
سردار احمد شکیب در گفت وگو 
با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز، 
تا  کارش  آغاز  از  که  می افزاید 
مالقات   ۷۰ تا   ۶۰ از  اکنون، 
به هدف بهبود روابط با نمایندگان 

کشورها داشته است..
به طلوع نیوز گفت:  آقای شکیب 
هفتاد  تا  پنج  شصت  و  »از 
شده  برگزار  مستقیم  نشست های 
است آنان آمده اند و ما هم رفته ایم 

با  افغانستان  بازسازی  درباره  و 
پیام  و  کرده ایم  گفت وگو  آنان 
آنان  به  روابط  بهبود  برای  را  خود 

رسانده ایم.«.
در همین حال، شماری از آگاهان 
نقش  پیشین،  دیپلومات های  و 
سفارت  و نمایند گی های سیاسی 
افغانستان را در پاکستان در بهبود 
جامعه  با  اسالمی  امارت  روابط 

جهانی اثرگذار می دانند.

 

ج

مشکالت باید از راه تفاهم حل شود و ما برای ایجاد شرایط 
بهتر کاری سازمان های بین المللی متعهد می باشیم

مولوی حنفی:

عــودت  و  مهاجریــن  وزارت 
 کننــد گان می گویــد کــه آمــار 
بیجا شده گان داخلی نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته است.
محمد ارســال خروتی، معیین 
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
گفته اســت که در حال حاضر و 
همزمان با کمک نقدی، پروســۀ 
انتقــال آواره گان در مناطق اصلی 

شان جریان دارد.
به گفتۀ این وزارت، مردم به دلیل 
جنگ هــا از خانه های شــان بیجا 

که   
ً
فعال و  شــدند 

کشــور گواه جنگ 
نیســت بسیاری از 
بیجاشده گان دوباره 
خانه های شــان  به 

برگشته اند.

آقــای خروتــی در ایــن مورد 
و  می گوید: »ما کوشــش کردیم 

می کنیم که مشکالت  صفحه 7

میونــدی،  حکمت اللــه 
ســخنگوی شرکت برشــنا روز 
یکشنبه اول جنوری )۱۱ جدی( 
با فرســتادن پیامی به خبرنگاران 
گفت که این قراداد روز گذشته، با 
حضور مقام های امارت اسالمی 
و اوزبیکستانی در شهر تاشکند به 

امضا رسید.
»امســال  افــزود:  میونــدی   
توانســتیم قــرارداد واردات برق 
اوزبیکستان به کشور ]افغانستان[ 

را دوباره تمدید کنیم.«
او افزود که جزئیات بیشتر این 
قراداد را پس از سفر هیات ا.ا. از 
اوزبیکســتان با رسانه ها شریک 

خواهند کرد.        صفحه 7 

معاون اداری ریاست الوزراء 
با هیات ســازمان ملل  دیروز 
متحد تحت ریاســت مارکوز 
نمایندۀ خاص  پوتزل معــاون 
ملل متحد برای افغانستان دیدار 

نمود.
در ایــن دیدار مشــاور ویژۀ 
نمایندۀ خاص ملل متحد برای 

 ،OCHA افغانســتان، رئیس
معاون مؤسســه اکبر و مسئول 
حضــور   NECDO دفتــر 

داشتند.
در این دیــدار، مارکوز پوتزل 
نگرانــی خویــش را در مورد 
مسدود شدن پوهنتون ها به روی 
دختران افغان و منع کار زنان در 

مؤسســات داخلی و خارجی 
ابراز نمود و خواهان تجدید نظر 
در موارد متذکره شــد. معاون 
نمایندۀ خاص ملل متحد برای 
افغانستان با اشاره بر اینکه ۲۸ 
میلیــون افغان بــه کمک های 
عاجل بین المللــی نیاز دارند، 

گفت:

 ادامــه ایــن وضعیت باعث 
می گردد تا جامعه بین المللی 
کمک هــای  خصــوص  در 
بــه  خویــش  بشردوســتانه 

افغانستان تجدید نظر نماید. 
وی افزود: خواست ما از شما 
این است که پیام سازمان ملل 

متحد را با          صفحه 7

پاکستاني چارواکو د پنجشنبې 
پــه ورځ د )مرغومي پــه ۸ مه( 
ووېیل چې د دغه هېواد پولیســو 
لږ تر لــږ ۱۲۰۰ هغه افغان اتباع 
نیولي چې له ویزې او د اوسېدو له 
اسنادو پرته په پاکستان کې میشت 

وو.
د دغو افغانانو د نیول کېدو خبر 
وروســته له هغه په رسنیو کې د 
خلکو پــام ځان تــه واړولو چې 
د کراچۍ په مرکــزي زندان کې 
د بندي شــویو افغان ماشــومانو 
عکســونه په ټولنیزو شــبکو کې 

خپاره شول.
پولیســو چارواکو  پاکستاني  د 
وېیلي چې دغه بندیــان به د بند 
د ســزا له پوره کېدو او یا د دوی د 
وکیالنو له خوا د خوشــي کېدلو 
د اســنادو له بشــپړېدو وروسته 

افغانستان ته ستانه کړل شي.
په کراچۍ کې د افغانســتان د 
قونســلګرۍ یــو چارواکی، ګل 
دین وایي چې هغــه خپل هېواد 
ته د افغــان اتباعــو د »چټک او 
باعزته ستنېدو« په اړه له پاکستاني 

چارواکو سره په تماس کې دی.
که څه هم پاکســتان په وار وار 
په منظم ډول هغه افغانان توقیف 
کړي چې د ســفر او اســتوګنې 

له اســنادو پرته ژونــد کوي، خو 
د اکتوبر له میاشــتې راهیسې په 
ځانګړې توګــه په کراچۍ کې له 
اســنادو پرته د افغانانو د توقیف 
لپاره عملیاتو کې د پام وړ زیاتوالی 

لیدل شوی.
د پاکســتان د بشــري حقونو د 
کمېســیون د راپور له مخې چې 
روانه میاشت خپور شو، د کراچۍ 

په مرکزي زندان             7 مخ 

 رسانه های هندی گزارش داده اند 
که کار ۵۰۰ پــروژه هند در ۳۴ 
والیت افغانســتان به علت های 

گوناگون متوقف مانده اند.
بربنیــاد این گزارش هــا، انتظار 
می رود که دهلــی نو برنامه  یی را 
برای از سرگیری کار این پروژه ها 

در دست گیرد.
در بیانیه ی وزات خارجه هند آمده 
گوناگون  »پیشــنهادهای  است: 
در این بــاره زیر کار اســتند. به 
علت اوضاع سیاســی و امنیتی 
در افغانســتان، عملی شدن این 

روبه رو  ورشکسته گی  با  پروژه ها 
شده اند.«

در همین حــال، وزارت اقتصاد 
می گوید که آغاز کار در پروژه های 
ناتمام در کشور سبب ایجاد کار 
و افزایــش درآمد برای خانواده ها 

خواهد شد.
عبداللطیــف نظــری، معییــن 
مســلکی وزارت اقتصاد، گفت: 
»از سرگیری پروژه های انکشافی 
و توســعه یی هم باعث جهش و 
رونق اقتصادی کشور خواهد شد 

و هم در ایجاد          صفحه 7 

به اســاس معلومات شاروالی کابل 
به آژانس باختر؛ دیــروز، در نواحی 
مختلف کابــل، بهای یک کیلو گاز 
مایع )64( افغانی، یک لیترتیل دیزل 
)93( افغانی ویک لیتر پترول )73( 

افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های 

کابل امروز، ازاین قراراست:
یــک بوری آرد گنــدم قزاقی ) 50 ( 

کیلویی، 2180 افغانی.
یک پیپ روغن ) 16 ( لیتره، 1700 

افغانی.
یک بوری برنج باریک اعلی )25 ( 

کیلویی، 2710 افغانی.
هفت کیلــو برنج شــوله یی، 330 

افغانی.
هفت کیلو بوره، 430 افغانی.

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کالن، 
730 افغانی.

هفت کیلو ماش وطنی، 450 افغانی 
و هفت کیلو نخود خام وطنی، 680 

افغانی.

با  بامیان،  باشــندگان  از  شماری 
آغاز بــرف باری ها نگران بســته 
شدن راه های ارتباطی این والیت 
اســتند. آنان از نهاد های مسوول 
برای  را  تدابیــری  که  می خواهند 
ارتباطی  راه های  نگهداشــتن  باز 
در زمســتان، روی دست گیرند. 
عبدالرازق دانش، باشــنده بامیان، 
گفت: »والیت بامیان یک والیت 
سرد سیر است مرزها و کوتل های 
آن کــه  بــا مرکز وصل اســت، 
برف گیر اســتند و در ایام زمستان 

راه ها مسدود می شــود.« یاسین، 
باشنده بامیان، گفت: »با مسدود 

 شدن راه قیمت مواد خوراکه بلند
 می رود.«                   صفحه7

 د جالل آباد ښاروالۍ مسئولین 
وایي، چې د جالل آباد ښار اړوند 

د شــپږمې ناحیې پــه غرفو بازار 
اووم ګذر کــې د ۲ غټو پلونو، ۱۱ 

ُپلګوټو، ۵۰۰ متره ویالې او ۲۵۰ 
متره ســړک د رغولــو چارې پیل 

شوې.
د باختــر آژانس د خبر له مخې 
د دغــه پــروژې د پرانیســتې په 
مراسمو کې د جالل آباد ښاروالۍ 
مرســتیال مولوي مومن حمید د 
دغه پروژې په پیل خوښي وښوده 
او زیاتــه یې کړه، چــې اوس له 
ولس څخه راټولېدونکي عواید په 

شفاف ډول بېرته همدغه  7 مخ

منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی انیس الدین  مؤسس: غالم محی 

ملی روزنامه 

دراین روزها چشــمم به ویدیویی برخورد کرد که؛ کسی دستار 
سفید بر ســر، لباس سفید و کرتی ســیاه بر تن دارد و با گریه و 

فریاد، خود را بر زمین می زند.
در فوق این تصویر نوشته بود:» فرزند این شخص در زمان اشغال 
افغانستان توســط امریکا در همین جا حمله ی مرگباری را علیه 
نیروهای اشــغالگر انجام داده و دراین حمله ی شهامت مندانه، 

شربت شهادت نوشیده است«.
این فریاد به حدی حزن انگیز و دلخراش بود که تا قیام قیامت در 

گوش هایم طنین خواهد انداخت.
این ناله و فریاد )مشــت نمونه ی خروار( از فریادهایی است که 
در دو دوره اشغال از گوشه ـ گوشه ی افغانستان بلند می شدند و 

دل ها را جریحه دار می ساختند.
با شنیدن این فریاد، ناله های غم انگیز تمام بازماندگان شهدا، از 

پرده ی گوشم بار دیگر عبور کرد و روح و روانم را خراشید. 
 ملت مجاهد افغانســتان در ســال های تجاوز و اشــغال، 

ً
واقعا

روزهای سختی را سپری کردند و روزگار تلخی را تجربه نمودند.
شهدای گمنام زیادی رفتند، به لقای رب العالمین شتافتند و مرغ 

روح شان در بام عرش الهی پروبال می زنند.
اما، مادران و بازماندگان شــان هنوز بی صبرانه چشم به دِر خانه 
دوخته اند و هرلحظه منتظر حضور رنگین آنان در خانه هستند.

بی خبر ازین که فرزندان شان، برای ابد خداحافظی کرده اند و با 
حمالت شهادت طلبانه به لقای حق و جاویدانگی پیوسته اند.

فریاد مادران داغدار، چنان سوزنده است که جسم و جان انسان 
را به آتش می کشــد و روح و روان آدمــی را زخمی و خون آلود 

می سازد.
در روزهای شادمانی، دیگران جشن برپا می نمایند و خوشی ها را 
تجلیل می کنند، اما بازماندگان شهدا و به ویژه مادران و خواهراِن 
آنان، شیون سر می دهند و به یاد حرف و لبخند شهیدان عزت و 
آزادی گریه می کنند و شهدای گلگون کفن خود را صدا می زنند.

در روزهای خوشی، دیگران لباس نو بر تن می کنند، بوت جدید 
می پوشند و از عطرهای دالویزی استعمال می کنند.

اما فرزندان شــهید، نانی برای خوردن، لباســی برای پوشیدن و 
پاپوشــی به پا ندارند و با لبان خشــک لحظات شــان را سپری 

می کنند.
امروز که فتح، پیــروزی، منصب های بلنــد دولتی و امکانات 
زیادی نصیب مجاهدین و بزرگان شــده است نیز، بر زخم های 
خونیِن این غمدیدگان، مرهمی گذاشــته نمی شود و از شهدای 
گلگون کفن و قهرمانان دیروز، کســی یادی نمی کند و از روزگار 

بازماندگان شهدا، کسی را خبری نیست.
این امر، درد بازماندگان شــهدا را مضاعف می سازد و زخم های 

دل این غمدیدگان تاریخ را بیش تر و عمیق تر می گرداند.
 برای مشــران و بزرگان خاطرنشــان 

ً
به مجاهدیــن و خصوصا

می کنیم که بازماندگان شــهدای عزت و آزادی را فراموش نکنند 
و در روزهای دشــوار زندگی، قدر طاقت و توان، به مساعدت و 

همکاری آنان بپردازند.
در غیر آن، نارضایتی روح شهدا، باعث نارضایتی رب العالمین 
خواهد شــد و با نارضایتی رب العالمین، تمام سعادت ها نقش 
برآب خواهد گردید و تحول عجیب و غریبی را رقم خواهد زد.

بازماندگان شهدا و روزگار تلخ
با آغاز فصل سرما، باشندگان بامیان نگران  سخن انیس

بسته شدن راه های ارتباطی اند 

بهای مواد اولیه و سوخت 
در بازار های کابل

روزاگر برق نیست  حد اقل ازنور 
شبانه اش مستفید گردیم

در باب ماجرای تعلیم زن
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الس وهونکي هېوادونه دې په خپلو 
صفحه 4صفحه 23 مخ کړنوله سره غور وکړي

کاردار سفارت افغانستان در پاکستان:
با ۲۷ نمایندگی  سیاسی کشورها 
روابط رسمی برقرار شده است

احتمال از سرگیری پروژه های 
متوقف شده هند در افغانستان 

قرارداد واردات برق از اوزبیکستان 
برای یک سال دیگر تمدید شد

آمار بی جا شدگان داخلی نسبت به سال گذشته 
کاهش  یافته است

په ننګرهار کې د ټولګټې پروژې 
چارې پیل شوې

وزارت  مهاجرین: 

د ښځو او ماشومانو په ګډون له ۱۲۰۰ ډېر 
افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي



موفقیت  اگر  ملت ها  و  کشورها  دیگر 
پیشرفت های  و  پیروزی ها  به  و  دارند 
بزرگی دست یافته اند، رمز پیروزی شان 
در  شان  موفقیت  راز  و  ملی  وحدت  در 

همدیگرپذیری و همدلی شان است.
چهل وچندسال  از  افغانستان  متٲسفانه 
بدین سو، وارد مرحله  های خطرناکی شد 
را پشت  تلخی  این سرزمین، تجارب  و 
جنجال های  و  جنگ ها  و  گذشتاند  سر 

خطرناکی دامنش را گرفت.
اختالفات قومی، زبانی، گروهی، حزبی 
و مذهبی، بعد از پیروزی مجاهدین در 
مقابل تهاجم لشکر خون خوار شوروی و 
پس از سرنگونی حکومت کمونیستی به 
وجود آمد و جنگ های خونین داخلی را 

در افغانستان رقم زد.
 در بیست سال اشغال افغانستان توسط 
و  تعصب  آتش  بر  نیز  ناتو،  و  امریکا 
جمهوریت  و  شد  زده  دامن  تبعیض، 
تقلبی این اختالفات و تعصبات را پروبال 

بخشید و به اوجش رساند.
تیکه داران  و  بیست سال، رهبران  این  در 
قومی به شکل علنی به اختالفات دامن 
به  وسیله  ی  بهترین  را  تعصبات  و  زدند 
چوکی های  و  دالر  رای،  آوردن  دست 

مقطعی، برای خود ساختند.
قسمی  تیکه داران  این  این  کار  شیوه ی 
و  قومی  مسایل  انتخابات ها  در  که؛  بود 
درگیر  را  ملت  و  می زدند  دامن  را  زبانی 
می ساختند، اما پس از انتخابات  باهم در 
پشت یک میز می نشستند، در یک سفره 
نان می خوردند و با خنده های طعنه آمیزی 
به ملت، به تقسیم قدرت و چوکی، میان 

خویش می پرداختند.
و  فقیر  بیچاره،  ملت  میان،  این  در  تنها 
به حیث  بود که  افغانستان  زجرکشیده ی 
با  و  می شدند  استفاده  سوخت  مواد 
مقصود  دیگ  سوختن،  و  آتش گرفتن 

تیکه داران قومی را می پختند.
ناآگاهی  به  داللت  همه  این  ما  نظر  از 
در  گاه  ناآ ملت های  و  می کند  ملت 
با  جهان،  هرکجای  در  تاریخ  درازنای 
اند  بوده  مواجه  سرنوشت هایی  چنین 
رهبران،  یک مشت  وسیله ی  پیوسته  و 

سودجو و معامله گر شده اند. 
این  در  نیز  ما  ملت  گریبان  بدبختانه 
جز  که  افتاد  رهبرانی  چنگ  به  اواخر، 
به  ننگین  ومعامله های  شخصی  منافع 
چیز دیگری نمی اندیشیدند و شب و روز 
در فکر ساختن قصر، بلندمنزل، خریدن 
موترهای لوکس و گران بها و جمع آوری 
عزت  و  استقالل  حتی  که  بودند  دالر 

کشور را نیز به باد معامله سپردند.
برد  قهقرا  به  را  افغانستان  امر  این 
و  گذشته  نابکار  حکومت های  و 
زمامداران بی کفایت، افغانستان ویران و 
جا  به  میراث  ِمن حیث  را  عقب مانده یی 

گذاشتند و ملت را در پرتگاه فقر، بیکاری 
و تباهی سوق دادند.

پول  شاهد  ما  پسین،  سال  بیست  در 
غرب  جهان  و  کشورها  طرف  از  گزافی 
شدند،  سرازیر  افغانستان  در  که  بودیم 
اما جمهوریت های مفسد و تبهکار این 
دادند  قرار  کسانی  دسترس  به  را  پول ها 
را  دیگری  چیز  شخصی،  منافع  جز  که 
دل سوزی،  ترحم،  با  و  نمی شناختند 
آشنایی   

ً
اصال و شکوفایی کشور  آبادانی 

نداشتند.
به  چنان  میش،  لباس  در  گرگ های  این 
حتی  که  کردند  آغاز  بلعیدن  و  خوردن 
نرم  نرم  را  ملت  و  ملک  این  استخوان 
جهنمی  معده  های  آسیاب  در  و  کردند 

ردوخمیر نمودند.
ُ

خویش، خ
جمهوریت،  اجیر  رژیم  سقوط  از  پس 
با  جهان  همکاری  و  کمک  اگرچه 
باآن هم  ولی  یافت،  کاهش  افغانستان 

افغانستان قامت خود را بلند کرد و امارت 
اسالمی توانست اداره و کنترول همه چیز 
ارزش  حتی  و  بگیرد  خود  اخیتار  در  را 
بدترین شرایط، حفظ  پولی کشور را در 

کند و ملت را از تباهی نجات دهد.
و  تعصبات  اگر  هستیم  مطمین  ما 
به  افغانستان  از  استفاده جویی ها  دیگر 
و  فسادها  و  گردند  ریشه کن  کلی  طور 
دراین  چنددهه  طی  در  رشوت هایی که 
اند  گرفته  جان  و  دوانده  ریشه   سرزمین 
از  افغانستان  شک  بدون  شوند،  نابود 
شد  خواهد  بیرون  عقب ماندگی  گودال 
و فقر، بیکاری و بدبختی نیز با گذشت 
رها  را  ملت  و  ملک  این  گریبان  زمان، 

خواهند کرد.
من حیث  افغانستان،  اسالمی  امارت 
و  مسئول  شریعت مدار  حکومت 
پدیده  ها  این  تا  دارد  مکلفیت  پاسخ گو، 
را محو کند و برای اتحاد و همدلی این 
و  بیش تر  گام های  زجرکشیده،  ملت 

استوارتری را بردارد.
نیز مسئولیت دارند  از سوی دیگر ملت 
اختالفات  و  تعصبات  هرگونه  از  تا 
بپرهیزند و اسالم، اخوت و وحدت ملی 
را سرمشق خویش قرار داده، به آبادانی و 
شکوفایی کشور گام های مثبت و مثمری 

را بردارند.
جز  به  اختالفات  که  شد  دانسته  چون 
زیان های جبران ناپذیر و کمرشکن، دیگر 
سودی ندارد و در آینده نیز پیامدی مثبتی 

نخواهد داشت.
اخوت  و  وحدت  راه  راه،  بهترین  بناًء 
آرامش  اقوام  تمام  باید  و  است  اسالمی 
خود را در زیر چتر حکومت ناب اسالمی 
حفظ کنند و دیگر حرف های غرض آلود 
سیاسیون  و  حرفه وی  استفاده جویان 
معامله گر را نشنوند و به زندگی برادروار و 
پرثمر و پرسعادت خویش، ادامه بدهند.

 

په نړۍ کې د جغرافیایي جوړښت راهیسې چې دهېوادونو 
حکمتونو  او  دولتونو  د  جوخت  ورسره  شوې  نښه  په  پولې 
بڼې په مختلفه توګه رامنځ ته شوې خوپه یوشمېر هېوادوکې 
کله دجغرافیایې پولوپه سراوکله هم دحکومتونو دتشکیالتي 
ټوله کې  په  ته شوې خو  رامنځ  په هکله شخړې  جوړښت 
او هڅه  پاتې  نه دی  اوږد مهاله  تر  تاوتریخوالی  او  جګړې 
شوې چې په جګړه کې ښکېل هېوادونه دخپلو وګړو له پاره 
وګړو  میشتو  د  پاره  له  دپرمختګ  او  الرولټوي  دهوساینې 
وړاندوینې او د ژوند آسانتیاوې وربرابرې کړي. همداوجهه 
ده چې د ډېرو پرمختللو هېوادوخپل منځي شخړې دملي 
یې  الر  هغه  او  شوې.  اوږدې  ترمهاله  دخوندیتوب  ګټو 
ترالسه کړې چې دپرمختګ له پاره اړینه ده اوس هم په نړۍ 
نه لري ځکه ډېری  امنیت شتون  او همیشني  کې سراسري 
په  هېوادو  پاتې  وروسته  ډېرو  د  هېوادونه  غوښتونکي  لویې 
اخیستی  دی  نه  الس  څخه  وهنې  دالس  چاروکې  کورنیو 
سره  کېدو  پلي  په  بڼې  استعماراتي  دنوي  چې  کوي  هڅه 
نړیواله کچه  په  ډېره  تر  ترالسه کړي. چې  نارواګټې  خپلې 
چې  واکمني  هغه  او  لټوي  پلمې  پاره  له  هېوادو  دیوشمېر 
وړاندې  په  لري  نه  سمون  سره  دخوندیتوب  دګټو  دوی  د 
برابروي.  زیانونه  یې  ته  خپلواکۍ  او  زیږوي  ستونزې  یې 
او  وګړي  خوښي  خپلواک  کې  نړۍ  په  چې  ده  همداوجهه 
هېوادونه ستونزي زغمي خو د استعماري هېوادو موخو او 

غوښتنوته نه تسلیمېږي.
غوښتونکو  دلویو  اوږدوکې  په  تاریخ  د  هم  هېواد  زموږ 
همدغه  شوي  مخامخ  سره  هڅو  کوونکو  دتېري  هېوادو 
په ډېره سپین سترګي دپټو الس وهنو  تېري کوونکو هېوادو 
ترڅنګ وسله وال تېري کوونکي ځواکونه را استولي ترڅو 
خپلي  او  راوتپي  جګړه  پرموږ  امله  له  غوښتنو  ناوړه  دخپلو 
نه  ارزښتونو سره سمون  د اسالمي  ناوړه موخي چې زموږ 
لري پرموږ ومني خو په تېرو تاریخي جګړییزو کلونو کې 
راجوته شوه چې افغانان په خپل هېواد او اسالمي ارزښتونو 
نوځکه  دي  مین  او  خواږي  زیات  څخه  هرهېواد  بل  له 
دخپل  او  ومنلي  دي  نه  غوښتني  هېوادو  وهونکو  الس  یې 
څخه  سرښندنې  ډول  دهر  پاره  له  کولو  دترالسه  برخلیک 
سرغړونه نه ده کړي. نړیوالو ته جوته شوي چې د افغانانو په 
وړاندې دنړۍ زبرځواکونو مختلفې الرې ولټولي ډېر شمېر 
استخباراتي کړۍ یې وګمارلي او په ډېرو عصري وسلو یې 
زموږ په هېواد تیري وکړو خو تراوږد مهاله په دي ونه توانیدل 
چې دخپلي خوښي واکمنان وساتي او یا زموږ په هېواد مینو 
په هېوادني میني کې تغیر راولي. همداوجهه ده  هېوادوالو 
چې تردي دمه افغانانو جګړییزي ستونزي ګاللي خو دخپل 
هېواد او اسالمي ارزښتونو ساتل یې یونسل څخه بل نسل ته 
په میراث ورپاتي شوي دي. اوس چې نړیوال تري کوونکي 
کې  لټه  دي  په  شوي.  شړل  هېواده  له  ځواکونه  اشغالګر 
پیدا کړي  اقتصادي ستونزې را  پاره  له  دي چې دهېوادوالو 
غوښتنې  خپلي  وتوانېږي  پلمه  په  بندیزونو  اقتصادي  د  او 
مسؤلین  امارت  اسالمي  د  خو  ومني.  امارت  اسالمي  په 
اشغالګر  دهیڅ  روښانه کړي چې  لومړۍ ورځي  له  دواک 
ځواک فشار او ناوړه غوښتنې چې د افغانانو دپت او عزت 
کولي  شي  نه  افغانان  ځکه  مني  ونه  خوري  نه  سمون  سره 
دنورو  لیک  برخه  خپل  کبله  غوښتنوله  دناوړه  دبهرنیو  چې 
په واک کې ورکړي ځکه افغانانو دخپل برخلیک دساتلو او 
به  او هېڅکله  قرباني ورکړي  زیاتي  په خاطر  ترالسه کولو 
داونه مني چې دهېواد د آزادي او خپلواکۍ ترپوښتني الندي 
راولي افغانانو دتیرو شلو کلونو په اوږدو کې د اشغالګرو په 
ځواکونه  اشغالګر  چې  وه  پاره  له  همدي  د  مبارزه  وړاندي 
دي زموږ دپاکي خاوري څخه ووځي او پري دي دي چې 
له  اصولو  عقیدتي  او  دیني  خپلو  د  خوښه  پخپله  افغانان 
مخي حکومتي چاري سمبال کړي. ځکه داد افغانانو حق 
دي چې د ژوند او حکومت بڼه د اسالمي اصولو له مخي 
د  هېوادونه چې  هغه  فرمایشونو.  په  دپردیو  نه  بوزي  پرمخ 
افغانانو له پاره دحکومت دچارو دسمبالښت الري چاري 
یا  او  پاره  له  دهغوي  افغانانو  هم  کله  آیا  کوي  ګوته  په  ور 
جوړښت  تشکیالتي  حکومتي  پاره  هېوادوله  دنورو  دنړۍ 
ورپه ګوته کړي مناسبه به وي چې په ټوله کې نړیوال په دي 
وپوهیږي چې دنورو هېوادو له پاره دواکمني دبڼي ورښودل 
ترڅومره  به  منل  زورله الري  او  دفشار  باندي  په هغوي  او 
مودي پوري دوام وکړي ځکه فرمایشي اوله بهر څخه رالیږل 
شوي حکومتونه او واکمنان تراوږد مهاله په واکمني کې نه 
شي پاتي کیداي ځکه چې دحکومتونو او واکمنانو پایښت 
په هېواد کې دمیشتو وګړو دمالتړ له امله پایښت مومي. نوله 
دي امله دي نړیوال د اسالمي امارت سره په خپلو کړنو او 
وړاندوینو فکر وکړي او د اسالمي امارت په کورنیو چاروکې 
اونړي  په سیمه  دي دالس وهني څخه الس واخلي ترڅو 

کې دهوسایني الر هواره شي.

جریان هایی که در دو دهه در افغانستان 
حاکم بودند، تا توانستند خون ملت را 
منابع  از  را  شان  جیب های  و  مکیدند 
سرشار این وطن پر ساختند و در اخیر 
کردند  رها  را  بی دفاع  و  مظلوم  ملت 
اصلی  حامیان  و  باداران  آغوش  در  و 

خویش پناه بردند. 
این ها بودند که همواره مردم را بخاطر 
کام  به  خویش  شخصی  منفعت های 

می کشانیدند. مرگ 
سیاست های  قربانی   همیشه،  ملت 
غلط و نادرست این  جریان ها شده اند 
هر  شان،  منافع  تعریف  برای  این ها  و 
روا  افغانستان  در  را  جدالی  و  جنگ 
را  ملت  به آن،  رسیدن  برای  و  دیدند 
چوب سوخت قرار داده و فدای آرزوها 

و امیال خود ساختند.
افغانستان،  در  جنگ  چهاردهه  در 
خاطر  به  فقط  نفر  هزار  صدها 
فرعونیان  این  شخصی  خصومت های 
مهاجر  خانواده،  هزاران  شدند،  قربانی 
به میدان  وطن  و  گردیدند  بی وطن  و 
رقابت  و جنگ های نیابتی تبدیل شد و 
تربیت شده گان  و  مزدور  جاسوس،  هر 
بیگانه، برای نفوذ بیش تری باداران خود 
این میان، بیش ترین  می جنگیدند و در 
کشته  یا  می دیدند،  مردم  را  ضربه 
گشته،  بی وطن  و  مهاجر  یا  می شدند، 

دردهای فراق وطن را فریاد می زدند.

همه  دست  از  وطن  الحمدلله  امروز 
داده  نجات  نیابتی  نیروهای  و  مافیاها 
شده است، مزدوران و غالمان به آغوش 
باداران شان پناه برده اند، مردم از شر و 
در یک فضای  و  گردیده  رها  آنان  مکر 

امن و با ثبات زندگی می کنند. 
همان  که  می شود  دیده  هم  آن  با  اما 
بی کاره،  و  مفسد  سوخته،  مهره های 
پروپاگندها،  و  تبلیغات  راه اندازیی  با 

جاده  به  را  بی چاره  و  ساده لوح  مردم 
مرگ و تباهی سوق می دهند.

دروغین،  مقاومت های  سردادن  با 
وا  به شورش  نقاط  بعض  در  را  عده ای 
چون  فریبنده ی  القاب  با  و  می دارند 
فرمانده،  و  قوماندان  امیر،  قهرمان، 
آن ها را قربانی اهداف خود می سازند.

ملت  حقوق  برای  هیچ گاهی  این ها 
نجنگیده اند و هیچ گاهی هم نخواهند 

جنگید.
خود شان در به ترین کشورها با به ترین 
مردم  اما  می کنند،  زندگی  امکانات 
گاه را به کشتن می دهند. ساده لوح و ناآ
جنایت کاران  این  هستند  ظالم  چقدر 

که هیچ رحم و ترحمی ندارند.
از  تن  چندین  پسین  روزهای  در 

دره  در  آقایان،  همین  فریب خوردگان 
امارت  نیروهای  دست  به  اندراب 
آیا  و  شدند  کشته  افغانستان  اسالمی 
کسی بود که از آن ها حمایت می کردند 
سوخت  چوب  فقط  آن ها  این که  یا  و 

بودند؟ 
پیام  افراد، فقط چند  با کشته شدن این 

تاجیکستان،  و  فرانسه  از  فیس بوکی 
تمام  قضیه  و  رسید  پاکستان  و   ایران 

شد.
از  گرفتن  پول  برای  فقط  این ها 
را  مردم  خارج،  استخباراتی  شبکه های 
به کشتن می دهند و هیچ گونه دل سوزی 

و دل رحمی با این ملت ندارند.
عمل  هوشیارانه  باید  افغانستان  مردم 
کنند و دیگر فریب مقاومت های قالبی 

و سیاست های غلط این ها را نخورند.
 جبهه های دروغین بنام های مقاومت و 
فالن و فالن هیچ پایگاه مردمی ندارند 
برنامه های  کردن  دنبال  جز  هدفی  و 
مستکبر  کشورهای  استخبارات 

باشند. نمی داشته 
اشغال  و  حضور  بیست سال  در  این ها 
خاموش  افغانستان،  در  امریکا 
و  نداشت  وجود  مقاومتی  بودند،هیچ 
حتی در کنار لشکر متجاوز کفری قرار 

گرفتند.
اکنون که افغانستان آزاد شده است، این 
جبهه های بی پایگاه مردمی، به دستور و 
امنی  نا  ایجاد  به دنبال  بیگانگان  دیکته 

استند.
ازاین ها  و  دارد  نفرت  ازاین ها  تاریخ 
یاد  اجنبی،  مزدوران  و  نوکران  به نام 
خواست  امنیت  و  آزادی  کرد،  خواهد 
ملت بود که به آن دست یافته اند و از 

آن پاسداری می کنند. 
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متین

هنوز دست از سر مردم بر نمی دارند

الس وهونکي هېوادونه 
دې په خپلو کړنوله سره 

غور وکړي

معاذ

حکمت

افغانستان عقب مانده، میراثی  از حکومت های 
گذشته است

ملت همیشه، قربانی  سیاست های 

یان ها شده اند و  غلط و نادرست این  جر

یف منافع شان، هر جنگ  این ها برای تعر

و جدالی را در افغانستان روا دیدند و برای 

رسیدن به آن، ملت را چوب سوخت قرار داده 

و فدای آرزوها و امیال خود ساختند.



بافرا رسیدن سرمای زمستان، مسافرین و 
راننده گان شاهراه سالنگ بخاطر بلند رفتن 
میزان خطرات دراین شاهراه نگرانی دارند.

برای  نتواند  حکومت  اگر  میگویند  آنان 
مصؤنیت مسافرین تدابیرالزم داشته باشد، 
رو خطربیش تردامنگیر  پیش  زمستان  در 
هد خوا  مسافرین  و   راننده گان 

 بود .
 در منطقه تاجکان ولسوالی جبل السراج 
به دروازه ورودی  که  پروان جایی  والیت 
میشود  منتهی  سالنگ  کوهستانی  دره 
کاروان بزرگی از موتر های باربری توقف 

داده شده اند.
کاروان  برای  معموآل  زمستان  درفصل 
موترهای باربری به آسانی اجازه ورود به 
درۀ سالنگ داده نمی شود . زیرا شاهراه به 
می شود،  دشوارگذر  زیاد،  برف  اثربارش 
اما راننده گان موترهای مسافربری که کم تر 
برلب  شکایت  نیز  می شوند  داده  توقف 

دارند.
سید ذبیح الله ۳۲ ساله راننده موتر کروالی 
مسافربری است که از کابل به مزارشریف 

میرود می گوید.
“مشکالت ما در گراری ُپل خاکی است، 
هیچ توجه به آن نمی شود. از کنار این ُپل 
۱۸۰سانتی  الی  متر  سانتی   ۱۷۰ حدود 
متر راه است. بسیار به مشکالت موترها 
می گذرند. احتمال دارد که یک روز فاجعه 
بسیار بزرگ رخ دهد. شاید که در آن فاجعه 
حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر کشته شود. دیگر 
اینکه به برف های روی جاده هیچ توجه 
ندارند، در سرک برف و یخبندان است و 
موترها  کنند.  نمی  پاشی  ریگ  سرک  در 

به سهولت رد شده نمی توانند.هر لحظه 
دراینجا )سالنگ ها( خطر است.”

محمدحسن ۶۷ ساله باشنده اصلی لوگر 
درنزدیک  که  است  باربری  موتر  راننده 
مسؤلین  سوی  از  سالنگ  ورودی  دروازه 

شاهراه سالنگ توقف داده شده است.
 وی می گوید: “ما از مسوولین می خواهیم 
هر  مربوط  ها(  )سالنگ  شاهراه  این  به 
بیست  کنند.  توجه  شود  می  که  بخش 
سانتی متر برف باریده است. سه شب و 
موتر  است.  بند  سرک  این  شود  می  روز 
این جا  در  مارا  دهند.  نمی  اجازه  را  تیلر 
توقف  سالنگ  عبوری  دروازه  نزدیک  در 
در  نداریم.  چیزی  خوردن  به  داده اند. 
از  بلکه  از شوق نی  این سن ۶۷سالگی 
مجبوری کار می کنم. موتر خودم نیست 
رانندگی می کنم. خواست ما از حکومت 
ها(  این شاهراه)سالنگ  به  که  است  این 

باید توجه شود.”
و  معبرکوهستانی  یگانه  سالنگ  شاهراه 
این  شمال  که  است  افغانستان  راه  بزرگ 

کشور را به مرکز وصل می کند.
با این حال برخی از مسافرین و راننده گان 
که در شاهراه سالنگ رفت و آمد میکنند 
به  گذشته  سالهای  در  که  باوراند  این  به 
مشکالت این شاهراه در زمستان ها توجه 

بیش تر صورت می گرفت. 
از مسافرین  محمدالیاس ۲۳ ساله یکی 
به بغالن سفرمی کرد:  پروان  از  است که 
“ما در این شاهراه بسیار به مشکل مواجه 
می  آمد  و  رفت  مشکالت  به  و  هستیم. 

کنیم. 
گل محمد ۳۲ ساله یکی دیگر از راننده گان 
در مسیرشاهراه سالنگ است که خواستش 
این است که  را می گوید: “مشکالت ما 
شاهراه سالنگ قیر ریزی نشده است. در 

زمستان برف باری و یخبندان زیاد است. 
که  است  این  حکومت  از  ما  خواست 
باید صورت  جدی  توجه  شاهراه  این  در 
الی۳۰۰  از هر موتر کروال ۲۵۰  بگیرد. 
ما  می کنند.  اخذ  نمایندگی  پول  افغانی 
نمی دانیم که این پول به خزانه دولت می 
رود یا به جیب اشخاص دیگر، وقتی از ما 
پول می گیرند باید به مشکالت ما هم توجه 

شود.”
با این حال مولوی محمد یعقوب رئیس 
از تدابیر  اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها 
می گوید:  درسالنگ  دست  روی  ایمنی 
“به هنگام خطرات زمستانی ملت غیور 
خود را هر زمان آگاه می سازیم ،هر زمان 
یعنی شب و روز تدابیر برای هر گونه واقعه 
داریم ، در هر محل پرسونل و ماشین ها 
را موظف ساختیم و در خدمت مردم قرار 

داریم.”
نگرانی شماری از مسافرین و راننده گان در 
مسیرشاراه سالنگ پس از آن بیش ترشده 
که به تاریخ ۲۵ قوس درنتیجه آتش سوزی 
سالنگ  تونل  درداخل  تانکرتیل  دریک 
حدود هفتاد نفرازمسافرین کشته و زخمی 

شدند.
و  معبرکوهستانی  یگانه  سالنگ  شاهراه 
این  شمال  که  است  افغانستان  راه  بزرگ 
دلیل  به  مرکز وصل می کند.  به  را  کشور 
فصل  در  گذرگاه  این  بودن  کوهستانی 
توفان  مانند  طبیعی  خطرحوادث  سرما، 
برف کوچ ها  و  برف باری های سنگین   ،
و  مسافرین  جان 

ً
بعضا که  پیدامی شود 

راننده گان را می گیرد و شاهراه برای روزها 
مسدود می ماند.

 

مسئله تعلیم زن هرچند از نظر اسالم حل شده است؛ اما 
چگونگی و شیوه ای تعلیم آن از نگرگاه اندیشمندان جوامع 
مختلف دنیا محل نظر است. این شیوه در جوامع دیگر دنیای 
امروز، با استفاده از دیدگاههای فقهی نظریهپردازان مسلمان، 
حل گردیده و از باب مقاصد الشریعة برای آن راهکارهای 
خوبی مطرح شده است؛ اما در جامعهی ما این مسئله تا هنوز 
حل نشده و در گامهای اولیه آن باقی مانده است؛ چیزفهمان 
مسایل دینی و عصری در آن ماجراهایی برپا کردهاند. هنوز 
هم مسئلهی جواز و عدم جواز آن، مسئلهی فرض عینی و 
علوم  تمامی  تعلیم  جواز  مسئلهی  آن،  بودن  کفایی  فرض 
یا بعضی از علوم، مسئلهی تفکیک علوم شرعی و علوم  و 
عصری، مسئلهی جواز تعلیم علوم مباح و استحبابی، مسئله 
خروج بدون محرم برای تعلیم، تا هنوز حل نشده و در این 
روزها باعث یک سلسله کشمکشهای درون دولتی و برون 
دولتی و ناهنجاری میان دولت و رعیت، درون اجتماعی و 

برون اجتماعی را بهبار آورده است. 
اسالم دین علم و روشنی ها است. ازاینجهت با نزول اولین 
را  کاغذ  و  قلم  ونوشتن،  خواندن  علم،  مسئله  وحی،  آیات 
زن  تعلیم  جواز  باب  در   )5-1 )علق:  است.  نموده  مطرح 
کسیکه اندک فهم و درک از مزاج آیات و روایات اسالم و روح 
شریعت نبوی»ص« داشته باشد، سخنی ندارد؛ ازاینجهت 
همه اندیشهوران امت اسالمی بر مجاز بودن علم آموزی، 

اتفاق نظر دارند.
بشریت  اخروی  و  دنیوی  حیات  سعادت  ضامن  اسالم 
دوش  به  را  زندگی  بخش  هردو  رهنمایی  ازاینجهت  است، 

دارد؛ بنابراین، برای مردان و زنان آموختن را فرض نموده تا 
از یک سو سعادت و رفاه زندگی دنیای شان را رقم بزنند و از 
سوی دیگر به سعادت زندگی روز رستاخیز برسند و از همین 
روزنه است که دین مبین اسالم دانا و نادان، با علم و بیعلم را 
هیچ گاهی برابر نمیداند،)زمر: 9( بلکه بی¬علمان و نافهمان 
)بقره:  است.  نموده  نکوهش  قرآن  متعدد  آیات  فراز  در  را 

13و78و101و113و118؛ مائده: 104؛ انعام: 37 و...(
تمدنهای  بشر شاهد  که جهان  است  تمدن ساز  دین  اسالم 
پیش تاز در تاریخ اسالم بودهاند. این تمدنسازی بدون علم، 
فهم و یادگیری علوم و فنون متعدد شرعی و عصری امکان 
این تمدنسازی در گذشتهها همه مردان و  نیست. در  پذیر 
باید  نیز سهیم هستند و  آینده  زنان دانا سهیم بودهاند و در 
سهیم باشند. اسالم فکر، نظر و طرح همه مردان و زنان را 
می پذیرد  اینکه  تنها  نه  تمدنسازی  این  بهبودی  راستای  در 
بلکه تشویق و ترغیب میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
وسلم در چنین مواردی فرمودند: ترجمه: »شما بهتر می دانید 
به امور دنیایی تان« )مسلم نیشاپوری، صحیح مسلم، ج4 

ص1836(
تحصیل علم و دانش زیر بنای دین و شریعت است و در 
یافته  صدور  آموزی  علم  برای  متعددی  فرامین  مورد  این 
است. این صدور فرامین الهی در باب علم و دانش عام و 
شامل مرد و زن است، صدور فرمان علم آموزی میان مرد و 
زن فرقی قایل نیست. )بقره: 174( همان طوری که زنان در 
مسایل اعتقادی، عبادی و حقوقی با مردان هم پایه و مشترک 
هستند، در آموختن علم این مسایل نیز با مردان هم دوش و 
مشترک هستند، بلکه حفاظت و نگهداری اعتقاد و عبادت 
و حقوق بدون علم، امکان پذیر نیست، چه بسا بیدانشها، 
دادهاند.  دست  از  را  خود  حقوق  و  عبادات  و  اعتقادات 
زنان همانند   

ً
ترجمه: »مسلما فرمود:  پیامبر»ص«  چنانکه 

ج1  السنن،  سیستانی،  )ابوداود  هستند«.  مردان  برابر  و 
ص61(

فرامین پیامبر اسالم صلی الله علیه وآله وسلم و تأکید وی بر 
آموختن علم و دانش نیز فرمان عمومی و شامل تمامی مردان 
و زنان است. فرقی میان مرد و زن وجود ندارد؛ زیرا علم نور 
از دنیای ظلمت و تاریکی هاست،  بیرون شدن  و وسیله ای 
همانطوری که مرد باید از فضای ظلمت زندگی برون شود، 
زنان نیز حق مسلم دینی و الهی دارند که از فضای ظلمت 
به روشنی بیرون آیند. رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
وسلم که برای خانم های خود به ویژه برای حضرت حفصه، 

توسط یك خانم معلم به نام شفا دختر عبدالله،  صفحه 7
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د فکري جګړې اصول !! مفتی عبدالحق حبیبی صالحی
د  اخیستل:  واک  نظام  ښوونیز  د 
په  واک  نظام  ښوونیز  د  نړۍ  مسلمانې 
الس کې اخیستو لپاره الندې ګامونه پورته 

شوي:
یونیسکو  د  کچه  نړیواله  پر   =۱
)UNESCO( او یونیسف په څېر ښوونیز 

او کلتوري ادارو را منځته کول.
ادارو  غربي  د  کې  نړۍ  مسلمانه  په   =۲
تر څار الندې د استادانو د وړتیا لوړونې 

ورکشاپونو برنامه.
۳= په ښوونیزو څانګو کې بهرنۍ مرستې.

۴= د مسلمانې نړۍ ښوونې پر وزارتونو د 
ښوونې بهیر بهرنیو پوهانو په اجاره کېدل.

بهرنیو  تهد  مرکزونو  ښوونیزو  زموږ   =۵
استادانو او د نظر څښتنانو تګ راتګ.

۶= مسلمانو تکړه محصلینو ته د ښوونیزو 
سکالر شیپونو وېش.

د ښوونیز غربي نظام ناوړه اغېزې:
مسلمان  نوم  په  تش  محصلین   -  ۱  
وګرځېدل. ۲  - له دیني زدکړو کرکجن 

شول.
 ۳ - د عصری او دیني زدکړو الرې بېلې 

شو. 
۴ - واکمن ورځ تر بلې له دین څخه لرې 

شول.
وراثت  علمي  خپل  له  مسلمانان   -  ۵  

څخه بشپړ پردي شول.
 ۶ -پوهنیزه، تمدني او سیاسي مشري د 

غرب الس ته ولوېده.
 ۷ -پر دین او دیندارو باندې په ښکاره ډول 

ټوکې عامې شوې.
نوی نسل د غرب  له فکري مخې   - ۸  

غالم وګرځېد.
- رسنۍ)MEDIA(: پر هر محاذ او ډګر 
د مقابل لور تر ټولو ګواښونکي او اغېزمن 
توکي رسنۍ دي، په رسنیو چې کوم فکري 
مکتب غالب وي، عام خلک همغه فکر 
غوره کوي. هره جګړه د ټینګې عقیدې پر 
زور پر مخ وړله کېږي، نو د رسنیو له الرې 
مو مقابل لوري پر عقیده برید کړی او په 
عام ډول یې موږ د نه هیلۍ، بې همتۍ او 

فکري کوږوالي ښکار ګرځولي یو.
د خلکو دوه ډولونه او د رسنیو د شک 
اچونې او شهوت دام: خلک په دوه ډوله 
نامسئوله   )۲( خلک.  مسئول   )۱( دي: 
خلک. رسنۍ مسئول خلک د شکونو پر 
مټ ښویوي او د دې الره د رسنیو خبري 
څانګه )NEWS( ده چې پکې د خبرونو 

او تحلیلونو شور وي، نامسئول قشر بیا په 
شهوتونو کې ډوبوي او د دې الره ساتېری 
چې  دی   )ENTERTAINMENT(
پکې ساز او سرود، اتڼ، ډرامې او داسي 

نور راځي.
یهود او رسنۍ: دا مهال په نړۍ کې رسنۍ 
د یهودو په اجاره کې دي، د وخت پېژندل 
ټولو  د  نړۍ  د  یې  پروتوکولونو کې  شوي 
خبرونو الرې د یهودو په واک لرل تر سره 
شوي و، نن د نړۍ تر ټولو پېژندل شوې 
پریس،  ایسوشیټډ  رائټرز،  رسنۍ  خبري 
یونائیټډ پریس، انټر نیشنل او فرانس نیوز 
د  رسنیو  پر  دي،  یهودو سره  له  ایجنسي 
پورې  کچه۹۰٪سلنې  اجارې  د  یهودو 
عیسایي  او  یهودي  واکمن  رسنیو  پر  ده. 
پالیسۍ جوړونکو پر دریو خبرو یوه خوله 

دي.
۱ - پر مسیحي او یهودي اتحاد به د نیوکې 

اجازه نه ور کول کېږي.
۲ - د امریکایي سیاست به هر وخت لوړه 

ترجماني کېږي.
به  نظام  سرمایدارانه  اقتصادي  د   -  ۳

همېشه ننګه کېږي.
)اعالم ګودرې  الرې  مالومات  د   -

KNOWLEDGE(: نړۍ ته مطلوب 
په  کړې،  ولکه  غرب  الرو  پر  مالومات 
اړه  په  موضوع  ډول  هر  د  موږ  ډول  عام 
څېړنیز توکي غربي لیکواالنو، کتابونو او 
رساو، له غربي کتابتونونو، دائرة المعارف 
او له غربي ویبپاڼو ترالسه کوو، کوم ټکي 
چې غرب پاک کړي کړي، تر موږ نشي 
رسېدالی او څرنګه چې یې غرب وړاندې 
کوي، هماغسې ټوله نړۍ ترې ګټه پورته 

کوي.
:)POLITICS( د سیاست ډګر-

د  ارزښتونو  او  مکتبونو  فکري  غربي  د   
عامولو لپاره سیاسي ډګر یوه ستره وسیله ده 
چې )له الرې یې( د غربي سیاسي افکارو 
منزوي  نظام  اسالم سیاسي  د  عامولو  پر 

کړل شوی دی.
نږدې ټولو اسالمي هېوادونو کې جمهوري 
هېواد  جمهوري  په  او  دی  پلی  سیاست 
کې یواځي هغه ګوند ته د سیاسي فعالیت 
جمهوري  پر  چې  کېږي  کول  ور  اجازه 
فعالیت او ټاکنو باور لري. د ټاکنو په پایله 
کې ځینې خلک د عامو خلکو استازیو په 
جوړېدو سره په قانون جوړونکو ادارو کې 
راځي چې ورته پارلمان او مشرانو جرګه 

ویل کېږي او په دې ډول پرلپسې 
د نظام چلونې  لپاره پر قانون جوړونې کار 

روان وي.
او  نظامونه  هېوادونو  اسالمي  د  چې  دا 
سیاسي ګوندونه تر ډېره د غربي قدرتونو 
امله یې سیاست  له  اغېز الندې دي؛  تر 
یو ناوړه لوبه ګرځېدلې چې پکې په عام 
ډول د ایمان او ضمیر معاملې، چل ول، د 
اصولو مخالفت، دروغ، مادي ګټو او زور 
ګوندونو  د سیاسي  میالن وي،  ته  زیاتي 
خپلې  د  او  وي  فکره  غرب   

ً
عموما مشر 

بریا لپاره غربي مالتړ ته اړ اوسي، په ټاکنو 
کې د بریالیتوب لپاره له غرب څخه د هغه 
بدل  په  کولو  پوره  غوښتنو  او  شرطونو  د 
بریالیتوب  له  او  کې مرسته ترالسه کوي 
وروسته هماغه د غرب شرطونو او غوښتنو 

)موخو( پوره کولو ته مجبور وي.
فکري  باطلو  د   :)LAWS(قانون  -
مکتبونو او نظریاتو د خپراوي څلورمه لویه 
سرچینه اسالمي قانون دی. نن سبا زیاتره 
اسالمي هېوادونو کې د غرب قانون پلی 
دی او قانون د محکمو او عمله له الرې 
چې  ده  ادار  هغه  محکمه  کېږي.  پلی 
رڼا کې  په  قوانینو  نافذو  هېواد  یو  د  پکې 
کېږي،  پرېکړې  اړه  په  بېالبېلو ستونزو  د 
محکمه چې د هېواد نا فذو قوانینو له مخې 
کومې پرېکړې وکړي؛ سرکاري عمله یې 
بیا پلي کوي چې لړۍ یې له پولیسو، ... 
والي تر ولسمشر پورې رسېږي چې ورته 
قانون ساتونکې ادارې وایي، خو د غرب 
قوانینو ساتلو له امله سیکولر او لیبرال نظام 
ساتونکي ګرځېدلي دي. په تېر کې زموږ 
په محکمو کې د اسالمي فقهې په رڼا کې 
پرېکړې کېدې، خو اوس د غربي قوانینو 
پلي کول دي چې د دې حالت جبران د 

قانون له بدلولو پرته ناشونی دی.
او  معاش  سوداګري:  او  -معاش 
سوداګري د هر ملت د پرمختګ او ثبات 
لپاره د مال د تیر مثال لري، دښمن له دغه 

پلوه اسالمي نړۍ کالبنده کړې ده.
- موسسې-اینجوګانې: د نړۍ پر کچه 
کار  ادارې  دغه  زرګونه  هېوادونو  د غربي 
کوي چې د اسالمي هېوادونو ساده وګړو 

د باور پر را خپلولو خپل افکار خپروي.
-نوښت خوښي اسالمي پوهان: دوی 
د باطل د الس ځانګړې آله ده چې د غرب 
د خوښۍ لپآره د حرامو حاللولو او حاللو 

حرامولو پسې یې را اخیستې.

-باریک فنون: لکه ساز او سرود، انځور 
او  ګډا  او  اتڼ  جوړول،  مجسمې  ګري، 
تر  خواهشات  نفسي  باندې  نورو  داسي 
وروستي حده ډېر شي چې د مسلمانانو په 
بې دینه کولو کې د دې چل چاالکۍ ستر 

رول دی.
او  عاشقانه  نوم  پر  ادب  د  ادبیات:   -
)په  کېږي،  خپرول  نثر  او  شعر  ملحدانه 
شعر کې( پر دین او خدای پاک ملنډې 
وړ  انعام  د  زړورتیا  شاعرانو  وهونکیو 

ګرځي.
لوبو  او  ساتېري  د  لوبې:  او  ساتېری   -
ډګر هم د غلیم د فرهنګي یرغل یوه الره 
ده، د لوبو مینه او پراخ چاپېریال نوی نسل 

-له دین او مذهبه پردی کوي او د )دین
-مذهب( له فرضو یې بې پروا ګرځوي.

سیاسیون،  هغه  دوی  اتالن:  فرهنګي   -
پوهان دي  د چارو  او  مند  هنر  لوبغاړي 
چې د ټولنې مخکښان ګرځېدلي او خلک 
یې خبرو ته د یو دیني عالم د فتوا په څېر 

ازرښت ور کوي.
- سیمه ییز فرهنګ او کلتور: غربي نړۍ 
پر میلیونونو ډالرو لګولو سره په اسالمي 
شوي  الندې  خاورو  تر  کې  هېوادونو 
د جاهلیت  او  اثار  لرغوني  کلونه  زرګونه 
زمانې پاتې شوني را مخکي کوي، ترڅو 
او فرهنګ تر سرلیک  ییز کلتور  د سیمه 
الندې پرې مسلمانان له اسالمي تاریخ او 

فرهنګه لرې کړي.
عامول: پالنې  توپیر  جاهلي  د   - 
 د ملي او هېوادني توپیر پالنې پر خپرولو 
د نړیوال اسالمي یووالي ماتولو سره واړه 
واړه اتحادونه را منځته کوي او په دې ډول 

الدینیت ته الره هوارېږي.
له نېک مشرتابه کرکه  ته  - مسلمانانو 
غواړي  قدرتونه  الدینه  کول:  پیدا  ور 
مسلمانان پر کوم نېک مشرتابه سره را ټول 
نشي، نو ځکه په مسلمانانو کې د هر را 
ښکاره کېدونکي مشرتابه په بدنامۍ کې له 

هیڅ څخه مخ نه اړوي.
شریف  حدیث  په  ازادي:  مېرمنو  -د 
شوی  ویل  دام  شیطان  د  ته  ښځو  کې 
چې غرب یې اوس له بشپړ مهارت سره 
کاروي،  د ښځو ازادۍ پر غږ پورته کولو 
سره یې مېرمنې بېالرې کړې او یو بازاري 
د  او  سپکاوي  د  یې  سره  ګرځولو  توکي 
نارینوو عیش پرستۍ او بېالرۍ هدف ته 

ورسېدل. وروستۍ برخه پاتې...

موالنا اسمعیل ریحان د جامعةالرشید کراچۍ
 د اسالمي تاریخ څانګې استاد

ژ: عبدالعزیز ابوبکر
څوارلسمه برخه

در باب ماجرای تعلیم زن

زمستان و خطرات روز افزون سالنگ  ها



یان ماکه در  شاه الال یک تن ازهمشهر
پنجصدفامیلی مربوط ناحیه پانزدهم  
برق  کمبود  درمورد  دارد  سکونت 
وپرچاوی های تنظیم شده چنین ابراز 

نظرمی نماید:
اززمانی که سردی هوا درشهر دامن پهن 
مواد تسخین، صعود  قیمت  است  کرده 
رسیده  خود  نرخ  بلندترین  به  حتا  کرده 
ربوده  ازمردم  را  خرید  توان  که  است 
برق  موجودیت  مردم  امید  یگانه  است. 
بودکه همانند ماه های قبل ممکن ادامه 
داشته باشد. اما دیده می شود که بابلند 
رفتن مواد تسخین کننده وشدت سردی 
اکثر  ازمردم فرارکرده حتا  نیز  هوا،  برق 
اوقات دربیست وچهارساعت دیده نمی 
شود. مسئولین درین باره کمی باید توجه 
کنند، ازطرف روزاگر نمی باشد حد اقل 
شبانه باید برق جریان داشته باشد تامردم 
ما لقمه نانی را درروشنایی صرف کنند 
وبتوانند در تسخین کلبه های شان ازآن 
استفاده نمایند. عرضه خدمات وتسهیل 
مکلفیت  هموطنان،  به  ها  مسئولیت 
دولت است. امارت اسالمی باید درین 
سرما  فصل  بارسیدن  نماید.  توجه  باره 
است.  برابرشده  چند  مردم  مشکالت 
ضرورت،  نظربه  اگرروزانه  برق  انرژی 
به دوایر دولتی سپرده می شود، حداقل 

محل  به  درصد  پنجاه  شب  درجریان 
این ترتیب  به  مسکونی سهم داده شود. 
دولتی  های  اداره  درکاروفعالیت  هم 
وازجانب  آید  نمی  وجود  به  سکتگی 
ازآن  مردم  فقیرانه  های  کلبه  دیگر 

پرنورشده وممکن تسخین هم گردد.
 

صرف  ساعت  در۲۴  ما  درمنطقه 
دوساعت الی سه ساعت به وقفه برق می 
ازساعت ۱۰   ، ازطرف شب  آن هم  آید 
الی ۱۱ شب واز ۱۲ الی ۲ شب که اکثر 
شب  حتا ازآمدن ورفتن برق خبر نمی 

 
ً
اصال بگوییم  که  است  بهتراین  شویم. 
کشوری  پایتخت  یگانه  نداریم.  برق 
است که درتاریکی مطلق به سرمی برد. 
هرگز  مشترکین  به  برق  بل  درآمدن  اما 
وقفۀ رونما نمی گردد. زمانی که بل برق 
بینید ومی خوانید اززمان جریان  را می 

برق کرده دراوقات بی برقی پول صرفیه 
این  است.  گردیده  بیشترمحاسبه  برق 
معمای ناتفکیک فشار دیگری را برپیکر 
نحیف وناتوان مردم ما می گذارد، نمی 

دانم چه رمزی درین کار نهفته است.

کم  زمان  از  گوید:  می  برشنا  ریاست 
پرچاوی  ازبکستان  وارداتی  برق  شدن 
است.  گردیده  زیاد  کابل  درشهر  برق 
ساعت  سه  مسکونی  درمنطقه  بازهم 
را  برق  روز  ازطرف  ساعت  وسه  شب 
رسانیم.  می  مختلف  دراوقات  برایشان 
همچنان ۱۰ ساعت برق را برای فابریکه 
ساعت   ۲۴  . ایم  داده  اختصاص  ها 
داده  اختصاص  دولتی  های  اداره  برای 
شده است تادرفعالیت های روزمره آنان 

سکتگی رونمانگردد. 
سازی  خانه  قصبه  باشنده  احمدبالل 
درباره  توجهی  وکم  برق  درموردکمبود 
خصوص  به  اقتصادی  های  زیرساخت 
درطول  برق  انرژی  بندهای  ساختن 
دودهۀ قبلی چنین ابراز نظر نموده است:

کدام  برق  انرژی  قبل  ماه  تایک 
نساخته  مهیا  مردم  برای  را  مشکالتی 
بود. مردم ما حدس می زدنداگر سردی 
برق  حداقل  فشاردهد  را  آنان  زمستان 
خرید  به  اگرزورشان  دارند.  ساعته   ۲۴
توانند  می  حداقل  نرسد  موادسوخت 
باانرژی برق کنارآمده مشکالت سردی 
مدتیست  بدبختانه  ولی  مهارنمایند.  را 
آزارد،  رامی  مردم  روح  هوا  سردی  که 
مقاومت  توان  وپیروجوان  کالن  خوردو 
داده  ازدست  حساس  روزهای  دراین  را 
منازل  نیز  روزها  دراین  برق  انرژی  اند. 
مسکونی را ترک کرده وبه فرارشباروزی 
انرژی  کمبود  بنابراین  دهد.  می  ادامه 
برق زمان قبل ازیک ونیم دهه را به یادما 

زنده می سازد.          صفحه 6 

    ازیک طرف شدت سردی هوا و ازجانب دیگر قیمتی موادتسخین کننده: چوب، زغال،  سنگ زغال، تیل وامثال آن مردم 
راآزارمی دهد وازطرفی هم بیکاری فقر وناداری  مردم را ناتوان ساخته  است. یگانه امید مردم این بود که درسرماه زمستان حداقل 
ازانرژی برق می توانند در روشن ساختن کلبه های فقیرانه شان ویاگرم نمودن آن استفاده نمایند. اما دیده می شود که بارسیدن 
فصل سرما وهجوم سردی هوا به کلبه های شان اکثر اوقات روز ویا شب ازانرژی برق نیز محروم گردیدند. دراین مورد خبرنگار 

روزنامه ملی انیس گفت وشنودی دارد بادوتن همشهریان کابل که فشرده آن خدمت مطالعه کنندگان روزنامه تقدیم می گردد:

روزنامۀ ملی انیس l دوشنبه 12 جدی 1401 هجری شمسیl 9 جمادی الثانی 1444 هجری قمری l 2 جنوری 2023 میالدی

روز اگر برق نیست شهریان کابل:
حد اقل از نور شبانه اش مستفید گردیم آرش بارش 

به خاطر تمرین غلط ، دچار 
شفیقمشکل نشوید

بعد از معرفی، می خواهم بدانم که چگونه می توان بدن های 
ورزیده تری برای پرداختن به ورزش داشت؟

به  که  شود  می  سال  یک  از  بیش  هستم.  بارش  آرش  من 
ورزش پرورش اندام رو آورده و تمرینات خود را تحت نظر 
استاد خواجه یک تن از قهرمانان محبوب و مشهور ورزش 

کشور آغاز نمودم.
و  فامیل  اعضای  تشویق  و  ورزش  به  عالقه  و  شوق  داشتن 
دوستان خوبم که همیشه به صحت و سالمتی می اندیشیدند، 
مرا واداشت تا به ورزش رو بیاورم و بعد از تمرین و زحمات 
زیاد مسابقه بدهم. قابل تذکر می دانم که کوشش و زحمات 
از  مطلوب  نتایج  سال  یک  مدت  در  که  شد  سبب  استادم 

تمرینات بدست بیاورم.
های  رشته  در  جسمی  آمادگی  شما  دید  از  پرسش: 

مختلف ورزشی ، چی اهمیتی دارد؟  
پاسخ: این روزها در هر ورزشی اصل آمادگی جسمانی مهم 
ترین مساله و نیاز نخست محسوب می شود و ورزشکاران 
می  نظر  در  خود  برای  را  یی  ویژه  تمرینات  آن  به  نیل  برای 
رشته  هر  برای  پایه  ورزش  دویدن،  هنوز  اینکه  با  گیرند. 
دیگری به حساب می آید و ورزشکاران هر رشته ورزشی در 
می  دقایقی  برای  و  مدتی  ابتدا  خود  روزانه  تمرینات  شروع 
دوند، اما نیاز به داشتن عضالت قوی احساس می شود که 
با وزنه و انجام حرکاتی روی  به کار  آنها هر روز مدتی هم 
دستگاه های مختلف بدن سازی هم مبادرت نمایند تا بدن 
داشته خویش  اصلی  ورزش  به  پرداختن  برای  تر   ورزیده 

 باشند. 
برای  خوبی  شروع  تواند  می  حرکات  کدام   : پرسش 

ورزش باشد؟
در پاسخ این سوال تان باید گفت: تمریناتی برای تقویت 
پا ، سینه و شکم صورت می پذیرد و هم  عضالت دست، 
برداشتن  و  کششی  حرکات  و  ساده  نشستن  و  کشیدن  دراز 
و  را شامل می شود  ها  دمبل  و  ها  وزنه  باره  و چند  چندین 
استمرار در این تمرینات است که سبب می شود ورزشکاران 
و  بازو  و  وسیع  هایی  سرشانه  پرحجم،  عضالت  بر  اضافه 
پاهایی برجسته داشته باشند، و اصل و نیاز آمادگی جسمانی 
روی  شدن  بلند  و  کششی  حرکات  آید.  حاصل  شان  برای 
دست براساس فشار وارده به عضالت بازو و انجام این کار 
به طور مکرر و گاه به تعداد ۵۰ بار در مدت ۶۰ تا ۸۰ثانیه 
 آغاز خوبی برای تمرینات روزانه 

ً
و حتی بیش از آن معموال

و  برجسته  باعث  کششی  حرکات  این  آید.  می  حساب  به 
پرحجم شدن عضالت ورزشکار و افزایش حجم اکسیجن 

گیری وی در ابتدای تمرینات روزانه می شود. 
مبتدیان  برای  ساده  حرکات  از  برخی  مورد  در  پرسش: 

اندکی معلومات دهید؟
خیلی  مبتدیان  برای  حرکات  نوعیت  و  تعداد  چون  پاسخ: 
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ما می دانیم که ورزش مداوم بدنی در صورتی که به درستی 
انجام شود و با بیماری شخص در تضاد نباشد ، در نگهداری 
سالمت جسم ، روان و بهزیستی فرد و پیشگیری از بسیاری 
از بیماری ها، یکی از مهمترین عوامل بشمار می رود، این 
واقعیتی است که فعالیت بدنی استرس عاطفی را بطور مؤثر 
می نشاند و بسیاری از پیامدهای ناخوشایند آنرا خنثی می 
کند. اگر چه ورزش مشکالت را حل نمی کند و یا وقتی در 
راه بندان ترافیک قرار گرفته اید کار پولیس ترافیک را انجام 
 به دلیل 

ً
نمی دهد و راه را برای شما باز نمی کند ولی مطمینا

فعل و انفعاالتی که در بدن صورت می گیرد به شما کمک 
می کند که از عهده فشار روحی برآید و از تبدیل آن به یک 
مساله مزمن جلوگیری کنید.خبرنگار بخش ورزش روزنامة 
ملی انیس مصاحبه یی دارد با یک تن از بدن سازان این رشته 

که باهم می خوانیم:

جهان ورزش 

ماستر سپورت محمد یعقوب

نگاهی به آموزش و چالش های فرا روی آن
ای  جامعه  هر  در  پرورش  و  آموزش 
ابزار  از  یکی  و  دارد  را  خود  جایگاه 
نامیده می  توسعه  و  پیشرفت  های مهم 
از  توانیم  می  ما  نمونه  طور  به  که  شود 
یکی  که  جهان  یافته  توسعه  کشورهای 
ببریم،  نام  را  است  جاپان  کشور  آن  از 
پیشرفت  اساس  و  پایه  کشور،  این  در 
اما در کشور   . آموزش و پرورش است 
ما با وجود موجودیت مکاتب و دانشگاه 
ها در سراسر کشور بازهم دیده می شود 
کمی ها و کاستی های زیادی در نظام 
مثال،  بگونه  دارد،  وجود  ما  آموزشی 
موجود  مشکالت  از  یکی  توانیم  می 
اشاره  آموزش  و  گیری  یاد  نحوه ی  در 
نماییم  در نظام آموزشی ما بیشتر روی 
کید شده، اما  آموزش به شیوه ی نظری تأ
آن  به  کمتر  تجربه  و  عمل  ساحه ی  در 
مضامین  در  بویژه  است.  شده  پرداخته 
بیولوژی  ساینسی مانند، فزیک، کیمیا، 
در  شود  می  دیده  و...  جیولوجی 
حفظ  به  صرف  آموزان  دانش  مکاتب، 
مثل  را  آن  و  پردازند  می  دروس  کردن 
تاریخ یاد می گیرند، در حالی که، اگر به 
واقعیت نگاه کنیم، ساینس علمی است 
براساس تجربه استوار است. همین  که 
گونه در نهاد های تحصیلی نیز دیده می 
شود در رشته های تخصصی کمتر روی 
کید می گردد، به گونه  کار های عملی تأ
مثال در رشته های زمین شناسی و امور 
معادن نیاز است که محصلین به هدف 
و  بروند  ساحه  به  دروس  بهتر  فراگیری 
تمام وقایع و پروسه های طبیعی که در 
طول ادوار جیولوجیکی رخ داده و آثاری 
نزدیک  از  را  آن  است  مانده  باقی  آن  از 
مشاهده و مطالعه نمایند. بدون مشاهده  
ساحات  در  طبیعی  های  ساختمان  از 

ها  عهد  درستی  به  تواند  نمی  محصل 
و  بفهمد  را  جیولوجیکی  های  دوره  و 
بداند. همین گونه، در رشته های دیگر 
فرصت  محصلین  کمتر  زراعت  مانند، 
که  بینند  و  رفته   ساحه  به  تا  یابند  می 
گردد.   می  کشت  نبات  یک  چگونه 
وسایل  و  تجهیزات  نبود  این  از  گذشته 
دانشجویان  آشنایی  عدم  و  البراتواری 
جمله  از  روز  تکنالوژی  با  استادان  و 
نهاد  در  هنوز  تا  که  است  مشکالتی 
های تحصیلی و تعلیمی ما وجود دارد، 

محصلین و دانش آموزان نمی توانند به 
گونه دقیق مضامین ساینسی را فراگیرند. 
نتوانند  آنها  که  باعث گردیده است  این 
بعد از فراغت در ساحه کار مؤفق باشند. 
گردیده  باعث  وضعیت  این  ادامه ی 
است که ما نتوانیم از افراد تحصیل کرده 
و درس خوانده در بخش های سکتوری 
نیاز  بنابراین،  نماییم،  درست  استفاده 
تحصیلی  و  آموزشی  نظام  در  که  است 
ما تدریس به شیوه ی نظری و عملی در 

وسایل  و  تجهیزات  و  شود   گرفته  نظر 
در  باید  البراتواری  کارهای  به  مربوط 
گرددتا  فراهم  مکاتب  و  ها  دانشکده 
به  بتوانند  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
نظری  بگونه ی  که  را  های  درس  آسانی 
فرا می گیرند، آن را در ساحه ی عمل نیز 
مشاهده نمایند و بیاموزند.                                                                                                       
می  دیده  که  طوری  دیگر،  جانب  از 
نهاد  در   

ً
فعال که  درسی  مواد  شود، 

تدریس  ما  آموزشی  و  تحصیلی  های 
ای  درسی  مواد  با  چندان  گردد،  می 

آموزشی  و  تحصیلی  های  نهاد  در  که 
هم  گردد  می  تدریس  دیگر  کشورهای 
که  است  نیاز  رو  این  از  ندارد،  خوانی 
و  درسی  مواد  درس  کیفیت  بهبود  به 
معیارهای  به  مطابق  نیز  درسی  نصاب 
بتوانند  تا  گیرد  صورت  توجه  جهانی 
دانش آموزان و دانشجویان از نهاد های 
آموزشی و تحصیلی فارغ می گردند در 
رشته تخصصی خویش توانایی کاری را 

داشته باشند.             

زمانی  تا  اند،  باور  براین  امور  گاهان  آ
که در نصاب درسی نهاد های آموزشی 
و تحصیلی تغییرات الزم بوجود نیاید، 
در  ما  تحصیل  و  آموزش  تواند  نمی 
داخلی  آموزشی  و  تحصیلی  های  نهاد 
برخوردار  بی  خو چندان  کیفیت  از  که 
و  کرده  تحصیل  قشر  و  گردد  مهیا   نیز 
در  توانست  نخواهند  ما  خوانده  درس 
الزم  کارآیی  از  عمل  و  کار  ی  ساحه 
است  نیاز  رو  ین  ازا  گردند،  برخوردار 
باید  وتحصیلی  آموزشی   نصاب  که 
گردد،  آماده  روز  معیارهای  مطابق 
عملی  کارهای  به  توجه  گونه،  همین 
تواند  می  نیز  تخصصی  های  رشته  در 
تحصیل  و  آموزش  کیفیت  بهبود  روی 
تجهیزات  و  مواد  باشد.  گذار  تأثیر 
البراتواری نیز باید به دسترس نهادهای 
آموزشی و تحصیلی قرار گیرد تا دانش 
بخش  در  بتوانند  دانشجویان  و  آموزان 
بهتر  ای  بگونه  نیز  عملی  کارهای 
فراغت  از  بعد  بتوانند  و  بینند  آموزش 
بهتر بازارکار  در  خود،  ای  رشته   در 

 بدرخشند.       
یکی از چالش های دیگر نبود معلمین 
مسلکی در یک تعداد ازمکاتب مختلف 
کشور محسوب می گردد، تا هنوز وزارت 
معارف کمتر به این مشکل دانش آموزان 
معلمین  جذب  به  و  است  کرده  توجه 
اقدام  است  که الزم  آن طوری  مسلکی 
که  است  درحالی  این  نگرفته  صورت 
را  ها  کرده  تحصیل  زیادی  تعدادی  ما 
در رشته های مختلف از دانشگاه های 
داخلی و خارجی فارغ اند، سراغ داریم، 
وزارت  توسط  افراد  این  که  صورتی  در 
معارف به صفت آموزگار جذب گردند 
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گذشته از این نبود تجهیزات 
و وسایل البراتواری و عدم آشنایی 

دانشجویان و استادان با تکنالوژی روز از 
جمله مشکالتی است که تا هنوز در نهاد 
های تحصیلی و تعلیمی ما وجود دارد، 
محصلین و دانش آموزان نمی توانند به 
گونه دقیق مضامین ساینسی را فراگیرند. 



مؤثریت مشوره با فرزندان
اندیشــی  به معنی صالح  را  مشــوره 
درباره یک موضوع می دانند و مشــوره 
به معنی باهم مشــورت کــردن به کار 

می رود. بطور کلی مشــوره در فرهنگ 
هــای علــوم رفتاری بــه ایــن ترتیب 

تعریف شده است:
بحث و بررســی عمیق مشکالتی که 
 فرد پس 

ً
فرد با آنها مواجه است. معموال

از گفتگو درباره مشــکالتش با مشاور 
، به راه حلی دســت می یابد. مشــکل 
فــرد نیز ممکــن اســت در زمینه های 
مختلف باشد. وقتی صحبت از مشوره 
می شــود، اولیــن چیــزی که بــه نظر 
می رسد این اســت که شخص مشکل 
یا مســئله ای دارد و درباره آن با کسی 

که بیشــتر می داند صحبــت می کند تا 
مشکلش حل شود.

گاهــی ســوالی پیش می آیــد که آیا 

فرزند هم مشــور  با  اســت که  ضرور 
گیرد؟  صورت 

ممکن اســت به ذهن برســد که مگر 
فرزنــد می تواند در مقام مشــاور قرار 
گیرد؟ یــا مگر فرزنــد می تواند کمک 
 
ً
کنــد تا مشــکل ما حل شــود؟ اصال
ببینیم مشــکل یا مسئله یعنی چه و بعد 
دربــاره این پرســش ها گفتگــو کنیم. 
مشــکل یا مســئله به هر وضع پیچیده 
که  یند  می گو ســاختگی  یــا  حقیقــی 
حل آن مســتلزم فعالیت فکری است. 
بنابراین حاال می توانیم به این پرســش 

بــا فرزند  آیا می شــود  مشوره که » 
ییم.  بگو پاسخ  بهتر  کرد؟« 

 در برابر مشــکالتی 
ً
والدیــن معموال

قــرار می گیرنــد که به طــور حقیقی و 
واقعــی ، یا به صورت ســاختگی و بنا 
به مصلحت می تواند از طریق مشــوره 
با فرزند حل شــود و این مشوره عالوه 
را  فایده های دیگری   ، بر حل مشــکل 
نیز در بــردارد. والدین ، مربیان و همه 
کســانی که به نوعی با کودک و نوجوان 
ســروکار دارند، بــرای کار و زندگی و 
رابطه بــا کودک یا نوجــوان به اموری 
برمی خورنــد که نیاز بــه تصمیم گیری 
دارد. طبیعی اســت که بــزرگان اگر به 
یا کوچک ترها  نقش و اهمیت مشــوره 
پی نبرده باشــند، می تواننــد به راحتی 

بگیرند.  تصمیم  آنها  برای 
اما آیا همیشــه ایــن تصمیم گیری ها 
بهتریــن و درســت ترین تصمیــم ها 
 ، اســت؟ و حتی اگــر چنین باشــد 
نفس  بــه  اعتماد   ، حرکــت  ایــن  آیا 
و رشــد شــخصیت فرزنــد را دچار 
اختــالل نمی کنــد؟ یعنی آیــا فرزند 
به جایی نمی رســد که احســاس کند 
و  ندارد  خود  زندگی  در  نقشــی  هیچ 
دیگــران برای او تصمیــم می گیرند؟ 
پــس والدین و بــزرگان بایــد بدانند 
که مشــوره با فرزند را جــدی بگیرند 

در  مهمــی  عامــل  را  آن  رشد و 
بدانند.  او  شخصیت 

در اینجــا نــکات مهــم را در مورد 
یم   مشــوره با کــودک یاد آور می شــو
که :مشــوره باید با توجه به سن فرزند 
، میزان تجربــه و اطالعات او صورت 
او  به  اموری که مربــوط  یعنــی  گیرد. 
نیســت و یا او اطالعــات الزم را برای 
او در  با  نــدارد،  نظر درباره اش  اظهار 

نگذارید. میان 
در اصولــی کــه به آن بــاور دارید و 
تغییــری در عقیــده خود  نمی توانیــد 

نکنید. مشوره  بدهید 
فرزندتان  نظر  پذیــرش  آماده  را  خود 
بکنید. پس به جــای نظرخواهی بطور 
مطلــق ، او را در برابر دو امر مســاوی 
قــرار دهید تــا یکی را انتخــاب کند. 
تو در تعطیالت  نپرســید »به نظر   

ً
مثال

چــه کار کنیــم؟« بلکــه دو کار را که 
می توانید در رخصتــی ها انجام دهید 
مطــرح کنیــد و از او بخواهید یکی را 

کند. انتخاب 
در مشوره با فرزند به او کمک کنید تا 
یاد بگیرد جوانب مختلف یک موضوع 

بگیرد. تصمیم  بعد  بسنجد  را 
به فرزندتان کمــک کنید تا درک کند 
بــه منزله نظر  که نظر مشــورتی دادن 

نیست.  نهایی 
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نخستین بارشی برف زمستان 
بیافشانیدگرد ازباغ وبستان

ید غلتان  نگون شدخیل مروار
بخندید بستری سبز گلستان

نوید زندگی افتاد برتن 
یحان بنفش ونرگس و سوری ور

زسوزقلب ملک داغ دارم 
ید ابرچون اشک غزاالن  بگیر
خوشا آندم نسیم رود باران 

نوازد گیسوانی مرغزاران 
حیات جاویدان بخشد به بستان 
به رقص آید به گلشن عندلیبان 
زمستان گربرقصد برف وباران
به وجدآید گلستان دربهاران 

زهرفصلی که حاصل درمیان است
زمستان را همان آب است وباران

یان اگرفصل شتا ابراست گر
بقیه همچوگل گردند خندان 
یم چندان امید لطف حق دار
که ابری رحمتش بارد فراوان 

زسالی خشک وهم ازآفت جان
امان ده مردمم را پاک یزدان 

فروتن را کجا جز توست پیمان
به دردی خویش جوید لطف درمان

شفیق

رقص مروارید

باغچه  شعر،  ادب  و هنر  و زندگی
صحت

دکمـکیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

   طنز  بگذار بمیرم
...  لرزۀ نابه هنگامی، کیســۀ 
بغلم را  تکان دادکه ازجاپریدم. 
چوچه  فروبردم،  خودرا  دســت 
گوشــمالی  اندکی  را  تکنالوژی 

دهم،  ناگهان پیامی برایم داد. 

تأســف کردم.  پیام  باشــنیدن 
پاهایم سســتی نمود آهســته به 
بعد،  اندکــی  لمیــدم.   چوکی 
سری به بیمارستان زدم. باگرفتن 
اورا در  ســراغ  دوســت خود، 
اثر تالش  حالت اغمأ یافتم. در 

تیم صحی حالش بهتر شد. 
زمانی که چشمش به من افتاد، 
را  قطره های اشك، گونه هایش 
به نوازش گرفت. از سوزدل آهی 

برآورده گفت: 

شــدم،  تباه  عزیــز!  دوســت 
بربادشــدم آبرویی برایم نماند. 

بگذار بمیرم و...! 
درســیمایش یأس ونــا امیدی 
موج می زد، دســت خــودرا به 

گونــه هایش بــردم، قطره های 
اشــکش را پــاك نمــودم وبــا 

دلجویی ازش پرسیدم: 
-آیا می توانم کمکت نمایم؟  

  -»کاکاســلیم« کــه درآتش 
اضطــراب دســت وپامــی زد. 
حالش را برایم چنین  اظهارکرد: 
مشقت  پراز  روزگارم  -مامورم، 
وروز تالش می  اســت. شــب 
کنم، اما رنج مفلســی، واگذارم 
روز  و  شــب  ذهنــم  نیســت. 

 دردریــای متالطــم خیال شــنا
می کنــد. بارفتن وظیفه پابه پایم 
می پیچد. روزگذشته که خواستم 
حاضــری ام را به رســم ســبیل 
باپرخاش مســئول  نمایــم.  داغ 
صدایم  شــدم.  مواجه  حاضری 
بلند گردیــد  بدون وقفه نزد مقام 
باریست  نخستین  احضارشدم.  
مواجه می  باچنین حرکاتــی  که 
شوم برایم هیجان آوربود. بعد از 
عرض حرمت بــه جناب عالی، 
درخواســت جزای سنگین برای 

مسئول حاضری کردم! 
-ندانســتم که همه برایم اشك 

تمساح می ریزند. 
خودرا  مقــام؛  که  -درحالــی 

بیطرف وانمود می کرد، گفت: 
نظر به لزوم دیــد مقام اعال...  

اضافه بست شدی.
-حــال توبگو  بــا یک درجن 
نیم قد چــه خاکی  قــدو  اوالد 

سرخودبادکه ک ک نم.....
-» کاکاســلیم « کــه حرفهای 
نبود،  تفکیــك  قابل  ناتمامــش 
خواســت خــودرا ازبســتر بــه 
زیرانداخته با زندگی وداع بگوید. 
- من که ازجا پریدم تا اورا بغل 

نمایم، سرم به جایی خورد؛  
از خواب بیدارشدم.

 دیــدم کــه نه بخــاری بجای 
مانده نــه نل،  همه جــا دود و 

سیاهی بهم ریخته  است. 

یا  یکطرفه  ممکن  پایین نشده(  )خصیه های  کرپتواورکیدیزم   •  
دوطرفه باشد. کرپتواورکیدیزم ممکن ectopic یا حقیقی باشد.

• در زمان والدت، 30٪ نوزادان ذکور قبل از میعاد و 4.5٪ نوزادن 
با میعاد دارای خصیه های پایین نشده می باشند. خصیه ها در اکثریت 
شیرخواران در اوخر ماه سوم پایین می شوند، و در ماه ششم وقوع آن 
 
ً
به 0.8٪ سقوط می کند. در 10٪ واقعات یک طرفه می باشد. تقریبا

80٪ خصیه های پایین نشده در یک سالگی به صفن می رسند. در 
جریان بلوغ، نزول بیشتر ممکن رخ دهد.

عدم کفایۀ  نماید،  دوام  بلوغ  زمان  الی  کرپتواورشیدیزم  اگر   .
 
ً
سپرماتوجنیز به وجود می آید. تولید اندروجن های خصیوی معموال
نارمل باقی می ماند. در اطفال بزرگتر و بالغین، ممکن تدور خصیه، 

فتق و مشکالت فریولوژیک موجود باشند.
• وقوع بلند نیوپالزم های خبیث )seminoma( در خصیه هایی 

که بعد از بلوغ در بطن باقی باشند، دیده می شود.
• خصیه  های ایکتوپیک بصورت نارمل انکشاف می کنند اما در 
زمانی که  می شوند.  منحرف  مغبنی،  کانال  از طریق  نزول  اثنای 

تشخیص گذاشته شد، جراحی توصیه می شود.
تکامل  بودن  نارمل  غیر  باعث  از  حقیقی  کرپتواورشیدیزم    •

)dysgenesis( خصیه به وجود می آید. این خصیه ها دارای شریان 
سپرماتیک کوتاه، جریان خون ضعیف، یا هر دو می باشند.

• هایپرپالزیای والدی ادرینال باید در نوزادی که کرپتواورشیدیزم 
دوطرفه دارد، رد گردد.

• سویه های تستوستیرون پالزما بعد از تحریک hCG حاصل 
تأیید  جهت  گردد.  تأیید  بطنی  خصیه های  غیابت  تا  می شوند 
موجودیت خصیه ها و قابلیت پاسخ آنها به تحریک، چهار دوز 
 units/m2 دوز 3000  که هر  گونادوتروپین،  روزانۀ کوریونیک 
تستوسترون پالزما  داده می شوند.  به شکل داخل عضلی  است، 
باید 24 ساعت بعد از دادن دوز آخر، از 200 ملی گرام فی دیسی 
لیتر بلندتر شود. در صورت عدم کفایۀ خصیوی، کاریوتایپ توصیه 
 virilized( می شود تا احتمال مؤنث دارای خصوصیات مردانه

female( رد شود.
• معاینه خصیه ها باید در وضعیت چمباتمه )squatting( یا حمام 
 cremastric گرم صورت گیرد. در جریان جس خصیه ها، عکسۀ
داخل  به  رفتن خصیه ها  باال  به  منجر  که  تحریک شود،  ممکن 
کرپتواورشیدیزم  بنام  حالت  این  می شود.  بطن  یا  مغبنی  کانال 
یاد  تورفتنی  یا خصیه های   )pseudocryptorchidism( کاذب
 باید 

ً
می شود. برای اینکه از باال رفتن خصیه ها جلوگیری کنیم، اوال

 انگشت باالی حلقۀ مغبنی و قسمت باالیی کانال مغبنی قرار داده 
شود.

 تداوی
• برای کرپتواورشیدیزم کاذب کدام تداوی نیاز نیست. انذار برای 

نزول خصیه و وظیفۀ آن در چنین واقعات بسیار عالی می باشد.
• در کرپتواورکیدیزم حقیقی، ترمیم جراحی )orchiopex( برای 
کرپتواورکیدیزم که بیشتر از سن 9-15 ماهگی دوام نماید، توصیه 

می شود.
به کمک الپراسکوپ که  باید  نباشند  قابل جس  اگر خصیه ها   •
نسبت به التراسونوگرافی بطنی مؤثریت بیشتر دارد، جستجو گردند.
• اگر خصیه ها قابل جس نباشند، در 50٪ واقعات می توانند در 
بطن موقعیت داشته باشند و می توان آنها را توسط پروسیجرهای 

یک یا دو مرحله ای پایین آورد.
• اگر خصیه های یافت شده اتروفیک باشند یا اوردن آنها به موقعیت 

اصلی مشکل باشد، باید orchiectomy در نظر گرفته شود.
واقعات  در  فقط   

ً
معموال گونادوتروپین  توسط  تداوی   •

کرپتواورکیدیزم کاذب مؤثر می باشد. 

خصیه های پایین_نشده 
)Cryptorchidism(
گرد آورنده : داکتر صفی الله نادری متخصص 

جراحی اطفال
ن- فروتن

در اینجا نکات مهم را در مورد مشوره با 
 کودک یاد آور می شویم 

که :مشوره باید با توجه به سن فرزند ، میزان تجربه و 
اطالعات او صورت گیرد. یعنی اموری که مربوط 
به او نیست و یا او اطالعات الزم را برای اظهار نظر 

درباره اش ندارد، با او در میان نگذارید.

-ندانستم که همه برایم اشك 
یزند.  تمساح می ر

-درحالی که مقام؛ خودرا بیطرف وانمود 
می کرد، گفت: 

نظر به لزوم دید مقام اعال...  اضافه بست 
شدی.

-حال توبگو  با یک درجن اوالد قد و نیم قد 
چه خاکی سر خود باد که ک ک نم.....

کوهکن



اطالعیه مفقودی
یک جلد جواز ســیر یک عراده واسطه پرادو 
دارای نمبر پلیت ۸۸۵۶ دولتی مربوط ریاست 
میدان هوایی بین المللی کابل مفقود گردیده بناًء              

از اعتبار ساقط می باشد..۳۵۱۹
***

اطالعیه به اجاره دهی
موازی ۱۵۰۰ متر مربع زمین دولتی واقع ساحه 
شیرخان کچ ولسوالی سروبی برای مدت ۵ سال 
آماده اجاره دهی میباشــد اشخاص و افرادیکه 
خواهش گرفتن ساحه فوق را داشته باشند ۲۱ یوم 
بعد از نشر اعالن  به مدیریت اراضی ولسوالی 
ســروبی مراجعه نمایند شــرطنامه را مالحظه 

 اخذ میگردد.۳۵۱۸
ً
تضمین نقدا

***
اطالعیه مفقودی

یک جلد پاسپورت سیاحتی دارای ویزه کشور 
امارات عربی به اســم محمد  اعظم زمان خیل 

فرزند شیر مفقود گردیده اعتبار ندارد.۳۵۲۰
***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
وزارت مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی دو 
قطعه زمین  به مســاحت ۱۴ بسوه زمین سفید 
جایداد این وزارت را واقع یکه توت در مربوطات 

ناحیه نهم شهر کابل به قرار داد می سپارد
وزارت مخابــرات و تکنالوژی معلوماتی از 
تمام داوطلبان )اشخاص و شرکت ها( واجد 
شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 
به کرایه گرفتن جایداد ایــن وزارت واقع یکه 
توت ، در مربوطات ناحیه نهم شــهر کابل ، 

دو قطعه به مســاحت حدودا ۱۴ بسوه زمین 
بناًء متقاضیان محترم  سفید اشــتراک نمایند 
درخواســتی های خویش را مطابق شرطنامه 
، طبــق قانون بعد از نشــر اعالن الی ۲۱ روز 

تقویمی ارایه نمایند.
شــرطنامه از آدرس ذیل قابــل دریافت می  

باشد:
پل باغ عمومی ، تعمیر هجده منزله وزارت 
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی ، منزل 

چهاردهم ، مدیریت عمومی امالک .
تسلیمی درخواستی از تاریخ نشر اعالن روز 

۲۱ مدار اعتبار می باشد.
زمان جلسه داوطلبی :

یک روز بعــد از ختم تاریخ اعالن داوطلبی 
در صــورت رخصتی و یا جمعــه اولین روز 

رسمی بعد از آن.
مکان جلســه داوطلبــی : وزارت مخابرات 
و تکنالــوژی  معلوماتــی واقــع پــل بــاغ 

عمومی.۳۵۰۳
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدین وسیله به تآسی از فقره )2( ماده چهل 
و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
میشــود، }وزارت تحصیالت عالی{ در نظر 
دارد، قــرارداد پروژه تهیه و تــدارک )31( قلم 
اجناس ورزشی مورد ضرورت آمریت انسجام 
محصالن را با شــرکت تجارتی پامیر زریاب 
دارنده جواز نمبر )46971( و با داشتن محل 
اصلی بازار ده بابا علی ، مرکز کاپیسا، محمود 
راقــی،  به قیمت مجموعــی )1,497,748( 

یک میلیون و چهارصد و نــودو هفت هزارو 
هفتصد و چهیل و هشت  افغانی تحت شماره 
داوطلبــی                                            اعطــاء 

نمایـــد.
اشــخاص حقیقــی و حکمی کــه هر گونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، می توانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این اعالن 
الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل 
آن به ریاســت تــدارکات واقــع کارته چهار، 
وزارت تحصیالت عالی، جوار پوهنتون کابل 
وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه 

نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی 
تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
***

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدین وسیله به تآسی از فقره )2( ماده چهل 
و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
میشــود، }وزارت تحصیالت عالی{ در نظر 
دارد، قرارداد پروژه خریداری سیستم سرور و 
استوریج ســرور برای ریاست امور محصالن 
با شــرکت خدمات لوژستیکی  خصوصی را 
عمرا انوری دارنده جــواز نمبر )59282( و 
با داشــتن محل اصلی جــای ریس دارالمان 
، مرکــز کابل، کابــل،  به قیمــت مجموعی 
)2,801,732.25( دو میلیون و هشــتصدو 
یــک هــزارو هفتصدو ســی و دو اعشــاریه 
 بیســت و پنج افغانی تحت شــماره داوطلبی
                                                اعطاء نمایـــد.

اشــخاص حقیقــی و حکمی کــه هر گونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، می توانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این اعالن 
الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل 
آن به ریاســت تــدارکات واقــع کارته چهار، 
وزارت تحصیالت عالی، جوار پوهنتون کابل 
وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه 

نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی 
تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
***

اطالعیه کندز
ریاســت شــاروالی کندز از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه ) 
جغل اندازی ســرکهای فرعی مسجد ابراهیم 
خلیل الله عقب ریاست حج و اوقاف و سرک 
شورای انکشافی مجاهدین  )مسجد عبدالله 
ابن زبیر( واقع ناحیه پنجم جغل اندازی سرک 
داخلی و بیرونی مدیریت محترم زندان مربوط 
ناحیــه اول ، همــوار و جغل انــدازی کوتل 
جرگزر ناصــری مربوط ناحیه ســوم ، جغل 
اندازی سرک چرمگری عقب لیسه کندژ واقع 
ناحیه ششم و جغل اندازی گذر سعیدی واقع 
ناحیه اول ( اشــتراک نموده و نقل چاپ شده 
شــرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ 
۱۰۰۰ یک هزار افغانی پول غیر قابل بازگشت 
از مدیریت قرار داد های ریاســت شــاروالی 
بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط 
مندرج شــرطنامه و طبق قانــون و طرزالعمل 
تدارکات طور سر  بســته از تاریخ نشر اعالن 
الی مدت ۲۱ روز به مدیریــت قرار داد های 
ریاست شــاروالی ارائه نمایند آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی  باشد.
آفر بصورت نقدی مبلغ ۱۶۰۰۰۰  تضمین 
یک صدو شــصت هزار افغانی بوده و جلسه 
آفرگشــایی بعد از ختم میعاد اعالن در تاالر 

ریاست شاروالی تدویر میگردد.۲۳۲
 ***

اعالن تدارکات
عنوان پــروژه: پروژه تهیه و تدارک دیتاســنتر 

اپگرید
شماره داوطلبی:

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره 
امور ا.ا.ا به نمایندگــی از وزارت مخابرات و 
تکنالوژی معلوماتــی از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 
پروژه تهیه و تدارک دیتاســنتر اپگرید با شماره 

داوطلبی 
اشــتراک نموده و ســافت کاپی شرطنامه را 
از ویب ســایت ریاســت عمومی اداره امور 

https://aop.gov.af/dr/access_to_{
بدست   }information/administrative
آورده، آفرهــای خویــش را مطابق شــرایط 
مندرج شــرطنامه و طبق قانــون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربســته از تاریخ نشر اعالن 
الی ســاعت 10:00 ق.ظ مورخ 5 دلو 1401 
بــه آمریت انســجام، توحیــد و تحلیل پالن 

های تدارکاتی ریاســت تدارکات ملی، جوار 
قصر مرمرین ریاســت عمومی اداره امور ا.ا.ا 
واقع پشتونســتان وات، کابل – افغانستان ارایه 
نمایند. آفرهای ناوقت رســیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
داوطلبان که شــرطنامه را بدست می آورند، 
معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت 
بموقع تعدیالت شرطنامه در صورت لزوم به 
npd.planning@aop.gov. ایمیل هــای

و     af | noorullah.naiel@aop.gov.af
planningnpa@gmail.comارسال نموده 
و در وقت ضرورت به شماره 0202143274 

تماس گرفته حل مطلب نمایند.
تضمین آفر بصــورت ضمانت بانکی مبلغ 
1,500,000 یــک میلیــون و پنجصد هزار 
افغانی میباشــد. جلســه قبل از داوطلبی به 
ساعت 10:00 ق.ظـ مورخ 25 جدی 1401 
و جلسه آفرگشایی به ســاعت 10:00 قبل از 
ظهر بتاریخ 5 دلو 1401 در آمریت انسجام، 
توحید و تحلیل پالن های تدارکاتی ریاســت 
تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاســت 
عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، 

کابل – افغانستان تدویر می یابد.
 ***

موضــوع: در مورد اعــالن تصمیم اعطای 
قــرارداد؛ پرزه جــات، روغنیــات و فلترباب 

وسایط و جنراتورها.
شماره دعوت به داوطلبی: 

بدین وسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و 
سوم قانون تدارکات، به اطالع عموم رسانیده 
میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل 
در نظر دارد پروژه تدارک؛ پرزه جات، روغنیات 
و فلترباب وسایط و جنراتورها مورد ضرورت 
خویش را، بابت سال مالی 1401 و 1402 به 
شرکت محترم؛ تجارتی ادریس عمر نبی زاده 
دارنده جواز نمبر )22171( و نمبر تشخصیه 
)9007599450( و شرکت تجارتی عمران 
احــدی برکت دارنده جــواز نمبر )15733-
نمبر تشخصیه )7009668018(  و   )0101
به صورت JV اشــتراک نموده اند. در بخش 
ماشــین آالت و حصه به قیمــت مجموعی 
حداقل مبلــغ )9147500( نه میلیون و یک 
صــد و چهل و هفت هزار و پنجصد افغانی و 
قیمت حداکثر )24443150( بیست و چهار 
میلیــون چهار صد و چهل و ســه هزار و یک 

صد و پنجاه افغانی اعطا نماید.
اشــخاص حقیقــی و حکمی کــه هرگونه 
اعتــراض در زمینه داشــته باشــند، اعتراض 
خویش را از تاریخ نشــر این اعالن الی مدت 
هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن 
امور سرحدات،  تدارکات-وزارت  ریاست  به 
اقــوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ســتره 
محکمــه وفق احکام مــاده پنجاهــم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
ایــن اطالعیه بــه معنی عقد قــرارداد نبوده 
و الــی تکمیــل معیاد فــوق الذکــر و طی 
 مراحل قانونی بعدی قــرارداد منعقد نخواهد

  شد. 
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افغان اعالنات

روزاگر برق نیست...
 باید یادآورگردید واقعه یی که درتاریخ 
افغانستان به خصوص درخالل دودهه 

قبلی گذشته است بیاد بیاورم.
ایــن حالــت درحالی جریــان دارد 
کــه بیشــترازیک ونیم دهــه قبل نظام 
فرسوده قبلی که دراثر اشغال امریکا به 
وجود آمده بود به اشــاره آن بیشتراز۴۵ 
کشــورجهان بخاطر بازســازی ویرانه 
های افغانســتان کمک های اقتصادی 
خودرا به این کشور واریز نمودند. به قول 
ازرسانه ها میلیاردها دالردرین مدت به 
نام کمک به مردم افغانستان به حساب 
 
ً
دولت انتقال گردیــد. ازین میان تقریبا

یک میلیــارد دالر به خاطر تنویر انرژی 
برق درافغانستان اختصاص یافت.

 درین خصوص ازمفکرین اقتصادی 
نظریــه پردازان وتحلیلگران به شــمول 
اراکین دولتی دعــوت گردید. باهمین 
پول بخاطراحیای بند های برق درداخل 
افغانستان طرح های  معقولی ارائه گردید 
تا درین مورد کاربنیادی صورت بگیردکه 
کشورما ازاحتیاجی ومحرومیت ازانرژی 
برق خالصی یابد. تادرآینده نه چندان 
دور از انرژی برق مردم ما به خود کفایی 
برســد وازجانب دیگر برای شهروندان 
ازیک سو اشتغالزایی به وجود بیاید، ده 
ها وصدها تن ازمردم بیکارما صاحب 
میلیونهاتن  گردندکه  ودرآمدی  شــغل 
ازهموطنان مــا درخانــواده ها زندگی 

راحت وآرامی را نصیب گردند. 
اما نماینده خاص امریکا که همیشه 

زلت وجدان را به همراه خواهد داشت. 
مفکرین  وپیشــنهادهای  هــا  طــرح 
اقتصادی را نه پذیرفت برای اینکه  خاک 
درچشــم مردم بپاشــد، گفت: ما می 
تمام  خواهیم درظرف کمترازیک سال 
افغانســتان به خصوص کابل پایتخت 
کشــور را ازانرژی برق تنویر بســازیم. 
مازمانی کــه غول اقتصــادی جهان را 
باخود داریم چرابرای تنویر ساختن شهر 
وقت کشی نماییم، ساختن بندبرق حد 
اقل ده سال زمان کاردارد. اگر درمدت 
ده سال افغانستان به خصوص شهرکابل 
رهاگردد  درتاریکی  افغانستان  پایتخت 
پس موجودیت غول اقتصادی دنیا یعنی 
امریکا زیر سوال خواهد رفت. بهتراین 
اســت با این پول اختصاص داده شده 
درکمترین زمان انرژی برق را ازکشــور 
های همسایه به افغانستان واردمی کنیم. 
هرگاه زمینه مســاعد گردید به بنیان 
گذاری بندهای برق خواهیم پرداخت. 
حال که ما هستیم مردم افغانستان باید 
دانید  آیانمی  باشــند.  نداشته  تشویش 
امروزدرجهان حرف اول را امریکاست 

که می زند. مابرگشت ناپذیریم.
این بودکه طرح هــا ونظریه ها نقش 
برآب شــد. پولی که اختصــاص داده 
شده بود صرف انتقال برق ازکشور های 
همسایه گردید. بدین ترتیب بیشترازیک 
میلیارد دالرمصرف شد اما سویچ قطع 
و وصل انرژی برق دردست کشورهای 
همســایه نهاده شــد. حتامــی توانند 
ازاندکترین ملحوظات سیاسی مصرف 

یک میلیارد دالری مردم افغانســتان را 
دریک ثانیه ضرب صفرنمایند. چنانکه 
رخداد های اندک آن رامی توانیم همین 

لحظه به چشم سرمشاهده نماییم. 
 امریکا که نیت شــوم اشغال را دردل 
داشــت ازهمــان ابتدانمی خواســت 
درزیرســاخت های افغانستان سرمایه 
گــذاری نمایــد. ایــن را قبــل ازهمه 
می دانســت این خاک هیــچ گاه تابع 
اشغالگران نگردیده ودرآینده هم نخواهد 
شــد. فردا و یا پس فردا این کشــور را 
ترک خواهیم کرد. بنابراین نیت زشــتی 
که داشت نخواســت زیرساخت های 
اقتصادی کشــورما پایه گــذاری گردد 
وافغانستان بعدازشکست اشغال ومردم 

رنجدیده اش به پای خود ایستاده شود.
قدرت  شــاهدیم   امروزخوشبختانه 
هایی که ســنگ برگشــت ناپذیری را 
برســینه می کوبیدند یکــی پی دیگر 
درحال فرارشدندویادگار ننگین رابرجای 
گذاشتند. اما متأسفانه کمک های میلیارد 
دالری که  ازطرف اکثریت کشــورهای 
جهان بــرای مردم مــا مهیــا گردیده 
نتوانستند  افغانســتان  سردمداران  بود، 
ازآن به نفع مردم ویا کشورمااســتفاده 
معقول نمایند. بل تاتوانســتند به خود 
وخویشــاوندان خود زراندوزی نموده 
وســرمایه ملی را به بیرون ازکشــور، به 

غارت ببرند.
اسارت سخت اســت؛ چه درتخت 
پادشــاهی باشــد ویا ســلول زندان، 
اختیاری دردســتش نیســت. بنابراین 

کلمه) هرکه نان دهد، فرمان دهد( این 
جا صدق می کند. اســتراتیژی که برای 
شان دیکته می شد این زمامداران فرمان 
به گوش، مجبور به اجــرای آن بودند. 
بدین ترتیــب تاآخرین روزخلع قدرت 
ویا فرار احمقانه ازمسئولیت، هیچ نوع 
افغانستان سروسامان  به  کاربنیادینی را 
داده نتوانســتند. دراثــر زندگی زلتبار و 
سیاه شــان به مردم خودپشــت کرده،  
تاریخ کشــور را ننگین ســاختند. باید 
یادآورشــد تاروزی که نسل حال وآینده 
کشور  تاریخ را ورق بزنند به این نوکران 
حلقه بگوش، جزنفرین حرف دیگری 

نخواهند فرستاد.
به خاطر تمرین...

 ولی فشرده از چند حرکت آن یاد آور 
می شوم:

بعد از گــرم کاری عمومی بدن ، می 
توان با تکیه دادن دست ها بر روی چوکی 
ویژه حرکات بدن سازی، حرکات بازو را 
انجام داد و یا با بلند کردن چند باره یک 
وزنه کوچک به طور ساده با یک دست، 
کار تقویت عضالت دست را انجام داد. 
خوابیدن روی سطح زمین و سپس بلند 
شدن با فشار آوردن به عضالت سینه و 
شکم با قرار دادن هر دو دست به پشت 
سر، بخش دیگری از تمرینات رایج بدن 
سازی روزانه ورزشکاران را تشکیل می 
دهد و آنگاه که بخش تقویت ســینه و 
شکم مطرح می شود، می توان با انجام 
حــرکات روی میله بلند دســتگاه بدن 
سازی و باال کشیدن بدن به شیوه استقرار 

روی بارفیکس ، عضالت بخش های 
فوق را تقویت کرد. 

فشار به مچ دست نیز بخشی دیگر از 
تمرینات جسمانی ورزشکاران را تشکیل 
می دهــد. در این لحظات آنان به جای 
فشــار روی کف دست برای بلند شدن 
از ســطح زمین، به روی مچ بسته شده 
دست خود و در واقع مشت گره خورده 
خود فشار وارد می کنند و بلند می شوند 
و از این طریق عضالت کوچک احاطه 
کننده مچ دست و ساعد یک ورزشکار 

هم تقویت می شود. 
در اخیــر مــی خواهم بپرســم که 
خواست شما از کســانی که تازه به 

ورزش روی می آورند چیست ؟
خواســت من این است مبتدیانی که 
به خاطر رشد بدن و داشتن اندام زیبا به 
کلپ ها ثبت نام می نمایند، باید تحت 
نظر مربی و یا یکی از مســئوالن کلپ 
ها تمرین نمایند تا خدای ناخواسته به 
اثر تمرین غلط ، دچار مشکل در آینده 

نشوند. 
نگاهی به آموزش و... 

آموزش نقــش مهم را ایفــا نموده و 
باعث شــکوفایی معارف کشور گردد. 
همیــن گونه، نبود جای مناســب برای 
تدریس دانش آموزان در مناطق مختلف 
کشــورحتا درمرکز، بســیاری از دانش 
آموزان در زیر خیمه درس می خوانند که 
این امر می تواند یک مشــکل بزرگ در 
بخش معارف تلقی گردد.                                                           
افزون براین، طوری که دیده می شود 

آمــوزگاران در افغانســتان به دلیل عدم 
کفایت معاش که در بدل آموزش به آنها 
از طرف دولت داده می شود، نمی توانند 
با آن مایحتاج زندگی خانوادۀ خویش را 
مرفوع سازند، از این رو، آنها مجبور اند 
که نیم روز به انجام کارهای شاقه روی 
بیاورنــد تا بتوانند نیازمندی   های خود 
را مرفوع سازند. این باعث می گردد که 
آموزگاران نتوانند فرصت این را بیابند که 
قبل از این که به مکتب بروند، آمادگی 
گرفته و بصورت بهتــر دانش آموزان را 
درس دهند، از این رو دیده می شود که 
بیشــتر از دانش آموزانی که در مکاتب 
مختلــف درس خوانده اند و از آن فارغ 
شده اند از داشتن ســواد کافی بی بهره 
اند. بنابراین الزم است که دولت تالش 
نماید تا برای بهبود وضعیت آموزش و 
پرورش در کشور امتیازات بیشتری را به 
آموزگاران در نظر گیرد و معاشات آنها را 
افزایش دهد، در این صورت اســت که 
آموزگاران در سراسر کشور مجبور نمی 
گردند تا دســت به انجام کارهای شاقه 
بزنند و با گرفتن معاش خوب می توانند 
مایحتاج زندگی خانواده خود را مرفوع 
ســازند و به این ترتیب آنها فرصت این 
را پیدا خواهند نمود که بیشــتر مطالعه 
نمایند تا بتوانند فرزندان این ســرزمین 
را که آینده این کشــور بدستان آنها رقم 
می خورد را بصورت بهتر آموزش دهند 
اینجاســت که دروضعیــت آموزش و 
پرورش کشــور تغییر قابل مالحظه ای 

رونما خواهد شد.             
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در باب ماجرای...
کالس خانگی خواندن و نوشتن و یادگیری 
برگزار کرده اند، بیانگــر و مؤید این مطلب 
است. )عبدالرزاق صنعانی، المصنف، ج10 
ص 94؛ احمد بن حنبل، المســند، ج44 
ص 45( کالس درس و وعظ و ارشــاد خود 
پیامبر صلی الله علیه وآله وســلم برای زنان 
در هفته ی یک روز، توجه ویژه در باب تعلیم 
و تربیت به قشر زن است. )بخاری(، هزاران 
زنان با علم و دانش و به ویژه زنان که اساتید 
علمای اعالم در باب تفسیر، روایت حدیث 
و دیگر علوم بوده اند، شاهد برجسته ای این 

مدعا است.
شــکی نیســت که تمامی علوم و فنون و 
به دســت آوردن آن در یک میــزان از حکم 
قرار نــدارد، برخی فرض عین، برخی فرض 
کفایی، برخی در درجه ی استحباب و برخی 
در درجــه ی مباح قرار دارند. اندیشــمندان 
و نظریه پــردازان امت اســالم در این مورد 
صراحت نظر دارند. )ابوحامد غزالي، إحیاء 
علــوم الدیــن، ج1 ص16( مصالح ملت و 
کشــور متقاضي اســت که فراگیری برخی 
علوم از اولیات، واجبــات و فروض کفایی 
باشد و برخی دیگری در درجه ی استحباب 
و اباحت باشــد؛ زیرا اگر کشــور و ملت از 
این علوم بی بهره باشند، به مشکالت متعدد 
گرفتار می شوند، مانند علم طب، ریاضیات 
و حسابداری، انجینری، صنعتها و ... چون 
قوام و پایداری یک ملت و کشــور وابسته به 
این علوم است که در هیچ صورتی نمی توان 

آنها را نادیده گرفت.
براساس تقسیم بندی علوم به اعتبار حکم، 
ضرورت کسب و فراگیری آنها به همان میزان 
برای یک ملت و کشــور تثبیــت می گردد؛ 
گاهی به همه علوم و فنون نیاز است و گاهی 
به برخی علوم و فنون، گاهی به برخی علوم 
بیشــتر و به برخی دیگری کمتر نیاز اســت. 
گاهــی به برخی متخصصین نیاز هســت و 
گاهی به برخی دیگــری. تفکیک نیازمندی 
نیز به میزان افادیت و همچنین تفکیک میان 
فراگیری علوم بر اســاس میزان پیشــرفت و 
ترقی ملت و دولت، یک امر مهم در ساختار 

نظام اجتماعی و دولت داری است.
علــوم همان طوری که به علوم شــرعی و 
عصری، تقسیم شــده است، فراگیری هردو 
از نیازهای دین و دنیای مردم اســت. علوم 
عصری برای قوام زندگی دنیا و علوم شرعی 
برای قــوام زندگی دینی و اخروی از مهمات 
زندگی مسلمان می باشــد؛ از آنجا که قوام 
زندگی دنیا اساس قوام زندگی آخرت است، 
فراگیری علوم عصری نیــز همانند فراگیری 
علوم شــرعی از ضروریات و فروض کفایی 
زندگی مســلمان اســت. )ابوحامد غزالی، 

احیاء علوم الدین، ج1 ص16( 
فرض یــا وجــوب و همچنــان اباحت و 
اســتحباب علــوم و فنون با درنظرداشــت 
زمــان و مــکان ملت ها و کشــورها تفاوت 
می کند. دیده شــود که ملت ها و کشــورها 
در کجای این جامعه ی بشــریت قرار دارند 
و در رفتار دوشادوشــی با جامعه ای بشری 
به چه چیزهایــی نیاز دارنــد. در یک زمان 
و مکانــی برخی علوم از جهــت بی نیازی 
ملت و دولتها در درجه ی مباح و مســتحب 
قــرار دارد، امــا در زمان و مــکان دیگری 
 همیــن علم به خاطــر نیاز ملــت و دولتها 
در درجه واجب و فرض عینی یا کفایی قرار 
می گیرد؛ بنابراین، شــرایط زمان و مکان را 
در یک دولت و میان ملت ها بررســی نموده 
حکــم به ضــرورت فراگیری علــوم و فنون 

صادر کرد.
اســالم و هیچ دین الهی و هیچ مسلمانی 
با تعلیم و دانش آموزی زنان مشکلی ندارد، 
اما مشکلی که امروزه مطرح است بر اساس 
روش، کیفیــت و فضای تعلیــم و یادگیری 
است. اســالم برای زنان با شــرایط خاص 
کــه عفت و عزت قشــر زن و فضای جامعه 
از آلوده شدن به فســاد مصون باشد، تعلیم 
زنان را مجــاز میداند. همچنان خروج برای 
فراگیری یکی از لوازم علم اندوزی اســت؛ 
فرامین و ارشادات اســالمی از خروج برای 
فراگیری علــوم و فنــون اســتقبال و تاکید 
کید می کند که  می کند. )توبه: 121( امــا تأ
این خــروج آلوده با مظاهر بیگانگان، تزیین 
و تجمیل و عشــوه و کرشمه نباشد که باعث 
محنت خود و فتنه افــروزی برای دیگران و 
به فساد کشــانیدن جامعه انسانی و اسالمی 
گردد. )احزاب: 33( نیز در مسیرهای کوتاه 
کمتر از مســافت سفر می تواند بدون محارم 
بــرای فراگیری علــم خروج شــود، اما در 
مسیرهایی که یک مسافت سفر و بیشتر از آن 
اســت، خروج برای آنان را به خاطر صیانت 

شان از آسیب ها مجاز نمی داند.
پوهنتونهــا، مراکــز علم و فن هســتند که 
 پیشــرفت جامعه انسانی بر اثر تولید 

ً
مسلما

علم و افراد کاری آنها صورت می گیرد. این 
اهمیت و فضیلت بر کســی پوشیده نیست، 
اما روشن است که پوهنتون ها جای فراگیری 
علم و دانش اســت، نه جای اشاعه ی فساد 
اســالمی  بنابراین حکومت  بیبندبــاری؛  و 
مؤظف اســت که جوانب مثبــت این مراکز 
دانش آمــوزی را تثبیــت و تقویــت کند و 
جوانب منفی آنها را اصالح و یا از بین ببرد؛ 
زیرا ساختارهای نادرست مدیریتی، اخالقی 
و روند تعاملی دســت انــدرکاران، پوهنتون 
را از مســیر اصلی آن منحرف و دچار فساد 
می کند. همان طوری که بسته شدن پوهنتون 
ها، دغدغه ی بســیاری از علم-دوســتان و 
فناوران اســت، وضعیت اسفبار و نابسامان 
پوهنتــون هــا نیز دغدغــه ای بســیاری از 
خانواده های مســلمان است. پس حاکمیت 
را میســزد که وضعیت نابسامان را کنترول و 
تمامی دغدغه ها را بررسی و اصالح نموده به 
روند کاری پوهنتون های کشور به ویژه برای 

طبقه ی اناث اجازه و ادامه دهد.
دولت اســالمی مکلف است که زمینه ای 
تعلیــم و آموزش را برای آحاد رعیت و ملت 
خویش آمــاده کند و فضــای تعلیم خوب 
و مناســب با زمان و مکان را برای قشــر زن 
نیز تهیه کند تــا بتوانند همه دختران ملت به 
دور از هرگونه دغدغه های فساد با ذهن آرام 
و راحت، دانــش بیاموزند و در آینده جامعه 
اســالمی برای پیشــرفت و ترقــی و آبادانی 
آینده  برای نســل های  الگو  بهترین  کشــور 

گردند.
قرارداد واردات ...

شــرکت برشــنا در حالی از تمدید دوبارۀ 
قرارداد برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان 
خبر داده اند که از حدود یک ماه به اینســو، 
جریــان برق وارداتی آن کشــور بــه کابل و 

والیات همجوار آن قطع شده است.
مسووالن گفته اند که دو روز پیش، هیاتی 
از وزارت انــرژی و آب به هــدف گفتگو با 
مقامهای اوزبیکستانی به آن کشور رفته و با 

آنان دیدار کرده است.
عبداللطیــف منصور، سرپرســت وزارت 
انــرژی و آب به تلویزیون ملی افغانســتان 
گفته اســت که به زودی این مشکل برطرف 
و جریان برق وارداتی اوزبیکســتان به کابل 

دوباره وصل خواهد شد.
پیش از این، شــرکت برق افغانستان گفته 
بود که اوزبیکستان در جریان سال ۲۰۲۲ دو 
میلیارد کیلووات برق را در بدل حدود ۱۰۰ 

میلیون دالر به افغانستان صادر خواهد کرد.
افغانســتان متکــی بــه بــرق وارداتی از 
کشورهای همســایۀ خود است و بر اساس 
آمار شرکت برق، افغانستان در حال حاضر، 
حدود ۱۶۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که ۷۰ 
درصد آن را از اوزبیکســتان، ترکمنســتان، 
تاجیکســتان و ایران وارد کرده و ۳۰ درصد 

دیگر از منابع داخلی تامین میشود. 
د ښځو او ماشومانو په...

کې ۱۳۹ افغانې ښــځې او ۱۶۵ ماشومان 
بندیان شوي دي.

د افغانســتان د بهرنیو چارو وزارت ویاند 
عبدالقهار بلخي اسوشیېټیډ پرس ته وېیلي، 
چې چارواکو پــه دې اړه خپله اندېښــنه له 
پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه 
ووېیل چې د پاکســتاني چارواکو د مکررو 
وعده سره ســره تراوســه د دغو نیول شویو 
کسانو د خوشــې کیدو لپاره کوم عملي ګام 

ندی پورته شوی.
په پاکســتان کې د افغانســتان ســفارت 
همداراز زیاتوي چې دوی د پاکستان د بهرنیو 
چارو وزارت او کډوالو وزارت چارواکو سره 
په کراچۍ او ټول پاکســتان کــې د کډوالو 
وضعیت په اړه خبرې کړې او ال هم ورســره 

په اړیکه کې دي.
د کډوالــۍ په چارو کــې د ملګرو ملتونو 
ادارې د معلوماتــو لــه مخــې دا مهــال په 
پاکســتان کې شــاوخوا ۳،۱ میلیونه قانوني 
افغان کډوال ژوند کوي، خو همداراز ورسره 
اټــکل کیږي چې په ســلګونو زره نور افغان 
کډوال له قانوني اســنادو پرته د پاکستان په 

بېالبېلو سیمو کې اوسېږي.
آغاز فصل سرما...

غفور، باشنده بامیان، گفت: »مردم بامیان 
همان خــرچ روزمره خود را پیــدا نمیتواند 
اگر راه بند شــود با مشکالت جدی روبه رو 
میشوداز امارت اســالمی خواهشمندیم که 

راه ها را باز کند.«
به گفته باشندگان مســیر ارتباطی حاجی 
گگ، شــیبر، قوناق و خرقول از مســیرهای 
مهمی اســت کــه بامیان را بــه والیت های 

وردګ، پــروان، دایکنــدی و غــور وصــل 
میکند و این مســیرها، با آغاز فصل زمستان 
و برفباری، برای مدتــی به روی رفت و آمد 

بسته میشوند.
در همین حال، مســئوالن ریاســت فواید 
عامه بامیان، از پاک کاری مسیرهای برفگیر 

اطمینان میدهند.
عامه  فواید  رییــس  حقمــل،  عبدالخالق 
بامیان، گفت: »مسووالن بامیان که است به 
دو بخش تقسیم شده اند که یک بخش آن به 
شرکت خصوصی سپرده میشود و یک بخش 
آن مرتبط با ریاســت فوایدعامه میشود و ما 

تمام کارمندان خود را آماده کرده ایم.«
بامیــان در بخش مرکزی کشــور موقعیت 
دارد و باشــندگان این والیت زمســتان را با 

دشواری سپری میکنند.
احتمال از سرگیری...

 اشــتغال و کاهــش فقر و بیــکاری نقش 
برجسته را ایفا میکند.«

وزارت  ســخنگوی  حبیب  عبدالرحمــن 
اقتصاد، می گوید: »در حدود هفتاد درصد 
این پروژه های انکشافی در مناطق دوردست 
روستایی در ۳۴ والیت کشور دربخش های 
اعمار مکاتب، شــفاخانه ها و کلینیک های 
صحی، لیلیه ها و انســتیتوت های محلی، 
اعمار دیوارهای اســتنادی، سرک ها، ایجاد 
شــبکه های آبرســانی، اعمار استدیوم های 
ورزشی و پارک های تفریحی تحت پوشش 

قرار دارد.«
گاهان مسایل  از سویی هم، شــماری از آ
اقتصادی به این باور استند که از سرگیری کار 
پروژههای هند سبب بهبود روابط افغانستان 
با منطقه و ایجاد کار برای شهروندان کشور 

میشود.
گاه مســایل اقتصادی،  دریا خــان بهیر، آ
گفت: »در صورتیکه هند دوباره بخواهد این 
پروژه ها را در افغانستان آغاز بکند از جانب 
اقتصادی میتواند باعث ایجاد شــغل و بلند 

رفتن سطح عاید افغانستان گردد.«
پیش از این وزارت شهرســازی و مسکن 
گفته اســت که دهلی نو عالقــه دارد که ۱۲ 
پروژه ناتمامــاش را در بخش های گوناگون 

در افغانستان از سر بگیرد.
آمار بیجاشدهگان داخلی...

 آنان حل شــود. یک تعداد بیجاشده گانی 
 بــه والیات منتقل شــدهاند با آنان 

ً
که قبال

کمک صورت گرفته است.«
وی افــزود: »آنعــده بیجاشــده گانی که 
تاهنوز به خانه هایشــان انتقــال نیافته اند، 
آنــان کمیســیونی  بــرای حل مشــکالت 
ایجاد شــده تا سروی شــوند و با همکاری 
 اداره هــای بین المللی، به مشــکالت آنان 

رسیده گی صورت گیرد.«
بــا این حال، شــماری از بیجاشــده گان 
 داخلی مــی گویند که با ســرد شــدن هوا 
زنده گی شــان دشــوار شــده و کمکی هم 
تاکنون از سوی نهادهای ملی و بین المللی 

دریافت نکرده اند.
گل محمد، بیجاشدۀ داخلی میگوید: »به 
شــکل عمومی به مردم کمک نشده است و 
خواهــش ما از جهان این اســت که به افراد 

نیازمند کمک کنند.«
در کنــار آوره گان داخلی، مهاجرین افغان 
در بیرون از کشور به خصوص در کشورهای 
پاکســتان، ایــران و ترکیــه با مشــکالت و 

برخوردهای نامناسب مقابله میکنند.
این در حالی است که امارت اسالمی بارها 
خواســتار پایان یافتن اینگونــه برخوردهای 

نادرست با مهاجرین افغان شده است.
په ننګرهار کې د ټولګټې...

ولســونو ته په بېالبېلو برخو کې په مصرف 
 رســېږي، چــې دا پــروژه یــې ښــه بېلګه

 ده.
ورته مهال د دغه والیت د سکتوري چارو 
رئیس مولوي انجنیر عبیدالله شیرزاد وویل، 
چې په دغه پروژه باندې 9.9 میلیونه افغانۍ 
لګښت راځي، چې ټول د ښاروالۍ له داخلي 

عوایدو ورکول کېږي.
نومــوړي زیاتــه کړه، چې د دغــه پروژې 
چارې به د 6 میاشــتو په موده کې بشــپړې 

شي.
عالقه مندی چین...

 »بنا بر مشــکالت و یا کمبود برق نه تنها 
اینکه بخش تولیدی ما با مشکل روبه رو شده 
حتا بخاطر تنویر خانه ها هم به پرچاویهای 

خیلی متعددی مواجه استیم.«
نوید، باشنده کابل، گفت: »مشکالت بی 
برقی بســیار زیاد اســت مردم بیخی چیزی 
ندارد حســاب ســوخت ندارد این برق که 
نباشد مشکالت به ما بسیار زیاد میشود حتی 

ما تلیفون خود را چارچ کرده نمیتوانیم.«
بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، افغانستان در 

حدود ۱۶۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که تنها 
۳۰ درصد آن از منابع داخلی تأمین میشــود 
و بیشــتر برقرا از ازبیکســتان، ترکمنستان، 

تاجیکستان، ایران خریداری میکند.
این در حالی است که عبداللطیف منصور، 
سرپرســت وزارت انرژی و آب در رأس یک 
هیأت بــرای امضای قرار داد بــرق وارداتی 
و پرداخــت ۳۵ میلیون دالر قرض کشــور 

ازبیکستان به این کشور سفر کرده است.
در دایکندی،مردم توان...

فقرو بیکاری آنــان در تنگنای زندگی قرار 
گرفته اند.

از ســوی دیگــر تاجران و موتــر داران که 
مصروف فروش مواد سوختی هستند داستان 
دیگر را قصه می کنند.   قیمت زغال امســال 
نســبت به هر ســال دیگــری در دایکندی 
افزایش یافته و توان خرید مردم نیز به شدت 

کاهش یافته است
حاجی جان محمد از تاجران مواد سوختی 
در شــهر نیلی مرکز دایکندی است. او دلیل 

افزایش مواد سوختی را اینگونه بر شمرد.
»دلیل اش این اســت که بریکت )مالیه( 
امارت باال اســت قیمت ذغال باال رفته اگر 
امارت بریکت خــود را کم کند قیمت پاین 
میآید پارســال هــم میگرفتند امــا برابر می 

گرفت اما امسال زیاد می گیرد.«
باشــنده گان دایکندی: امارت اســالمی 
مالیات را افزایش داده و قیمت زغال نیز بلند 

رفته است
به گفته فروشنده گان مواد سوختی٬ طالبان 
از هر تن ذغال سنگ چهار هزار افغانی مالیه 
می گیرند در صورتیکه درحکومت پیشــین 

تنها ۸۰۰ افغانی مالیه اخذ می شد.
ذکریا که ذغال سنگ را از ولسوالی بلخاب 
والیت ســرپل به دایکندی انتقال میدهد نیز 
از مالیــۀ بلندی که وضع کرده اند شــکایت 

دارد.
»بریکت را خود امارت می گیرد در منطقه 
دهن تگاب تخت یک جای را چنگیزی می 
گویند هر تن را ســه هزار هشــت صد الی 
چهار هــزار افغانی، ذغال خــوب زیاد می 

گیرد و ذغال خراب کمتر می گیرد.«
دایکنــدی یکــی از والیات کوهســتانی 
افغانستان اســت که راه های صعب العبور 
دارد و انتقــال مواد ســوخت و مواد غذایی 
به نقاط دور دســت٬ پر هزینه اســت. ذکریا 
همچنان خرابی و دوری راه های دایکندی را 
دلیل دیگر افزایش قیمت مواد سوخت عنوان 

می کند.
پیش از این برخی سازمانهای بین المللی 
نیز پیش بینی کرده بودند که مردم افغانستان 
در زمســتان پیش رو زندگی سختی خواهند 

داشت.
اکنــون گل محمد و صدها تن دیگر که در 
شــرایط او زنده گی میکنند، نگران است که 
چگونه نیازمنــدی های اولیه زندگی خانم و 

سه دخترش را بر آورده کند.
»همه چی گران اســت آرد ، برنج و روغن 
قیمــت اش چنــد برابر شــده قیمتی از حد 
گذشــته آدم غریــب نمی توانــد خریداری 

کند.«
افغان کرکټ بورډ له ...

د افغانستان کرکټ ټیم ســره زما د روزنې 
دوره پای ته ورســېده، زه له دوی څخه مننه 
کوم چې په ما یې بــاور وکړ. ما په خپل ټول 
توان له دې لوبډلې سره کار کولو او دا زما په 
روزنیزه دنده کې ډېر ښه وخت و. زه دوی ته 

په راتلونکي کې ښه وخت غواړم.«
د افغانســتان کرکټ بورډ ادارې د رسنیزې 
څانګې مشر عبدالله خان پکتیاني په دې تړاو 
وېیلي چې له عمرګل سره د ۵ میاشتو هوکړه 
لیک السلیک شوی و او د ډسمبر میاشتې له 
پیله ورته د قراداد د نه غځولو وېیل شوي وو.

پکتانــي وېیلي: »ښــاغلي عمــرګل ته د 
متحده عربي اماراتو لــه لنډمهاله تمریناتي 
کمپ وروســته چې د ۲۰۲۲ز کال په اپرېل 
میاشت کې ترسره شو او نوموړي او ښاغلي 
یونــس خان دواړو په کــې د توپ اچونې او 
توپوهنې د روزونکو په توګه ګډون درلود او 
ښــه مؤثریت یې په کې ښودلی و، د همدې 
کال په اګســت میاشــت کې پنځه میاشتنی 
قرارداد ورکړل شو چې د ډسمبر په وروستیو 
کې پای ته ورسېده. عمرګل په یاده موده کې 
د افغــان توپ اچوونکو پــه روزنه کې غوره 
رول ادا کړی، دا چــې اوس یې قرارداد پای 
ته رسېدلی، افغان کرکټ بورډ ورته د بریاو، 
السته راوړنو او خوښیو ډک ژوند هیله کوي.«

نــه دي وېیلــي چــې د  بــورډ  کرکــټ 
نومــوړي پرځای بــه څوک د افغــان ملي 
 لوبډلــې د روزونکــي پــه توګــه پــه دنده

 وګوماري.
باید ووېیل شــي چې افغــان کرکټ بورډ 

ادارې پــه تېــرو کلونــو کې په پرله پســې 
بــدل کړي نړیــوال روزونکي   توګه خپــل 

 دي.
ایجاد صنف های محلی...

اما از مســوولین معارف میخواهیم تا به ما 
زمینه آموزش در مکاتب را فراهم کنند.«

کلیم الله خســروی، یک شــاگرد دیگر، 
گفــت: »کمکهای خــود را ادامــه بدهند، 
بخاطری که ما به تحصیل بیشتر ضرورت و 
نیاز داریــم و مانند مکاتب جاهایی را ایجاد 
کنند که همیشه به تعلیم و تحصیل دسترسی 

داشته باشیم.«
از باشندگان لوگر  از سویی هم، شــماری 
از حکومــت میخواهند که زمینــه فراگیری 
آموزشــهای بیشتر و دوامدار را برای کودکان 

در این والیت فراهم کند.
شــاه فیصل همت، باشــنده لوگر، گفت: 
»اگر یونیســف و حکومت فعلی میخواهند 
کــه در بخش تعلیم بخاطر اطفال و یا تعلیم 
در ســاحات محلــی کار کننــد، باید کار 

اساسی بکنند.«
مصطفــی کریمــی، یــک باشــنده دیگر 
لوگر، گفــت: »می خواهیم کــه دوام بیابد، 
 مــدت آن ســه ماه اســت و بایــد طوالنی

 گردد.«
ایــن درحالی اســت کــه پیــش از این، 
صنف های محلی در شماری از والیت های 
دیگر نیز ایجاد شده است و شمار زیادی از 
پسران و دختران که از آموزش محروم بودند، 
فرصــت یافتند تــا دوباره بــه فراگیری علم 

بپردازند.
افزایش رویدادهای...

این اداره تحت نظر هیأت فنی هر مسیر را 
ارزیابی خواهد کرد.«

مســووالن خرابی جاده هــا، بی احتیاطی 
گاهی از قوانیــن ترافیکی را از  رانندگان، ناآ
ترافیکی  رویدادهــای  افزایــش  های  علت 

میدانند.
از ســویی دیگر، شــماری از باشــندگان 
فاریــاب، بــا نگرانــی از افزایــش قربانبان 
رویدادهای ترافیکی، از مســووالن ترافیک 
این والیت میخواهند تا بــرای جلوگیری از 
تکرار این رویدادها، پالن منظم روی دست 

بگیرد.
»افرادی  گفــت:  فاریاب،  باشــنده  نبیل، 
که سن شان واجد شــرایط رانندگی نیست، 
برایشــان موتر وجود دارد و رانندگی میکنند. 
این ســبب میشــود که رویدادهای ترافیکی 

بیشتر شود.«
عزت اللــه، راننــده، گفــت: »موترهای 
یک کلیــد زیاد شــده، مقــررات ترافیکی 
موترهــای  اوقــات  اکثــر  نمیداننــد.  را 
دســت پاکســتان خــالف دســت خارج 
 میشــود و رویدادهــای ترافیکــی صورت

 میگیرد.«
خلیــل الرحمن، باشــنده فاریاب، گفت: 
نمایندگیهــا  در  را  اساســی  »دریورهــای 
تشــخیص نمیکنند که کی مسلکی است و 

کی نیست.«
گفته میشــود کــه رویدادهــای ترافیکی، 
بیشــتر ســبب  امنیتی،  از رویدادهای  پس 
باختن شهروندان کشور   مصدومیت و جان 

میشوند. 
مشکالت باید از راه تفاهم ...

افغانستان در میان  رهبری امارت اسالمی 
بگذارید.

فرن ایکویز مشــاور ویــژه نمایندۀ خاص 
ملل متحد برای افغانستان گفت: 

در ســال جدید میــالدی از کشــورهای 
کمک کننده ۴.۵ میلیــارد دالر برای کمک 
به افغانســتان تقاضا شده است که متاسفانه 
ادامه محدودیت ها باعث خواهد شد تا این 

کمک ها را بدست نیاوریم.
معاون اداری ریاست الوزراء در این دیدار 

گفت:
 کشــور ما در بیشــتر از چهار دهۀ گذشته 
در اثــر جنگ ها زیان های زیــادی را متقبل 
 شــده که نیازمند کمک های بیــن المللی

 می باشد. 
وی بــا تاکید بــر اینکه مشــکالت پیش 
آمــده بایــد از راه تفاهم حل گــردد، گفت 
کــه از احتمال قطع کمک هــای بین المللی 
بــه افغانســتان، صدمــه بیشــتر بــه مردم 
 ما میرســد کــه ایــن کار نباید صــورت |

گیرد.
 مولــوی عبدالســالم حنفــی در اخیــر 
صحبت هایش با اشــاره بر اینکه جامعه بین 
المللی باید رسوم و عنعنات مردم افغانستان 
را در نظر بگیرد، گفت که امارت اسالمی در 
راستای ایجاد شرایط بهتر برای کار و فعالیت 
سازمانهای بین المللی در افغانستان، متعهد 

می باشد.

ډاکتر رحیم



می گوید،  امورداخلــه  وزارت 
در ۲۴ ســاعت گذشــته، 16 تن 
مظنونیــن در جرایــم جنایی، از 

فــراه، غور،  والیت هــای کابل، 
پروان، پکتیا و ارزگان بازداشــت 

شده اند.
همچنان 6 تن دیگر به مظنونیت 
والیت های  از  موادمخدر  قاچاق 
هرات، بامیان، تخار، پروان و کنر 

بازداشت شده اند.
از نــزد این افــراد 60 کیلوگرام 
آمده  پولیس  به دست  موادمخدر 

است.

 شــرکت برشــنا در خبرنامه یی 
می گوید کــه تجــاران چینی در 
تولید  ســرمایه گذاری  زمینــه ی 
۵۰۰ میگاوات برق از زغال سنگ 
در افغانســتان عالقه مندی نشان 
داد ه اند.به گفته شرکت برشنا، این 
شرکت به سرمایه گذاران چین در 
زمینه فراهم سازی سرمایه گذاری 
بــرای تولید برق در کشــور آماده 

همکاری است.
در خبرنامه شــرکت برشنا آمده 
است: هیأت مشترک فنی شرکت 

برشــنا و چین در نشســت های 
مشــترک در بــاره تولید بــرق از 
زغال سنگ گفت وگو خواهند کرد.

در همیــن حال، باشــنده گان 
پایتخــت از قطــع دوام دار بــرق 
شکایت می کنند و می گویند که 
نبود برق خانواده ها و شرکت های 
خصوصی را نیز با مشــکل فراوان 

روبه رو کرده است.
عبدالنصیر رښتیا، رییس اجرایی 
آهن،  ذوب  کارخانه های  اتحادیه 

گفت:          صفحه 7 

 قیمت مواد سوختی به ویژه زغال 
سنگ در والیت دایکندی دو برابر 
افزایش یافته است. باشنده گان این 
والیت می گویند که به دلیل فقر 
توان خرید مواد سوختی را ندارند.

گل محمــد ۳۷ ســاله نگران 
سختی های زمستان سرد دایکندی 
است. او دوسال می شود مصروف 
ذبالــه  فــروش  و  آوری   جمــع 

است.
گل محمــد می گویــد با این 
درآمــد، تــوان خریــداری مواد 

سوخت را ندارد.
» زغال ســال گذشته خریدم به 
۶۸ افغانی، امسال آغاز سال ۱۱۰ 
الی ۱۲۰ افغانی بــود که خریده 
نتوانســتم اکنون شــده ۱۵۰ الی 
۱۶۰ افغانــی »   مردم زمســتان 
امسال را دشوار توصیف می کنند 
و می گویند به دلیل        صفحه 7

مسووالن معارف لوگر می گویند 
که با ایجاد ۲۰۰ صنف محلی در 
والیت  این  دوردست  بخش های 
از ســوی صندوق پشــتیبانی از 
کودکان سازمان ملل یا یونسیف، 
برای حدود ۱۰ هزار کودک زمینه 

آموزش فراهم خواهد شد.
دانش آموزان  برای  آنان،  گفته  به 
دختــر و پســر در مرکــز و پنج 
ولسوالی این والیت زمینه آموزش 
فراهم خواهد شد و ۳۰۰ آموزگار 

نیز استخدام شده اند.
جنت گل عزیز، رییس معارف 
لوگر، گفــت: »با ایجاد صنف ها 
برای چهارهــزار دانش آموز دختر 
و شش هزار دانش آموز پسر زمینه 

آموزش فراهم خواهد شد.«
در همیــن حــال، شــماری از 
با  ایــن والیــت،  شــاگردان در 
خرسندی از ایجاد این صنف های 
محلــی از مســووالن خواهــان 

پشتیبانی از بخش معارف استند.
محمدهارون، شاگرد، می گوید: 
»بســیار کار خوب است که با ما 

کمک کرده اند.          صفحه 7 

د پاکســتان پخواني چټک توپ 
اچونکي عمرګل په خپله ټویټر پاڼه 
لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ 
ادارې سره یې دنده پای ته رسېدلې 

ده.
عمرګل د ۲۰۲۲ کال په اګست 
میاشت کې د افغان ملي لوبډلې د 
روزونکي په توګه رسمي دنده پیل 

کړې وه.
نوموړي د ډسمبر میاشتې په ۳۱ 
نېټه په یوه ټویټ کې لیکلي: » لکه 

څنګه چې          7 مخ 

 اداره ملــی دوا و غذا می گوید 
ــن مــواد خوراکی ودوای 

ُ
۲۱۰ ت

غیرمعیاری و تاریخ تیرشده را در 
کابل ازبین برده است.

درخبرنامه یی که ازســوی این 
اداره با رســانه ها شــریک شده 
آمده که ایــن مقدار دوا و غذا که 
 در گمرک کابل قرنطین شده بود،

 در مربوطات ولســوالی بگرامی 

کابل از بین برده شد.
این اداره در عین حال از افزایش 
 واردات قانونی دوا به کشور نیز خبر 

میدهد.
این درحالیســت کــه در این 
اواخــر از موجودیــت دوای بی 
کیفیت وتاریخ تیرشده در برخی 
 از درملتون ها شــکایت شــده 

بود. 

 مسلخ تازه ساخته شده درهرات، 
به فعالیت آغازکرد. این مسلخ، به 
گونه ی معیاری به تازگی ها ساخته 
شده اســت ووزارت زراعت آن را 
ازطریق داوطلبی، به یک شــرکت 

پیمان کار سپرده است.
شــرکت یادشــده، از کشتار و 
پروســس انواع مواشی یک مقدار 

پول معین اخذ خواهد کرد.
را وزارت زراعت،  این مســلخ  
به منظور معیاری شــدن کشــتار 
حیوانات و رعایت پروتوکول های 

صحی در قصابی ها ساخته است.
افزایــش مصونیــت غذایــی، 

جلوگیری از شیوع امراض مشترک 
میــان انســان و حیــوان، ایجاد 

زنجیــره ارزش مالــداری، ایجاد 
شغل و رونق بخشیدن به اقتصاد، 
محیط  آلوده گــی  از  جلوگیــری 
زیســتی، از هدف های ســاخت 
این مســلخ  است. این مسلخ، در 
یک وقت ظرفیــت ذبح صد گاو 
و پنجصد گوســفند را دارا است 
که مطابق بــه معیار های جهانی، 
ساخته شده اســت. کار ساخت 
این مسلخ، در مساحت ده جریب 
زمین از بودجه انکشــافی وزارت 

زراعت، ساخته شده است.

پایتخت  تهــران  انقالبی  محکمــٔه 
یس و  ایران، مهدی بهرام داســتان نو
نقاش ایرانی را به اعدام محکوم کرده 
بر پس  اســت. آقای بهرام در ۱۱ اکتو

یزیونی چینل  از مصاحبه با شبکه تلو
۱۳ اســرائیل در جریــان اعتراضات 
سراســری در ایران، بازداشــت شده 
بــود. در باره اتهام هــای وارده بر او 
کمیته   . نیست  دســت  در  معلوماتی 
افراد دســتگیر  بــر وضعیت  نظارت 
کرد  اعالم  پنجشــنبه گذشــته  شده، 
مدافع  وکیــل  داشــتن  از  بهــرام  که 
شــده  محروم  محکمــه  جلســه   در 

است.

 په امریکا کــې د ۲۰۲۲ کال په 
تاوتریخوالي  جریان کې وسله وال 
زیات شــوي او له دې امله مړینې 
په دریو لســیزو کې بې سارې دي. 
د وسله والو تاوتریخوالو د ارشیف 
ویبپاڼې لــه مخې، د ۲۰۲۲ کال د 
بیا  نیټې څخه  لومــړۍ  له  جنورۍ 
د ډســمبر تر ۳۱ پــورې په امریکا 
کې ۴۴۱۵۴ کســان په وسله والو 
دي.  شــوي  وژل  کې  تاوتریخوالو 
په دې منځ کې ۲۰۰۶۴ کســان د 
بېالبېلو تاوتریخوالو په خاص ډول 

د یو کس له خوا پر ډېرو کســانو د 
برید پــه نتیجه کې وژل شــوي او 
وژنه  وســلو ځان  په  نور   ۲۴۰۹۰
کړې ده. د وســلې په مرســته ډله 
ییزې وژنــې د کرکې له امله رامنځ 

ته شوې دي.

 شــمار قربانیان انفجار تانکر نفت 
در یکی از شــهر های شرق آفریقای 
بی به ۳۴ تن رسید. این تانکر که  جنو
حامل گاز بود، شــنبه گذشته در زیر 
یک پل گیر افتاد که بر اثر خارج شدن 

گاز) لیک ( آن، انفجار رخ داد.
انفجــار در آن زمان از  نتیجــه  در 

کشته شدن ۱۰ تن گزارش شده بود.
افریقــای  عامــه  صحــت  وزارت 
بــی اعالم کرد کــه ۲۴ تن دیگر  جنو
اثر جراحات شــدید در روز های  بر 

بعد از رویــداد جان دادنــد و تعداد 
مجموعی قربانیان به ۳۴ تن رســید. 
در میان قربانیان نیز کســانی شــامل 
انــد که برای تماشــای تانکر نفت در 

نزدیکی پل تجمع کرده بودند.

 یک منطقــه کییف پایتخت اوکراین 
هدف اصابت راکت قرار گرفته است. 
همزمــان با ادامه حمالت روســیه در 
برخــی از مناطق اوکرایــن ،با اصابت 
یک راکت صــدای چندین انفجار در 
شد.گزارش  شنیده  نیز  کییف  پایتخت 
ها گفتنــد که این راکت روســی بود. 
اردوی اوکرایــن گفــت کــه نیروهای 
دفاعی از جملٔه بیش از۲۰ راکت٬ ۱۲ 
راکت را پیش از رســیدن به هدف٬ از 

بین بردند.

ازاین میان ۶ راکت در آستانه جشن 
ســال نو به ســوی پایتخــت اوکراین 

شلیک شده بود.
والیری زالوژنی سرقوماندان نیروهای 
اوکراینی گفت نیروهای روسی بیش از 
بیست راکت کروز شــلیک کردند که 
۱۲ فروند آن از بین برده شــد. ازسوی 
قوماندان  پاولیــوک  اولیکســی  دیگر 
نیروهــای زمینی اوکرایــن درتیلیگرام 
نوشت که ساحات غیرنظامی به شمول 
یک هوتــل ویک خانه در ســه ناحیۀ 

پایتخت تخریب شدند.
از حمالت راکتی نیروهای روســی 
برمناطــق دیگــر بــه شــمول مناطق 
میکوالیف وخمیلنیتسکی درغرب نیز 

گزارش شد.

 وزیــران خارجۀ ترکیه و روســیه در 
صحبت تلیفونی دربارۀ نشست قریب 
الوقوع ســه جانبه خود با وزیر خارجۀ 

سوریه٬ گفتگو کردند.
این نشست امکان دارد در نیمه دوم 

ماه جنوری صورت گیرد.
رییــس  و  ترکیــه  دفــاع  وزیــر 
اســتخبارات این کشور به عنوان نشانه 
از عــادی شــدن روابط میــان انقره و 
دمشــق٬ با همتایان ســوری خود روز 
 چهارشنبه گذشــته در مسکو مالقات 

کردند.
در ایــن مالقات کــه بــرای اولین 
بار در ۱۰ ســال جنگ ســوریه برگزار 
 شــد٬ مقامات روســی هم اشــتراک 

داشتند.
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اخبار جهان  عالقه مندی چین 
به تولید برق از 

زغال سنگ در افغانستان 

بیش از ۲۰۰ ُتن ادویه غیر معیاری و تاریخ تیر شده 
در کابل از بین برده شد

آغازفعالیت مسلخ تازه ساخته شده درهرات

افغان کرکټ بورډ له عمرګل سره 
د روزونکي په توګه قرارداد ونه غځاوه

 در دایکندی، مردم 
توان خرید مواد 
سوخت را ندارند

ایجاد صنف های 
محلی از سوی 

یونیسف  در لوگر

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

یک داستان نویس ایرانی به اعدام محکوم شد

 امریکا کې په تېر۲۰۲۲ کال کې ۴۴ زره
 کسان وژل شوي

تلفات ناشی از انفجار تانکر گاز در شرق افریقا به 
۳۴ تن رسید

نیروهای روسی کییف را با راکت هدف قرار دادند

گفتگوی ترکیه و روسیه 
در مورد نشست سه جانبه

گرفتاری 16 تن مظنون
در  در والیت های مختلف ترافیک  پولیس  مســووالن 

رویداد های  افزایــش  از  فاریاب 
ترافیکی در این والیت ابرازنگرانی 

می کنند و می گویند که در دو ماه 
پسین در اثر رویدادهای ترافیکی 
۱۵ تــن جان باختنــد و بیش از 

۵۰ تن دیگر زخم برداشــته اند. 
به گفتــه ی آنان، در میان قربانیان 
این رویداد ها زنان و کودکان نیز 
آمردفتر  یارمند،  بریالی  بوده اند. 
پولیس ترافیــک فاریاب، گفت: 
»در طول دو مــاه اخیر ما پانزده 
تن فوتی داریم و پنجاه و چهار تن 

زخمی داریم.«
آمرتنظیم  اســالمی،  نقیب الله 
تنظیم  ریاســت  عواید  کنتــرول 
»به  فاریاب، گفت:  ترانســپورت 
اســاس هدایت اخیری که به اداره 
ترافیک مواصلت ورزیده، صفحه7

افزایش رویدادهای ترافیکی در فاریاب 


