  از 
جلغوزه  تولیدکننده  بزرگترین  کشورماکه 
می باشد در هشت والیت: خوست، پکتیا، 
پکتیکا، لوگر، لغمان، نورستان، ننگرهار و 
وجود  آن  کشتزارهای  کاپیسا  از  قسمتی 
در سطح جهان   افغانستان  دارد. جلغوزه 
باکیفیت ترین جلغوزه ها به شمار می رود 
دالر  میلیون   ۴۵۰ آن  ساالنه  ارزش  که 

تخمین شده است.               ص7

شهریان کابل:

باتولید انرژی برق درکشور؛  سویچ روشنایی 
شفیقخانه ما، دردست خود ما خواهد بود

د فکري جګړې اصول !! 
غږ  ازادي  مېرمنو  د  نړۍ کې  اسالمي  په 
سترې  درې  الندې  باطل  د  کولو  پورته 

موخې دي:
او ټولنیز ژوند له  ۱(: د اسالمي خویونو 
منځه وړل: د اسالمي ټولنیز ژوند او د هغه 
لوړو ارزښتونو غربیان پر حسد اخته کړي 
و چې بیا هغه د اسالمي خویو نو او ټولنیز 

ژوند له منځه وړلو ته امادګي ونیوه.
میالن  د  نامسلمانو  د  ته  اسالم   :)۲
پاک  د  دود  کې  مسلمانانو  په  مخنیوی: 
)له  نظام  بې ساري  ګناهۍ  بې  او  لمنۍ 
خپلې مانا( خالي کولو ته له دې امله هم 
غربیان تیاری وښود چې د اسالمي ټولنې 
لور ته د نا مسلمانو د میالن امکان له منځه 

الړ شي.
په  توکو  بازري  د  ۳(: د مسلمانو مېرمنو 
مسلمانې  آرزو:  پخوانۍ  جوړولو  توګه 
مېرمنې له۱۳پېړیو راسې په پرده کې وې، 
کولو  پوره  هوسونو  خپلو  د  ترې  غربیانو 
لپاره د هغوی فکر بدل کړ، ترڅو هغوی 

یې خپله پر دام کېوزي.
پروپاګندونو  د  لپاره  ازادۍ  مېرمنو  د 
کمپاین: د ښځو د ازادۍ ته ودې ور کولو 
لپاره  بدلولو  فکر  مېرمنې  مسلمانې  د  او 
پیل  کمپاین  کوم  پروپاګند  د  غرب  چې 
کړی؛ لنډیز یې دا دی چې په اسالم کې 
له مېرمنې سره زور زیاتی شوی، په هره 
معامله کې د سړیو تر رحم الندې وي او 
غرب اسالم د مېرمنې د بنسټیزو حقونو 
په   .)! بالله  )العیاذ  غاصب مذهب ګڼي 
دې لړ کې الندې ځانګړي ټکي را اخلي:

کې  کور  په  مېرمن  کې  اسالم  په   -:۱
بندیوانه شوې.

۲:- مېرمن د ځان له کفالته او د ګټې وټې 

لپاره د باندې له وتلو منعې شوې.
۳:- اسالم مېرمنې کم عقلې او ناپ،هې 

ګڼلې دي.
له  ته  مېرمنې  کې  میراث  په  اسالم   -:۴

سړیو کمه برخه ور کوي.
یواځي  حق  طالق  د  کې  اسالم  په   -:۵

یواځي دسړیو دی.
۶:- سړیو ته پر یو مهال د څلورو، څلورو 
ودونو اجازه شته، خو ښځه دا اجازه نلري.

۷:- د مېرمنې شاهدي د سړي د شاهدۍ 
نیمه ګڼل کېږي.

د دې نیوکو پر تبلیغولو له خالصو اسالمي 
کار  اړولو  مېرمنې  مسلمانې  د  ارزښتونو 

نږدې یوې نیمې پېړۍ راسي روان دی.
پر۱۹۱۳زېږدیز کال د یوې رسمي دسیسې 
را  مېرمنې  داسي  عیسویت  د  مخې  له 
محضر  عام  پر  چې  شوې  کړل  وړاندې 
یې  ټیکری  او  برقه  او  کړ  لرې  نقاب  یې 
لرې وغورځول. په مصر کې هدا شعراوي 
لومړنۍ ښځه وه چې د پردې پر وړاندې 

یې غږ پورته کړ.
په روم ښار  ایټالیا  د  پر۱۹۲۳زېږدیز کال 
کې د مېرمنو شورا پر نوم د ښځو نړیواله 
غونډه تر سره شوه چې پکې یادې مصرۍ 
مېرمنې برقه وغورځوله، تر پښو یې الندې 
کړه او پر ځمکې د هغې له موښلو سره یې 
دود  پردې  د  وروسته  دې  له  وکړ:  اعالن 
پای ته رسېدلی او هره مېرمن چې څرنګه 

غواړي هغه جامې دې واغوندي.
پینځو  په  چې  ډنډوره  ازادي  مېرمنو  د 

پړاوونو کې د بې پردګۍ بلنه کوي:
د  قرآنکریم  د  لوڅول:  مخ  پړاو:  لومړی 
ناسم  پر  احادیثو  مبارکو  د  هم  او  ایاتونو 
مفهوم اخیستلو سره مېرمنې مخ لوڅولو او 

ُبرقې اچولو ته هڅولې کېږي.
دوهم پړاو: له نامحرمو سړیو سره اختالط: 
له سړیو سره د مېرمنو د لیدو کتو او ګډو 
ناستو والړو کې ګډون ته هڅولې کېږي. 
د  سره  کېنولو  ګډ  پر  کې  ټولګیو  لومړیو 
آموخته  اختالط  پر  نجونې  او  ماشومان 

کول کېږي.
له  بیا  وتل:  باندې  د  کوره  له  پړاو:  درېیم 
کوره د باندې د مېرمنې وتلو سره هغې ته 
د نړۍ د نندارې بلنه ور کول کېږي چې د 
عیاشو مسلمانو مشرانو مېرمنې د نمونې پر 

ډول ورته ښیي.
اوږه  پر  اوږه  سره  سړیو  له  پړاو:  څلورم 
چارې ترسره کول: په ګډوډ چاپیریال کې 
له سړیو سره  له  تېر کړې مېرمنې  وخت 
ګډ د چارو ترسره کولو ته ډېرې زر اماده 
کېږي او له زدکړو، سوداګرۍ او سفره د 
پوځ، پولیسو او ډیپلوماټانو تر لیکو پورې 

له سړیو سره ګډ کار کوي.
د ښکال  او  هنرونو  فرهنګي  پړاو:  پینځم 
ډېر  د  کې  پړاو  پینځم  په  راتګ:  ته  بازار 
راتګ او شهرت پر اللچ مېرمنې نمونې، 
ګرځول  فاحشې  او  ګډاګرې  هنرمندې، 

کېږي.
د بې پردګۍ زیانونه

پرده د شریعت امر او د الله تعالی پېرزوینه 
ده چې بې شمېره ګټې پکې نغښتې دي، تر 
ټولو ستره ګټه یې دا چې مېرمن له شهوت 
بیا  پردګۍ  بې  د  سرچپه  ژغوري،  پرستو 
په  زیانونه بې شمېره دي چې یو څو یې 

الندې ډول دي:
د  اوښتو  ور  پام  پر  پرستو  شهوت  د   -
مخ  سره  ګواښ  له  خوندیتوب  مېرمنې 

کېږي.

- د ناروا اړیکو شونتا را منځته کېږي او د 
شک له امله یې د خاوند او مېرمنې ترمنځ 

بې باوري را والړېږي.
- پر بې باورۍ رامنځته کېدو له کورنۍ د 

مینې او محبت چاپېریال له منځه ځي.
- له مینې بې برخې اوالدونه پرېشان حاله 

کېږي.
- کورنۍ د ټولنې بشپړتیا ده، چې کورنۍ 
منځه  له  ورسره  ټولنه  بشپړه  ګډوډه شي؛ 

ځي.
- په بې پردې چاپېریال او له پاکۍ سره 
منځه  له  ټولنه کې کورنی سیستم  نابلده 

ځي.
د  کورونو  له  د مجازي عشق سیلونه،   -
نجونو تېښتې، د مور او پالر رسواهۍ، د 
پاکدامنۍ له منځه تللو او د غیرت پر نوم 
وژنو زرګونه پېښې وګورئ چې د زیاترو 
پیل د مېرمنو له بې پردګۍ او د سړیو له 

بدنظرۍ ښودل شوی.
په غرب کې مېرمنې څه ترالسه کړل؟

نارو  تشو  ازادۍ  مېرمنو  د  کې  غرب  په 
حقیقت څرګند شوی، هلته مېرمنې اوس 
زورزیاتي سره مخ دي،  له  مېړونو  د  هم 
زنا  د زور  اجازې سربېره  قانوني  له  زنا  د 
ثبت  کال  هر  دوسیې  شمېر  په  زرګونو  د 
کېږي، په مکتبونو کې د کم عمره نجونو 
مور ګرځېدو پېښې دومره زیاتې دي چې 
جوړ  مکتبونه  جال  لپاره  هغوی  د  اوس 

شوي.
کې  پام  په  اروپا  د  کتو  پر  زیانونو  دې  د 
نیول شویو حقلو کې ازادې مېرمنې بېرته 
پیل  خوځښت  ګرځولو  مېرمنې  کورنۍ 
شوی، ترڅو د کورنۍ خیال بېرته راژوندی 

کړای شي.                         پای

موالنا اسمعیل ریحان د جامعةالرشید کراچۍ
 د اسالمي تاریخ څانګې استاد

ژ: عبدالعزیز ابوبکر
وروستۍ برخه

یق زغال سنگ درافغانستان اظهارعالقه مندی کرده است. نماینده   به نقل ازرسانه ها چین برای سرمایه گذاری درزمینه تولید برق ازطر
اتــاق های تجارت چین در دیدار با محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی برشــنا گفته اســت که می خواهد بــرای تولید ۵۰۰ میگاوات برق 
یق زغال سنگ در۱۱ کشور را دارد و قادرهستند  امکان ســرمایه گذاری را بررسی کند. نماینده چین گفته اســت که تجربه تولید برق از طر
که دســتگاه های تولیدی وتکنیکی خود را برای تولید برق به افغانســتان منتقل کنند. خبرنگار روزنامه ملی انیس درموردمزایای تولید انرژی 
یان عزیزکه فشرده آن به مطالعه  برق در داخل کشــور وپیشینۀ روابط جمهوری خلق چین باافغانستان گفت وشنودی دارد با دوتن ازهمشهر

خوانندگان روزنامه تقدیم می گردد.
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گزارشگر: نجیب

به اثر تمرینات ثقیل و فشرده ورزشی ، گاهی ورزشکاران دچار 
استرس ناشی از عدم آرامش ذهنی و جسمی می شوند، چگونه 

می توانیم این آرامش را بدست بیاریم، پس می خوانیم. 
طناب بزنید:

طناب زدن فقط برای بدن سازها یا کسانی که به خاطر بیماری 
داده  نشان  بررسی ها  نیست،  مناسب  کنند  ورزش  باید  قلبی 
اندروفین در بدن  است که 20 دقیقه طناب زدن مقدار زیادی 
آزاد می کند. اندروفین هورمونی است که موجب بوجود آمدن 
سرخوشی می شود، به غیر از این حرکت تکراری و مداوم طناب 
اعصاب  آرامش  و  تمرکز  و  عضالت  شدن  ریلکس  موجب 

می شود.
ید: با دوستان تان تماس بگیر

نفس عمیق بکشید
برای چند دقیقه کارتان را رها کنید، یک جای راحت و خلوت 
به هم بچسبانید،  را  میانی و شست تان  انگشت  نوک  بنشینید، 
چشمان تان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید، ممکن است این 
 
ً
توصیه کمی  تکراری به نظر برسد اما تجربه نشان داده که کامال
از روش های تمرکزی است که در  این روش یکی  موثر است. 
یوگا یاد می دهند. خوبی این روش این است که در هر جایی 

می توانید انجام دهید، حتی در وسط غرفه سوپر مارکیت و...
به یک سفر خیالی بروید:

خیلی وقت ها ناراحت و مضطرب هستید و ممکن است فکر 
یک  به  مشغولیت ها  این  همه  جای  به  می شد  کاش  که  کنید 
همان  کار  این  دادن  انجام  برای  روش،  طبق  بروید،  مسافرت 
در  را  خودتان  و  ببندید  را  تان  چشمان  است.  کافی  دقیقه  پنج 
دلپذیرترین جایی که تا به حال مسافرت کرده اید یا دوست دارید 

به مسافرت بروید تصور کنید. 
آنجا مسافرت  به  در ذهن  که  کنید حتی جزییات جایی  سعی 
و  ساحل  بوی  دریا،  موج  صدای  کنید،  تصور  هم  را  می کنید 

گرمی آفتاب.
برعکس حرف بزنید:

وقتی خیلی عصبانی هستید یا استرس دارید سعی کنید حروف 
الفبا را از آخر به اول بگویید یا از صد برعکس به پایین بشمارید، 
تمرکز روی این کار موجب می شود که ذهن تان عامل استرس 
و فکر ناراحت کننده را برای مدتی فراموش کند. از آخر خواندن 
شعر و یا حتی برعکس حرف زدن می تواند همین تاثیر را داشته 

باشد.
برعکس ایستاده شوید:

افراد، برعکس  در یک مطالعه عنوان شده است که در بعضی 
ایستاده شدن و وارونه شدن برای چند ثانیه تا چند دقیقه می تواند 
موجب آرام شدن آنها شود. بازگشت سریع تر و راحت تر خون 
می تواند  اکسیجن  حاوی  خون  رسیدن  کم  یا  و  مغز  داخل  به 
و  تصاویر  دیدن  برعکس  شود.  سرخوشی  حالت  یک  موجب 
دنیای اطراف در این وضعیت هم می تواند توجه شما را از مساله 
استرس زا منعطف کند. حفظ تعادل در وضعیت وارونه هم بیشتر 

موجب متمرکز شدن و آرامش شما می شود.
از ته دل بخندید:

از نظر روان شناسان این مساله که خنده می تواند موجب آرامش 
استرس  کنترول  موجب  خنده  است.  شده  ثابت  کامال  شود 
می شود، در مواقع نگرانی و استرس، سعی کنید از ته دل بخندید. 
برای خودتان فکاهی تعریف کنید. به یک خاطره بامزه فکر کنید 

و اگر هیچ کدام از این ها هم گیرتان نیامد همین طور بخندید.
ید: آفتاب بگیر

مواد  عملکرد  می کند  پیدا  تماس  بدن،  پوست  با  آفتاب  وقتی 
شیمیایی و هورمون هایی مانند سروتونین که موجب پایدار شدن 
خلق می شود بهبود پیدا می کند. کمی آفتاب بگیرید، حتی اگر 
شده یک جلسه کاری را در فضای باز انجام دهید یا موتر تان را 
کمی  دورتر پارک کنید و کمی  زیر آفتاب قدم بزنید. اگر در خانه 
هستید، پرده ها را کنار بزنید، از نور روز استفاده کنید و کمی  کنار 

پنجره بایستید.
در  دوست  یک  با  کردن  صحبت  یا  بزرگ تر  یک  گرم  حمایت 
آرامش  به  رسیدن  برای  زیادی  کمک  می تواند  بحرانی  شرایط 
بکند. حمایت اجتماعی یکی از موثرترین روش هایی است که 
برای کنار آمدن با شرایط استرس زا و ناراحتی شناخته شده است. 
چند دقیقه صحبت کردن با پدر و مادر یا دوستی که حرف تان 
را می فهمد از هر آرام بخشی سریع تر عمل می کند، حتی اگر 
پیام  یا  بگذارید  پیغام  برایشان  کنید  صحبت  آنها  با  نمی توانید 

بفرستید.
مساژ درمانی را فراموش نکنید:

اگرچه مساژ درمانی می تواند موجب آرامش شما شود اما این 
این  به آرامش پیشنهاد شده است.  بار مساژ دادن برای رسیدن 
توصیه آخر، مخصوص مادرانی است که فرزند کوچک دارند، 
آغوش  در  است  شده  مشخص  شده،  انجام  مطالعات  طبق 
کودک  روغن  با  نوزاد  یک  بدن  دادن  مساژ  یا  و  کودک  گرفتن 
می تواند عالوه بر آرامش کودک موجب آرامش مادر هم شود. 
 با این کار سطح هورمون استرس کورتیزول در خون مادر پایین 

می آید.

جهان ورزش 
بدست آوردن آرامش 

ظرف 5 دقیقه
ماستر سپورت محمد یعقوب

حمزه

و  مصرفی  کشوریست  افغانستان 
برای  مالحظه  قابل  توجه  هیچ گاهی 
در  آن  اقتصاد  پیش رفت  و  ترقی  رشد، 
نگرفته  صورت  گذشت  که  هایی  رژیم 

است. 
و  شیرازه  تمام  بکلی  اخیر  دهه  درسه 
کردند.  نابود  را  کشور  زیرساخت های 
چون جنگ های خونین صورت گرفت 
و اشغال گران طی سه دهه که افغانستان 
را اشغال نموده بودند پا به فرار نهادند. 
طی سال های متذکره تولیدات خالص 
کشور  جانبه  یک  صورت  به  نداشتیم، 
تااکنون  و  بودیم  ووارداتی  مصرفی 
وابسته گی ما به واردات است صادرات 

اندکی داریم.
گذشته  سال  چهل  طی  خصوص  به 
تثبیت  کشورما  بازارهای  در  نرخ 
دچار  افغانستان  ملت  وهمیشه  نبوده 
به  اکنون  بوده است.  فراوانی  مشکالت 
نصرت الهی وطن ما از چنگ اشغال آزاد 
سیاسی  تعامل  هنوز  اما  است،  گردیده 
جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  بین 
برقرار نشده است تمام این برنامه ها ضد 
ملت  افغانستان صورت می گیرد دست 
پشت  آن  ومتحدان  پلیدامریکا  های 
افغانستان  های  پول  باشد.  می  قضیه 
بی  با  مردم  و  امریکا بالک شده  توسط 
نرم  پنجه   و  دست  گرسنگی  و  کاری 
افغانستان  اسالمی  امارت  می کنند. 
خویش  داشته  دست  امکانات  تمام 
المللی  بین  جامعه  تا  داده  خرج  به  را 
اسالمی  امارت  اگر  بدهد  قناعت  را 
المللی  بین  جامعه  کنار  در  افغانستان 

استاده باشد و به رسمیت شناخته شود 
به یقین که تمام این بیکاری ها و قیمت 
ممکن  وقت  ترین  زود  به  کشور  در  ها 
حاضر  حال  در  .اما  آمد  خواهد  پایین 
نرخ مواد سوخت در این زمستان سرد به 
رسیده  دربازارها  خود  سطح  ترین  بلند 
تر گزارشگر  بیش  برای وضاحت  است 
بازار خرید  در  زده  انیس سری  روزنامه 
و فروش مواد سوخت و گزارشی را تهیه 
گاهی  آ جهت  که  ا  نو  و  نرخ  از  نموده 

تقدیم می گردد. 
به سر چوک کابل رفتم محلی که مواد 
سوخت زمستان در آن جا به فروش می 

رسد.
محمد هاشم باشنده کارته نوبا چند تن 
دیگر برای خرید زغال بلوط آمده بودند 
سیره  چهار  بوجی  یک  گفت:  موصوف 
به  افغانی  صد   1100 مبلغ  بلوط  زغال 
آن 12  پهلوی  دردکان  رسد  می  فروش 
صد افغانی نرخ است، حیران هستیم که 
اما  زمستان خشک  کنیم.  پوره  رقم  چه 
سرد، معاشم 11 هزار افغانی است هیچ 
نرخ پایین نمی شود.فروشنده می گوید، 
هر زمانی که نرخ دالردربازار پایین شود 
،خود به خود نرخ ها هم پایین می آید، 
چون عمده فروشان زغال، نرخ را برابر 

به نرخ دالر محاسبه می نمایند .
نگفت،می  را  اش  اسم  که  خانمی 
گوید:  من معلم متقاعد استم 8 سال 
کرده  تقاعد  معارف  وزارت  از  که  شد 
ام و دوسال است که تقاعد را نگرفتم. 
خداوند  درگاه  به  حیران  دارم  اوالد   5
ما  باالی ملت  ایم خداوند)ج(  نشسته 

رحم کند و از این بی چارگی و قیمتی 
گوید  یک  می  . وی  کنیم  پیدا  نجات 
اسالمی  امارت  که  شد  ماه  شش  سال 
خداوند)ج(  فضل  است  شده  پیروز 
همه جا امن شده است اما هیچ قیمتی 
و  ملل  سازمان  اگر  شود  نمی  پایین 
به  را  ما  ،حکومت  امریکا  متحدان 
بسیار  قسم  خدا  به  بشناسند  رسمیت 
خدا  ظالمان  این  اما  شود.  می  ارزانی 
ملت  و  کنند  نمی  کاررا  این  ناترس 
افغانستان به این بیچارگی رسیده است 
موصوف گفت: زمستان طوالنی است 
یک بوجی زغال به ما کفایت نمی کند  
تا آخر زمستان. حداقل  مجبور هستیم 
شش بوجی  زغال برای گرم کردن خانه 
و اوالد هایم بخریم  اما پولش از کجا 
خود  دولت  از  گفت،  اخیر  در  شود؟ 
تقاضا داریم تا یک چاره را برای پایین 

کردن نرخ ها انجام بدهد . 
خانمی دیگری که نامش را نفیسه گفت: 
صف  در  بلوط  زغال  خرید  برای  نیز 

خواستم  موصوف  از  بود  خرید  منتظر 
تا وضعیت نرخ را به ما تشریح نمایند .

استم کدام  بیکار  : خودم  ایشان  گفت 
شوهرم  و  ندارم  شخصی  رسمی  کار 
چهار  روز  است  کارگر  حمام  یک  در 
صد افغانی معاش داره، این چهار صد 
افغانی  را به کجای خانه بر سانیم ،پول 
خرید دو بوجی زغال را از برادرم قرض 
گرفتیم و تا این را مصرف نماییم خداوند 
مهربان است که هوا گرم شود و یا نرخ 
ها پایین شود وی از شاروالی خواست تا 
نرخ نامه ها را جدی کنترول نماید چون 
اکثر  که  شوند  می  دیده  های  فروشنده 
شان مواد خودرا به نرخ بلند  به مردم به  
فروش می ر سانند و از مجبوریت مردم 

سوء استفاده می نمایند . 
به هیمن ترتیب گزاشگر انیس به چوب 
فروشی سری زد تا بداند نرخ چوب چه 
فروش   چوب  علی  عوض  است  گونه 
میده  بلوط  چوب  خروار  یک  که  گفت 
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دیدگاه مردم: 

تا زمانی که استقرار پولی تضمین نشود، نرخ ها 
تغییر نخواهند کرد 

دراین اواخرهوای شهر کابل با آلودگی 
بیشتر، هشــدار جدی را متوجه صحت 
و ســالمتی جســمی، روحــی و روانی 
شهروندان ساخته اســت و مردم از این 
ناحیه با امراض گونه گونی مواجه شــده 
اند در رابطه به موضوع، گزارشگر روزنامه 
ملی انیس پیرامون آلودگی هوای شهرکابل 
با چندتن از شهروندان گفت و شنودی را 
انجام داده است که توجه خوانندگان را به 

آن معطوف می داریم.
فتح الله یک تن از دســت فروشان در 
پایتخت که بیشــتر اوقات صبح و شام با 
این پدیده کشــنده دست و گریبان است 
چنیــن می گویــد: با فرارســیدن فصل 
زمستان مشکالت مردم ما دوچندان می 
شــود، متأســفانه در دیگر ممالک ملت 
و مــردم آن تابع قانوان و مقــررات بوده 
و هشــدارهایی از طرف نهادهــا و اداره 
حفاظت محیط زیست برایشان داده می 
شــود و آنان نیــز از آن پیروی می کنند و 
مطابق شرایط کشور خود را آماده ساخته 
و از خطرات و آســیب های آلودگی هوا 
جلوگیر کرده با بخش محیط زیســت و 
شاروالی همکاری می نمایند و صحت 
و ســالمتی را به خانه های خود می برند 
اما برعکس در کشــور ما چنین روحیه و 
 وجود ندارده و عده یی درد و 

ً
انگیزه اصال

رنج و آســیب های کشنده و مسموم زا را 
به خانه های خویــش انتقال می دهند و 
فرزند و عیال خانواده شان را با آن آغشته 
می سازند، شــکوه و ناله ی شان زمین و 
زمان را گرفته اســت که مسئولین توجه 
نمی کنند و آلودگی دارد از ما قربانی می 
 فکر کنیم نباید دولت را 

ً
گیرد. اگر منطقا

مقصر دانست  البته کم کاری هایی وجود 
دارد اما این مردم و ملت اند از موادهای 
ســوختی اســتفاده می کنند که مسبب 
آلودگی هوای شهرکابل می گردد است. 
نباید فراموش کرد، آن عده از خانواده های 
فقیر و بی بضاعت که توان خرید چوب و 
مواد سوختی را ندارند باید به مشکل آنان 
ارج گزاری شود ولی بیشتر کسانی که از 
قانون سرپیچی می کنند پولداران و ثروت 

مندان هستند.  
همچنــان نهادهای مســئول دربخش 
های مختلف آلودگی هوا درشــهر کابل 
و نقاط کشــور برنامه های آگاهی دهی 
را در نظر نمی گیرند، و آســیب شناسی 
دقیق صورت نگرفته اســت. به نظر من 
شامل ســاختن مضمون محیط زیست 
 مضمون 

ً
درنصاب تعلیمی کشــور مثال

حقوق محیط زیســت، جامعه شناسی 
محیط زیســت، ادبیات محیط زیســت 
و... امر ضروری و حیاتی می باشــد. در 
حالی که افغانستان در۱۴ کنوانسیون  بین 

المللی عضویت دارد. آمار جهانی نشان 
می دهد که از۶۵ الی ۷۰ درصد شهرها 
آلودگی شــان از منابع سیار است یعنی 
از موترهای دودزا صنــف های نانوائی، 
سقاوه ها، داش ها و. همچنان اگر برنامه 
گازی سازی موترها در کشور طرح ریزی 
گردد این موارد دیگری است که می تواند 
از آلوده ساختن محیط زیست جلوگیری 

گردد.
همایون کارشــناس محیط زیست در 
مورد آلودگی و  ذرات آغشــته آن دیدگاه 
خویــش را چنیــن ابــراز نمود:هــوای 
برابرآلوده  شهرکابل در حال حاضرســه 
تر و خطرنــاک تر ازهوای دیگرشــهرها 
است.غلظت ذرات معلق هوای کابل تا 
حدود کــم وبیش از ۵۰۰ مایکرون گرام 
دریک مترمکعب می رسد. درحالی که 
ناک  آن خطر  مایکروگرام  بیشــتراز۱۵۰ 
دانسته می شــود. اما در شرایط کنونی که 
بیش از۵۰ درصد جاده های شــهرکابل 
آسفالت نشــده اند و این معضل ازعلت 

های اصلی آلوده شدن هوای شهر کابل 
به شمار می رود.

 ذرات معلق اجزای ریزمایع و جامدی 
است که منابع آن در شهرما زغال سنگ، 
فابریکه های ذوب آهــن، کارخانه های 
خشــت پزی، گچ پزی و... است. غرب 
کابل، کوتل خیرخانه و مرکزشهراز آلوده 
ترین بخش هــای کابل اند، ذرات معلق 
گاهی انســان ها را بــا تکالیف جلدی، 
چشــمی، موی رفتگی، حملــه قلبی و 
سرطان شــش ها مواجه ساخته و باعث 
مرگ و میــر کودکان می شــود.  ارقام و 
آماری را کــه اداره ملی حفاظت محیط 
زیست به همکاری بانک انکشاف آسیایی 
دررابطه به چگونگی کیفیت هوای شهر 
کابل درســال ۱۳۸۶خورشــیدی انجام 
داده بودند گفته شــده میزان ذرات معلق 
اســتندردها  باالی  تن   ۱۷۶۰۰ 

ً
تقریبــا

می باشــد. هم چنان نایتروجن اکساید، 
کاربن دای اکســاید، سلفردای اکساید، 
 میزان 

ً
کاربن مونوکســاید، کــه مجموعا

آالینده هــا آن بیــش از)۸۰۰(هزار تن 
درسال بوده است که آالینده های ثانویه 
مشــکالتی را بوجود مــی آورد و تاثرات 
منفی را در قبال داشــته که برای سالمت 
انســان ها، حیوانات ونباتــات مضر و 
خطرناک دانســته می شــود. سلفردای 
کسجن  اکساید عنصری است که در اثر آ
هوا تعامل کرده آالینده ثانویه را بنام باران 
های اســیدی تولید می کند. باران های 
اسیدی ســبب تخریب ابدات تاریخی، 
ساختمانی، سنگ فرشها، موترها و... می 
 شود. برعالوه آن ذرات معلق آالینده دو 
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مردم:

نگرانی مردم از میزان آلودگی هوای شهر کابل
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ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟
خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟

اشك به خونم کشید، آه به بادم سپرد
عقل به بندم فگند، رخنه ی زندان کجاست؟

گفت پناهت دهد، در ره آن خاك شو
آن که شدم در رهش خاك بگو آن کجاست؟

روز به محنت گذشت، شام به غم شد سحر
ساقی گلچهره کو، نعره ی مستان کجاست؟

ف این بادیه، سوخت سراپا تنم
َ
در ت

مزرعم آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟

موج نلرزد برآب، غنچه نخندد به باغ
برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟

یختند خوب و بد زنده گی، بر سر هم ر
تا کند از هم جدا، بازوی دهقان کجاست؟

برق نگه خیره شد، شوق ز دل رخت بست
خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست؟

ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم
آن دل خرم چه شد، آن لب خندان کجاست؟

ابر سیه شد پدید، باز به چرخ سخن
اختر برج ادب، مرد سخندان کجاست؟

هم نظر بوعلي، هم قدم بوالعال
هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟

مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجوست
نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟

مرحوم استاد خلیل الله 
ینر متخصص جراحی  دوکتور برهان الدین ؛صدیقی؛ تر

یاری   عمومی کاندید رتبه رنځور

کوهکن

نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟

 و زندگی
صحت

کودکان در دوره طفولیت به بازی های 
متفاوتی می پردازند که هر کدام از بازی 
ها، نشان دهنده یکی از احساسات آنها 
می باشــد. کودکان برای بیان رفتارهای 
بازی هایــی  بــه  پرخاشــگرانه خــود 
می پردازند کــه در آن بتوانند با حمله و 
تخریــب پدیده های عــادی و معنوی 

راهی برای بروز خشم خود پیدا کنند.
بازی های آموزشی :

بازی های آموزشــی، برای تقویت و 
رشد قوای حســی و ذهنی کودک موثر 
می باشد. آنچه در بازی های آموزشی 
مورد نظر اســت، چگونگی استفاده از 
بازی در رشــد قوای حسی حرکتی و به 
فعالیت واداشتن کودک از طریق تمرین 
با وسایل بازی اســت. نظارت مربیان 
و والدین در بازی های آموزشــی بسیار 
بااهمیت و حســاس اســت؛ اما میزان 
این نظارت باید تا حدی محدود باشد. 
بــا این که هــدف از انجــام بازی های 
آموزشی، بیشتر آموزش است تا بازی، 
اما جنبه بازی گونــه بودن آن بایدحفظ 
شود. باید سعی شود کنترول اصلی در 
اختیار کودک بوده و جهت و مسیر آن را 
خود کــودک تعیین کند، تنها هنر مربی 
یا والدین، هدایت جهت و مسیر بازی 
به صورت غیرمستقیم و غیرتحمیلی به 

سوی آموزش است.

بازی های تقلیدی :
کودک در هر دوره ای دســت به بازی 
های تقلیدی می زند. کودک در آغاز به 
تقلید نقش مطمین دوســتان، والدین، 
خواهران، برادران و نزدیکان می پردازد 
و از ایفای نقش آنهــا، بزرگترین لذت 
و تجربــه را بــه دســت مــی آورد. در 
دوران کودکســتان بیشتر نقش مربیان و 
معلمان را ایفا می کند و هنگامی که به 
ســن نوجوانی نزدیک می شود، الگوی 
رفتاری او نیــز تغییر می یابــد. از این 
ســنین کودک ) نوجوان ( به تقلید رفتار 
همســاالن خود می پردازد. در واقع از 
ایــن زمان به بعد تقلیــد نقش از طرف 
کودک دیگر به عنوان بازی نیست، بلکه 
آغازی است برای چگونگی هم خوانی 
بــا گروه های اجتماعــی و ایفای نقش 

واقعی زندگی.
بازی های جسمی :

بــازی های جســمی از قدیمی ترین 
انــواع بازی ها هســتند. کــودک برای 
خارج ســاختن نیرو ) انرژی ( اضافی 
بدن خود و یــا رهایــی از خمودگی و 
خستگی، اوقاتی را به بازی های جسمی 
اختصاص می دهد. از مشخصات این 
بازی، نیاز به محیــط مخصوص بازی 
و توان جســمی کودک در اجرای بازی 
اســت. بازی های جســمی می توانند 

هم به صورت گروهی و هم به صورت 
انفرادی و یــا ترکیبی از هــر دوی آنها 

انجام گیرند.
بازی های نمایشی :

بازی که در آن احساسات،  مهم ترین 
نیازها و عواطف کودکان می تواند بروز 
و ظهور کند، بازی نمایشی است. بازی 
نمایشــی می تواند کمک کند تا کودک 
از خــود مرکــزی بیرون آیــد و متوجه 
بیرون خود شــود و همچنین به کودک 
فرصت می دهد تا شــخصیت درونی 
خود را آشــکار کند. اگرچه بازی های 
تقلیدی و نمایشــی با هم مشترک اند و 
در حقیقت بازی نمایشــی خود نوعی 
از بازی تقلیدی است؛ اما نکته ظریف 
این جاست که در بازی تقلیدی، کودک 
ســعی به تقلید نقش دارد، در حالی که 
بازی نمایشــی کودک عــالوه بر تقلید 
نقش، انتظار خود از آن نقش را نیز بیان 

می دارد.
بازی های نمادین :

بازی های نمادین نقطه اوج بازی های 
کودکانه است که از حدود یک و نیم یا 
دو ســالگی آغاز می شــود و در پنج و 
شش سالگی به کمال خود می رسد، و تا 
هشت و نه سالگی نیز ادامه می یابد. در 
واقع، بازی نمادین زمانی آغاز می شود 
که کودک به تدریج زبان می گشــاید و 

توانایی کاربرد عالیم و نمادهای زبان را 
دارد. بازی هــای نمادین، با بازی های 

تقلیدی و نمایشی تفاوت دارد.
دربــازی هــای تقلیدی و نمایشــی، 
کودک سعی دارد به اشیا و وسایل واقعی 
موجود در محیط خود دست پیدا کرده 
و با آن وسایل بازی کند اما در بسیاری 
از اوقات، محدودیت ها مانع دستیابی 
کودک به ابزار و وســایلی اســت که در 
بازی بــه آن نیــاز دارد. در این مرحله 
اســت که کــودک، برای حل مشــکل 
خــود، به بازی هــای نمادین روی می 
آورد و عناصری تازه وارد بازی کودکان 
می شــوند. واقعیت ها تغییر شکل می 
یابند. اشیایی که وجود ندارند به وسیله 
اشیای دیگر به نمایش گذاشته می شود.

بازی های تخیلی :
بازی های تخیلی ریشــه در خالقیت 
کودک دارند. تخیل کــودک به مرور و 
همگام با رشد ذهنی او از مرحله بازی 
ها خارج شــده و به صحنه داســتان ها 
و گفتارهای کودک کشــانده می شود. 
نظریه پــردازان معتقدند  رشــد تخیل 
کــودک در هنگام کودکــی و از طریق 
بــازی مــی تواند باعــث گــردد تا در 
زندگی بزرگســالی این کــودکان تبدیل 
نقاشــان،  نویســندگان،  هنرمندان،  به 

مخترعین و کاشفانی بزرگ گردند.

رتج میکل یا Mickel’s Diverticullum  عبارت از بقایای قنات 
Vitellin امعأ جنین بوده کــه در وجه Anti Mesanteric الیوم به 

 ۶۰ سانتی متری  Iliececal Valve  قرار دارد. 
ً
فاصله تقریبا

 Frequency   تکرر
در مطالعات اتوپسی وریکارد هایی که انجام شده است وقوعات 
Meckel Diverticullum در حدود ۲٪ در بین جوامع راپور داده 
 
ً
شده اســت. اگر چه تمام این کشــفیات نه بطور اتفاقی بلکه تماما
در جریان Laparatomy  و Laparascopy کشــف شــده است، 
موجودیت این انومالی در جریان حیات توام با حاالت تحدید کننده 
حیات بوده که در مطالعات جدید و عطف به گذشــته فریکونســی 
و موجودیــت همین اختالطــات در حیات کم بوده و ســرحد این 

اختالطات از ۴-۲۵ ٪ در مطالعات مختلف ثبت شده است 
از نظر تناسب و و قوعات 

در اشــکال عرضی و Symptomatic Diverticullum در نزد 
مریضان  نســبت مردها بر خانم ها ۳:۱ بوده و نســبت مردهانظر به 

خانم ها در اشکال غیر عرضی ۱:۱ میباشد.
از نظر ساختمان اناتومیک 

رتج میکل عبارت از یک انومالی والدی بوده که در برگیرنده هر سه 
طبقه امعأ رقیقه بوده و دارای اروا واحد می باشد.

   Rule of two به اساس قانون ۲ یا
1-  در ۲٪ اشخاص موجود میباشد .

2-  بطور متوسط ۲ انچ یا ۵ سانتی متر طول دارند .
3-  در حدود ۲ فیت دور تر از وال الیوسیکل قرار دارد .

از نظر تظاهرات کلینیکی
این انومالی ممکن به اشکال ذیل تظاهر نماید.

۱- بشکل یک ضایعه بدون عرض که در هنگام عملیات جراحی و 
یا Autopsuy دریافت میشود.

۲- رتج میکل میتواند به التهاب معروض شــود و اعراض سریری 
مشابه به acute appendicitis    را تمثیل کند.

۳- رتج میکل میتواند توسط اجسام اجنبی به تثقب معروض شود 
و اعراض و عالیم Peritonitis  را بوجود آورد.

۴- میتواند معروض به تغلف نوع Ileo-Ileal  شود.
۵- قرحات پپتیک از باعث قرار گرفتن اپیتیلیوم معده در رتج میکل 
به صورت غیر نورمال که حاوی حجــرات Oxyntic ) افراز کننده 
 Mellana در اطفال مشاهده شده و یکی از علل 

ً
اسید( بوده . و اکثرا

 قرحه مذکور تثقب نموده و یا بعد 
ً
در سنین ده سالگی میباشد و نادرا
از گرفتن غذا باعث درد می گردد.

۶- بازماندن قنــات Vetiline که بصورت Umblical Fistul و 
Discharge متحوی امعا از این فیستول تظاهر میکند.

 )Raspbery Tumor ( ۷- تومور تمشــکی شکل ناحیه ثروی یا
که به علت باز بودن نهایت ثروی قنات Vetilin بوجود میاید.

 Meckel ۸- شــرایط یــا باند هــای ویتیلنــی کــه از نهایــت
Diverticullum شــروع و به ثره ختم میگردد، این شرایط می تواند 
عروه معایی را به اختناق معروض کرده وســبب بوجود آوردن لوحه 

انسداد شده و یا به قسم زروه تدور الیوم عمل کرده می تواند.
اختالطات

 به شکل 
ً
 ذکر شد Meckle Diverticullum معموال

ً
طوریکه قبال

تصادفی در جریان پروسیجر های دیگر کشف شده و یا اینکه بعد از 
معروض شدن به اختالط در جریان Exploration دریافت می گردد 

که این اختالطات عبارت اند از:
یزی   Hemorrhage -۱ یا خونر

 از جملــه اختالطات معمول بوده که در حــدود ۲۰-۳۰ ٪ تمام 
انواع اختالطات را تشــکیل میدهد و این اختالط بیشتر نزد اطفال 
 نزد جنس مذکر معمول 

ً
بین ســنین ۲ سالگی و باالتر از آن خصوصا

 مریضان از خارج شــدن خون روشــن در مواد غایطه 
ً
اســت. اکثرا

شکایت داشــته که این خونریزی میتواند خفیف توام با دفعات فعل 
 Massive  و یا به شکل خونریزی وافر یا ) Heamtochezia( تغوط
که میتواند باعث شــاک نــزد مریض گردد موجود باشــد. و درجه 
خونریزی نظربه مقدار خونی که توسط مواد غایطه دفع میشود تعین 
می گردد. خونریزی میتواند توام با دردها و کرامپ های بطنی و یا عدم 

موجودیت درد و حساسیت بطنی باشد.
 خون به 

ً
اگر خونریزی ها به شــکل Massive و سریع باشد اکثرا

شــکل سرخ روشن  اشکار شده و در صورتیکه خونریزی کم باشد و 
   Tarry Stoolتوام با ترانزیت خفیف معایی باشد به شکل قیر مانند یا
مشاهده میشود که این حالت نزد مریضان که G I Bleeding دارند 

نیز مشاهده میشود.
Intestinal Obstruction  یا انسداد  امعأ 

یک اختالط دیگر دیورتیکل میکل بوده و در حدود ۲۰-۲۵ ٪ نزد 
مریضانی کــهSymptomatic Meckle Diverticullum دارند 
مشاهده میشود. تشــخیص این حالت قبل از عملیات مشکل بوده 
و در جریان تفتیش ممکن مشــخص گردد، دیورتیکل میکل سبب 
اصلی Obstruction را تشــکیل میدهد البتــه دیورتیکل میکل به 

میکانیزم های مختلف سبب Obstruction  شده می تواند.
۱- دیورتیکل میکل می تواند توسط یک باند فبروتیک          ص7

بازی های دوران طفولیت

رتج میکل
)  Mickel’s Diverticullum( 

دکمکیانو انیس- انیس کودک 

باغچه  شعر،  ادب وهنر
ُشکَوه ی اریکینطنزخبری:

»اتحادقیم« عنوان همایشــی 
ازجانــب  روزقبــل  بودکــه 
اعضــای بیروی سیاســی غذا 
درقصرمرمرین)بــاغ قاضــی( 
ســوء  خبرچینک  دایرگردیــد. 
های  بوری  ازعقــب  ما  تغذی 
دهد:   مــی  گــزارش  محفــل 
محتــرم  نخســت  درمحفــل 
رنگ  هفــت  قبای  »پیاز«کــه 
را دربرداشــت به بزرگداشــت 
ازمنابــع تصمیم گیری پیرامون 
ســرایی  ســخن  قیم«  »اتحاد 
کــرد. ازرونــد جهشــی نرخ 
اظهاررضایت  درنواحی شــهر 
نمــوده  تــالش محتکریــن را 
درضمن  خواند.  بخش  قناعت 
تا  خواســت  رهبری  ازهیئــت 
درتضعیــف روحیــه مــردم و 
ادامه وضع دردآور باشــندگان 
مامورین  خصــوص  به  شــهر 
کهنه پیزار ژنده پوش، متحدانه 
هریک   

ً
متعاقبا نماینــد.  تالش 

ازاعضــای انجمن مواد غذایی 
از جمله:

» آرد« ، »روغــن«، » برنج« 
از  نمایندگــی  بــه  و»شــکر« 
به  دررابطــه  متحدیــن خــود 
صعود نــرخ ها تمــاس گرفته 

مداقه  مــورد  را  »اتحادقیــم« 
نوبه  به  قرارداده گفتنــد: ماهم 
خــود خدمت قابــل مالحظۀ 
صعود  بیشــتر  هرچه  ادامه  در 
سرســام آور نرخها که ازآرمان 
دیرینه مابــوده نقش  ایفانموده 
 محتــرم »زغال« 

ً
ایــم. بعــدا

متخلــص بــه» ســنگ« کــه 
ســمت معاونیت را بــه عهده 
داشــت تدویرچنیــن همایش 
گفت:  نموده  تلقی  ارزنده  هارا 
ما  همنوعان  هــای  گردهمایی 
یکبار ضروریســت.  در هرماه 
خطاب  را  اخطاریــۀ  درضمن 
بــه هریک »چــوب«، »زغال 
بلوط« و »دیــزل« صادرنموده 
بنابرعدم  ازشما  هریک  افزود: 
رعایت اتحادقیم مجرم شناخته 

خواهیدشد. 
درایــن  افزایــد:  خبرمــی 
گردهمایــی »کچالو« درحالی 
کــه »زردک« و »شــلغم« آن 
را همراهی مــی کردند،گفت: 
اطمینان کامل دارم ازاین به بعد 
به پرستیژ  ماافزوده خواهدشد، 
زیرا کســی قادرنخواهد بود که 
مارا پت وپنهــان به منزل ببرد.  
جای ما روی قاب های ناشکن 

نــازو  نخــره خواهیم  به  بوده 
پرداخت.  

که  درحالي  »کچالو«  محترم 
ازفرط شادي اشك ازچشمانش 
شــورا  بااعضاي  ســرازیربود 
حلــف وفــاداري یــاد نموده 
افزود:  بعد ازین ارزش خودرا 

چندبرابر افزایش خواهیم داد.
 دراین همایش یکي از اشتراك 
اجازه  برایــش  کــه  کننــدگان 
بود  نشــده  داده  گفتن  ســخن 
مایان  ماگفت:  خبرچینــک  به 
هریــك »اریکین«، »شــمع« 
که  دیریســت  تیلی«  »چراغ  و 
مصروفیــت هاي زیــاد داریم 
به خصــوص درین مــاه های 
اخیــر کــه قاعــد بــزرگ ما، 
به جرم عدم حضورش  »برق« 
درمحافــل و مجالس توســط 
انقالبي  اختصاصــي  محکمه 
بود،  به حبس  گردیده  محکوم 
خدمات شــایان و قابل لمسی 
را در ایــن شــهر انجــام داده 
ایــم. مانیزحرف هایی به گفتن 
داشــتیم لذا ازمقام عالیه امید 
واریم که خدمــات مارا نادیده 
نگرفتــه درآینده مارا ازین مزایا 

نگردانند.  محروم 

ن-فروتن 



موضوع: در مورد اعالن داوطلبی مجدد 
بادی پاس  فلتربــاب و  تدارک روغنیات، 

وسایط و جنراتورها.
شماره داوطلبی:

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل از تمام 
داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید. تا در 
پروسه داوطلبی مجدد؛ روغنیات، فلترباب و 
بادی پاس وسایط و جنراتورها تحت موافقتنامه 
چارچوبی این وزارت بابت سال مالی 1401 
و 1402 اشتراک نموده، شرایط اهلیت و تمام 
معیارات مندرج قانــون تدارکات، طرزالعمل 
تدارکات و شــرطنامه چهارچوبی را رعایت و 
آفر سربسته منضمه جواز فعالیت خویش را به 
زبان )دری یا پشــتو( از تاریخ نشر اعالن الی 
)21( روز ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رســیده 

و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
داوطلبــان میتوانند شــرطنامه را از آدرس: 
»ناحیه 9، ریاســت تدارکات منــزل تحتانی 
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل« به دست 
آورده، و تضمین آفر مبلغ )25000( بیســت 
و پنــج هزار افغانی به شــکل گرنتی بانکی یا 
پول نقد را در داخل آفر سربســته خویش ارائه 
دارند. توزیع شرطنامه و تســلیمی آفرها الی 
ساعت )09:30( بجه قبل از ظهر )21( روز 
بعد از نشــر اعالن کــه آخرین ضرب االجل 

تسلیمی آفرها میباشد، صورت می گیرد.
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
»بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون 
تدارکات به اطالع عموم رسانیــده میشود که 
نـــــــوی کابل بانک در نظر دارد پروژه ارائه 
خدمات11 خط ارتباطی E1 نوی کابل بانک 
تحت دوالت خویش دارای شمــاره داوطلبی

 را با شرکت محدود المســئولیت تیلی کام 
دبویلپمنت کمپنی افغانســتان کورپوریشــن 
دارنــده جوازنمبــر )10079-1( بــه قیمت 
مجموعی ســاالنه مبلغ )990,000( افغانی 

عقد قرار داد نمایند.
اشــخاص  حقیقــی و حکمی کــه هرگونه 
اعتــراض در زمینــه داشــته باشــند میتوانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این اعالن 
الــی 7 روز تقویمی طور کتبــی توام با دالیل 

موجه آن به نوی کابل بانک ارائه نمایند .
 این اطالعیه به معنی عقــد قرارداد نبوده و 
الــی تکمیل میعاد فوق الذکــر و طی مراحل 

قانونی بعدی قرار داد عقد نخواهد شد.«
آدرس:  دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهر نو 

طره باز خان وات کابل – افغانستان .۳۵۵۷
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
ریاســت آبرســانی و فاضالب شهری زون 
کابل در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 
۲۲ جریب ملکیت خویش واقع ساحه خواجه 
بغرا در مربوطات ناحیه پانزده شــاروالی شهر 
کابل را از طریق داوطلبــی به مزایده باز ملی 
برای مدت۳ ســال تقویمی بــه کرایه /اجاره 

دهد.
بدینوسیله از تمام اشخاص حقیقی و حکمی 
کــه عالقمند به کرایــه / اجــاره گرفتن زمین 
متذکره باشــند تقضا به عمل میاید  ، از تاریخ 
نشــر اعالن برای مدت ۳۰ روز تقویمی الی 
ساعت ۳:۳۰ عصر روز چهار شنبه مورخ ۱۰ 
/۱۴۴۴/۷ هـ. ق که مصادف میشود به تاریخ 
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ هـ. ش جهت اخذ شرطنامه به 
آدرس ذیل مراجعه نموده و اسناد  شرطنامه را 
دربــدل مبلغ ۱۰۰۰ یک هزار افغانی پول غیر 

قابل برگشت بدست آورده می توانند.
تضمین آفر مبلــغ ۵۰۰۰۰۰ پنجصد هزار 
افغانی پول نقد و یا تضمین بانکی می باشــد 
. جلســه آفرگشــایی به روز پنجشــبه ساعت 
۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱۴۴۴/۱۱/۷ ه. 
ق که مصادف میشود به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ 
هـ. ش در تاالر گوهر شــاد بیگــم منزل اول 

تعمیر ریاست آبرسانی تدویر می گردد.
آدرس : مدیریت عمومی تدارکات ، ریاست 
آبرســانی زون کابل ، واقع ســرتپه کارته نو ، 

ناحیه هشتم شهر کابل.۳۵۴۶
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم صفــت اللــه  فرزند هدایــت الله  
ولدیت بسم الله دارنده تذکره نمبر  ) ۷۱۸۳۳( 
)جلــد دوم متفرقه ۱۳۸۷ صفحــه ۴۶ ثبت 
۲۲۹( مســکونه اصلی والیت ننگرهار مالک 
امتیاز دواخانه لمر واقــع ناحیه پنجم والیت 
کابل طی درخواستی عنوانی مقام محترم اداره 

ملی غذا و ادویه افغانستان عارض و خواهان  
فروش امتیــاز دواخانه  خویش  باالی محترم 
نصرت الله فرزند عبدالعلیم ولدیت روشندل  
دارنده تذکــره شــماره )  ۱۲۰۰-۰۹۰۴۰-
۱۴۰۰ ( مسکونه اصلی والیت  کابل گردیده 

است .
اشخاص موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی 
مــدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۵۴۷
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
فرزند محمد سلیم  قرلق  محترم عبدالواحد 
قرلق ولدیت محمد حســین  دارنــده تذکره 
نمبر  )  ۴۹۱۲۸-۰۹۰۰-۱۳۹۸ ( مســکونه 
اصلی والیت پروان مالک دواخانه واحد واقع 
ولسوالی شــیخ علی والیت پروان عنوانی این 
اداره عارض وخواهان فــروش امتیاز دواخانه  
خویــش  بــاالی محترم احمد چمــن فرزند 
محمد حســین  ولدیــت  علی رضــا دارنده 
تذکره شماره ) ۳۲۹۶۶۰۵۴( مسکونه اصلی 

والیت بامیان گردیده است .
اشخاص موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی 
مــدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۵۴۴
 ***

اطالعیه فروش امتیاز شفاخانه  
محترم محمد طارق فرزند ســیف الرحمن 
مالک شــفاخانه معالجوی کابــل اطلس که 
 ذریعــه مکتوب نمبــر ۵۵۶۴۰۱ مورخ  

ً
قبال

 از طریق این ریاســت 
ً
۱۳/ ۵/ ۱۴۰۰ رســما

در مربوطات ناحیه  چهارم شــهر کابل افتتاح 
گردیده است طی درخواستی جداگانه به مقام 
محترم وزارت صحت عامــه خواهان فروش 
امتیــاز شــفاخانه معالجــوی خویش باالی 
محتــرم داکتر محمد نبــی فرزند غالم محی 
الدین گردیــده که مقام محتــرم احکام الزم 

ارشاد فرموده اند.
اشخاص ، موسســات و دوایر دولتی که در 
مورد شفاخانه معالجوی مذکور ادعای داشته 
باشند از تاریخ نشــر اعالن الی مدت ده یوم 
به وزارت صحت عامه آمریت عرضه خدمات 
بخش صدور جــواز خصوصی مراجعه نموده 

در غیر آن ادعای شان باطل می باشد.۳۵۵۶
 ***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
بدین وســیله به تاســی از فقره ۲ ماده چهل 
و ســوم قانون تدارکات به اطالع عموم افراد و 

اشخاص رسانیده می شود.:
شــاروالی ولســوالی بگرام  والیــت پروان 
بمنظــور جمــع آوری و انتقــال کثافــات از 
ســاحات مربوطه خویش در نظــر دارد یک 
عراده موتر مازدای مودل ۹۵ ماشــین ۴۰۰۰ 
کانفریشل اسناد قانونی بدون باقیداری جدید 

نسبی خریداری نماید.
بناء به آن عده اشخاص واجد شرایط رسانیده 
می شود اگر خواهش اشتراک را داشته باشند 
در خواســت های خویش را جهت اشــتراک 
گزاری در جلسه داوطبی باز و اخذ آفر به اداره 
شاروالی بگرام بسپارند و خود شان الی مدت 
۲۱ روز بعد از نشــر اعالن غرض داوطلبی به 
اداره شاروالی ولســوالی بگرام به ساعت ۱۰ 
قبل از ظهر حاضر شرطنامه را مالحظه نموده 

 اخذ می گردد.۳۵۴۵
ً
تضمین نقدا

 ***
اطالعیه فروش امتیاز دواخانه

محترم محمد نســیم  صدیقی  فرزند محمد 
صدیق الکوزی ولدیت  عبدالله جان الکوزی  
دارنده تذکره نمبر  ) ۱۳۹۹-۰۵۰۰-۷۰۶۳۸( 
مســکونه اصلی والیت کاپیســا وکیل شرعی 
دواخانه حمید شــهرام واقــع  ناحیه پانزدهم 
والیت کابل  طی درخواســتی به مقام محترم 
اداره ملــی غــذا و ادویه افغانســتان عارض 
و خواهان  فــروش امتیــاز دواخانه  خویش  
باالی محترم  محمد طاهر فرزند چراغ الدین 
ولدیت محمد رســول  دارنده تذکره شــماره 
۳۲۵۲۶۶۷۶( مســکونه اصلــی والیت    (

ننگرهار گردیده است .
اشخاص موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی 
مــدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 

افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 
اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۵۴۱

 ***
اطالعیه به اجاره دهی

 موازی ۳۰ متر مربع زمین دولتی واقع ساحه 
تونل سروبی به مدت ۳ سال آماده اجاره دهی 
میباشد اشــخاصیکه خواهش گرفتن ساحه را 
داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی ۲۱ روز 

به اراضی سروبی مراجعه نمایند.۳۵۵۰
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
موازی ۳۵ جریب زمین دولتی واقع ســاحه 
شــیر خان کچ ولسوالی ســروبی برای مدت 
۲۵ سال آماده اجاره دهی میباشد اشخاص و 
افرادیکه خواهش گرفتن ســاحه فوق را داشته 
باشند ۲۱ یوم بعد از نشــر اعالن به مدیریت 
سروبی مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه 

تضمین نقدا اخذ میگردد.۳۵۵۱
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
مــوازی ۱ جریب زمین دولتی واقع ســاحه 
شــیر خان کچ ولسوالی ســروبی برای مدت 
۲۰ سال آماده اجاره دهی میباشد اشخاص و 
افرادیکه خواهش گرفتن ســاحه فوق را داشته 
باشند ۲۱ یوم بعد از نشــر اعالن به مدیریت 
سروبی مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه 

تضمین نقدا اخذ میگردد.۳۵۵۲
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
مــوازی ۸ جریب زمین دولتی واقع ســاحه 
شــینه  غوندی ولسوالی ســروبی برای مدت 
۲۵ سال آماده اجاره دهی میباشد اشخاص و 
افرادیکه خواهش گرفتن ســاحه فوق را داشته 
باشند ۲۱ یوم بعد از نشــر اعالن به مدیریت 
سروبی مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه 

تضمین نقدا اخذ میگردد.۳۵۵۳
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
مــوازی ۱ جریب و ۵۰۰ متــر خرابه ۵۰۰ 
متر آباد زمین دولتی واقع ســاحه شــیر خان 
کچ ولســوالی ســروبی برای مدت ۲۰ سال 
آماده اجاره دهی میباشد اشخاص و افرادیکه 
خواهش گرفتن ســاحه فوق را داشــته باشند 
۲۱ یوم بعد از نشر اعالن به مدیریت سروبی 
مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه تضمین 

 اخذ می گردد.۳۵۵۶
ً
نقدا

 ***
اطالعیه به اجاره دهی

موازی ۱۰۰۰ متــر مربع زمین دولتی ۳۰۰ 
متر هوتل و ۷۰۰ متر خرابه واقع ســاحه شیر 
خان کچ ولســوالی ســروبی برای مدت ۲۵ 
ســال آماده اجاره دهی میباشــد اشخاص و 
افرادی که خواهش گرفتن ساحه فوق را داشته 
باشند ۲۱ یوم بعد از نشــر اعالن به مدیریت 
سروبی مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه 

 اخذ می گردد.۳۵۵۵
ً
تضمین نقدا

 ***
اطالعیه کرایه دهی

شــرکت حفــظ و مراقبــت مکروریان ها از 
تمام داوطلبان واجد شــرایط دعوت می نماید 
تا در پروســه داوطلبی کرایه دهــی دکان ها و 
جایدادهای ذیل که برای سه سال قرارداد عقد 

می شود، اشتراک نمایند:
1. دکان نمبرA- 026 به مســاحت 34.3 

متر مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
2.  دکان نمبر A-028 به مساحت 34.3 

متر مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
3. دکان نمبر A- 030 به مســاحت 35.1 

متر مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
4. دکان نمبر A-032 به مســاحت 39.5 

متر مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
5. دکان نمبر A - 035به مساحت 35 متر 

مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
6. دکان نمبر A-039 به مساحت 27.18 

متر مربع داخل مارکیت مکروریان اول؛
7. دکان نمبر G- 201به مســاحت 43.2 

متر مربع چهل باب مکروریان سوم الف؛
8. دکان نمبر G- 202به مســاحت 40.7 

متر مربع چهل باب مکروریان سوم الف؛
9. دکان نمبر G- 203 به مساحت 40.7 

متر مربع چهل باب مکروریان سوم الف؛
10. دکان نمبر G- 204 به مساحت 40.7 

متر مربع چهل باب مکروریان سوم الف؛
11. دکان نمبر D- 128 به مساحت 95.42 

متر مربع ساحه مطبعه آزادی مکروریان سوم؛
12. دکان نمبر D- 129 به مساحت 60 متر 

مربع ساحه مطبعه آزادی مکروریان سوم؛
بــه مســاحت    D-130 نمبــر 13. دکان 
103.08 متــر مربع ســاحه مطبعــه آزادی 

مکروریان سوم؛
14. دکان نمبــر D- 131  بــه مســاحت 
89.39 متــر مربــع ســاحه مطبعــه آزادی 

مکروریان سوم؛
15. دکان نمبر D- 134 به مساحت 64.18 
متر مربع ساحه مطبعه آزادی مکروریان سوم؛

16. دکان نمبر D-136  به مساحت 79.3 
متر مربع ساحه مطبعه آزادی مکروریان سوم؛

17. دکان نمبر F-166 به مساحت 41.42 
متر مربع ساحه انتری مکروریان سوم؛

18. دکان نمبر F- 168 به مساحت 41.42 
متر مربع ساحه انتری مکروریان سوم؛

19. دکان نمبر F- 169 به مساحت 41.42 
متر مربع ساحه انتری مکروریان سوم؛

بــه مســاحت   F- 170 نمبــر دکان   .20
43.32 متر مربع ســاحه انتــری مکروریان 

سوم.
شرکت های تجارتی و اشخاص حقیقی که 
خواهش اشتراک در جلسه آفرگشایی را داشته 
باشــند بعد از ارائه درخواست شرطنامه را از 
مدیریت تهیــه و تدارکات در بدل مبلغ ســه 
هزار افغانی پول بدون بازگشــت بدست آورده 
و آفرهــای خویش را مطابق شــرایط مندرج 
شــرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته بعد از ســپری شدن 21 روز از 
نشر اعالن غرض اشتراک در جلسه آفرگشایی 
به ســاعت 9:30 بجه صبح به شرکت حفظ 
و مراقبت مکروریان ها ارائه نمایند، کرایه ســه 
 در 

ً
ماهه طور تضمین آفر نظر به شرطنامه نقدا

جلسه اخذ می گردد. ۳۵۴۸
 ***

اطالعیه مفقودی
یک جلد زوجیت خط شــرعی به اسم بابه  
شــاه فرزند عبدالمجیب مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۳۵۴۹
 ***

اطالعیه نوی کابل بانک
قابل توجه مشتریان محترم نوی کابل بانک 

طوری که شما در جریان قرار دارید، پروسه 
اختتامیه حســابات سال مالی ۲۰۲۲ موفقانه 
به پایان رســید و اکنون عرضه خدمات بانکی 
از طریق نمایندگــی های  نوی کابل بانک در 

سراسر افغانستان به طور نورمال ادامه دارد. 
طبق معلومات بانک، در حســابات بانکی 
آنعده مشتریان گرامی که حد اقل از ۱۰  سال 
بدینســو هیچگونه داد و ستد )معامله بانکی( 
صورت نگرفته و حســابات شــان غیر فعال 
شده، که لست این حســابات غیر فعال طبق 
ماده ۷۵ قانون بانکداری در ویب سایت نوی 

کابل بانک نشر گردیده است. 
بدینوسیله به اطالع آنعده از مشتریان محترم 
که شامل لست اند، احترامانه رسانیده میشود 
تا بعد از نشــر اطالعیه هذا الــی ۹۰ روز به 
نزدیکترین نمایندگی نوی کابل بانک مراجعه 
نموده و فورم مخصوص را جهت فعال سازی 
مجدد حساب شــان خانه پری و طی مراحل 
نمایند، در غیر آن دارایی حســابات غیر فعال 
شــده، طبق احکام قانــون بانکداری به بانک 

محترم مرکزی انتقال و تحویل می گردد. 
اداره نوی کابل بانک

 بــه لینک ذیل 
ً
برای مشــاهده لســت، لطفا

مراجعه نمایید:
https://newkabulbank.af/
»20accounts.pdf٪dormant

۳۵۵۹
 ***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
»اداره نــوی کابــل بانک در نظــر دارد که 
تهیه وتدارک ماشــین های شمارش پول مورد 
نیاز خویش را به اعــالن داوطلبی باز داخلی 

بسپارد.
 شــرکت هایی که خواهش اشــتراک در 

ً
بنا

داوطلبی را داشــته باشــند در خواست های 
خویش را بعد از نشــر اعالن  در مدت بیست 
ویــک یوم بــه مدیریت عمومــی خدمات و 
تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک تســلیم 
نموده ، شــرطنامه را مالحظه و تضمین آفر را 

ارائه نمائید.« 
آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهر نو 

طره باز خان وات کابل – افغانستان. ۳۵۶۰
 ***

اعالن داوطلبی 
یونیــن اید در نظــر دارد تا بمنظــور تامین 
خدمات غیر مشــورتی برای کرایــه گیری به 
تعــداد ) ۶  ( عراده وســایط نقلیه نوع تونس 
) Town Ace(  برای استفاده انتقال پرسونل 
کلینیک ها در سطح شــهر و نواحی مربوطه 
مزار شریف. و )۲(  عراده واسطه نوع پکنیک 
) Picnic( و )۱(  واســطه نــوع کروال به دفتر 
والیتی این موسســه در مزار شــریف به کرایه 

گرفته می شود. 
معلومات و شرایط داوطلبی: 

- یونین اید یک موسســه غیر انتفاعی بوده 
و بمنظور کرایه گیری وســایط فوق الذکر، از 
داوطلبان واجد شــرایط جهت ارایه آفر های 

سربسته برای داوطلبی دعوت بعمل میآورد.
- داوطلبان واجد شرایط میتوانند معلومات 
مزید در خصوص این داوطلبی، با مراجعه به 

دفتر مرکزی یونین آید
 واقع: ســرک باغ باال، دهن نل، کوچه اول، 
خانه شــماره اول، از ســاعت ۰۸:۰۰ صبح 
الی ۰۴:۰۰ بعد از ظهــر، اعتبار از تاریخ ۴  
جنوری ســال ۲۰۲۳ الی   مــدت ۷ روز  ، 

بدست بیاورند.
- هنگام تســلیمی آفر قبل از ضرب االجل 
که بمدت ۷ روز اعتبار از نشر اعالن میباشد،  
موجودیت کاپی جواز شرکت شامل بسته آفر 

در پاکت سربسته الزامی میباشد.
تاریخ بازگشــایی آفر ها:  بعد از نشر اعالن 

بعد از ۷ روز  ساعت ۰۱:۰۰ بعد از ظهر.
جهت کســب معلومــات مزید به شــماره 

تیلفون و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید:
شماره 781659117)0( 93+

mutawakil.safi@unionaid. ایمیــل 
org

داوطلبی هذا رســما به اداره محترم بمنظور 
 UA-HO نشــر و چــاپ توســط شــماره

001/2023  صادر است.
 ***

موضوع: نشر اعالن تصمیم اعطای 
قرارداد 

بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و 
ســوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شــود، لوی څارنوالــی ا.ا.ا در نظر دارد، 
قــرارداد تدارک پــرزه جات مــورد ضرورت 
وســایط  این داره را با شرکت محترم تجارتی 
کارا آمو لمتید دارنــده جواز نمبر )44803( 
مبلغ)3،258،000( سه  قیمت مجموعی  به 
میلیون و دو صد و پنجاه و هشت هزار افغانی 
اعطاء نماید اشــخاص حقیقی و حکمی که 
هرگونه اعتراض در زمینه داشــته باشــند، می 
تواننــد اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این 
اعــالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم 
با دالیل آن به لــوی څارنوالی واقع داراالمان 
بالک B منزل اول آمریت تدارکات وفق احکام 

ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی 
تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
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افغاناعالنات

 موضوع : اعالن داوطلبی معدن سنگ نفرایت ساحه توره تنگه ولسوالی گوشته ننگرهار
ریاست تنظیم منرالها و کادستر از تمام داوطلبان تقاضا بعمل میاورد تا در پروسه داوطلبی معدن سنگ 

در مقیاس  کیلومتر مربع 28230.0نفرایت ساحه توره تنگه ولسوالی گوشته والیت ننگرهار که در مساحت 
یوم درخواست  02کوچک به قرارداد سپرده میشود عالقمندان میتوانند اعتبار از تاریخ نشر اعالن الی مدت 

 های خویش را به ریاست عمومی تنظیم منرالها ارایه نمایند.

مساحت  کوردینات
km2)) 

نوع مواد 
 معدنی

نام 
 شماره والیت ولسوالی ساحه

D M S D M S 

توره  نفرایت 28230.0
 0 ننگرهار گوشته تنگه

02 22 2080 32 0. 0080 
02 24 082 32 0. 2080 
02 24 280 32 0. 2080 
02 22 2280 32 0. 2484 
02 22 0484 32 0. 30 
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در بخش سکتور صحی ...
وزارت   

ً
خاصتا و  اسالمی  امارت  رهبری  از  بناًء 

صحت عامه می طلبم که با درنظرداشت مجبوریت 
ها و فوریت های صحی در بخش معالجه امراض 
و...  قلبی  صحی  مغلق  امراض  سایر  و  سرطانی 
داریم  اختیار  در  الیق  صحی  کادرهای  که  هرچند 
ولی در نبود ادویه معیاری با کیفیت و نبود شفاخانه 
چند  یک  موجودیت  با  مدرن  و  مجهز  بزرگ  های 
انتظار خدمات صحی  توان  نمی  کادرهای ورزیده 
صددرصد را داشت. بناًء با هزینه عواید موجود در 
کشور و جلب کمک از سازمان های خیر و صحی 
صحی  نیازهای  تا  گیرد،  صورت  تالش  جهان 
شهروندان در داخل کشور مرفوع گردد، تا یک نظام 
صحی پاسخگو، مجهز و مدرن داخلی را در داخل 
سرسام  های  هزینه  فرار  از  که  باشیم  داشته  کشور 

آور نیز جلوگیری نماید.
شفاخانه  خدمات  سازی  معیاری  قسمت  در   

ً
ثانیا

و  داخلی  کیفیت  با  ادویه  تولید  و  خصوصی  های 
ادویه  که  زمانی  گیرد.  الزم صورت  توجه  خارجی 
اقتصاد  به  آمده  پایین  ها  هزینه  باشد،  کیفیت  با 
از  دقیق  تداوی  با  را  ما  مردم  کرده  کمک  مردم 
احتیاجی به خارج کشور نیز خالص می سازد. از 
مسئوالن وزارت صحت امارت اسالمی افغانستان 
می خواهیم تا در زمینه توجه جدی نمایند زیرا در 
حال حاضر در موجودیت ادویه بی کیفیت تجارتی 
مافیای صحی  به جیب  فراوان  هزینه  ما  فقیر  مردم 

می پردازند.
با  والیق  متخصص  کادرهای  تربیه  زمینه  در   
تا  گیرد.  صورت  گزاری  سرمایه  جهانی  معیارهای 
هزینه  با  ما  مردم  صحت  تأمین  و  سرمایه  فرار  از 
حفظ   

ً
خاصتا و  کشور  یعنی  دو  هر  اقتصاد  به  کم 

آبرو و عزت شان کمک گردد، تا هیچ وقت شاهد 
باجگیری های موجود نباشیم.

نگرانی مردم از میزان ...
ذرات معلــق خطرنــاک کــه ۲.۵ و۱۰ مایکرون 
درهرمترمکعب هوا می باشــد که ایــن دو آالینده 
هم ازسطح اســتندردها باال اند. واســتندرد های 
جهانی در سطح پائین قرار دارد که تا ۲۰ مایکرون 
درهرمتر مکعب است. ذرات معلق براساس حجم 

تشخیص و اندازه اش تعین می شود.
احمدفضــل احمدی باشــنده شــهرکابل در باره 
میزان آلودگی هــوای کابل و پیامدهــای منفی آن 
نظرخویش را نیز بیان داشت: اگردر واقع موشکافی 
دقیــق و مناســب با اوضــاع جهان و کشــورهای 
همســایه داشته باشــیم می بینیم که شهرما در چه 
وضعیت ناگوارقراردارد و این آلودی و گردوغبارآن 
چــه قدر به صحت و ســالمتی انســان ها و حتی 
حیوانات صدمات کوبنــده و خطر آفرین می زند.  
چون درترکیب ایــن آلودگی هــوا و گردوغبار چه 
قدر مواد شیمایی و ســمی خطرناک وجود دارد از 
اســتفاده زغال ســنگ آغاز و انواع تیر موترها و... 
شروع می شــود و آغاز یک پایان است و بنام مرگ 

خاموش یاد می شود.
 درحال که بیشــتراین آالینده ها از سرب، فلزات 
سنگین، جو، ســیماب و همچنان مواد رادیواکتیف 
و در کنارش خطرجدی تری زباله های آن اســت، 
چرا که زبالــه های آن هیچ وقــت از بین نمی رود 
بخاطرجلوگیری  جهان  پیشــرفته  کشــورهای  حتا 
از این مواد ســمی که برای مســموم ساختن انسان 
خیلی خطر ساز است پول های زیادی مصرف می 

رسانند. 
داکتر اسماعل متخصص داخله عمومی در مورد 
راهــکار برای جلوگیری از بحران آلودگی چنین می 
گوید: توصیه ما به کســانکی تکالف قلبی وشیش 
دارنــد وکودکان وافراد محســین بایــد درروزهای 
گردآلود ازخانه بیرون نشوند وشهروندان باید بیشتر 
معایات مصرف نماینــد که قدرت مقاومت بدن را 
باال می برد وهم چنان از ماســک استفاده نمایند، 
دیگراینکــه در خانه آب داغ را بــرای تبخیر بانند تا 
آالینده ها را برخود جــذب نماید. این آالینده ها 
ازطریق بینی مســتقیم داخل شیش ها شده و شیش 
ها را التهابی می ســازد و یا خون را ســرطانی می 

کند. صحت یعنی سالمتی و تن درستی. 
راشــید ســرداری باشــنده کابل از مردم ودولت 
 ازمردم 

ً
چنین خواست و توقع دارد: خواست ما اوال

اینســت که از افزایش آلودگی هوا جلوگیری نماید 
یعنــی اینکــه در قســمت پاکی محیط زیســت با 
شــاروالی همکاری نموده تا در یک محیط صحی 
وســالم زندگی کنیم و فرهنگ شهرنشینی را رعایت 
نمایند چون رســالت ایمانی وانســانی تمام مردم 
 از دولت انتظار داریم که ســبز نگر را 

ً
اســت. ثاینا

رشــد داد بخاطرکه دولت تمثل کننده شــهرپاک و 
کشور عاری از آلودگی هوا است. 

باتولیدانرژی برق درکشور  ...
 اگر جلغوزه کشور درپروسس و بسته بندی آن توجه 
صورت بگیرد، ارزش ساالنه آن به یک میلیارد دالر 

خواهدرسید. 
جلغوزه  مناسب،  بازار  و  مسیر  یک  نبود  در 
کشور  این  و  میشد  قاچاق  پاکستان  به  افغانستان 
جهانی  بازارهای  به  خود  محصول  نام  به  را  آن 
عرضه میکرد. اکنون با توجه به ارزشی که جلغوزه 
در  جلغوزه  این  که  شهرتی  و  دارد  افغانستان  برای 
بختانه  خوش  است،  پیداکرده  بینالمللی  بازارهای 
زمینه برای آغاز صادرات آن از طریق افغانستان نیز 

مهیاگردیده است. 
سابقه  درمورد  ما  ازهموطنان  یک تن  عبدالوهاب 
بامردم  چین  خلق  جمهوری  روابط  طوالنی 
ابراز  چنین  مختلف  های  درسده  افغانستان 

نظرنمود:
چنانکه از برگ های کهن تاریخ بر می آید از هزاران 

سال به این سو راهبان کشور پهناور چین به کشور 
 به والیت بامیان می آمدند. با کاروان 

ً
ما مخصوصا

بازرگانی، قندهار و هرات را طی می نمودند و در 
تجارت  را  قیمتی  احجار  و  ادویه  ابریشم  راه  مسیر 
دو  این  دیپلوماتیک  و  تجارتی  روابط  کردند.  می 
از هر  قرنها همیشه دوستانه، عاری  کشور سالها و 
طی  خصوص  به  است.  بوده  منازعه  و  تنش  نوع 
بیشتر از شصت سال اخیر روابط دیپلوماتیک میان 
مردم چین و افغانستان، یک بخشی از روابط دیرینه 
و بسیار کهن  دو کشور می باشد که حد اقل پیشینة 

دو هزار ساله دارد.
در گذشته ها افغانستان به حیث مرکزتقاطع فرهنگ 
های جهان بود  و اکنون امارت اسالمی می خواهد 
تا افغانستان باردیگر این موقف خود را بیابد و شرق 

را به غرب و شمال را به جنوب وصل کند.
اقتصادی  و  تجارتی  راه   چهار  و  دهلیز  افغانستان 
و  راه  درگذشته هفت  است.  بوده  منطقه  کشورهای 
تقاطع  بلخ مرکز  و  بلخ می آمد  به  ابریشم  یا شاخه 
به  شمال  رفت  و  آمد  مرکز  و  اجناس  مرکزتبادله  و 
جنوب و شرق به غرب کاروان ها بود. اگر بخواهیم 
و  بگذریم  بلخ  ازراه  باید  کنیم  احیا  را  ابریشم  راه 
ترانزیت  و  اموال  تبادل  مرکز  حیثیت  همان  بلخ 
جهانی را که درقرن دوم داشت،  اکنون هم ظرفیت 
کشوریست  افغانستان  کند.  پیدا  تواند  می  را  آن 
به  رعایت،   را  همجواری  حسن  زمان  هر  در  که 
حقوق همسایگی احترام خاصی قایل است و حد 
تعادل را در روابط دوستانه با تمام همسایگان خود 
که  هایی  راه  از  یکی  این  بنابر  است.  کرده  حفظ 
راه  است،  برقرارکرده  باهمسایگان  مارا  طرق وصل 

تجارتی ابریشم است. 
حال  در  کشور  دو  سیاسیون  که  شد  یادآور  باید 
حسن  این  نمایند  می  تالش  پیش  از  بیشتر  حاضر 
همجواری مستحکم تر شود و سیاست دو کشور در 
کشور  هردو  باشد.  دوستانه  همیشه  دیگر  هم  قبال 
تالش دارند این دوستی خلل ناپذیر دو کشور را با 
به طور دایم  ابریشم است  آن  نام  )راه تجارتی( که 
و قایم محکم گره کرده روابط سیاسی و تجارتی را 
نقش  احیای  با  دهند.  گسترش  منطقه  و  ساحه  در 
مجدد، افغانستان به حیث چهار راه عملی و واقعی 
در مسیر مطمین انتقال کاالها و انرژی در منطقه، 

اعتبار بزرگ منطقوی را کسب خواهد کرد. 
از  یکی  به  افغانستان  چطور  اینکه  به  رابطه  در 
اقتصادی و  مراکز و چهارراه عمده تمدن تجارتی، 
صادقانه  تالش  گردد،  مبدل  آسیا  براعظم  فرهنگی 
ازطرف مسئوالن کشورباید صورت بگیرد. در مورد 
پایپالین گاز و نفت، خط آهن و سرک  پروژه های 
سازی که مناسبات میان کشورها را گسترده تر می 

سازد سعی بی دریغ ضرورت است. 
تا زمانی که استقرارپولی ...

این  ایشان پرسیدم که چرا  از  به فروش می رسد.   
  70 کم  چیزی  من  سن  ؟گفت  است  قیمت  قدر 
سال است در این همین مدت تا که یادم است نرخ 
همین  از  است.  نشده  پایین  اما  رفته  بلند  همیشه 
شده  بلند  شان  های  سروصدا  مردم   امروز  خاطر 
هم  ومردم  باشد  می  سرد  و  خشک  زمستان  چون 
.کار  باشند  می  بیکار  مردم  اکثریت  و  چاره  بی 
توان  است  جدید  هم  دولت  نیست  ما  کشور  در 
در  دالر  .نرخ  نمایند  کمک  مردم  به  تا  ندارد  مالی 
مصرفی  کشور  افغانستان  است  بلند  منطقه  سطح 
یاید خداوند  از خارج می  ما  مواد  اکثریت  است  
کار  زمینه  بتواند  اسالمی  امارت  که  است  مهربان 
با  جهان  که  شرطی  به  اما  نماید  فراهم  مردم  به  را 
کار  این  .اگر  بیاید  کنار  افغانستان  اسالمی  امارت 
از  چون  شود  می  آرام  ما  وطن  که  شاءلله  ان  شود 
آرامی است  الله که  الحمد  این طرف  به  یک سال 
از  دزدان  گیری  راه  و  دزدی  شده  امن  کشور  تمام 

بین رفته است  .
حاجی محمد آصف که دو خروار چوب خرید ه بود 
ایشان پرسیدم که نرخ چگونه است ؟ موصوف  از 
نرخ  گذشته  سال  رود  می  باال  نرخ  سال  گفت:هر 
ها اندکی کم بود اما امسال نرخ ها باال رفته است، 
چون شرایط در کشور همین طور آمده است .دالر 

باال و پایین می آید نرخ ثابت وجود ندارد. 
می  موصوف   . است  تغییر  درحال  نرخ  همیشه 
نرخ  نشود،  تضمین  پولی  ثبات  که  زمانی  تا  گوید 
مسلًه  تنها  گفت  دارد،وی  قرار  حالت  همین  به 
یک  است  باال  گازهم  نیست،نرخ  میان  در  چوب 
تصفیه  چندان  هم  وآن   است  افغانی   70 کیلوگاز 
چند  تا  گاز  اما  آمده  پایین  گاز  نرخ  چه  گر  نیست 
از  ما  گفت  .وی  بود  چوب  نرخ  برابر  دو  قبل  ماه 
دارم   

ً
تقاضا ها  کشور  سایر  و  متحد  ملل  سازمان 

هزاران  خون  به  که  را  افغانستان  اسالمی  امارت  تا 
شهید و مجاهد  پیروز شده آن را در کنار خود داشته 
نمایند  رامطرح  آن   شناختن  رسمیت  به  وموضوع 
و ملت افغانستان را از این بدبختی نجات بدهند، 
به  ومردم  شده  امن  فضا  که  است  خداوند  فضل 
باشند  خواسته  که  والیتی  هر  به  توانند  می  راحتی 
،سفر نمایند .همین که موضوع به رسمیت شناختن 
صورت گیرد ،تمام وضعیت مردم  خوب می شود 
ودر قدم اول کار پیدا می شود زمانی که کار برای 
وجود  مشکالتی  دیگرهیچ  شد،  مهیا  فرد  یک 
نخواهد داشت .چون پروژه های عمرانی آغاز می 
ملت  شده  بالک  های  پول  که  آن  شرطی  .به  شود 
افغانستان توسط امریکاآزاد شود . ما به فردای وطن 
خویش باورمند استیم واز دولت خود حمایت می 
کنیم. شکران خداوند را می نماییم که کشور ما از 

چنگ اشغالگران آزاد شد.  
رتج میکل ...

 به جدار بطن ارتباط داشــته و تدور باند بدورادور 
امعأ سبب Obstruction را تشکیل دهد.

Diverticulitis  -۲  یا التهاب رتج میکل 
 Symptomatic این حالت در ۱۰-۲۰ ٪ اشکال
M.D واقــع شــده و اغلــب نزد اشــخاص کاهل 
 Acute بیشتر معمول اســت و اعراض آن مشابه به

Appendicitis  میباشد.
 Peritonitis و Perforation - ۳

۴-  انومالی ثره 
ایــن نوع انومالی ها در ۱۰ ٪ مریضان دیده شــده 
 Band و Sinus ، Cyst ،و در برگیرنــده فیســتول

فبروتیک میان دیورتیکولوم و ثره میباشد. 
 Chronic از نظــر کلینکی ممکــن نزد مریــض
انتــان  کــه   Discharge of umbilical sinus
ثانوی نیز بر آن عالوه شــده باشــد توام با تخریبات 
Excoriation جدار اطراف ثره موجود باشــد و یا 
اینکــه تاریخچــه Recurrent Infection ، التیام 
سینوس، تشکل ابسه های جدار بطن و درصورتیکه 
فیستول موجود باشد  Intestinal Mucosa ممکن 

باالی جلد ناحیه بطنی دریافت شود.
Canulation زرق مــواد کانترســت و اخــذ     
رادیوگرافی برای تشــخیص کامــل Tract و واضح 
 Surgical ســاختن آن کمک کننده بوده و در تعیین

Approach برای معالجه ضروری است. 
   Neoplasm -۵

نیوپالزم از جمله پتولوژی های کمتر معمول بوده 
و در حدود۴-۵ ٪ راپور داده شده است.

شــده  داده  راپــور  تومورهــا  مختلــف  انــواع 
کــه شــامل Leiomyoma کــه بیشــتر معمــول 
 Leiomyosarcoma ، Fibroma  ، اســت 
 Ectopic Gastric واقعــه  ویــک   Corcinoid

Adenocarcinoma نیز راپور داده شده است . 
 Vesicodiverticular Fistula -۶

 نزد دختران که فیســتول بین مثانه و میکل 
ً
خصوصا

است بوجود میاید.

 تداوی 
تداوی رتج میکل همیشه جراحی می باشد . 

اســتطبابات بــرای دیورتیــکل میــکل عرضــی: 
استطبابات مطلق برای Resection عبارت اند از: 

 Heamorrhge -۱
 Intestinal Obstrcution-۲

 Diverticulitis -۳
  Umblico ileal Fistulla -۴

 در حــاالت ذیل توصیه 
ً
 و Resection معمــوال

میشود.
۱- مریضان جوانتر از ۴۰ سال.

۲- دیورتیکل که طول آن بیشــتر از ۲ ســانتی متر 
باشد.

۳-دیورتیکل که عنق آن باریک باشد.
۴- دیورتیکل که باند فبروزی داشته باشد.

Ectopic Gastric Tissue موجود  اشــتباه   -۵
باشد.

 .  Inflamed Thickned Diverticula  -۶
برداشتن دیورتیکل سالم درموجودیت حاالتی مانند 
 Peritonites ، Crohn Disease ، Ucerative
Colitis و حاالت تهدیــد کننده دیگرحیات توصیه 

نمیشود.

چهار پروســیجر جراحی ممکن قرار ذیل پیشنهاد 
شده است:

 Diverticulectomy with suture  -۱
 closure of the base

 Wedge Resection of the intestinal  -۲
 containing the diverticulum with Suture

 .closure
 Segmental resection of the intestine -۳
 including the diverticulum and end to

. end anastomosis
 Division of the fibroses band with or -۴

. without diverticulectomy
 Broad Based Diverticumum یا رتج میکل 

دارای قاعده وسیع 
 Segmental Resectionدر نزد کسانیکه قاعده 
Diverticulum و سیع دارند و نزد شان خطر تضیق 
در صورت Wedge Resection نزد شــان موجود 
است توصیه میشود. تمام پروسیجرهای فوق توسط  
Hand swen Techniqus و یــا Staplers که به 
این منظور اســتفاده میشــود نظر بــه تصمیم جراح 
استفاده میشــود و استفاده وســیع از Staplers در 
جراحی در ســال هــای اخیر جراح را قــادر به این 
میســازد که قطع ســریع دیورتیکل را بدون باز شدن 
 از Sips و اختالطات بعد 

ً
یا لومن آن انجام دهد و قو

از عملیات جلوگیری میکند.
نیزبشــتر   Laprascopic Technique  

ً
اخیــرا

و   Meckle Diverticulectomy جهــت 
تکنالوژی  پیشــرفت  بــا   Intestinal Resection

مورد استفاده قرارمیگیرد.
  Early Post Operative Complication

اختالط مقدم بعد از عملیات 
واقعات اختالطی دز نــزد مریضان بعداز عملیات 
 Ileus ،Intestinal جراحی ۱۰-۱۲٪ بوده که شامل
 Anastomotic Leakage ، Intera abdominal

abscess و Pulmonary Embolism  میباشد.
یــا    Late Post Operative Complication

اختالط موخر بعد از عملیات 
 Small bowel در حدود ۶-۸ ٪ بوده و شــامل
 Obstruction due to Intestinal adhesion
میباشــد و راپور های Mortality مریضان جراحی 
در اشکال عرضی دیورتیکل میکل در حدود ٪۵-۲ 

ثبت شده است.
دوکتور برهان الدین ؛صدیقــی ؛ ترینر متخصص 

جراحی عمومی کاندید رتبه رنحوریاری  
عالیقدر امیر المؤمنین د یو شمېر ...

 فعالیتونه وستایل او ویې ویل چې: د شوری ګانو 
له لوري د ولس ډېر مشکالت حل شوي او ال باید 
دوامداره د ولس د ســتونزو حل تــه پاملرنه وکړي 
او پــه دې برخه کې خپلو مســئولیتونو ته ال هم ډېر 
متوجه شــي؛ ځکه علماء هغه قشر دی چې د دوی 

مسئولیت تر یوم القیامه پورې پای ته نه رسېږي.
 نن د الله تعالی په نصرت ســره یو اسالمي نظام 
حاکم ســوی، که علماء خپل مســئولیت په ســمه 
توګــه ادا نه کړي؛ نو د اللــه تعالی په وړاندې به یې 
د مســئولیت بار ډیر دروند وي؛ ځکه چي د دین د 
دعوت او د علم د عمل لپاره زمینه مساعده شوې او 

په مخکې یې هېڅ مانع یې نشته.
وروســته د علماوو د شوری ګانو اړوند کارونو او 
یو شــمېر نورو مســائلو باندې له علماء کرامو سره 
مشورې وشوې او د دوی وړاندیزونه واورېدل شول.
 علماء کرامو هم د اســالمي امــارت او ولس تر 
منځ د تل پاتــي اړیکې را منځتــه کولو، د ولس د 
ســتونزو حلولو، په والیتي اداراتو کې د اصالحاتو 
راوســتلو او د ال پرمختــګ په اړه مهمې مشــورې 

وړاندې کړې.
ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی 

نزدیک به 440 میگاوات برق ...
 وارد کشور خواهد شد.

آقــای منصور گفت: »قرارداد کــه صورت گرفته 
 ۴۴۰ میگاوات برق اســت که همین مقدار 

ً
تقریبا

در قرارداد گنجانیده شده است و طبق مواد قرارداد، 
آنان برای ما برق می دهند.«

در همین حال، شرکت برشــنا از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی می خواهد که در ســکتور انرژی 

در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
حکمت الله میوندی، ســخنگوی شرکت برشنا، 
گفت: »چندی پیش از کشور چین نمایندگان اتاق 
ســرمایه گذاری آمــده بودند آنــان در بخش تولید 
برق از زغال ســنگ ابراز عالقمندی کرده اند و آنان 
گفته انــد که می خواهند ۵۰۰ میگاوات برق در این 

بخش تولید کنند.«
هشتاد درصد برق افغانستان از ایران و کشورهای 
آســیای میانه به ویژه ازبیکســتان، ترکمنســتان و 
تاجیکستان وارد و بیســت درصد دیگر از بند های 

آبی، برق حرارتی و سولری کشور تامین می شود.
در ۹ ماه گذشته، بیش از ...

 استرالیا، ترکیه، سویدن، اوکراین و بلژیک صادر 
شده است.

عبدالســالم آخنــدزاده، ســخنگوی این وزارت 
ما  الحمدالله صــادرات جلغوزه  »امســال  گفت: 
ن به 

ُ
خوب بوده، توانســتیم تا پنج هزار و چهارصد ت

کشورهای مختلف صادرات داشته باشیم که قیمت 
آن در حدود ۵۳ میلیون دالر می رسد.«

وی افــزود: »بیش ترین صادرات جلغوزه به چین 
ن آن از 

ُ
 در حدود دوهزار و دوصد ت

ً
بوده که تقریبــا

طریــق دهلیز هوایی و زمینی به این کشــور صادر 
شده است.«

با این حال، شــماری از تاجران خواهان گسترش 
صــادرات ایــن محصول هســتند. به گفتــه آنان، 
حاصالت جلغوزه در ســال جاری بــه یازده هزار 

ن می رسد.
ُ
متریک ت

گاهــان اقتصــادی گفته اند که  از ســویی هم، آ
مســووالن وزارت صنعــت و تجارت برای ســایر 
محصــوالت زراعتی نیز بازاریابــی کنند و در کنار 
جلغوزه ســیاه، صادرات زعفران، انجیر و پسته را به 

بازارهای جهانی عرضه کنند.
شکایت ها از موجودیت ...

بریالی دیگر باشــندۀ شــهر کابل نیز شــکایت 
مشــابهی دارد و می گویــد، در حالی کــه دواهــا 
بی کیفیت هســتند، قیمت هایشــان هم نســبت به 
گذشــته افزایــش یافته اســت: »مدت پنج ســال 
می شود که مریض دار اســتم، وقتی دوا را می گیرم 
هیچ کیفیت ندارد، فکــر می کنی در بین تابلیت ها 
پودر را جابجا کرده باشــند، صدها تخته پرستامول 
و اموکسی ســلین بخری هیچ تأثیر ندارد، مسئولین 
باید کیفیت دواهای که وارد می شود را چک کنند، 

تا چه وقت این وضعیت باشد؟«
در همین حال ادارۀ ملی غذا و دوای حکومت با 
آن که می پذیرد این مشــکل هنوز هم در افغانستان 
وجود دارد، اما می گوید که تالش ها برای جلوگیری 
از ورود دواهــای بی کیفیت و فــروش آن از طریق 

دواخانه ها ادامه دارد. 
جاوید هژیر، ســخنگوی این اداره گفته اســت: 
»متأســفانه که مشــکالت دوایی از گذشته بوده و 
 روی 

ً
 هم وجــود دارد، ما فعال

ً
تا یک حــدی فعال

یک طرح جدیــد کار می کنیم، تمــام اقالم دوایی 
که توســط البراتوارهای ما نتیجه اش منفی به اثبات 
می رســد آن را از طریق صفحــات اجتماعی خود 
بدسترس رسانه ها هم قرار می دهیم تا هموطنان ما 
این دواها را که نتیجه شــان منفی است، خریداری 

نکنند.«
وی همچنــان گفت که تالش صــورت گرفته تا 
سهولت های بیشــتری در بخش واردات قانونی دوا 
برای تجار فراهم شود و کار روی این موضوع ادامه 

دارد.
برخی از خانواده ها می گویند، بخاطر پائین بودن 
کیفیت درمــان و داروها در افغانســتان از نهایت 
مجبوریت بیماران شــان را به کشورهای همسایه به 
ویژه پاکســتان انتقال می دهند، اما خانواده هایی که 
توان این کار را ندارند، به گفتۀ خودشان با خریداری 

دواهای بی کیفیت پول شان را هدر می دهند.
آغاز فعالیت موسسه ی اکتیت ...

 امارت اسالمی که کار در مقابل پول می باشد را 

عملی می نماید.
سیف الرحمن عمری ولسوال شیبر در سخنرانی 
خــود گفت: مــا از فعالیت هــا وبرنامه ریاســت 
احیاوانکشاف دهات و موسسات همکارشان تقدیر 
وقدردانی نموده و آماده هرنوع همکاری می باشیم، 
قابل یاد آوری است موسسه اکتیت، در ولسوالی 
شــیبر  برنامه هــای کار در مقابل پــول را از طریق 
شــوراهای انکشــافی، ترمیم ســرک، و پاک کاری 
کانال هــای آب زراعتــی تحت نظارت ریاســت 
انکشاف دهات انجام میدهد. و فامیل های نیازمند 
که توانایی کار ندارند به قیمت مبلغ ده هزار افغانی 

موادغذایی به آن ها خریداری می گردد.
متقاعدین بار دیگر برای ...

 که امارت اســالمی آمده اســت. امروز به فردا 
و از ایــن ماه به دیگر ماه می کنــد و حقوق ما داده 

نمی شود.«
وزارت مالیه می گوید که طرحی را برای پرداخت 
حقوق متقاعدین آماده کرده و آن را برای توشــیح به 

کندهار فرستاده است.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفته 
اســت: »در بودجه ســال روان ما در حدود چهار 
میلیارد افغانی برای معاشــات متقاعدین تخصیص 
دادیم و انتظار اســت که امرش بیایــد و پرداخت 
شروع می شود. پرداخت طبق سابق از روی کارت 
شــان به اکونت شان که در بانک ها دارند، پرداخت 

می شود.«
بربنیــاد آمارهای وزارت مالیــه، در حال حاضر 
بیــش از ۱۴۹ هزار متقاعدین کــه بیش از ۱۰ هزار 
آنان زنان اســتند، حقوق ســاالنه خود را به دست 

نیاورده اند.
فراگیری محصلین افغان ...

جوانان افغانســتان برای ادامه تحصیل اســت تا 
آنان به کشور خود برگشته و برای مردم شان خدمت 
کننــد. در حال حاضر مــا گنجایش ۸۰۰ محصل 
را در ایــن پوهنتــون داریم ما همــه امکانات را که 
شامل آموزش، سه وقت غذا و خوابگاه است برای 

محصلین به گونه کاملن رایگان فراهم می کنیم.«
میر رحمان ماهر، محصل، گفت: »استادان ما از 
تاشکند می آیند و درس های ما به گونه عالی جریان 

دارند.«
بعدی، می گوید: »در  امینی، محصل  عبدالقادر  
اینجا برای ما همه ی شــرایط آماده شده و از لحاظ 

همه چیز مکمل است.«
افغانســتان پس از چندین دهه گام های تازه برای 

ساخت خط    آهن برداشته است.
بیگ محمــد محمدی، محصل، گفت: »برای ما 
زمینه ی کار را مســاعد کنند تا بتوانیم در افغانستان 
به عنوان یک شــهروند و محصل دیــن خود را ادا 

کنیم.«
از سویی هم، مسووالن این پوهنتون می افزایند که 
از ۲ سال به این سو هیچ محصل از سوی افغانستان 

برای تحصیل به این پوهنتون معرفی نشده است.
گفتنی اســت که هم اکنون بیش از ۱۰۰ محصل 
افغانســتان در این پوهنتون سرگرم فراگیری آموزش 
اســتند و امکانــات فراگیری آمــوزش برای ۷۰۰ 

محصل دیگر نیز وجود دارد.
سیستم تولیدی فابریکه ذوب ...

حفظ محیط ســالم و مصون کار موثر اســت و 
از جانب دیگر زمینه رشــد ســرمایه گذاری بگونه 
ســنجش های مفید اقتصادی نتیجه بخش خواهد 

بود.
معین خدمات شــهری و حفظ محیط زیســت 
شــاروالی کابل ضمن تشــویق مالک فابریکه ملی 
ســتیل توقع برد که ســایر فابریکه داران سیســتم 
تولیدی خویش را با فلتر معیاری تصفیه دود مجهز 

نمایند.
فعال بــودن فلتر تصفیه دود در سیســتم تولیدی 
فابریکه داران پارک های صنعتی در ساحه پلچرخی 

حتمی و ضروری است.
قابل ذکر اســت که این فلتــر معیاری و مدرن از 
ســوی یک انجنیر افغان طراحی شده و ساخت آن 

نیز در داخل از کشور صورت گرفته است.
این نشــان دهنده صنعتی شدن افغان ها در آینده 

نه چندان دور خواهد بود.
د اسالم اباد له خوا ...

بل خوا، د ســود اګرۍ او پانګونــې خونه وایي، 
چې پاکســتان په کال کې ۲ میلیون ټنه تازه میوه او 
خوراکي توکي د افغانســتان له الرې د منځنۍ اسیا 
هېوادونــو ته لېږدوي او نوي محدودیتونه به د دواړو 
هېوادونو ټرانزیټ او راکړې ورکړې ته زیان ورسوي.
د ســوداګرۍ او پانګونې خونــې د مدیره پالوي 
اسیا  الکوزی څرګندوي:»له منځنۍ  غړی خانجان 
ګاز، تېل واروو او همدارنګه پنبه واردوو او اوسپنیز 
توکي لېږدوو په خپله زیان کوي او منځنۍ اسیا زیان 

کوي.«
هاخــوا، د صنعــت او ســود اګــرۍ وزارت ډاډ 
ورکوي، چــې د اســالمي امارت اســتازي د دې 

ستونزې د حل لپاره اسالم اباد ته تللي دي.
 د صنعت او ســوداګرۍ وزات ویانــد آخندزاده 
عبدالســالم جــواد وایي:»زموږ پر ســوداګرۍ او 
خصوصي سکټور فشار مه راوړئ له هغې پرته موږ 
اړ کېږو چې په بدیلو الرو فکر وکړو. او ان شــاالله 
موږ هڅه کوو زموږ استازي تللي چې ورسره خبرې 

وکړي او دا ستونزه حل شي.«
افغانســتان له چیــن، مالیزیــا، اندونیزیا هند او 
اروپایي هېوادونه نه خپل توکــي د کراچۍ بندر له 
الرې واردوي او اســالم اباد په ځلونو له دغه بندر 
نه د افغانستان د توکو د ټرانزیټ پروړاندې ستونزې 

راوړالړې کړې دي.
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شــیخ الحدیــث نورالحــق انور، 
رئیــس عمومــی اداره امــور امارت 
اسالمی افغانستان روزگذشته با هیأت 
کمیســیون حل مشــکالت شیعیان 

افغانستان در دفتر خود دیدار نمود.
در این دیدار مولوی حافظ ذاکرالله 
قانت و محمد حسن شریفی بلخابی 
به نمایندگی از هیأت مذکور صحبت 

کردند
و مشکالت شان را با شیخ نورالحق 
در میان گذاشــتند و خواستار حل آن 

شدند.

 شــیخ الحدیث نورالحــق انور به 
هیأت مذکور در مــورد اطمینان داد 
و افزود که حل مشــکالت کمیسیون 
مذکور را با مقامــات ذیربط در میان 
گذاشته و در این زمینه اقدام خواهند 

کرد.
شیخ الحدیث نورالحق انور گفت، 
اتحاد  بــرای  اکنون فرصــت خوبی 
افغان ها فراهم شــده است و امارت 
اســالمی به هیچ کســی اجازه نفاق 
افگنی را میان اقوام افغانستان نخواهد 

داد.

بســیاری از متقاعدین از تأخیر 
در  پرداخــت حقــوق شــان  در 
یک ونیــم ســال اخیر، شــکایت 

می کنند.
آنان می گویند که با مشــکالت 
توان  و  اقتصادی روبه رو هســتند 
خانواده های  نیازمندی های  تامین 
شان را در این فصل سرما ندارند.

الینا، بیش از ۳۰ ســال خدمت 
کرده اســت، می گوید که بیش از 
یک ونیم ســال می شود که حقوق 

تقاعد خود را نگرفته است.
الینا گفت: »در خانه چهار هزار 
میتم )می دهم( هیچ چیزی  کرایه 

برای ســوخت تاحال نداریم. سه 
فامیل استیم و هیچ چیزی نداریم 

که بخوریم.«
امارت  از  کننــدگان  اعتــراض 
اســالمی می خواهنــد که حقوق 

تقاعد شان را بی درنگ بپردازد.
میــر عالم شــاه، تقاعد شــده، 
یــد: »شــما می توانیــد از  می گو
خانه ها دیدن کنید و مراجعه کنید 
اطفال شان به ســوءتغذی گرفتار 

شده اند.«
دیگر،  متقاعد  یــک  الله،  ذبیح 
ســال  یک ونیم  »مدت  می گوید: 

می شــود                         ص7

د افغانستان برېښنا شرکت 
پیاوړي او تخنیکي انجنیران 
له ډېرو جدي او نه ســتړې 
وروسته  ځلو  هلو  کېدونکو 
وتوانېــدل چې تېره شــپه د 
– هرات وارداتي  ترکمنستان 
برېښــنا د دوو نړېدلیو پایو 
د رغېدلــو چــارې چــې 
ددې والیت رباط ســنګي 
بقرچر سیمه  په  ولســوالۍ 
کې د توپــان او یخبندان له 

امله نړېدلې وې، په اساســي ډول 
بشپړې کړي چې په دې سره هرات 
ته د ترکمنستان وارداتي برېښنا بېرته 

عادي حالت ته را وګرځېده. 
د یادونې ده چــې د یادو پایو په 
ویجاړېدو او د ترکمنستان – هرات 
وارداتي برېښــنا له پرچــاو کېدو 

سره سم د برېښنا شرکت تخنیکي 
کارکوونکو د لنډمهالو پایو په درولو 
سره هرات ته د ترکمنستان برېښنا 

نښلولې وه.

به منظور جلوگیــری از آلودگی 
هوای کابل مالــک فابریکه ذوب 
آهن ملی ســتیل در ســاحه پارک 
های صنعتــی در فابریکه تولیدی 
مربــوط خویــش فلتــر معیاری 
تصفیه دود را به ارزش ۱۶۰ هزار 

دالر امریکایی مجهز کرد.
سجستانی  خالد  محمد  مولوی 
معیــن خدمات شــهری و حفظ 
محیط زیست شــاروالی کابل از 

ســاحه فعالیت این متشبث دیدن 
نموده از اقدام وی قدر دانی نمود.
فلتر تصفیه دود سیستم تولیدی 
فابریکــه ذوب آهن ملی ســتیل،  
۹۹ در صــد دود را فلتر می کند و 
از دود بازیافت شده برای تولیدات 
صنعتی از قبیل ســاخت پنســل، 
رنگ بوت و دیگر موارد اســتفاده 
اعظمی خواهد نمود. این کار  از 

یک سو برای              ص7

ترمز  شــهر  در  پوهنتــون  یک 
اوزبیکستان، محصلین افغانستان 
را در بخش های مدیریت خط آهن 

و زبان ازبیکی آموزش می دهد.
در همیــن حال، محصالنی که 
در این پوهنتون ســرگرم تحصیل 
استند، امیدواراند که پس از پایان 
تحصیل در کشــور شــان به کار 

گماشته شوند.
امور  اوف، معاون  فرخ رمضان 

محصالن پوهنتون ویژه محصلین 
افغانســتان در ازبیکستان، گفت: 

اتباع  پوهنتون،  اساســی  »هدف 
افغانستان جلب            ص7

د افغانستان- پاکستان د سوداګرۍ 
ګــډه خونه وایــي، چې پاکســتان د 
افغانســتان پــر ټرانزیټــي توکي نوي 

محدودیتونــه لګولي او ســوداګر له 
کراچۍ بندره خپل توکي په اسانۍ سره 

نه شي را لېږدوالی.

 د افغانستان- پاکستان د سوداګرۍ 
د ګډې خونې رییس نقیب الله صافی 
وایي:»ســتونزه په اینوایــس کې ده او 
د پاکســتان حکومت د ډېرونو، برقي 
ســامان االتو، درملو، غوړو او بورې 
بانــدې اینوایــس لــه ۳۰۰ تر ۶۰۰ 

زیاتوالی راوستی دی.«
د ســوداګرۍ او پانګونــې خونــې 
سرپرســت محمــد یونــس مومند 
ووېیل:»دغه کار په نړیوالو اصولو کې 
مطابقت نه لري هېڅوک حق نه لري 

چې له موږ انوایس واخلي.«     ۷مخ

بــه منظور شــریک ســازی به 
موقع  اطالعــات، در تمام ادارات 
حکومتی بلخ٬ مسئول روابط عامه، 

تعیین شده است.
اللــه نورانی رئیس  مولوی ذبیح 
در  بلــخ  فرهنــگ  و  اطالعــات 
صحبتی با آژانــس باختر گفت:به 
خاطر تســریع روند اطالع رسانی 
و تطبیــق قانون حق دسترســی به 
روابط  مســئول  تعیین  اطالعات، 
عامه در دوایر حکومتی، نیاز مبرم 

و اساسی شمرده می شود؛ ازاین رو 
در تمام اداره های دولتی،مســئول 
روابــط عامه تعیین و بــه کار آغاز 

کردند.
سید سجاد موسوی از خبرگزاری 
»صدای افغان« با اســتقبال ازاین 
ابتکار ریاست اطالعات و فرهنگ٬ 
آن را گام مثبت در راســتای تامین 
ارتباطــات میان رســانه ها و نهاد 
هــای حکومتی و تســریع روند، 

اطالع رسانی عنوان کرد.

مراقبت  و  ریاســت کار، حفظ 
دو  کار ساخت  کابل،  شــاروالی 
اتصالی درساحۀ خوشحال  سرک 
پنجم  ناحیۀ  درمربوطــات  مینه، 
شــهرکابل را نود درصــد تکمیل 

کرده است. 
بــه گــزارش آژانــس باختــر؛ 
مســئوالن ریاســت کار، حفظ و 
مراقبت شاروالی کابل می گویند:  
)ج(  قســمت  اتصالــی  ســرک 

خوشــحال مینه با درنظر داشت، 
تدابیر زمســتانی بــه درازای یک 

هزاروپنجاه متر وپهنای ســی متر 
درحال ساخت است     ص7

له  آبــاد ښــاروالۍ  د جــالل 
 ۱۱.۷ ناحیه کې د  اتمه  په  لوري 
میلیونــه افغانیــو په لګښــت د 
کېدو  کانکرېټ  د  ویالو  او  سړک 

چارې پیل شوې دي.
ښــاروالۍ  آبــاد  جــالل  د 
اړوند د  مســئولین وایي، د ښار 
اتمــې ناحیې په ملنګ جان مېنه 
کې د جــالل آباد ښــاروالۍ له 
لوري د ۷ مترو پــه پلنوالي د یو 
دواړو  کیلومتر سړک چارې چې 

لورو تــه  ۲ کیلو متره ویالې هم 
لــري د کانګرېــټ کولو چارې 

پیل کړې دي.
او  تخنیکــي  د  ننګرهــار  د 
وایي،  ریاست  چارو  ســکتوري 
په دغه سړک باندې ۱۱.۷میلیونه 
افغانۍ لګښــت راځي، چې ټول 
آباد ښاروالۍ له داخلي  د جالل 
عوایدو ورکول کېږي او چارې به 
یې په شــپږو میاشتو کې بشپړې 

شي.

 رئیس اداره امور:

امارت اسالمی افغانستان به هیچ کسی اجازه نفاق افگنی را نخواهد داد

تالش برای تقویت اطالع رسانی به موقع د اسالم اباد له خوا د افغانستان په ټرانزیټي توکو بندیز 
نهادهای حکومتی دربلخ

د ترکمنستان – هرات وارداتي برېښنا بېرته عادي
 حالت ته را وګرځېده

کارساخت ۲ سرک اتصالی در ساحۀ خوشحال مینه 
درحال تکمیل شدن است 

سیستم تولیدی فابریکه ذوب آهن ملی ستیل فراگیری محصلین افغان در بخش های خط آهن و زبان در ترمز 
مجهز به فلتر معیاری تصفیه دود شد

متقاعدین بار دیگر برای پرداخت 
حقوق شان گردهمایی کردند

ننګرهار کې د ۱۱.۷ میلیونو افغانیو په لګښت 
د یوې پروژې چارې پیل شوې

اردوی روسیه در اعتراف نادر اعالم 
کرد که ۶۳ ســرباز روســی در حمله 
موشــکی اوکرایــن به پایــگاه نظامی 
موقت در نزدیکی شهر دونتسک کشته 
شــدند. این شــهر اوکراین زیرتصرف 

روسیه است.
پس از آنکه اردوی اوکراین و شــبکه 

های اجتماعی حامی روســیه از کشته 
شــدن صدها تن در ایــن حمله خبر 
دادند، روسیه کشته شدن سربازان خود 

را تایید کرد.
بالفاصله  همچنین  روسیه  نیروهای 
به مناطق مختلــف و پایتخت اوکراین 
حمالت راکتــی را آغاز کردند. اردوی 
اوکراین مدعی شد که ۴۴ راکت روسی 
را روز دوشنبه در هوا ازبین برده است. 
با این حال، تأسیسات برق در اثر این 
تخریب وبسیاری مردم از جریان برق 
و امکانات گــرم کردن خانه های خود 

محروم شده اند.

نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داد 
قرار است که ســپاه پاسداران به عنوان 
گروهی تروریســتی معرفی شــود. در 
این گزارش آمده این اقدام در پی بیش 
از ۱۰ توطئه ســپاه برای ربودن یا قتل 
افراد در بریتانیا در ســال گذشته انجام 
خواهد شــد و می توانــد در هفته های 
آینده عملی شــود. به گفتــه تلگراف، 
تام توگندات، وزیر امنیت، و ســویال 
براورمن، وزیر کشــور، هــر دو از این 
اقدام که انتظار می رود ظرف چند هفته 
آینده اعالم شود، حمایت می کنند. در 
صورت انجام ایــن اقدام عضویت در 

سپاه، شرکت در جلسه های آن، حمل 
آرم آن در انظار عمومی و یا تشویق به 
حمایــت از فعالیت های آن در بریتانیا 
جرم محســوب می شود و سپاه همرده 
گروه هایی مانند داعش و القاعده تلقی 

خواهد شد. 

آنتونی بلینکــن، وزیر امور خارجه 
بــا کین کانگ  او  امریــکا می گوید، 
وزیــر امــور خارجــه آینــده چین، 

صحبت کرده است.
 به حیث ســفیر چین در 

ً
کین قبــال

امریکا کار می کرد. بلینکن در توییتی 

نوشت که آنها در مورد »روابط امریکا 
ارتباطی  و چیــن و حفــظ خطــوط 

کردند. باز«،گفتگو 
بلینکن خاطر نشــان کــرد که کین 
برای نقش جدیدش واشــنگتن را ترک 
می کنــد. کیــن ۵۶ ســاله جایگزین 
وانگ یی می شود که یک دهه به حیث 
وزیر امــور خارجه کار کــرد. اما او 
در ماه اکتوبر به دفتر سیاســی حزب 
کمونیســت چین ارتقــا یافت، جایی 
کــه انتظار می رود نقش بیشــتری در 

سیاست خارجی ایفا کند.

 اعالم 
ً
بریتانیا رســما وزارت خارجه 

کرده که واردات گاز مایع از روسیه را به 
حالت تعلیق درآورد. اقدامات مشابهی 
توســط اکثر کشــور های منطقه بالکان 
نیز انجام شــده اســت. این وزارت در 
بیانیه ای اعالم کرد که برای جلوگیری از 
درآمدهای جنگ غیر موجٔه روسیه علیه 
اوکراین، دست به این اقدام زده و از سایر 
کشورها هم انجام چنین کاری را تقاضا 

کرده است.
بریتانیا، ســال گذشته ۷۵ میلیارد متر 
مکعب گاز از روسیه به ارزش ۳ میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون دالر وارد کرد.
شرکت گازپروم روســیه که انحصار 
می کنــد،  کنتــرول  را  گاز  صــادرات 
می گوید که صادرات گاز این کشور در 
۱۱ ماه سال گذشــته ۴۴ درصد کاهش 

یافته است.

اخبار جهان

کشته شدن ۶۳ سرباز روسی در اوکراین

سپاه پاسداران ایران به عنوان گروهی 
تروریستی معرفی می شود 

گفتگویی در مورد روابط امریکا و چین و حفظ 
خطوط ارتباطی باز

بریتانیا واردات گاز مایع از روسیه را به حالت 
تعلیق درآورد

مناسب شٲن فرد مؤمن نیست که اوراق حاوی 
کلمات مقدس را به بی حرمتی بگذارند.

د امریکا ولسمشر جو بایډن دا خبره رد 
کړه چې ګنــې د امریکا متحد ایالتونه له 
جنوبي کوریا سره د ګډې اټومي مانورې 
په اړه خبرې کوي.پرون د جنوبي کوریا 
ولسمشر یون سوک یول له چوسان ایلیو 
ورځپاڼې سره مرکه کې وویل، له امریکا 
سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر 
امکان په خبرو بوخت دی. هغه همدا راز 
ویلي چې پــه دې مانوره کې به د اټومي 
وسایلو په شمول له راز راز جنګي وسلو 
څخه کار واخیستل شي. ده د دې مانورې 
موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې 

ده. خو د یون د مرکې له خپرېدو وروسته 
پــرون خبریاالنو په ســپینه ماڼۍ کې له 
ولسمشر بایډن څخه د دې موضوع په اړه 
پوښتنه وکړه، ده په ځواب کې وویل، چې 
په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه 

دي شوي.

بایډن د امریکا او جنوبي کوریا د ګډې اټومي 
مانورې په اړه خبرې رد کړې


