
لوگر  معارف  ریاست  مسووالن 
دوصدهزار  از  بیش  که  می گویند 
نسخه از کتاب های درسی تازه چاپ 

شده را، تحویل گرفته اند.
ریاست  سخنگوی  عرب،  شاپور 
کتب  این  می گوید:  لوگر   معارف 

،بر  معارف  وزارت  از سوی  درسی 
ارسال  شاگردان،  نیازمندی  اساس 
سه  و  دوصد  شامل  که  است  شده 
هزار و هشت صد و نوزده جلد کتاب 
به زبان های پشتو و دری از صنف 

اول تا دوازدهم است.
رفع مشکل کمبود کتب  منظور  به 
درسی، دانش آموزان در مکاتب، در 
آینده نزدیک قرار است، دوصد و نود 
هجده  هشت صدو  و  هزار  شش  و 
جلد کتاب درسی دیگر به ریاست 

معارف لوگر، تحویل داده شود.

 

 

ج

تعلیق کمک های نقدی جامعه جهانی 
به افغانستان، حقیقت ندارد

د افغانستان بانک:

 د لوړو زده کړو وزارت سرپرست 
شیخ ندا محمد ندیم پرون په خپل 
کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د 
یوناما له سرپرست مارکس پوتزل 
او مسؤلینو سره د اسالمي او ملي 
ارزښتونو په رڼا کې د همکاریو په 

موخه وکتل. 
وزارت  کــړو  زده  لــوړو  د 
سرپرســت په دغه کتنه کې وویل 

چې د لــوړو زده کــړو وزارت په 
زده کړیز چــوکاټ کې د افغانانو 
حقوقو ته ژمن دی او هڅه کوي، 
چې د اســالمي او ملي ارزښتونو 
په خوندیتوب ســره دهېوادوالو د 
پرمختګ او ښــه والــي لپاره کار 

وکړي.
نوموړي همدارنګــه زیاته کړه، 
چې د اسالمي امارت مخالفین د 

لوړو زده کړو په اډانه او په ټوله کې 
په نظام کې د اسالمي       7 مخ

مال عبدالغني برادر په داســې 
حال کــې چــې د اطالعاتو او 
مولوی  وزیــر  وزارت  فرهنــګ 

خیرالله خیرخواه او د استخباراتو 
لوی رئیس مولوی عبدالحق وثیق 
هم حضور درلود، د علما  ء کرامو 

پالوي ته ښــه راغالســت ووایه 
او زیاتــه یې کړه: موږ له تاســو 
مننه کوو چې تاســو افغانســتان 

ته راغلي یاســت او د افغانانو له 
 
ً
حالــت مو ځان خبر کــړ، یقینا

چې د نړۍ مسلمانانو په ځانګړي 
ډول علما  ءکرامــو له خپلو افغان 
وروڼو ســره هر وخت همدردي 
کــړې او مــوږ مو مننــدوی یو. 
ورپســې د علماء کرامو د پالوي 
مشر شیخ دوکتور محمد الصغیر 
او غړو یې پــه خپلو خبرو کې د 
افغانســتان اســالمي امارت له 
لوري د امریکا او ناټو پر وړاندې 
جهاد حیرانوونکې حماســه یاده 
کــړه او د دې لویــې حماســې 
مبارکي یې افغان ملت ته ورکړه. 
هغوی دغه بریا د افغانانو، بلکې 
 د ټول اســالمي امت لپاره ویاړ

 وباله،         7 مخ 

 همزمان با گزارش ها در بارۀ 
جامعه  نقدی  کمک های  قطع 
جهانــی به افغانســتان، بانک 
مرکــزی می گوید کــه تعلیق 
نقــدی حقیقت  کمک هــای 
نــدارد. د افغانســتان بانــک 
،گزارش های منتشــر شده ،در 
برخی رسانه ها مبنی بر توقف 

کمک های بشردوســتانه را رد 
کــرده و آن را دور از واقعیــت 

خوانده است.
بانــک مرکزی  بیانیــه ی  در 
کــه دیروز منتشــر شــد آمده 
است:روز شــنبه برخی رسانه 
ها گزارشی را از قول سخنگوی 
این بانک ، مبنی بر توقف کمک 

های بشردوستانه نشر کرده اند 
که حقیقت ندارد.

از  بانــک،  افغانســتان  د 
مســووالن رســانه ها خواسته 
است که در نوشتن و نشر اخبار 
بــه واقعیت ها  توجــه کنند و 
باعث مغشوش شــدن  اذهان 

عمومی نشوند.

این بانک توضیح داده است 
که هرگونه اقدام اصولی که منجر 
به ورود اسعار به کشور و کمک 
بــه نیازمندان جامعه شــود؛را 
قدردانی می کنــد و به تالش 
های خــود در جهت تقویت 
 ســکتور بانکی ادامــه خواهد

 داد.                  صفحه 7 

 مولــوی خیراللــه خیرخواه، 
سرپرســت وزارت اطالعات و 
فرهنگ  دیروز با هیئت علمای 
برجســته جهان اسالم، در دفتر 

کارش دیدار کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ در این 
دیدار که مولوی عتیق الله عزیزی 
معیــن فرهنگ و هنــر، مولوی 
مهاجر فراهی معین امور نشرات 
و قاری محمد یونس راشد معین 
امور جوانان نیز حضور داشتند؛ 
و  سرپرســت وزارت اطالعات 
فرهنگ ضمن خیرمقدم به علماء 
و مشــایخ کرام جهان اســالم، 
گفت: ما نه تنها برای افغانستان، 
بلکه برای تمام امت مســلمه و 
جهانیان خواستار خیر، و صالح 

هستیم.

به سیاســت  اشــاره  بــا  وی 
اســالمی  امــارت  پالیســی  و 
افغانســتان گفــت: هــدف ما 
اجرای شــریعت و دساتیر الهی 
است و می خواهیم به هموطنان 
خود  مســلمان  شــهروندان  و 
کمــک کنیم تــا زندگی خوب 

اسالمی داشته باشند.

مال خیرالله خیرخواه هم چنان 
گفت: که در حال حاضر جهان 
اســالم به ویــژه افغانســتان با 
برخی  و  منفی غــرب  تبلیغات 
مواجــه  مغــرض  کشــورهای 
اســت از علماء برجسته جهان 
عینی  واقعیت های  که  خواست 

افغانستان را به     صفحه 7 

رئیس عمومی اداره امور در دیدار 
با نمایندگان علما و بزرگان قومی 
بامیــان گفت: امارت اســالمی 
به هیچ کسی اجازه  افغانســتان 
نمی دهد که میان افغان ها نفاق 

افگنی کنند.
عمومی  ریاست  دفترمطبوعاتی 
اداره امور امارت اسالمی با نشر 
خبرنامه یی گفته اســت: شــیخ 

الحدیث نور الحــق انور رئیس 
عمومــی آن اداره بــا نماینده گان 
علما و بزرگان قومی بامیان دیدار 

کرد.
در این دیدار، مولوی سید نصرالله 
واعظی رئیس شورای علمای این 
والیت از حمایــت و همکاری 
خویش با امارت اسالمی اطمینان 

داده و مشکالت     صفحه 7 

ساخت و ترمیم ســرپناه برای402 
خانواده های متاثــر ازآفات طبیعی 
در ولسوالی خرم وســارباغ والیت 

سمنگان از سوی موسسه 
اعمار   )UNOCHA(

گردیده است.
لطیــف  عبدالقــدوس 
مدیر وقایه وکاهش خطر 
ریاست مبارزه با حوادث 
باختر  آژانس  به  طبیعی 
گفت: به هزینه بیشــتر 
برای  دالر  هــزار  از181 
402 خانواده که از اثر سیالب های 

موسومی در ولسوالی خرم صفحه7

انیس:           
 در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰،هـ.ش 

ً
دقیقا

امارت اسالمی توانست بزرگ ترین 
ابر قدرت دنیا را با حامیان و مزدوران 
آن به زانو درآورد و زعامت کشــور 

خویش را به عهده بگیرد. 
بر  اســالمی  امــارت  زمانی کــه 
 
ً
افغانســتان حاکــم شــد، فــورا

دست بکار شــده و برای آبادانی و 
 شکوفایی وطن خویش کمر همت

 بست. 

این  توانســت در  امارت اسالمی 
مدت انــدک، بزرگ ترین کارهای 
بنیادی را برای افغانستان ایجاد کند 
و کشــور را در مسیر خودکفایی در 

حرکت بیاورد. 
نمونه  ای از کارهای بنیادی و اساسی 
امــارت اســالمی را اینــک مرور 

می کنیم 
در بخش امنیت

امارت اســالمی به فضــل الهی 
توانست تمام جغرافیای افغانستان را 

زیر کنترول بگیرد و امنیت را در تمام 
بخش های کشور فراهم بسازد. 

قبل از  حاکمیت امارت اســالمی 
امنیــت بکلــی   در کشــور دیده 
نمی شد و مردم  بخاطر یک مبایل 
و حتی برای صد افغانی جان های 
خویش را از دســت می دادند، اما 
امارت اسالمی توانست ریشه های 
این نا امنی ها را بخشکاند و فضای 
امن و ســالمی را برای مردم فراهم 

کند.            صفحه 7 

د فواید عامې وزارت د شــنبې 
او  واورې  د  راپدېخــوا  ورځــې 
بارانونو له امله د افغانســتان د یو 

شمېر والیتونو د مواصالتي الرو 
د بندېدو خبر ورکړی دی.

د دغــه وزارت ویاندحمیدالله 

پیغام کې  په ویډیویــي  مصباح 
ویلي چــې بامیانو کې د شــاتو 
کوتل او ســرپل کــې والیت د 
قوم کوتــل الر د ترافیکو پر مخ 
بند شــوې ده. ښــاغلی مصباح 
همدارنګــه زیاتوي چــې د فراه 
والیت د پرچمن ولســوالۍ الر 
هم له مرکز سره د واورې ورېدو 
له امله بنده شــوې ده. هغه زیاته 
کړې: »پــه بامیانو کې دا مهال د 
واوري ورښــت جریان لري او د 

شاتو کوتل      7 مخ 

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

ملی روزنامه 

جنایــت و خباثت جنایت کاران را یا مورخیــن واقعی رقم و قلم 
 می زنند و یا آنان، خــود از روی تکبر و تفاخر اعتراف می کنند و 

در پای جنایت ننگین خویش، مهر اعتراف و تٲیید می گذارند.
 نیروهای اشــغال گر در بیســت ســال، جنایات نابخشودنی را 
در افغانستان مرتکب شــدند، اما جامعه ی جهانی، ملل متحد، 
ســازمان ها و نهادهای حقوق بشری، خواســتند این حقیقت را 
پنهان کنند و برعکس، پاسداران و مجاهدینی که به خاطر اسالم، 
آزادی و شرف خود می رزمیدند را متهم به ارتکاب جرم و جنایت 

نمایند.
اما یکی ازاین عســاکر اشغال گر به نام )شاهزاده هری( در کتاب 
خاطراتش، به جنایت خود اعتراف کرده و گفته است که در هنگام 

انجام وظیفه اش در افغانستان، ۲۵ تن را به قتل رسانده است. 
اینک با گذشــت هر روز نقاب از روی وحشیان و جنایت کاران 
می افتــد و خود به جــرم و جنایات ننگینی که انجــام داده اند، 

اعتراف می کنند.
اگرچه این نیروهای اشــغال گر به نصرت الهی و ایمان و اراده  ی 
آهنین ملت مجاهد، مغلوب گردیدند و شکســت تلخ و تلفات 

سنگینی را متحمل شدند.
 اما، در بیست سال اشغال، به ملت افغانستان نیز خسارات بزرگی 
وارد گردید، هزاران تن برای دفاع از اســالم، عزت و خاک خود 
جام شهادت نوشیدند و هزاران تن دیگر معلول، معیوب، آواره و 

رهسپار دیار غربت گردیدند.
حاال که این عســکر وحشــی تجاوزگر به جنایت خود اعتراف 
می کند و این عمل شــنیع خود را با کمال افتخار یادآور می شود، 
نشان دهنده ی آن است که فاجعه ی جنگ و اشغال بیست ساله ی 
افغانستان بسیار عمیق است و اشــغال گران و هم دستان داخلی 
شــان جنایات بزرگ و نابخشودنی را در افغانستان، مرتکب شده 

اند.
اگرچه در این بیست سال، جامعه ی جهانی و سازمان های حقوق 
بشری، سکوت مرگ باری داشتند، اما این حقیقت پنهان نمی ماند 
و فرامــوش حافظه ی تاریخ، ملت مجاهد و نســل های آینده نیز 

نخواهد شد.
اما افتخار ملت مجاهد افغانســتان به این است که؛ در نیم قرن، 
توانستند دماغ دو قدرت جهانی و دو متجاوز خون خوار )امریکا 
و روس( و هم پیمانان آنان را به خاک ذلت بمالند و با شکستاندن 
ســتون فقراِت اشغال گران، آنان را از خاک و سرزمین خود بیرون 

کنند.
این تجاوزها و شکســت ها ی تلخ، برای تمام قدرت هایی که به 
فکر تجاوز در افغانستان اســتند، درس بزرگی  است و باید ازاین 
تجاوزهــا و شکســت  های ننگین، درس عبــرت بگیرند و نقش 

تجاوز و اشغال گری را برای ابد از لوح خیال شان، پاک نمایند.
در آخــر، ملت بزرگ و زجرکشــیده ی افغانســتان این جنایات 
نابخشودنی را با شدیدترین الفاظ، تقبیح می کنند و برای عامالن 
آن لعنــت و نفرین می فرســتند و همچنــان از جامعه جهانی، 
کشورهای اسالمی و ســازمان های حقوق بشری می خواهند که 
عامالن این جنایات را به پنجه ی قانون و عدالت بسپارند تا باشد 

جزای اعمال شوم خود را در عالم دنیا هم ببینند.

اعتراف ننگین جنایت کاران 
رییس عمومی اداره امور : سخن انیس

 اجازه داده نمی شود که 
میان افغان ها نفاق افگنی 

صورت گیرد

ساخت و ترمیم سرپناه برای 
سیالب زدگان در سمنگان

  نگرانی مردم از افزایش سطح   
  بیکاری در کشور

مال های حرام که دامنگیر ماست
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تورونه آسان خو ثابتول یې 
صفحه 4صفحه 23 مخستونزمن دی

 بیش از ۲۰۰ هزار کتاب درسی 
به معارف لوگر تحویل داده شد

دستاوردهای »امارت اسالمی«
در ۱۷ ماهی که گذشت 

مال برادرآخوند د مصر، سوډان او فلسطین 
د مخکښو علما   وو له پالوي سره وکتل

 هڅه کوو، د نجونو د پوهنتونو ستونزې ته د شریعت 
په رڼا کې حل الره پیدا کړو

د واوری له امله، د ځینو والیتونو
 مواصالتي الرې بندې شوي

د لوړو زده کړو وزارت سرپرست:

پیروزی امارت اسالمی نه تنها از افغانستان
 بلکه از همه امت مسلمه است

قسمت نخست

علمای جهان اسالم:



افغانستان  اسالمی  امارت  مخالفان 
یِد  درو غ پراگنی ها  در  کنون،  تا  آغاز  از 
تبلیغات  به  پیوسته  اند و  طوالیی داشته 

منفی پرداخته اند.
دروغ های  و  زهراگین  تبلیغات  این  اما 
شریف  ملت  نزد  دیگر  شاخدار، 
افغانستان به روپیه ی ناچل هم نمی ارزند 

و کسی به آن اعتباری هم قایل نیست.
افغانستان،  جفادیده ی  ملت  چون 
همه  و  داده  قرار  قاضی  را  خود  وجدان 
با  و  می بینند  عقل  آیینه ی  با  را  چیزها 

محک وجدان خود می سنجند.
انقالب ها  و  تحوالت  از  ملت  این 
تجارب  اند،  آموخته  زیادی  درس های 
دیگر  منفی،  تبلیغات  و  دارند  فراوانی 

باالی شان اثری نخواهند گذاشت.
افغانستان  در  که  آرامشی  و  امن  فضای 

که  می دهد  نشان  خود  حکم فرماست، 
گاهی دست  ملت افغانستان به میوه ی آ
و  تحلیل  بدون  می توانند  و  اند  یافته 
قومی  تیکه داران  مغرضانه ی  تعبیرهای 
را  مسایل  نابکار،  و  ناکام  سیاسیون  و 

بفهمند و قضاوت کنند.
محفلی  و  مجلس  هر  در  روزها  دراین 
که حضور پیدا می کنیم، بیشتر شکایت 
مردم از رژیم ها و سیاسیون پیشین است 
و هرکی از جفا و جنایت آنان خاطراتی 

را قصه می کند و حکایت می نماید.
ملت،  که  است  آن  بیانگر  خود  این 
دیگر  و  استند  متنفر  سخت  ازآن ها 
نمی خواهند که قلدران و جنگ ساالران 
بر گرده های ملت سوار شوند و ظالمانه 

حکومت برانند.
چند  و  بیست  در  که  یند  می گو مردم 

امارت  مخالفین،  گذشته،  سال 
افغانستان  تخریب  به  متهم  را  اسالمی 
می کردند،  کشور  شمال  والیات  و 
شریف  و  متدین  مردم  هرازگاهی 
مجاهدین  حضور  از  را  والیات  این 
تخریبات  تمام  و  می ترساندند  درآنجا 
و تباهی هایی  که خود انجام می دادند 
اسالمی  امارت  مجاهدین  دوش  به  را 

می گذاشتند.
که  نیز  اسالمی  امارت  پیروزی  از  پس 
  
ً
خصوصا و  بازسازی  بزرگی  پروژه های 
کار پروژه ی قوش تیپه به راه افتاده است، 
این  و  می کنند  منفی  تبلیغات  مخالفین 
جلوه  دگرگون  را  بزرگ  دستاوردهای 

می دهند.
خود  افغانستان،  نجیب  ملت  اما 
می بینند که امارت اسالمی با امکانات 

داده  انجام  را  بزرگی  چه کارهای  اندک، 
است و در بازسازی  کشور چقدر تالش 

ورزیده است و می ورزد.
این تبلیغات زهراگین و دور از حقیقت، 
این  ملت،  و  نمی گیرد  را  جایی  دیگر 
را  زبون  و  شکست خورده  سیاسیون 
که  رنگی  هر  به  بازهم  و  اند  شناخته 
بخواهند جامه برتن کنند، از طرز خرام 

شان خواهند شناخت.
که  قوش تیپه  بزرگ  کانال  ساخت وساِز   
سرسبز  و  سیراب  را  زیادی  زمین های 
خواهد کرد، فقط برای منفعت،باغداری 
و  شمال  صفحات  مردم  زمین داری  و 
بلخ،  والیات  بزرگ  منافع   

ً
خصوصا

جوزجان، فاریاب و والیات همجوار آن 
را تٲمین می نماید.

تحلیل گران  از  برخی  روزها  این  در 
رسانه های  طریق  از  فراری،  و  بی منطق 
مغرض و با پخش ویدیوها می گویند که 
خانه های  جابجایی  به خاطر  پروژه  این 
نیروهای جنگی در آنجا ساخته می شود 
ازاین  می خواهد  اسالمی  امارت  و 
آسیای  و  همسایه  کشورهای  طریق، 

میانه را تهدید کند.
ندارند  حقیقت  بنیاد  از  حرف ها  این 
که  است  مصمم  اسالمی  امارت  و 
و  منطقه  همسایه،  کشورهای  تمام  با 
در  و  باشد  داشته  حسنه  روابط  جهان 
متوجه  تهدیدی  هیچ گونه  هم،  آینده 
از  همسایه  غیر  و  همسایه  کشورهای 

طرف افغانستان، نخواهد بود.
و  مغرضانه   

ً
کامال تبلیغات،  این 

نفاق افگنانه است که بیشتر برای پریشان 
این  از  سودبردن  و  مردم  خاطر  کردن 
زبان  به  را  حرف هایی  چنین  تبلیغات، 
این  بدل  در  می خواهند  و  می آورند 
تا  بیاورند  دست  به  پولی  دروغ،  چندتا 
اسارت،  دیار  در  را  شان  روزگار  و  روز 

ذلت و فرار بچالنند.

 

9- سوال گر اصرار کننده: کسی که در سوال و گدایی بسیار اصرار 
بورزد و بار بار درخواست کند. حضرت ابوهریره رضی الله عنه 
روایت مي کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: 
خدای متعال گدای گر اصرار کننده را مبغوض می دارد«. )ابوبکر 
بیهقی، شعب االیمان، ج 8 ص264(. سائل ملحف: شخصی 
که بدون ضرورت به سوال گری و گدایی اصرار می ورزد. در حدیث 
دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: »کسی که 
استغنا کرد، خدای متعال وی را غنی می گرداند، کسی از گدایی و 
سوال خود داری کرد، خدای متعال او را پاک نگه می دارد، و کسی 
قناعت کرد، خدای برای او بسنده می شود، کسی با داشتن چهل 
درهم گدایی کرد، در واقع وی الحاف و اصرار نموده است«. )احمد 
نسائی، السنن، ج 5 ص98 ح2595(. در حدیث دیگری آمده: 
و سوال  مال خود طلب  افزایش  به خاطر  مردم  مال  از  که  »کسی 
می کند، در واقع آتش دوزخ را سوال می کند. اکنو بخواهد که دست 
بردارد یا بخواهد که افزون طلبی کند«. )مسلم نیشاپوری، صحیح 

مسلم، ج 2 ص 720 ح1041(.
10 - بلیغ نفوذ کننده با زبان: شخصی خیلی زبان بلیغ و فصیح 
نفوذ  و  می درآید  مردم  میان  در  بلیغ خود  زبان  این  توسط  و  دارد 
می کند. حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه روایت می کند 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: خدای متعال 
مردان بلیغ که با زبان شان نفوذ می کنند مبغوض می دارد، به مانند 
گاو که با زبان خود نفوذ می کند«. )ابوداود سیستانی، السنن، ج7 
ص353 ح5005(. در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله وسلم می فرماید: »مبغوض ترین شما نزد من و دورترین تان از 
من در روز قیامت کسانی هستند که پرسخن هذیان گو، سخن را به 
درازا کشانندگان، برای فصاحت گوشه دهان را پیچانندگان، هستند«. 

)احمد بن حنبل، المسند، ج29 ص 267 ح 17732(.
بلیغ کسی که در فصاحت و بالغت بسیار مبالغه می کند و زبان را 
جهت مبالغه کردن دور دندان ها می پیچاند به مانند گاو برای جمع 
کردن علف، زبان خود را می پیچاند. البته بالغت واقعی و بدون 

مبالغه مبغوض نیست.
11 - تاجر قسم خور: کسی که در خرید و فروش و معامالت داد 
و ستد خود قسم و سوگند می خورد، چنین شخص نزد خدای متعال 

مبغوض است. 
12 - بخیل منت گذار: شخصی که به کسی چیزی می دهد و 

سپس بر وی با قول یا فعل خود منت می گذارد.
13 - فقیر متکبر: شخصی که نادار و بی نوا هست و با این وجود 

تکبر می کند.
این سه مورد در حدیثی بیان شده که آن را حضرت ابوذر غفاری 
رضی الله عنه روایت می کند که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
وسلم شنیدم که فرمود: سه گونه افراد را خدای متعال مبغوض و مورد 
خشم قرار می دهد: تاجر قسم خور یا فروشنده قسم خور، بخیل 
منت گذار و فقیر متکبر«. )احمد بن حنبل، المسند، ج 35 ص 

269، ح 21340(
14 - پیرمرد زناکار: کسی که در حال کهن سالی و سالخوردگی، 

زنا می کند.
 15 -  رهبر و حاکم ستمگر: کسی که بر مردم حاکم و فرمانروا 
می شود و بر آنان ظلم و ستم می کند. حضرت ابوهریره رضي الله 
عنه روایت مي کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: بر 
چهار گونه مردم خدای متعال خشم می گیرد: فروشنده ای قسم خور، 
فقیر متکبر، پیرمرد زناکار، رهبر و حاکم ظالم و ستمگر«. )ابن حبان 

بستی، صحیح ابن حبان، ج 12 ص 369 ح 5559(.
16 - ثروتمند ظالم: کسی که توانایی مالی و ثروت دارد و بر مردم 
ظلم می کند. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت می کند 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: و سه گونه افراد را 
خدای متعال مبغوض می دارد: پیر مرد زناکار، فقیر متکبر، ثروتمند 
ظالم«. )ابن حبان بستی، صحیح ابن حبان، ج 8 ص 137 ح 

  . )3349
17 - مرد خائن: کسی که به وی اعتماد می شود و او به مردم خیانت 

می کند.
18 - فروختن انسان های آزاد: کسی که انسان های آزاد را به فروش 

برساند و پول آن را بخورد.
19 - کسی که مزد مزدور را ندهد: شخصی که از مزدور کار بگیرد 

و کار خود بر وی انجام دهد و تمام کند، اما مزد مزدور را ندهد.
به روایت حضرت  افراد مبغوض است. در حدیثی  این سه گونه 
ابوهریره رضی الله عنه آمده: روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله وسلم فرمود که خدای متعال می فرماید: سه گونه افراد اند 
که من در روز قیامت، خشم و دشمن آن ها هستم. یک، کسی که 
به نام من پیمان ببندد و سپس آن را نقض و خیانت کند. دوم، کسی 
که فرد آزاد را بفروشد و پول او را بخورد. سوم، کسی که از فردی کار 
بگیرد و کارش را تمام کند، اما مزد وی را ندهد«. )محمد بخاری، 

صحیح البخاری، ج 3 ص 82 ح 2227(.
20 - مشرک: آدم های که به خداوند)ج( شریک قرار دهند و اعمال 

شرکی را انجام دهند.
21 - قاطع رحم: کسی که پیوند خویشاوندی را رعایت نمی کند و 

با آن رابطه ندارد.
این دو مورد غضب شدگان را در حدیثی چنین می خوانیم که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: مبغوض ترین اعمال نزد 
خدای متعال شرک به خداوند)ج( و پس از آن قطع صله رحمی 
است«. )علی متقی هندی، کنز العمال، ج 3 ص 357؛ ابویعلی 

موصلی، المسند، ج 12 ص 229(.
22 - افتخار به مفاخر جاهلیت: کسی که به مفاخر جاهلیت 
افتخار کند نزد خدای متعال مبغوض است. حضرت ابوهریره رضی 
الله عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
 افتخار شان به مفاخر جاهلیت را رها کنند و یا 

ً
فرمودند: مردم حتما

اینکه مبغوض ترین چیز نزد خدای متعال خواهند بود حتی مبغوض 
تر از سوسک سیاه بدبوی«. )احمد بن حنبل، المسند، ج14 ص 

396 ح 8792(.
این ها بیست و دو گونه افرادی هستند که در یک بررسی زودگذر از 
احادیث نبوی، با اعمال نادرست شان مورد غضب و خشم خدای 
متعال قرار گرفته اند. بدیهی است کسی که مورد غضب و خشم 

خدای متعال قرار گیرد، سرانجام وی هالکت و نابودی است.
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غضب شدگان از نظرگاه 
احادیث نبوی

احمدشاه

متین

کانال  قوش تیپه و تبلیغات زهراگین 
نفاق افگنان

تورونه آسان خو ثابتول یې ستونزمن دي
له  امارت  اسالمي  د  چې  ده  جوته 
اشغالګر  تښتېدلې  او  شوي  مات  خوا 
دي  نه  قرار  په  دمه  دې  تر  هېوادونه 
کړنو  او  هڅو  دښمنانه  خپلو  او  ناست 
چې  ګان  بېچاره  هغه  ورکوي  دوام  ته 
ځواکونو  پوځي  خپلو  د  کې  نړۍ  په 
ځانونه  او  ګواښوي  هېوادونه  مخې  له 
اسالمي  د  ګڼي  زبرځواکونه  نړۍ  د 
وهلو  زنګ  او  توره  په  خوا  له  امارت 
پکونو ماتې ورکړه. هغوی چې د بې  ټو
شرمانه ماتې په زغملو سره د اسالمي 
له  تبلیغاتو  ناوړه  د  وړاندې  په  امارت 
الرې هڅه کوي چې د اسالمي امارت 
اسالمي  د  او  ولټوي  ستونزې  پاره  له 
بل  ګټې  ییزې  سوله  او  انساني  امارت 
چې  دادی  حقیقت  خو  وښیي.  ډول 
اسالمي امارت دا مهال د یوه خپلواک 
ویاړي چې  توګه  په  هېواد  او سرلوړي 
د  ناورین  کلن  شل  په  خلکو  خپلو  د 
هڅه  څادرغوړوي  امنیت  او  سولې 
څخه  ناخوالو  جګړییزو  د  چې  کوي 
کې  رغاونه  په  ستونزو  یو  شو راپاتې  د 

پورته کړي. ګامونه  ګړندي 
امنیت  د  کچه  په  نړۍ  او  سیمي  د  او 
ژمنې عملي  پاره هغه  له  د خوندیتوب 
له  ثبات  د  سولي  د  چې  کومې  کړي 
د اسالمي  اوس  اړینې دي. همدا  پاره 
ستړې  نه  په  مجاهدینو  د  امارت 
په  خدای)ج(  د  او  هلوځلو  کېدونکو 
نصرت توانېدلي چې د هېواد په ګوټ 
ګوټ کې امنیت تامین کړي او هېچاته 

ددي اجازه ورنه کړي چې په سیمه او 
ګواښ  الرې  له  افغانستان  د  کې  نړۍ 
ته  رامنځ  هڅې  کوونکې  تېري  یا  او 

اسالمي  د  چې  پوهېږي  نړیوال  شي. 
لري چې  توان  ددې  امارت مجاهدین 
امنیت  چې  ډلې  ترهګرې  والې  وسله 
اندېښنې  امنیتی  یا  او  رسوي  تاوان  ته 
مناسب  او  کم  ډېر  په  کوي  ته  رامنځ 
د  زموږ  به  نړیوال  وځپي.  کې  وخت 
د  چې  وي  خبر  ترڅنګ  هېوادوالو 
بلوسګرې  وړاندې  په  امارت  اسالمي 
واله  وسله  هېڅ  او  شوې  ځپل  هڅې 
په  هېواد  د  چې  لري  نه  توان  ددې  ډله 
د  یا  او  کړي  جوړې  ځالې  کې  دننه 
غوره  نو  ولري.  ځایګی  ځای  راټولېدو 
ضد  په  امارت  اسالمي  د  چې  وي  به 
واخیستل  الس  څخه  تبیلغاتو  ناوړه  د 

څخه  حقیقت  له  او  ناوړه  ځکه  شي 
چې  کولی  شي  نه  تبلیغات  لرې 
ورسوي  زیان  ته  امارت  اسالمي 

کوم  کې  دریځ  ییز  سوله  په  یایې  او 
چارو  بهرنیو  د  امریکا  د  راولي  بدلون 
وزارت د ویاند څرګندونې چې په دې 
وروستیو کې خپرې شوې د تېر په څېر 
لرې  څخه  حقیقت  او  واقعیت  له  یې 
امارت  اسالمي  د  چې  لګولي  تورونه 
ځکه  دي  شوي  رد  کلکه  په  خوا  له 
د  وزارت  د  چارو  بهرنیو  د  امریکا  د 
سترګې  واقعیتونو  په  څرګندونې  ویاند 
پټول دي نو له دې کبله ویلی شو چې 
د  دې  وړاندې  په  امارت  اسالمي  د 
واقعیتونو  په  پرځای  تبلیغاتو  ځایه  بې 
امارت  اسالمي  د  او  پټوي  نه  سترګې 
تعامل  متوازن  او  متقابل  د  دې  سره 

دیپلوماتیکو  د  ترڅو  ولټوي  الرې 
شوې  راپیدا  او  ته  رامنځ  پیوند  اړیکو 
اندېښنې له منځه والړې شي. اسالمي 
امارت چې تل په خپلو ژمنو والړ دي 
ترسره  هم  لوری  مقابل  چې  لري  تمه 
بې ځایه  د  او  ژمنې عملي کړي  شوې 
اسالمي  واخلي.  الس  څخه  تورونو 
کې  دوحه  په  چې  کړي  ډاګیزه  امارت 
الس لیک شوي ژمنې یې عملي کړي 
او تردې وخته یې د هغو د عملي کېدو 

څخه هېڅ ډول سرغړونه نه ده کړي.
د  چې  دي  ځواکونه  اشغالګر  همدا 
اسالمي  د  وروسته  را  تړون  د  دوحې 
د  ستونزو  د  وړاندې  په  امارت 
ورځ  او هره  لټه کې دې  په  راپیداکېدو 
د  دي.  بوخت  لټولو  په  پلمو  یو  نو د 
ناوړه هڅې چې  او  وړه  کړه  اشغالګرو 
مخالف  ورسره  هېوادونه  شمېر  ډېر 
سولې  پاتې  تل  او  همېشنۍ  د  دي 
شمېر  یو  د  او  کړي  زیانمن  ټینګښت 
هېوادو اندېښنې یې راپارولې دي. خو 
کړیو  مافیایي  د  چې  امارت  اسالمي 
بې ځایه  او  ناوړه  اشغالګرو  د  ترڅنګ 
ورکوي  ډاډ  څاري  تبلیغات  او  هڅې 
به هېڅ  له خوا  امارت  اسالمي  د  چې 
رامنځ  ګواښوونې  والي  وسله  ته  هېواد 
اندېښمن  چې  وي  به  ښه  شي،  نه  ته  
په  دښمنانو  د  افغانستان  د  هېوادونه 
او  غولېږي  وته  تبیلغاتو  ناوړه  او  پوچو 
امارت سره  اسالمي  د  اندېښنې  خپلې 

کړي. شریکې 

صالحی قسمت  پایانی

اسالمي امارت دا مهال د یوه 

خپلواک او سرلوړي هېواد په توګه ویاړي چې 

ین د سولې  د خپلو خلکو په شل کلن ناور

او امنیت څادر غوړوي هڅه کوي چې د 

جګړییزو ناخوالو څخه د راپاتې شویو ستونزو 

په رغاونه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.



سرمایه داران می توانند در زمینه کاهش 
نرخ بیکاری و پایین آمدن گراف فقر در 
چون  کنند،  ایفا  را  مهمی  نقش  کشور 
در  گذاری  سرمایه  با  توانند  می  آنها 
بخش های گوناگون مثل، زراعت، دام 
در  تولیدی  های  کارخانه  ایجاد  داری، 
برای  را  کار  زمینه  نقاط مختلف کشور 
بسیاری از افراد که از نبود کار و درآمد 
مساعد  برند،  می  رنج  کشور  این  در 
برای  با مساعد شدن زمینه کار  سازند. 
افراد بیکار در کشور می توان گفت که 
فقر  گراف  در  یی  قابل مالحظه  کاهش 
بوجود خواهد آمد. از این رو، نیاز است 
تشویق  هدف  به  مسئول  های  نهاد  که 
در  گذاری  سرمایه  برای  داران  سرمایه 
سازنده  های  طرح  و  ها  برنامه  کشور 
ای را روی دست گیرند تا سرمایه داران 
گام  موجود  شرایط  مطالعه  با  بتوانند 
در  گذاری  برای سرمایه  را  عملی  های 
بخش های گوناگون بردارند.                                                                       
نبود برق یکی از مشکالتی است که تا 
کنون سرمایه گذاران و صاحبان کارخانه 
در  زیرا  اند،  روبرو  آن  به  تولیدی  های 
نبود برق امکان آن کمتر وجود دارد که 
کارخانه های تولیدی بتوانند به فعالیت 
دهند،  ادامه  مداوم  صورت  به  خویش 
فعالیت  و  کار  در  شود  می  دیده  بل، 
گردیده  نما  رو  سکتگی  ها  کارخانه 
ورشکستگی  باعث  تواند  می  این  و 
کارخانه  صاحبان  و  گذاران  سرمایه 
های تولیدی گردد. بنابراین، نیاز است 
تأمین  هدف  به  مسئول  های  نهاد  که 
تولیدی  های  کارخانه  نیاز  مورد  برق 
در  و  گیرند  دست  روی  را  هایی  برنامه 
کننده  صادر  های  کشور  با  زمینه  این 
بتوانند  که  باشد  تا  نمایند  گفتگو  برق 
تولیدی را  نیاز کارخانه های  برق مورد 
به صورت مداوم تأمین نمایند و به این 
نقاط  در  تولیدی  های  کارخانه  ترتیب 
بدون  توانست  خواهند  کشور  مختلف 
کدام سکتگی به کار و فعالیت خویش 
ادامه دهند. در نتیجه صاحبان کارخانه 
نیز  گذاران  سرمایه  و  تولیدی  های 
خواهند توانست سود بیشتری را بدست 

آرند که این امر می تواند باعث تشویق 
گذاری  سرمایه  برای  داران  سرمایه 
به  اگر  برعکس،  گردد.  افغانستان  در 
نتوانند  مسئول  های  نهاد  مشکل،  این 
چندان  داران  سرمایه  نمایند،  رسیدگی 
عالقمند به سرمایه گذاری دراین کشور 
نخواهند بود.                                                                                      
می  که  دارانی  سرمایه  گونه،  همین 
کشور  در  زراعت  بخش  در  خواهند 
سرمایه گذاری نمایند نیاز به این است 
که زمین های آماده برای کشت  به نرخ 
پائین تر برای آنها اجاره داده شود تا آنها 
به کار خود در زمینه  تشویق گردند که 

تولید فرآوردهای نباتی ادامه دهند. 
صنایع  تولیدات  دربخش  گونه،  همین 
گوناگون سرمایه دارانی که می خواهند 
سرمایه  کشور  در  تولید  عرصه  در 
موادخام  که  است  نیاز  نمایند  گذاری 
های  کارخانه  در  آنها  استفاده  مورد 
تولیدی به نرخ پایین تر به دسترس آنها 
باعث  می تواند  این  که،  شود  داده  قرار 
در  آنها  تا  گردد  داران  سرمایه  تشویق 
کشور در  مختلف  صنایع  تولید   بخش 

دستیابی  نمایند.  گذاری  سرمایه   

تواند  به موادخام می  صاحبان کارخانه 
تا تولیدات خویش  آنها را کمک نماید 
عرضه  بازار  به  تری  خوب  نرخ  به  را 
دارند که این می تواند در زمینه رقابت با 
شرکت های بیرونی به آنها کمک نماید. 
حتا گفته می توانیم در این صورت آنها 
خواهند توانست تولیدات خویش را به 
کشورهای  های  بازار  به  تر  پایین  نرخ 
به  و  نمایند  صادر  فرامنطقه  و  منطقه 
این ترتیب مفاد خوبی بدست خواهند 
آورد که این می تواند سبب تشویق آنها 
گردد تا در نقاط مختلف کشور سرمایه 

گذاری نمایند. 
جستجوی راه های مناسب برای ارسال 
تولیدات داخلی به بازار های کشورهای 
منطقه و فرامنطقه می تواند سبب تشویق 
گذاری  سرمایه  برای  داران  سرمایه 
صورتی  در  یعنی،  گردد،  کشور  در 
های  نهاد  سوی  از  الزم  تسهیالت  که 
مسئول به هدف انتقال تولیدات داخلی 
به بیرون از کشور از طریق بنادر بوجود 
این صورت است که صاحبان  در  آید، 
کارخانه و سرمایه داران تشویق خواهند 
شد به کار وفعالیت خویش ادامه دهند. 

دهلیزهای  که،  درصورتی  گونه،  همین 
به  داخلی  تولیدات  صدور  برای  هوایی 
می  این  گردد،  ایجاد  کشور  از  بیرون 
باشد  هایی  راه  بهترین  از  یکی  تواند 
در  بتوانند  تجاران  و  که سرمایه گذاران 
خویش  وتولیدات  اموال  وقت  اسرع 
اما  دهند.  انتقال  کشور  از  بیرون  به  را 
روی  مسئول  های  نهاد  که،  درصورتی 
یافتن راه های بهتر ترانزیتی برای صدور 
تولیدات داخلی به بیرون از کشور تمرکز 
عالقمند  چندان  سرمایه داران  نکنند، 
نخواهند کشور  در  گذاری  سرمایه   به 
 بود.                                                                                                   

با توجه به آنچه که در فوق ذکر گردید، 
بتوانند  مسئول  های  نهاد  که  درصورتی 
صاحبان  داران،  سرمایه  مشکالت  به 
توجه  تجاران  و  تولیدی  های  کارخانه 
نمایند، در این صورت است که سرمایه 
داران تشویق خواهند شد دربخش های 
کشور  مختلف  نقاط  در  گوناگون 
امر  این  که  نمایند  گذاری  سرمایه 
می تواند در کاهش نرخ بیکاری و پایین 
قابل  تأثیر  کشور  در  فقر  گراف  آمدن 
مالحظه را داشته باشد.                           

 

غړي  د  کورنۍ  سلطنتي  د  بریتانیا  د  کې  افغانستان  په 
اعتراف  هغه  دی،  جنایت  یوجنګي  وړه  کړه  هري  شهزاده 
کړی، چې ۲۵ افغانان یې د شطرنج د دانو په شان وژلي 

دي.
د  د سلطنتي کورنۍ  بریتانیا  د  باخترآژانس مبصرلیکي:  د 
په  غړي شهزاده هري وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي 
افغانستان کې د خپلو دوو پوځي ماموریتونو په لړ کې یې 
ښکارندوی  جنایت  جنګي  د  دا  چې  وژلي،  افغانان   ۲۵
د  شهزاده  انګلیسي  دغه  د  لپاره  ثبوت  ادعا  دغه  د  او  دی 

څرګندونو ډېر قوي سند چې یو اعتراف دی، شتون لري.
د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ دغه غړی د بریتانیا په اردو کې 
د کار ۱۰ کلنه سابقه لري او دوه دورې د بریتانیا د اردو په 
چوکاټ کې افغانستان ته هم راغلی او وروستی ځل هغه 
پترد پیلوټ په توګه پوځي فعالیت درلود،  د آپاچي هلیکو
دغه  د  او  ویجاړ کړي دي  یې  لسګونو کلي  په  زموږ  چې 
او  جرم  په  افغان  او  انسان  مسلمان،  د  یې  انسانان  هېواد 
په دې جرم چې د یرغلګرو پر وړاندې د خپل هېواد دفاع 

کړې وژلي دي.
هري په خپله ویلي، چې ۲۵ افغانان یې په افغانستان کې 
د شطرنج د دانو په شان وژلي دي نه د انسان په توګه او له 

خپل دغه کار څخه پښېمانه هم نه دی.
دغه څرګندونې ښیي چې بهرني عسکر په هرقوم او هېواد 

راټول  لپاره  هدف  یو  د  کې  افغانستان  په  یواځې  و  مربوط 
شوي و، چې هغه هم د افغانانو وژل او په دغه هېواد کې د 

خپلواکۍ غوښتنې مفکورې ځپل وو.
په  شتون  خپل  د  کې  افغانستان  په  عسکر  دغه  زیاتره 
ډېر  پرخالف  بشریت  او  خلکو  د  افغانستان  د  کې  وخت 
سترګو  پټو  په  وژنې،  هدفه  بې  کړی،  ترسره  جنایت  ناوړه 
د  کې  افغانستان  په  وړل  منځه  له  او  ویجاړول  بمباري، 
بهرنیو ځواکونو د شرمېدلي شتون پایلې وې، چې بشریت 
دا  ویاړي،  هغه  په  هري  انګلیسي  خو  شرمېږي؛  ورڅخه 
ښیي چې هغه له انسانیت او انساني اخالقو څخه څه نه 
پوهېږي او د انسانانو وژل هغه ته د شطرنج لوبه ښکاري، 
دا د شرم خبره ده، چې دغه شان اوتو بوتو ته د انسان نوم 

ورکړل شي او یا هغه د انسانانو په کتار کې ودرول شي.
وخت  په  شتون  خپل  د  کې  افغانستان  په  ځواکونو  بهرنیو 
کې هر هغه څه یې چې له السه وشول زموږ د خلکو پر 
د  چې  دا  آن  وکړل  یې  جنایتونه  کړل،  ترسره  یې  وړاندې 
هغوی خلک او حکومتونو د خپلو پوځیانو کړه وړه جنګي 
په  وزارت  دفاع  بریتانیا  د  چې  څنګه  لکه  وبلل،  جنایتونه 
لړ  په  ماموریت  د  ځواکونو  د  هېواد  دغه  د  کې  افغانستان 
کې د جنګي جنایتونو راپور خپورکړ او د خپلواکې څېړنې 

الرښونه یې وکړه.
آسترالیایی  او  انګلیسي  امریکایي،  د  څخه  جملې  دې  له 
نړیوالې  هاګ  د  آن  او  شوي  ډاګه  په  جنایتونه  ځواکونو 
محکمې د دغو جنایتونو د څېړنې امر وکړ، خو وروسته د 

فشارونو له امله له دغه کار په شا شوه.
دا ځل بیا هم ټوپ د هاګ د نړیوالې محکمې په ډګر کې 
دی، دغه نړیوال معتبربنسټ چې په وار وار یې د جنګي 
ده،  کړې  خبره  تامینولو  د  عدالت  او  څېړنې  د  جنایتونو 
شهزاده  ځواکمن  د  انګلیسي  د  چې  شي  وکتل  به  اوس 
هغه  کوي؟  څه  وړاندې  پر  څرګندونو  وروستیو  د  هري 
څرګندونې چې یو اعتراف بولي هغه تعقیبوي او یا هم بیا 

تېرېږي. ورڅخه 
دا چې د هاګ نړیواله محکمه څه کوي د دوی کار دی؟ 
په  چې  کړ،  ډاګه  په  واقعیت  یو  څرګندونې  هري  د  خو 
که  وو،  یوجنایت  شتون  ځواکونو  بهرنیو  د  کې  افغانستان 
تاریخ  د  او  هېروي  نه  یې  تاریخ  مګر  هېروي؛  هغه  نور 

قضاوت یوه څرګنده حقیقت دی. 
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جبارخیل

مال های حرام که دامنگیر ماست
اساسی  کننده ی  تامین  سو  یک  از  مال 
نیازهای زندگی انسان هاست و از سوی 
است.  دنیا  زندگی  بخش  زینت  دیگر 
خداوند متعال می فرماید: »مال و دارایی 
هستند.«  دنیا  زندگی  زینت  فرزندان،  و 

)کهف: 46(.
برای  است،  طبیعی  امر  مال  به  گرایش 
اینکه آدم ها مأموریت دارند تا با تالش های 
شان نفقه خود و عیال خود را تهیه نموده 
جهان مادی را آباد کنند، خداوند متعال 
می فرماید: »او است که شما را از زمین 
شما  به  را  آن  آبادانی  و  است  آفریده 
واگذار نموده است )و نیروی بهره وری و 
بهره برداری از آن را به شما عطا و در شما 

پدید آورده است(.« )هود: 61(.
از این جهت، تالش برای به دست آوردن 
بلکه  نیست،  مذموم  امر  ثروت  و  مال 
ممدوح و از مصادیق جهاد و تالش در راه 
خدا شمرده شده است، اما این به دست 
از  باید  ثروت  و  مال  گردآوری  و  آوردن 
مدرک حالل و پاک و دلبستگی به آن در 
حد اعتدال و به دور از افراط و تفریط باشد 
و باعث غفلت از خدای متعال و فراموشی 
آخرت انسان ها نگردد. آدم ها باید تصور 
نادرست و هدف سوء از مال نداشته باشند 
و روی هم رفته از آزمندی و حرص به مال 
اندوزی اجتناب ورزند؛ زیرا دلبستگی به 
به  را  ها  آدم  اندوزی  مال  آزمندی  و  مال 
می  وسیله  و  می کشاند  خالف  کارهای 
گردد که گرایش افراطی نسبت به مال پیدا 
مال  به  شدید  سرگرم  چنان  آدمی  و  کند 
شود که خداوند و آخرت را فراموش کند.

انسان های آزمند مال اندزوی و آدم های 
چنان  آخرت،  و  خداوند  فراموش کار 
شکار وسوسه های شیطان می گردند که با 
هر وسیله ای بدون در نظر داشت حالل و 
حرام، پاک و نا پاک، می خواهند مال را به 
دست آورند و آن را هزینه نیازهای زندگی 

شان  حیات  بخشی  زینت  وسیله ای  و 
گردانند و روی هم رفته راه های نامشروع 
می کنند.  انتخاب  مال  گردآوری  برای  را 
طوری که می بینیم، برخی سوگند دروغ 
یاد می کنند؛ برخی رشوت خورند؛ برخی 
به مال دیگران تجاوز می کنند؛ برخی به 
اموال یتیمان و دیگران بی نوایان تصرف 
را  دیگران  مال  برخی  می کنند؛  ناحق 

این ها همه  و زورگیری می کنند؛  غصب 
حرام  اندوزی  مال  مصادیق  از  واقع  در 
بیراهه  برای  شیطان  وساوس  نتیجه ی  و 
اندوزی  مال  هاست.  انسان  کشاندن 
جمله  از  دارد،  بسیاری  مصادیق  حرام، 

می توان موارد زیر را برای آن بر شمرد:
گاهی  دین:  لباس  از  استفاده   -  1
توجیه  به  مذهب  و  دین  لباس  در  آدم ها 
می پردازند و مال های حرام را برای خود 
حالل می گردانند. چه بسیاری بدکردار و 
ناپرهیزگار هستند که از این لباس استفاده 
این طریق  از  و  اند و می کنند  سوء کرده 
قرآن  می آورند.  دست  به  ثروت  و  مال 
بسیاری  مؤمنان!  »ای  می فرماید:  چنین 
از علمای دین یهودی و مسیحی، اموال 
مردم را به ناحق می خورند، و دیگران را از 
راه خداوند بازمی دارند. )ای مؤمنان! شما 

همچون ایشان نشوید و مواظب علمای 
بدکردار و عرفای ناپرهیزگار خود باشید و 
بدانید اسم و رسم دنیا پرستان مال اندوز 
را تغییر نمی دهد( و کسانی که طال و نقره 
خدا  راه  در  را  آن  و  می کنند  اندوخته  را 
بس  عذاب  به  را  آنان  نمی نمایند،  خرچ 
بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده.« )توبه: 
وآله  علیه  الله  صلی  اکرم  پیامبر   .)34

فرموده  چنین  امت  این  باره ی  در  وسلم 
 کم کم و هوبه هو روش 

ً
اند: »شما حتما

پیشینان را دنبال می کنید، حتی اگر آنان در 
سوراخ سوسماری داخل شوند، شما هم 
داخل می شوید. گفتند: ای رسول خدا! 
منظور تان یهود و نصاری است؟ فرمود: 
)محمد  کیست!«  پس  نباشد،  که  آنان 
بخاری، صحیح البخاری، ج4 ص169 

ح3456(
2 - حصول مال از راه باطل: یعنی به 
از راهی که ممنوعیت  مال  آوردن  دست 
شرعی دارد. متأسفانه درآمد از راه باطل 
و حرام گریبان گیر بسیاری از مردم است، 
از  سیاه،  بازار  زورگیری،  احتکار،  مانند 
راه های غنا و آوازخوانی، مجالس لهو و 
لعب، فروش اجناس حرام، فروش ابزاری 
این  از  و...  دارد  کاربرد  حرام  راه  در  که 

جهت قرآن کریم تاکید می کند که از راه 
اندوزی نکنید: )بقره: 188 و  باطل مال 

نساء: 29(.
فحشاء،  راه  قبیل  از  نامشروع  راه  هرگونه 
راه  و...  خیانت  فریب،  غدر،  بی عفتی، 
باطل است و به دست آوردن مال از طریق 

آن نامشروع و حرام می باشد.
3 - رشوت: رشوه خواری از پدیده های 
امروزه  که  است  اجتماعی  ناهنجار 
گریبانگیر هر جامعه انسانی و اسالمی و 
به ویژه جامعه افغانی ما شده است. این 
پدیده چنان آفتی است که تاروپود قانون و 
مقررات دولت و حاکمیت را از بیخ  وبن 
می کند و هرج و مرج را در جامعه به وجود 
می آورد. از این جهت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله وسلم به این طیف هشدار 
شدید داده و رشوه خوار و رشوه دهنده و 
حتی رابط میان آنان را ملعون تلقی نموده 
آنان را مستحق آتش جهنم خوانده است. 
ح22399 و  )احمد بن حنبل، المسند، 

احمد بزار، البحر الزخار، ح1037(.
 رشوت در حکم و قضاوت، رشوت برای 
هدایا  شکل  به  رشوت  کارها،  راه افتادن 
به  امر، رشوت  برای مسئولین  و تحایف 
صورت برگزاری مهمانی ها از اشکال رایج 
پیامبر  ماست.  جامعه  در  خواری  رشوه 
بزرگ اسالم به یکی از مسئولین که هدیه 
گرفته بود، فرمود: اگر تو راست می گویی، 
کارگزار  و  می نشستی  مادرت  خانه  در 
کسی  چه  که  می دیدی  باز  نمی بودی، 
برای تان هدیه می داد؟ )مسلم نیشاپوری، 
صحیح مسلم، ح1832(  زشتی رشوت 
و ویران گری آن را آنگاه احساس می کنیم 
که بسا آدم هایی برای رشوه خواری از نام 
های مانند هدیه، تعارف، حق و حساب، 
استفاده  جائزه  و  انعام  زحمت،  حق 
 می کنند و امور جامعه را به بن بست مواجه 

می کنند.                ادامه دارد 

عبدالحق حبیبی قسمت نخست

عبدالحلیم باخرد

د انګلیسي شهزاده هري 
څرګندونې دا ښیي، چې 

په افغانستان کې د بهرنیو 
ځواکونو شتون یو جنایت و

گاهی آدم ها در لباس دین و مذهب 
به توجیه می پردازند و مال های حرام را برای 

خود حالل می گردانند. چه بسیاری بدکردار و 
ناپرهیزگار هستند که از این لباس استفاه سوء 

 کرده اند و می کنند و از این طریق مال و ثروت 
به دست می آورند.

نقش سرمایه داران در کاهش فقر



عبدالمنان یکتن ازبازنشستگان، درمورد  
آنان  ومشکالت  بازنشستگان  حقوق 

چنین ابراز نظر نموده است: 
حقوق  درپرداخت  ازتاخیر  بازنشستگان 
می  اخیرشکایت  سال  ونیم  دریک  شان 
بامشکالت  که  گویند  می  آنان  کنند. 
تأمین  وتوان  هستند  روبرو  اقتصادی 
درین  را  شان  های  خانواده  نیازمندیهای 

فصل سرما ندارند.
کمترین  از  درکشورما  بازنشستگان 
امکانات مالی و خدمات صحی برخوردار 
بوده و به هیچ عنوان نمی توان زندگی و 
در آمد آنان را با بازنشستگان کشورهای 
دیگر منجمله کشورهای همسایه مقایسه 
بازنشستگان  از  مطلق   اکثریت  کرد. 
کشور با کهولت سن مواجه بوده و با فقر 
اقتصادی دست و گریبان اند. درحالیکه 
آنها در گذشته به عنوان بهترین کارمندان  
کرده  کار  دولت  مختلف  های  دربخش 
وبهترین سالهای عمر شان را نثار خدمت 
در  اند.  نموده  شان  مردم  و  کشور  به 
بازنشستگی  سایرکشور های جهان دوره 
آغاز یک زندگی جدید است. زندگی ای 
که انسان درآن مسئولیت کاری ندارد و از 
آن به عنوان دوره آسودگي و فراغت سود 

می برد واین روز را جشن می گیرند.  اما  
با تأسف درکشورما تقاعد، آغاز یک دوره 
از رنج، تشویش حتا نا امیدی تلقی می 
زندگی  دوره  این  ما  بازنشستگان  شود.  

حقوق  که  نمایند  می  آغاز  درحالی  را 
توان  و  است  پایین  درسطح  تقاعدشان 
فزیکی نیز ندارند تاکار و کسب دیگری 
را سراغ نمایند. درکنار آنکه در آمد پولی و 
امتیازی که به نام تقاعد برای یک کارمند 

تقاضای  با  عنوان  هیچ  به  شود  می  داده 
مقایسه  زندگی  مایحتاج  تکافوي  و  بازار 
است  طوالنی  مدت  آنهم  با  شود.  نمي 
که حقوق بازنشستگان اجرانگردیده همه 

برند.  بسرمی  کامل  درتنگدستی  آنان 
عاجزانه  اسالمی  امارت  رهبری  از  لذا 
حقوق  اجرای  در  تا  خواهشمندیم 
که  نمایند  توجه  جلب  بازنشستگان 

مشکل آنان روزافزون است. 

احمدالله سروش یکتن ازبازنشستگان، 
بازنشسته گی را درمقایسه باکشورهای 

دیگر چنین به تصویر می کشد:
بازنشسته  دیگر یک  در کشورهای  امروز 
زمینه  کند.   می  استفاده  صحی  ازبیمه 
دارد.  وجود  شان  برای  سیاحت  سیرو 
حقوق ماهوار شان که حق طبیعی و قانونی 
شان  دراختیار  منظم  گونه  به  است  شان 
که  بازنشستگانی  آن  برای  گیرد.   قرارمی 
به مراقبت دوامدار نیاز دارند زمینۀ زندگی 
درحالیکه  دارد.  وجود  ها  درآسایشگاه 
درکشورما  بازنشستگان حتا به حقوق تقاعد 
شان که حق مسلم شان است، دسترسی 
ترین  محتاج  بازنشستگان  ندارند.  سهل 
قشراجتماع پنداشته می شوند. زیراآنان یک 
هزار  چند  آوردن  بدست  امید  به  را  سال 
افغانی سپری می کنند تا در بدست آوردن 
آن روزها را انتظار بکشند. با جسم ضعیف 
و ناتوان شان به چندین دفتر،دیوان و اداره 
آنی و  به کمک  آنان  سربزنند در حالیکه 
نیازمندآن  بازنشستگان  دارند.  نیاز  فوری 
اجراي  برای   باید  امور  مسئولین  اندکه 

حقوق شان اقدام جدی نماید.
احمدعلی یورش می گوید: بیش ازیک 
ونیم سال می شود که حقوق تقاعدرانگرفته 
ام. درخانه ۵ نفرهستیم سه دختر، خودم 
آور  نان  و  کاریگر  باشیم  می  وهمسرم 
پول  همین  امکاناتم  همه  ندارم،  درخانه 
تقاعد است. درین روزها سردی  زمستان 
خرید  توان  نه  من  اما  رسیده  اوجش  به 
زغال را دارم نه ازچوب را توفکرکن به چه 

مشکالت دچارهستیم.            صفحه 6 

اموراقتصادی  کارشناس  الله  فیض 
را  دیدگاهش  بیکاری  نرخ  درمورد 
 
ً
اساسا ها  در گذشته  چنین می گوید:  

کار  تقابل  برمبنای  اجتماعی  روابط  
برعکس  ولی  شد،  می  تأمین  وکارفرما 
اجتماعی  همکاری  روی  بحث  امروزه 
و سه جانبه بین دولت، کارگر و کارفرما 
مطرح است. در حال حاضر در افغانستان 
اوج خود رسیده  به  بیکاری  میزان  گراف 
است و زمنیه کار وفعالیت برای قشر کارگر 
چنان که شایسته و بایسته شان باشد میسر 
نیست، این روند بیکاری دارد از میلیون ها 

کارگراین سرزمین قربانی می گیرد. 

زمینه اشتغال زایی و فراهم نمودن کار برای 
کارگر و قشرجوان مسؤلیت اساسی دولت 
ها و کارفرمایان می باشد، متأسفانه که در 
این قسمت کم توجهی صورت گرفته و 
برای زدودن بیکاری و فقر طرح ها و برنامه 
قناعت ملت و جامعه  هایی  که درخور 
گه گاهی  و  است  نگرفته  صورت  باشد 

نهادهای مربوطه دراین قبال از مسؤلیت 
حالی  در  کنند.  می  خالی  شانه  خود 
ترین جمعیت  دارای جوان  ما  که کشور 
نیروی کاردرسطح کشورهای جهان است 
وساالنه حدود کم وبیش ده ها و صدها 
تن نیروی کار تولید شده به این جمع می 
پیوندند، در صورتی که پالن گذاری دقیق 

نیرو صورت نگیرد، در  این  در استخدام 
چند سال آینده، افغانستان با بحران و سیل 
بیکاری مواجه خواهد  شد که کنترول و 
مهارآن فرصت و زمان کافی را می طلبد. 
سکتور  و  حکومت  مسؤلیت  بناًء 
را  بیکاری  میزان  که  است  خصوصی 
بیکار  نیروی  میزان  چون  دهند،  کاهش 

نشان دهنده رفتن به بحران است.  
نثار احمد یک تن از شهروندان کابل 
در مورد وضعیت بیکاری چنین اظهار 
کنیم  می  زندگی  کشوری  در  کرد:  نظر 
که هر روز نا بسامانی، بدبختی، بحران، 
هر  زند.  می  موج  بیکاری  و  مشکالت 
فرزند  ماندن  مادر در سوگ گرسنه  روز، 
خود می نشیند، پدری در غم نفقه اوالد 
خود نحوه سرمی دهد و هم چنان برادری 
ریزد،  می  اشک  خود  برادر  بیکاری  از 
جایی  از  بیکاری  منشاء  اینکه  خالصه 
سرچشمه می گیرد که پای کثیف دشمن 
دشمنان  امروزه  باشد،  دخیل  جا  آن  در 
پرور  مجاهد  سرزمین  این  خورده  قسم 
انجام  به  بخاطر  ای  بهانه  به هر  روز  هر 
نرسیدن اهداف شوم و پلید شان از ملت 
مظلوم ما قربانی می گیرند، تا به اهداف 
زشت خود برسند، دشمنان دین و اسالم 
همیشه در سعی وتالش هستند تا فقر و 
بیکاری را دامن زده و ملت را در کام خود 
فروببرند و پالن های شوم شان را عملی 

سازند. 
سراسرجامعه  در  شان  زهراگین  تبلیغات 
گسترش یافته است. سیل مهاجرت ها، 
مغزهای  و  کرده  تحصیل  جوانان  فرار 
پالن  و  برنامه  وهمه،  همه  ما،  مخترع 
بیکاری  واقع  در  و  است  اسالم  دشمنان 
وفقر رابطه مستقیم با تحریم های اعمال 
شده توسط کشور های استعمارگر دارد.  
این وضعیت پیش آمده شجاعت و تحرک 

مشت  تا  طلبد  می  را  ما  مردان  دولت 
کوبنده ای به دهن دشمنان این وطن زده 
و پالن ها و برنامه های جامع را بخاطر 
زدودن فقر و بیکاری در کشور ایجاد کنند  

تا میزان بیکاری کاهش یابد.  
مورد  در  کابل  باشنده  اکبر  محمد 
به  گوید:  می  چنین  بیکاری  میزان 
و  و روشن است که گراف  همه واضح 
پیدا می  افزایش  روز  بیکاری هر  میزان 
را  کارشان  کارگران  تعداد  یک  و  کند 
چالش  با  ما  مردم  دهند،  می  دست  از 
اجتماعی،  اقتصادی،  مشکالت  و 
روانی  و  روحی  سیاسی،  فرهنگی، 

روبرو هستند.
فقر  و ذات خود سبب  نفس  در  بیکاری 
امراض  به  منجر  و  گردیده  بیچارگی  و 
مختلف ذهنی و فزیکی می شود و جامعه 
را با یک سلسله ناهنجاری ها مواجه می 
سازد. بنابراین مسیر زندگی  مردم را تغییر 
داده و آنان را با تلخی و تنگ دستی روزگار 
ازاین  مردم  اکثریت  که  ساخته  مواجه  

ناحیه رنج می برند.
بطور مثال زمانی که ما در شهر گشت و 
کراچی  دکاندار،  با  یا  و  نماییم  می  گزار 
وان، موتروان و امثال آن سرمی خوریم با 
اندک ترین حرف، شکوه و گله از بیکاری  

و نبود کاردارند. 
فروشان  خوراکه  از  تن  یک  نورالدین 
نمود:  نظر  ابراز  چنین  کابل  مندوی 

بیکاری و نبود زمنیه کار      صفحه 6

    یکی از مشکالت بزرگ اجتماعی، سرگردانی اشخاص بازنشسته به خاطر به دست آوردن حقوق شان ازدولت است. کسانی 
که بنا بر کهولت سن یاپوره شدن دوره خدمت نظربه حکم قانون به تقاعد سوق داده می شوند، اما آنان به خاطر اخذ حقوق 
تقاعد خود با انواع مشکالت روبرو میشوند. این بازنشستگان با مشکالتی از کبر سن گرفته تا ناتوانی جسمانی و فقراقتصادی 
مواجه اند. بازنشستگان که امروزدرحالت سرگردانی به سرمی برند روزی درپست های دولتي خدماتی راانجام داده اند که مردم 
ازمشکالت عدیدة رهایی یافته و به گونه هاي مختلف درایفای وظیفه مصدرخدمات شایانی برای مردم خود شده اند. امروز به 
شفقت وهمدردی نیاز دارند که باید به آنان توجه بیشترگردد. درین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت وشنودی دارد باچندتن 

ازبازنشستگان که خدمت خوانندگان روزنامه پیش کش می گردد:

روزنامۀ ملی انیس l دوشنبه 19 جدی 1401 هجری شمسیl 16 جمادی الثانی 1444 هجری قمری l 9 جنوری 2023 میالدی

بازنشستگان:

امارت اسالمی مشکالت متقاعدین را 
درنظرگرفته، دراجرای حقوق شان توجه نماید گردش توپ به دور کمر

شفیق
حد  کمترین  به  یافتن  دست  برای  ؛  تا  گردد  می  پیشنهاد 
سالمتی، باید به طور متوسط 5 جلسه 30 دقیقه ای در هفته 
تمرینات شدید انجام دهید )آنقدر شدید که عرق کنید( به 
اضافه تمرینات بدنسازی برای تمام حصص بدن دو جلسه 
باید  بیاورید  پایین  اما اگر می خواهید وزن تان را  در هفته. 
مدت زمان جلسات تمرینات شدید خود را به یک ساعت 

برسانید. 
تمرینات  ندارید،  کردن  ورزش  برای  کافی  وقت  اگر 
کمک  شما  به  که  کنید  امتحان  را  استقامتی  شدتی 
 150 تا   50 تمرین،  از  بعد  اول  ساعت  دو  طی  میکند 
از  خود  تمرینات  برای  بسوزانید.  هم  دیگر  کالوری 
تمرینات  برای  و  با سرعت های مختلف  ترکیبی  تمرینات 
استفاده  تمرینی  از چرخه های  بدنسازی خود  و   اسقامتی 

کنید. 
تمرین کردن روی توپ های مخصوص و حفظ ثبات و تعادل 
حین تمرین، شما را وادار می کند که همه عضالت شکم و 
کمرتان را به کار بیندازید. گردش توپ به دور کمر یکی از 
بهترین حرکت هایی است که می توانید با توپ  انجام دهید. 

بیشتری  کالوری  باشید،  داشته  بیشتری  عضالت  هرچه 
بیشتری  استحکام  هم  تان  استخوانهای  و  سوزانید  می  هم 
برنامه  چنین  متخصصین  دلیل  همین  به  داشت.  خواهند 
ورزشی به شما پیشنهاد می کنند: دو تا سه جلسه در هفته 
تمرینات  از  ترکیبی  اضافه  به  بدنسازی  سخت  تمرینات 
بایسکل  سریع،  روی  پیاده  مثل  متوسط  شدت  با  آزاد 
ای دقیقه   45 تا   30 جلسه  سه  حداقل  شنا،  یا   رانی 

 در هفته. 
داشته  نظر  در  را  نکته  سه  باید  هدف  این  به  دستیابی  برای 

باشید:
 اول ، دنبال کردن یک رژیم غذایی است که در آن از حداقل 
و  سفید،مکرونی  نان  مثل  شده  تصفیه  کاربوهایدرت های 
باشد  شده  استفاده  سبزیجات  و  میوه جات  میزان  بیشترین 
از  بیش  نباید  روزانه  باشد.  متوسط  آن هم  پروتیین  مقدار  و 

1500 کالوری مصرف کنید.
تمام  برای  بدنسازی  تمرینات  هفته  در  دوبار  اینکه   ، دوم   
حصص بدن را انجام دهید و مقدار استراحت بین ست ها را 

تا حدامکان کاهش داده یا حذف کنید. 
انجام  را  ترکیبی  تمرینات  هفته،  در  جلسه  سه  اینکه  آخر،   
های  زمان  با  را  باال  شدت  سطح  با  تمرین   7 تا   4( دهید 
ریکوری متوسط متناوب کنید(. این برنامه را به دقت دنبال 
تان  هدف  به  هفته  چهار  عرض  در  که  دید  خواهید  و  کنید 

دست پیدا می کنید. 
تمرین،  انقباض  اوج  در  و  بیاورید،  پایین  را  تان  سرعت 
نقطه  این  از  افراد خیلی سریع  اکثر  یک لحظه مکث کنید. 
می گذرند، به همین دلیل از دامنه حرکت بیشتر از عضالت 
بروز  به  منجر  است  ممکن  مسئله  این  و  می کنند  استفاده 
آسیب دیدگی شود. در اوج انقباض یک لحظه مکث کنید و 

بعد به نرمی وزنه را پایین بیاورید. 
این  اگر  تمرین،  از  بعد  دردهای  آمدن  وجود  به  درصورت 
کمی  و  بکشید  را  تان  عضالت  نباشند،  جدی   

ً
واقعا دردها 
راه بروید. 

این  دهید  انجام  می توانید  شرایط  این  در  که  کاری  بدترین 
است که تنبلی به سراغ تان بیاید و روی چوکی دراز بکشید. 
هرچه فعالیت تان بیشتر باشد، جریان خون تان موادمغذی 
بیشتری به عضالت تان می رساند و باعث می شود ریکوری 

در شما سریعتر انجام شود. 
برای  بدن  حصص  تمام  مخصوص،  چرخشی  تمرین 
کنید  ورزش  صرف  توانید  می  را  کمتری  زمان  که  روزهایی 
انجام  این تمرینات را در یک دقیقه  از  عالی است. هرکدام 
دهید و دو تا سه بار کل چرخه را تمام کنید.                           

جهان ورزش 
ماستر سپورت محمد یعقوب

دیدگاه شهروندان

نگرانی مردم از افزایش سطح بیکاری در کشور
گزارشگر: نجیب

بیکاری ونبود زمینه اشتغال مناسب یکی از بحران های جدی فرا راه جوانان درکشور است، که منجربه فقراقتصادی گردیده، این 
امر سبب می شود تا ده ها هزار جوان تحصیل کرده، راه فرار را در پیش گیرند و به کشور های همسایه مهاجر شوند و با صد ها 
مشکل دست و پنجه نرم کنند، بیکاری در واقع یک مشکل جدی به حساب می آید که جامعه را به سوی ناهنجاری می کشاند، 
به همین اساس گزارشگر روزنامه ملی انیس با چند تن از شهروندان گفت و شنودی را انجام داده است که خدمت خوانندگان 

روزنامه تقدیم می گردد. 



... به بس شهری میان راکبین بگو 
مگوجریان داشت.
-یکی می گفت:

ازبیکاری خســته شــده ام، هیچ 
کار پیــدا نمی شــه، در خانه ازنق 
نق  مادر اوالدا روز نداریم. امروز 
جنگ نان ده  هرخانه  ُمد روز شده.  
اگردرخانه لمیدی  فهرست طویل 
توصیه  برایت  وشــریکی   ســیالی 
فرارکنی.  مجبورازخانه  شــود.  می 
ورنه از بمباران کفیل  خانواده جان 
به سالمت نمی بری.   راکبین  همه  

خندیدند. 
-دیگــری کــه قیافــۀ جــدی به 
ازســیمایش  بــود  گرفتــه  خــود 
 فهمیده می شــد که دردی  آزارش 

می دهد،گفت:
هــم  دریــوران  انصافــی  بــی   
ازحدگذشــته اس هرکــدام به دل 
خود کرایه را بلنــد می برند.  باآن 
که  جــادة   وظیفه، همانند روزگار 
پراز خم وپیچ است. توسط دو سه 
موتر ممکن به کارت برســی. پول 
نان خشــك کودکان قد و نیم قدت 
ازجیبت،  داوطلبانه   موترداران  را، 
مــی رباینــد.   راکبیــن هرکــدام   
ســرخودرا تکان داده  وزهرخندی 

ادامه داشت.
-دیگری که ازسرکچل اش شعاع 
باپیشــرفت  تابید،گفت:   برق می 
تکنالوژی هنر تملق»چاپلوســی« 

است.  قرارگرفته  وتکامل  دررشــد 
این نــوع هنردراداره هــای دولتی 
ُمدروزشــده اســت. بانبود لیاقت 
وکفایــت کاری و... وقتــی نبض 

زمــان به کامــش مــی چرخدکه 
در راس اداره، تحولــی پدیدآیــد. 
درچشــم بهم زدن خــودرا جامع 
ســیروپودینه  و  معرفی  الکماالت 
همکارانش را باســلیقۀ خود روی 
پای آقا می ریزد. تاکه ارابۀ اوقات 
را به کامــش  بگرداند ولذت ببرد.  
این که طشــت رسوائیش چه وقت 

به زمین می افتد از آن بیمی ندارد، 
را  مهارتی  تغییــر ســیما،  در  زیرا 
ازموجودیت  دارد.  دســت  درکف 

چنین اشخاص همه در رنج اند.

 هنوزحرف هــای وی چون دود 
دماغش درحال فوران بود، صدای 
که  خودکشاند  رابه  همه  دلخراشی 

صداکرد:
ل !؟  ازکی شکایت داری؟

َ
وک

ُ
-ا

-دیگری که سرش چند تارمویی 
آویزان بود ونســیم خزان هرتارآنرا 
به نوازش گرفته بــود، باعصبانیت 

صدازد:
ُمو....  

َ
ل ا

َ
ل بابیت، ک

َ
و، ک

ُ
ل ت

َ
ک

-میان این دوچنان ماجرا برپاشد 
که نصف موترطرف داریکی شد و 

نصف طرفدار دیگری. 
یکــی فرقش پاره شــد و دیگری 
دهن پرخون، هرکدام به نوبه خود 
آســیب دیده، زدو خــورد جریان 
نزدماموریت  موتــر  کــه  داشــت 

پولیس توقف کرد.
-پولیس گفت: ماجرا چیست؟

- راکبین گفتند: َمُچم  
-پولیس گفت: چراجنگ شدید؟

- راکبین گفتند: َمُچم 
-پولیس گفت:  گپ چیست؟

- راکبین گفتند: َمُچم؟
بازداشــت  همه  گفــت:  پولیس 

هستید.
راکبین گفتند: چرا؟

پولیس گفت: َمُچم؟
راکبین گفتند: تاچه وقت؟

پولیس گفت: َمُچم؟
رایکایک تالشــی  راکبین  پولیس 
پــرت موترپاییــن   وازپایــدان 

 می کرد. مراکه بعدازبازرسی تیله 
داد به پایین پرت شــوم. دســتم را 
باتمام قوت به دســتگیر چسپاندم 
پایان نــه افتم،که ازخــواب بیدار 
شــدم. دیدم که هردو پایۀ صندلی 
دورافتیده  به  آن  ولحاف   دردســتم 

است.  

خانه، جای توپ بازی نیست
والدین اکثر در تعیین حــد و مرز برای 
 کــودکان مهارتی نداریــم. زیاد صحبت
 می کنیم ، بسیار عاطفی برخورد می کنیم 
و نمی توانیم به طور واضح منظور خود را 

بیان کنیم. 
در تربیــت مؤثر ، وجود حد و مرز برای 
کودکان ضروری به نظر می رســد. اگر ما 
آنها را درســت راهنمایی کنیم، فرزندان 
 
ً
ما آماده پذیرش می شوند. چرا که اساسا

کودکان مایل اند والدین خود را خشــنود 
سازند.

اگر می خواهید فرزنــدان تان گوش به 
 اسباب بازی های شان 

ً
فرمان باشند ، مثال

را مرتب کنند یا به موقع به بســتر خواب 
بروند و ... ، بهتر است راهبرد های زیر را 

به کار گیرید. 
 واضح و روشــن صحبت کنید: والدین 

برای حــد و مرز گذاشــتن و ادب کردن 
فرزندان شان سربسته و مبهم صحبت می 
کنند ، می گویند » مــؤدب باش، اذیت 
نکن ، شــوخی نکن « . ایــن راهنمایی 
ها برای هر کودکی معنــی خاصی دارد. 
کودکان از ما می خواهند ، انتظارات خود 
 
ً
را به طور روشن و واضح بیان کنیم. مثال
در » کتابخانه آهسته صحبت کن ، وقتی 
از ســرک عبور می کنیم دست مرا بگیر یا 

موقع غذا خوردن حرف نزن«. این راهبرد  
در واقع میــزان پذیرش و حرف شــنوی 

کودك تان را افزایش می دهد. 
انتخاب های دیگر را به کودک پیشــنهاد 
کنید: در بسیاری موارد می توانید به فرزندتان 
فرصت یك انتخاب محدود شده بدهید تا 
خودش تصمیم بگیرد چگونه دســتورات 
شــما را انجام دهد. گاهی آزادی عمل در 

قدرت تصمیم گیری  به کودك احساس 
تدریج و تســلط مــی دهــد کــه به 

مقاومت در برابر والدین را کاهش دهد. به 
طور مثال به او بگویید : » اکنون وقت حمام 
کردن است. می خواهی در فضای باز حمام 
کنی یا در خانه حمام کنی ؟ « » می خواهی 
نیم ســاعت صبح ، نیم ساعت بعدازظهر 
ریاضی تمرین کنی ؟ یا یك ساعت صبح 
 ؟ « بــه این گونه والدین بهتر و ســریع تر 
می توانند به کودك خود پیشنهاداتی بدهند. 
آنها انتخاب محدودی برای کودکان تعیین 
می کنند. اما می توانند تغییراتی در آن پدید 
آورند. به عبارتی دیگر این گونه انتخاب ها 

محدود ، اما تغییر پذیرند. 
قاطع باشــید : زمانی کــه عدم پذیرش 
و ســرپیچی رخ داده باشد و شاید کودك 
به خودش یا دیگران آســیب برســاند. به 
موقعیت محدوده کننده قاطع نیاز داریم. 
یــك محدودیت قاطع به کودك می گوید 
 
ً
باید رفتار نامطلوبش را متوقف کند و فورا

 : » همین اکنون 
ً
حرف شما را بپذیرد. مثال

برو به اتاقت « ، » بس کن اســباب بازی 
هایت را هر طرف را پراگنده نکن « . البته 
این قاطعیت از طریق جدیت در چهره و 
صدا به خوبی نمایان می شود. همان طور 
که نرمش بیش از حد والدین برای کودك 
مفید نیســت ، رفتار خصمانه والدین نیز 
برای آنها مضر است. اما قاطعیت مرز بین 
نرمش بیش از حد و رفتار خصمانه است.  
بر نقاط مثبــت فرزنــدان تأکید کنید: 
کودکان بیشــتر پذیرای فرمان های مثبت 
هســتند تا منفی. به طور عموم بهتر است 
واضح و روشن به کودك بگویید باید چه 

نرو، کار کند . دســتورات منفی مثل 
چه نریز ، نکــن به کودك می گوید 

چیزی قابل قبول نیست ، اما رفتاری که از 
او انتظار می رود را بیان نمی کند. والدین 
مستبد اغلب از فرمان های منفی استفاده 
مــی کننــد، در حالی کــه والدین موفق 
دریافته اند بیشتر باید از فرمان های مثبت 

استفاده کنند. 
بی طرفی خودتان را اعالم کنید: 

وقتی می گوییــد : » اکنون برو بخواب 
« ممکن است نیروی کشمکش شخصی 
بیــن او و شــما ایجاد شــود. روش بهتر 
این است که دســتورات را به حالت غیر 
شــخصی بیان کنید. به طــور مثال به او 
بگویید » ســاعت 9 است و وقت خواب 
تو « و به ساعت اشاره کنید. در این حالت 
هر اعتراض و حس ناخوشــایندی پدید 
بیاید، بین کودك و ســاعت است ، نه بین 
او و شما. یا هنگامی که به او می گویید»:  
خانه جای توپ بازی نیســت« او از این 

قاعده ناراحت می شود نه از شما . 
توضیح دهید چرا محدودیت الزم است: 
مردم وقتــی در مورد قاعده یا دســتوری 
توجیه شوند ، بهتر می توانند آن را بپذیرند. 
 اما در غیــر این صورت آن را مســتبدانه 
می پندارند. بنابراین هنگامی که برای اولین 
بار کودك را در موقعیت محدود کننده قرار 
دادید توضیح دهید چرا فرزندتان باید آن 
 را بپذیرد. شــناخت علت قواعد، باعث
 مــی شــود رفتــار مناســب در کودك 
درونی شــود. یعنــی تمایــالت درونی 
خانــواده  قوانیــن  مطیــع  را  او   اش، 
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باغچه  شعر،  ادب  و هنر  و زندگی
صحت

دکمـکیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

 طنز:  َمُچم 
افغانستان کار دشوار  در  فلج  و  پولیو  ریشه کن کردن ویروس 
است اما نا ممکن نیست. یگانه چاره آن همانا واکسین نمودن 
گسترش  از  جلوگیری  برای  حل  راه  تنها  طفل  هر  بار  چندین 
ویروس پولیو می باشد. والدین باید برای مبارزه در برابر ویروس 
پولیو با واکسیناتورها و کارمندان صحی همکار باشند و از فلج 

و بربادی طفل شان جلوگیری نمایند. 
 پولیو یا فلج اطفال که یک مرض ویروسی حادو ساری بوده 
 Entero Virus عامل سببی آن ویروس پولیو یا انترو ویروس
میآید.  بوجود  بیشتر  گرم سال  در هوای  بیماری  این  می باشد. 
انترو ویروس یا پولیو همان عامل فلج اطفال میباشد. ویروس 
با  و مگس  توسط حشرات  یا  و  تماس مستقیم  از طریق  پولیو 
دهان  طریق  از  غایطه  مواد  یا  هضم  قابل  مواد  ساختن  ملوث 
مواد  صورتیکه  در  می گردد.  عضویت  و  هضمی  جهاز  داخل 
 از طفل 

ً
خوراکه و آب با مواد غایطه آلوده شده باشد مخصوصا

به طفل سرایت می کند.
سه نوع سیروتیپ ویروس پولیو بنام های پی 1، پی2 و پی 3 
وجود دارد. معروض شدن به یک نوع سبب معافیت از مصاب 
شدن به نوع دیگر شده نمی تواند، عمده ترین سبب پولیو، تیپ 
نوع 2 است، در  قابل محو  اولین سیروتیپ  پولیو می باشد.   1
جهان  در   1999 سال  اکتوبر  از  پولیو   2 سیروتیپ  حقیقت 
 اطفال کمتر از پنج 

ً
تشخیص نگردیده است، ویروس پولیو اکثرا

سال را مصاب می گرداند. تنها انسان را مصاب ساخته و کدام 
منبع حیوانی آن موجود نیست. ویروس برای مدت طوالنی در 

محیط خارج از وجود انسان زنده نمی ماند. 
پیشرفته و صنعتی  اکثر کشور های  و  قاره غربی  نیم  پولیو در   
محوه شده است. وقوع مرض در کشور های روبه انکشاف به 
 در فصل 

ً
سطح باال است. پولیو که یک مرض فصلی بوده عمدتا

 
ً
بارانی در تابستان و شروع خزان در اقلیم گرم دیده میشود. بنا
در فصل های یاد شده خطر ابتال و مصاب شدن به پولیو بیشتر 
شناسائی  پولیو  بیماری  خطر  کلیدی  فکتور  میشود.  احساس 
باال  پولیو  با ویروس  منتن  را در شخص  فلج  احتمال  شده که 
معافیتی،حامله  سیستم  کفایه  عضلی،عدم  زرقیات  میبرد. 
فعالیت  )Tonsillectomy(،فرط  تانسلها   کشیدن  گی، 
فزیکی،جرحه،کشیدن دندان ها. می توانند از فکتورهای خطر 
ابتال به ویروس پولیو باشند. تداوی دوایی برای ویروس پولیو 
پیشگیری  بیماری  این  از  واکسین  تطبیق  فقط  نیست  موجود 

کرده می تواند. 
 دو نوع واکسین پولیوموجود است، فمی )زنده ضعیف شده( و  

زرقی یا پولیو غیر فعال و کشته شده. 
واکسین  این   )Trivalent oral Polio Vaccine )OPV  
دوز  هر  در  و  است  شده  ضعیف  زنده  ویروس  از  متشکل 
که   میباشد  پولیو  ویروس    3،2،1 نوع   سه  هر  دارای  واکسین 
مصون ومؤثربوده و سازمان صحی جهان آنرا  برای ریشه کن 
ساختن فلج  اطفال  پیشنهاد نموده است. باید اضافه نمود که 
تطبیق  و  واکسین  روزمره  پروگرام  برای  جهان  صحی  سازمان 
کمپاین های سراسری واکسین  دهانی پولیو را  پیشنهاد میکند. 
OPVدراکثرکشورها درحدود 80 الی %85 معافیت می دهد، 

اما درکشورهای رو به آنکشاف این رقم%70  تنقیص میابد.
تطبیق  دهن  از طریق  بوده  ارزان  پولیو  دهانی  یا  فمی  واکسین 
و  موضعی   ( دورانی  و  معایی   ، معافیت  نوع  دو  هر  و  گردیده 
نوع   این  تطبیق   با  اطفالی که  آنعده  مینماید.  راتولید  عمومی( 
واکسین معافیت میگیرند کمتر مرض را به اطفال دیگر انتقال 
میدهند و زمانیکه در کمپاین های معافیت دهی بشکل کتلوی 
بسته  معایی،  معافیت  بردن  بلند  بواسطه  میتواند  گردند  تطبیق 
نمودن آخذه های حجروی  مانع انتقال ویروس از فرد مصاب 
ویروس  قطع گردش  باعث  بدینترتیب   و  گردیده  فرد سالم  به 

وحشی پولیو گردد. 
 IVP )Inactivated or شده  کشته  یا  فعال  غیر  واکسین 

 :) Killed Polio Vaccine
درسیروم  کافی  های  بادی  آنتی  باتولید  پولیو  زرقی  واکسین 
ازداخل شدن ویروس وحشی پولیوبه سیستم عصبی جلوکیری 
از  می نماید. در واکسین زرقی پولیو، خطر بوجود آمدن فلج 
فمی  واکسین  به  نسبت  ازینکه  نیست.  موجود  واکسین  باعث 
با  که  اشخاصی  لهذا  میکند  تولید  کمتر  معایی  معافیت  پولیو 
IPV  واکسین گردیده اند میتوانند ویروس وحشی پولیو را به 
OPV گرانبها تر است و  IPV نسبت به  انتقال دهند.  دیگران 
برای تزریق آن به افراد مسلکی ضرورت بوده و ایجاب وسایل 

بیشتر را جهت تطبیق آن مینماید.
طرف  از  شود  گرفته  عادی  بصورت  که  پولیو  های  واکسین 
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 پولیو تهدید بزرگ 
برای سالمتی اطفال 

نوشته: داکتر ذبیح الرحمن ممنون

کوهکن

ن- فروتن



اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد 
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و 
سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شود، د افغانســتان برشنا شرکت در نظر 
دارد تا قرارداد پروژه  تدارک شــش اصله پایه 
نــوع                             غــرض  احیــای 
لین انتقال  220 کیلو ولت مســیر نایب آباد 
 پلخمــری و پلخمری کابل.  تحت شــماره

 داوطلبی                                                    با 
شرکت تجارتی اشــعه رنگین  لمیتد  دارنده 
جــواز نمبر 3298 - 32و با داشــتن محل 
اصلی تجارتی{ فلکه 29 حمل مرکز هرات  
{ را مبلغ 34,494,045.60 سی و چهار 
میلیون و چهارصدو نود و چهار هزار و چهل 

و پنج عشاریه شصت افغانی  اعطا نماید.
اشــخاص حقیقــی و حکمی کــه هرگونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، می توانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این اعالن 
الی هفــت روز تقویمــی طور کتبــی توأم 
با دالیــل آن به  ریاســت تهیــه و تدارکات  
دافغانستان برشنا شرکت - دهمزنگ - کابل  
افغانســتان وفق احکام مــاده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنــی عقد قرارداد نبوده و 
الی تکمیل میعاد فــوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 ***

موضوع: اعالن دعوت به داوطلبی:
عنوان: تهیه و نصب سیســتم سولری برای 

24 والیت مورد ضرورت ریاست ترازوها  .
وزارت فوایــد عامــه از تمــام داوطلبــان 
واجد شــرایط دعوت مینماید تا در پروســه 
داوطلبــی پــروژه )تهیــه و نصب سیســتم 
ســولری بــرای 24 والیت مــورد ضرورت 
 ریاســت ترازوها  ( که دارای نمبر تشخصیه
                                                 میباشــد 
اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را 
مطابق شــرایط مندرج  شرطنامه بعد از نشر 

اعالن ارایه نمایند.
شــرطنامه  شــرطنامه:  حصــول  آدرس 
 ، عامــه  فوایــد  وزارت  ویبســایت  از  را 
ریاســت تدارکات واقع پکتیــا کوت ، کابل 
بدســت آورده و تســلیمی آفــر هــا بتاریخ 
از ظهر  قبل  )11/11/1401( ساعت 10:00 
که آخریــن میعاد  ضرب االجل  تســلیمی 
آفرها میباشــد، صورت میگیرد . آفرهای دیر 

رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفــر: تضمین آفر به شــکل بانک 
گرنتی/ نقدی  به مبلغ 310،000 ســه صدو 

ده هزار افغانی میباشد.
ساعت   )11/11/1401( آفرگشــایی:  زمان 

10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه.
تعلیمی  مرکــز  مقابل  :پکتیاکــوت  آدرس 
وزارت دفاع ملی ، وزارت فواید عامه، تاالر 

جلسات ریاست تدارکات
نوت: درصورتیکه تاریخ 11/11/1401 سال 
جاری بطور غیر مترقبــه از طرف حکومت 
رخصتی اعالن گردد جلسه آفرگشایی پروژه 

متذکــره روز بعد کاری در همان ســاعت و 
مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد.

 ***
بدینوســیله به تاســی ازفقره 2 ماده چهل 
سوم قانون تدارکات، به اطالع عموم رسانیده 
می شــود، که وزارت دفاع ملــی درنظردارد 
تا قــرارداد »امــور تهیه و تــدارک خدمات 
حفــظ و مراقبت و ترمیم وســطی 87 عراده 
النوع،  وســایط مختلف   )116  - 29=78(
استیشــن های اطفایــه قطعــات مرکزی و 
ساحوی اردوی ملی، مورد ضرورت ریاست 
اوپراســیون وزارت دفاع ملی- واقع 8 زون 
 )47 استیشن اطفایه(«، دارای نمبرتشخصیه 

 کــه از روش داوطلبــی بــاز داخلی طی 
مراحــل گردیــده و ذریعــه حکم شــماره 
مقــام محترم   14/6/1444 مــورخ   5793
وزارت دفــاع ملی بــا » شــرکت خدمات 
 لوژســتیکی میالد نــور« دارنــده جوازنمبر
راهــی  آدرس »چهــار  و   »D  -  71148 «
ناحیه  غالــب،  پوهنتــون  مقابــل  شــهید، 
15 – مرکــز کابــل«، بــه قیمــت مجموعی 
چهــار  و  ســی   34,999,400 مبلــغ 
ملیــون و نه صدو نــود و نه هــزار و چهار 
 صد افغانــی تائیــد گردیده اســت، اعطاء

 نماید.
درصورتیکه  وحکمی،  حقیقی  اشــخاص 
هرگونــه  اعتراض درزمینه داشــته باشــند، 
ازتاریــخ  را  یــش  اعتــراض خو میتواننــد 
یمی  نشراین اعالن الی مدت هفت روز تقو
طورکتبــی تــوام با دالیــل آن به ریاســت 
تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا 
بروفق احکام مــاده پنجاهم قانون تدارکات 

نمایند. ارایه 
نبوده  بــه معنی عقدقــرارداد  این اطالعیه 
والی تکمیل میعــاد فوق الذکر وطی مراحل 

قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 ***
اطالعیه دعوت به داوطلبی

پشــتنی بانک در نظر دارد تمام معامالت 
خویش را با در نظر داشت شریعت اسالمی 
به بانکداری اســالمی تغییر نمایــد. بناًء از 
تمام شــرکت های مشورتی واجد شرایط که 
خواهش ارایه خدمات فوق الذکر را داشــته 
باشــند درخواســتی های خویش را بعد از 
نشــر اعالن الی چهــارده یوم بــه مدیریت 
عمومی خدمات ریاســت پشتنی بانک واقع 
پل باغ عمومی ســپرده ، شــرطنامه )مطالبه 
پیشــنهاد( اخــذ و در روز مجلس داوطلبی 
خود و یا نماینده با  صالحیت شان تشریف 

بیاورند.3591
 ***

متن اعالن: 
بانک ملــی افغان در نظر دارد تا یک تعداد 
یــش را از طریق  اجناس داغمــه جات خو
داوطلبــی به لیــالم بگذارد اشــخاصی که 
خواهان اشــتراک در داوطلبی فوق الذکر را 
داشته باشند درخواســتی های خویش را از 
تاریخ نشــر اعالن الی تاریخ 1401/10/25 
بــه مدیریــت عمومی خدمــات بانک ملی 
افغان واقع ابن ســینا وات بسپارند و اشتراک 
کنندگان به روز دوشنبه تاریخ 1401/10/26 
در مجلــس لیالم حاضر باشــند و همچنان 
پــول تضمیــن )15( فیصد قبل از شــروع 
اخــذ  

ً
نقــدا )داوطلبــی(  لیــالم   پروســه 

 می گردد. 3598 
 ***

اطالعیه پشتنی بانک 
)بــه اســاس فیصله خــط نمبــر 3 مورخ 
1397/2/11 ریاســت محترم دیوان مدنی و 
حقوق عامه محکمه استیناف والیت پروان و 
محضر تاریخی 1444/5/27 هیأت تطبیق، 
قرار اســت یک دربند حویلــی مندرج قباله 
شــرعی نمبر )72 بر 60( اسمی عبدالبصیر 

ولــد عبدالکریم واقع شــهرنو، که از طرف 
شــرکت ســواد در مقابل اخذ قرضه تحت 
تضمیــن پشــتنی بانک می باشــد از طریق 

داوطلبی و مزایده به فروش می رساند. 
بنــاًء اشــخاص حقیقــی و حکمــی که 
تقاضای خرید آن را داشــته باشند می توانند 
درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن 
در مدت 21 یوم به ریاســت حقوق والیت 
کابــل و مدیریت عمومــی حصول قروض 
بانک بســپارند، و به اطالع مسؤلین شرکت 
ســودا نیز رســانیده می شــود تا در مجلس 
داوطلبــی حضور یافتــه و همچنان اجناس 
منقول موجود در جایداد را انتقال نمایند، در 
غیر آن مسؤلیت بعدی بدوش بانک نخواهد 

بود.( 
دپښتنی بانک خبرتیا

)دپروان والیت د استیناف محکمې دمدني او 
عامه حقوقو دیوان ریاســت د 1397/2/11 نیټی 
)3( ګڼی پریکړی او 1444/5/27 نیټی د تطبیق 
پالوی د محضر په اساس عبدالبصیر دعبدالکریم 
زوی په نامــه یوباب حویلۍ چې د 1419/5/8 
نیټې )72/60( ګڼې شرعی قبالې درلودونکې ده 
او دکابل والیت په نوي ښار)شهرنو( کې موقعیت 
لري دسوداشرکت دپور پربنسټ دبانک ترتضمین 
 الندې قرار لري د داوطلبی او مزایده له طریقه پلورل 

کیږی. 
اشــخاص  او حکمي  قدرمن حقیقي  هغه 
چې دپیریدلو غوښــتنه یې لری کوالی شي 
له خپریدو څخه  دخبرتیا  خپل غوښــتنلیک 
تر 21 ورځو پورې دکابل دحقوق ریاســت 
او دبانــک دبــور ټولونی لــوي مدیریت ته 

وسپاری. 
دسودا شرکت مسؤلینو ته خبر ورکول کیږي 
چې په داوطلبۍ او مزایدې جلسه کې ګډون 
وکــړی او همدا راز خپل منقول توکي چې په 
جایداد کې شــتون لری هم ولیږدوي، تردې 
پرته به راتلونکی مســؤلیت دبانک پرغاړه نه 

وی.  

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد 
بدینوســیله به تاســی ازفقره 2 ماده 43 قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت 
اطالعات و فرهنگ در نظر دارد، قرار داد تهیه و خریداری قرطاسیه باب، رنگ باب و شوینده باب 
مورد نیاز خود با کود نمبر MOIC/G-1/NCB/1401 رابه شرکت عنایت محمدی دارای جواز 
نمبر 7407 - 0101 رابه قیمت مجموعی مبلغ 510 ،114 ، 11 یازده میلیونو یکصدو چهارده 

هزار و پنجصدو ده( افغانی اعطا نمایند. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش 
را از تاریخ نشــر اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام بــا دالیل آن را به معینیت گرخندوی، 
مالی و اداری، آمریت تدارکات واقع چهارراهی ملک اصغر رو بروی وزارت امورخارجه، وزارت 

اطالعات و فرهنگ وفق احکام ماده پنجاه قانون تدارکات ارائه نمایند. 
ایــن اطالعیه به معنی عقــد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فــوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهند شد. 

روزنامۀ ملی انیس l دوشنبه 19 جدی 1401 هجری شمسیl 16 جمادی الثانی 1444 هجری قمری l 9 جنوری 2023 میالدی

افغان اعالنات

امارت اسالمی مشکالت...
 بیش ازیک ونیم سال است که پول 
تقاعد ما داده نشده است. همین پول 
تقاعد منبع اعتبارمــا نزد دکان دار ویا 
اشــخاص دیگر بود که برای ما قرض 
می دادند. اما امــروز همان اعتبارهم 
ازبین رفته است، جزدربارخدا دروازه 
دیگر برای ما بازنمانده اســت، زمین 
سخت است وآسمان بلند نمی دانیم 
چــه کنیــم؟  ازامارت اســالمی می 
خواهیم که درمــورد اجرای حقوق ما 

توجه نماید. 
شــاه میر یک تن ازبازنشستگان 
می گوید: بسیاردیرشده است که پول 
تقاعدرا نگرفته ام. زمستان سردآمده اما 
من هیچ چیزی درخانه ندارم خانواده 
ام به مشکالت زیادی دچاراند. ازیک 
طرف بیکاری وبی روزگاری ازجانب 
دیگر زمستان سرد نه چوب گرفته می 
توانم نه زغال، تاخانه را گرم بســازیم. 
این نخســتین سال اســت که به این 
مشــکالت سردچارشده ایم. هیچ راه 
وچارۀ به نظــرم نمی خورد که برای ما 
مایه دلگرمی باشد. ازامارت اسالمی 
مــی خواهم کــه حقــوق تقاعدمارا 
اجرانماید، تاگوشه ازمشکالت زندگی 

ما حل گردد.    
شمس الله یکتن از بازنشستگان 
می گوید: درین سن وسال سرپرست 
خانواده هستم دو تا پسردارم هنوزخورد 
اند. دربــازار یکی بوت پالشــی می 
کند ودیگرش خریطه پالســتیک می 
فروشد. روزانه پنجاه تا صدافغانی پیدا 
می کنند و صنف شش وهشتم مکتب 
اند درین سن وسال غرق روزگارشده 

اند.
درخانواده هشــت نفرهستیم مدت 
یک ونیم سال است که پول تقاعد مارا 
دولت اجرا نکرده اســت، دیگر کدام 

عوایدی نداریم. ازدکان دار، ازدوست 
واقربا به اندازۀ قرض دارشدم که دیگر 
روباری نماند، اعتبارهم آهسته آهسته 
زیرسوال رفت. یک خانه ساده وغریبانه 
داشــتم که درطول عمرم باعرق ریزی 
تام آن را ســاخته بودم، مجبورشــدم 
تاآن رامبلغ چهارلک افغانی گرو کنم 
وپول قرض هــارا بدهــم ومتباقی را 
آهسته آهسته مصرف نمایم. اگرقیمتی 
وبیکاری به همین منوال ادامه پیدا کند 
مطمئن هستم که گروی آن را خالص 
کرده نمی توانم، مجبورم آن را به فروش 
خانواده  اعضای  تاازگرسنگی  برسانم 
جلوگیری کنم. ســرپناهی که درطول 
زندگی باسختی بسیار آماده کرده بودم 
درمدت کم تراز دوســال باید صرف 
شــکم نمایم. ازامارت اســالمی می 
خواهم مشــکالت بازنشســتگان  را 
درنظرگرفته دراجرای حقوق آنان تالش 

بیشترنمایند.
 ســمیع اللــه صمیم یــک تن 

ازمعلمین بازنشسته می گوید:
 موی سفید را فلکم رایه گان نداد  
این پنبه را به نقد جوانی خریده ام 

بیشــتر ازچهل ســال دربخشهای 
مختلف وزارت معارف وظیف انجام 
داده ام بــه صدها وهــزاران تن ازاوالد 
وطن را آمــوزش داده ام کــه هرکدام 
ازمامــور تامدیــر ویا وزیر بــه مرور 
زمــان نقش ایفاکرده انــد واکنون هم 
درمناصب مقام های عالی قراردارند. 
اکنون پیرفرتوت شده ام، موی سیاهم 
به ســفیدی گراییده است،  مانندپنبه 
دیگر مقاومت فزیکی را ازدست داده ام 
اکنون محتاج به یک لقمه نان گشته ام.

مدتی شده بودکه متکی به پول تقاعد 
شده بودم، اما دیریست که پول تقاعد 
ما اجرا نگردیده اســت، خواست ما 
ازدولت این است که درمورد پرداخت 

حقوق بازنشستگان توجه نموده باالی 
مشکالت شان اندکی غورنماید.

اما وزارت مالیــه می گوید طرحی 
را برای پرداخت حقوق بازنشســتگان 
آمــاده کــرده  وآن را برای توشــیح به 

کندهارفرستاده است. 
احمدولی حقمل سخنگوی وزارت 
مالیه گفته است: دربودجه سال روان 
ما درحدود چهارمیلیارد افغانی برای 
معاشات بازنشستگان تخصیص دادیم 
وانتظاراست که امرش بیاید وپرداخت 
شــروع می شود. پرداخت طبق سابق 
ازروی کارت شــان به اکونت شــان 
که دربانک دارند پرداخت می شــود. 
بربنیادآمارهــای وزارت مالیه درحال 
حاضربیــش از۱۴۹  هزاربازنشســته 
که بیش از ۱۰ هزارآنان زنان هســتند 
 حقوق ســاالنه خودرا بدست نیاورده

 اند.
نگرانی مردم از...

 برای قشرکارگر تأثیر منفی و بدی را 
گذاشته که این مسأله باالی نرخ و نوای 
هم تاثیرات خود را داشته و توان خرید 

را از اکثریت آنان گرفته است.
 کارکــردن و چرخــش پــول رابطه 
مســتقیم به بازار خرید و فروش دارد، 
که مــا را از این ناحیه ســخت نگران 
ساخته و ضربه سختی را به داد وستد 
زده است، ما به مشکل می توانیم کرایه 
دکان، بل برق، مالیات وضع شده و... 
را پرداخت نماییم. زمانی که کار وبار و 
فعالیت اقتصادی نباشد پیدا کردن پول 
هم کارآســانی نخواهد بود، تا کارگر 
خرید کند و نفقه خانــواده خویش را 
تامیــن نماید. چون خریــد و فروش 
خیلی کم رنگ گردیده و از طرف دیگر 
گراف قیمت ها هم مشکلزا شده است. 
هر روز قیمت ها درحال تغییراســت، 
بخصوص مــواد خوراکی کــه مردم 

بیشتر به مواد خوراکی مانند آرد، برنج، 
 یک 

ً
روغن و ... نیازمند هستند، مثال

 1800 الی ۲ 
ً
بوری برنج ســیله قبــال

هزار افغانی بود حــاال به 2500 الی 
3000 افغانی بــاال رفته و یک بوری 
 1250 افغانی به فروش می 

ً
آرد که قبال

رســید اکنون به 2180 افغانی رسیده 
است، در حقیقت دادوستد ما وابسته 
به کاروفعالیت نیروی کار می باشــد 
و اگر کاروبارنباشــد تجارت ما فلج 

خواهد شد.
خواســت ما از امارت اســالمی و 
سکتورخصوصی اینست که در قسمت 
فراهم سازی زمینه کاربرای قشرکارگر 
سعی و تالش جدی به خرج داده و این 
بحران تباه کننده را به زودترین فرصت 

کنترول نماید. 
پولیو تهدید...

خوراکی )OPV  (را قبل ازرســیدن 
به سن یکسالگی پشــنهاد می نماید 
. دوزاول بایــد درزما ن تولد یا نزدیک 
بــه آن )درجریــان 14 روز اول تولد ( 
اگرممکن باشد باید داده شود که این 
دوز را    )birth dose(   یا دوز صفری 
مینامند.  ســه دوز دیکرباید در هفته 
4, 6, و 10 بعــد از تولد تطبیق گردد . 
دوز پنجم باید در زمان تطبیق واکسین 

سرخکان صورت  گیرد.
یــک دوزOPV مطابق اکثر کمپنی 
های تولید کننده واکســین بــه اندازه 
دوقطره است که مستقیما به دهن طفل 
انداخته میشود. ازینکه واکسین مصون 
اســت لهذا حد مشخص برای تعداد 
دوز هــای آن وجود ندارد و تعداد دوز 
ها محدود نمیباشد. اما ضروری این 
 فاصله چهار هفته 

ً
اســت که باید اقال

بیــن دوز های واکســین جهت تولید 
معافیت مناسب مراعات شود. تطبیق 
به موقع واکسین پولیو توسط کارمندان 

و واکســیناتور هــا ضروری  صحی 
میباشــد. تطبیق واکسین باعث محو 
پولیو در کشور خواهد گردید و به فضل 
خداوند روزی فرا برسد که دیگر هیچ 
فرزند افغان مصاب به ویروس پولیو یا 

فلج نگردد.
خانه، جای...

برای بیان علت قوانین به جای این که 
از توضیحات طوالنی ، که کودکان را 
خسته می کند، استفاده کنید. به طور 
خالصه ، دلیل یك دستور را بیان کنید. 
 : »دیگران را نزن ! چون بدن شان 

ً
مثال

درد می گیرد«  یا » وقتی اسباب بازی را 
از دست کودکان دیگر می گیری ، آنها 
ناراحت می شوند، چون هنوز بازیشان 

تمام نشده است. «
چاره دیگری پیشنهاد کنید: هرگاه 
رفتار کودکی را محدود کردید، سعی 
کنید به یك فعالیــت قابل قبول دیگر 
اشــاره کنید. از این طریق شما مستبد 
به نظر نمی رســید و فرزندتان حس 
نمی کند کســی اختیارش را ســلب 
کرده است و احساس محرومیت هم 
 نمی کند. بنابراین می توانید بگویید : 
» پسرم نمی توانی قبل از غذا چاکلیت 
بخــوری ، اما بعد از غــذا می توانی 
شیرینی یا چاکلیت مورد عالقه ات را 
بخوری « با پیشنهاد چاره ی دیگر می 
توانید ، هنگامی که احســاس کودك 
شــما قابل پذیرش است، او را تربیت 

کنید. 
در تربیــت کــودکان ثابت قدم 
باشید: تعیین حد و مرز برای کودکان 
، هنگامی مؤثر اســت که این قوانین 
ثابت باشند. به عبارت دیگر، در هر 
خانه باید ضوابط خاصی حاکم باشد 
و والدین همواره به آن پایبند باشند و 
 اگر ســاعت 

ً
آن را تغییر ندهند. مثال

خواب ، یك شب هشت و شب دیگر 

هشــت و نیم  و شــب بعد ُنه باشد ، 
به جــای همراهی ، مقاومت کودکان 
را در پیــروی از این برنامــه به دنبال 
خواهد داشت. سختی این روش در 
این اســت که قوانین مهــم و روزمره 
خانــواده باید هر روز بــه موقع اجرا 

شوند تا تأثیر گذار شوند. 
رفتار ناپسند را تذکر دهید: مهم 
نیســت بدرفتاری کودك چه باشد، 
مــا باید بــرای او روشــن کنیم که 
رفتارش را ناپســند می دانیم و آن را 
قبول نداریــم. بنابراین به جای این 
که بگوییم » پسر بد« یعنی خودت 
را قبــول نداریــم، بایــد بگوییم » 
شــوخی نکن « یعنی رفتارت را رد 

می کنیم. 
احساســات و عواطــف خود را 
کنترول کنید: بنا به گزارش پژوهشگران 
، هنگامی که والدین عصبانی هستند ، 
 تنبیه می کنند و 

ً
فرزندان خود را شدیدا

بیشــتر از قبل مورد آزار زبانی و بدنی 
قرار می دهند ، گاهی اوقات به جای 
خشونت و رفتار خصمانه باید آرامش 
خود را حفظ کنیم، نفس عمیق بکشیم 
 تربیت یعنی 

ً
و تا ده بشماریم . اساسا

آمــوزش رفتار صحیح بــه کودکان ، 
اما اگر شــما عصبی یا احساســاتی 
باشــید نمی توانیدآموزش را به طور 
 به جای این 

ً
مؤثر انجام دهید. مثــال

که به کودك خود حمله کنید و حرف 
ناشایســتی به او بزنید  بهتر است یك 
لحظه صبر کنید ، بعد با آرامش از او 
بپرســید » اینجا چه گپ است؟ « . 
همه ی کودکان بــه راهنمایی والدین 
برای شــناخت رفتار پســندیده نیاز 
دارند. مهارت مــا در ایجاد قوانین و 
محدودیتهــا ، همکاری بیشــتری از 
 جانب فرزنــدان برای ما بــه ارمغان 

می آورد.
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دستاورد های...
امارت اسالمی، با عملیاتهای سریع و حکم قاطع 
محاکم و نیروهای عملیاتی خود، توانست تا ریشٔه 
اختطاف، آدمربایی و جرایم جنایی را بخشکاند و 
بستری مناسب و امن را برای سرمایهداران عزیز ما 

تهیه بدارد. 
چنانچــه قبــل از این، هیــچ ســرمایهداری 
نمیتوانست آزادانه گشت و گذار نماید، زیرا تحت 

مراقبت و کمین دزدان و رهزنان واقع میشد!
همچنان امارت اسالمی توانست تا در کمترین 
وقــت ممکن، اردویی قوی و مجهز، با اشــتراک 
 
ً
متقاضیان غیر قابل پیشــبینی ایجاد کند و عمال

امنیت سرحدی و داخلی خود را تأمین کند.
در بخش اقتصاد

امارت اسالمی افغانستان در این ۱۷ ماه، کارهای 
بزرگ و بنیــادی را در بخش اقتصــاد انجام داد و 

توانست چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. 
یکــی از کارهای بزرگ و بنیــادی، افتتاح کانال 

قوشتیپه میباشد 
کانال قوشتیپه؛ 

این کانال که بیش از نیم قرن میشد برنامهها روی 
آن جریان داشــت و لی هیچکســی موفق نشد تا 
 کار آن 

ً
این پروژه بزرگ و حیاتــی را افتتاح و عمال

را آغاز کند، اما امارت اســالمی این پروژه بزرگ 
را افتتــاح کرد. این پروژه حیاتی در دهم ماه حمل 
سال ۱۴۰۱ هـ.ش با سرپرستی و تالشهای الحاج 
مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست 
الوزراء افتتاح شــد. این کانال کــه از بدنه دریای 
آمو جدا میشود، بخشهای از سه والیت را آبیاری 

خواهد نمود. 
کانال آبی قوشتیپه که ۲۸۵ کیلومتر طول، ۸،۵۰ 
الی ۱۲،۵ متر عمق و ۱۵۲ متر، پهنا دارد، یکی از 
بزرگترین کانالها در سطح کشور بوده و ازولسوالی 
کلدار بلخ آغــاز و با عبور از دشــتهای حیرتان، 
دولتآباد و آقچــه والیت جوزجان، به ولســوالی 

اندخوی فاریاب پایان می یابد.
 ایــن کانال ۶۵۰ متر مکعب آب را در یک ثانیه 
انتقــال داده و ازین کانال بزرگ، ۵۸۰ هزار هکتار 
زمین خواهد شــد. ایــن کانال کــه دارای دو فاز 
میباشــد، فاز اول آن  ۱۰۸ کیلومتر طول دارد و در 
۱۱۴ نقطه آن، کار در دو شفت روز و شب به شدت 

جریان دارد.
 به تعداد ۳۳۸۶ ماشــینری و 

ً
 در این کانال فعال

۵۵۰۰ تن بطور مستقیم و هزاران تن دیگر به شکل 
غیر مستقیم مصروف کار اند. 

بخش اول این کانال کــه ۱۰۸ کیلومتر را در بر 
میگیرد در جریان یکسال آینده و بخش دوم و سوم 
آن که ۱۷۷ کیلومتر را شامل میشود، در پنج سال 

تکمیل و به بهرهبرداری سپرده میشود.
بودجه اختصاص شــده برای فاز اول این کانال 

۸،۲ میلیارد افغانی تخمین شده است. 
 امضای قرار داد با شرکت گاک

امارت اســالمی افغانســتان در ۱۷ سنبله سال 
جاری قرارداد خدمات رهنمود هوایی میان وزارت 
ترانســپورت و هوانوردی و شرکت “گاک” امارات 

متحده عربی را امضاء کرد. 
این قرارداد طی مراســمی در مرکز اطالعات و 
رســانههای حکومت، در حضور مال عبدالغنی 

برادر آخند به امضاء رسید.
مال عبدالغنی برادر در این مراسم گفت: »ُرشد 
اقتصادی و خود کفایی افغانســتان از اولویتهای 
اساسی ما است و برای رسیدن به این هدف، چند 
ماه قبــل دو قرارداد مهم در بخش خدمات امنیت 
هوانــوردی و خدمات زمینی با شــرکت گاک به 
امضاء رسید که منتج به جمعآوری عواید هنگفت 

و ایجاد اشتغال به هموطنان ما گردید.«
به گفته معاون اقتصادی ریاســت الوزرا، با عقد 
این قرارداد پروازهای بینالمللی به افغانستان بیشتر 
خواهد شــد و بر افزایش تجــارت و ترانزیت در 

کشور، اثرات مثبت خواهد داشت.
مال حمیــد الله آخندزاده، وزیر ترانســپورت و 
هوانــوردی گفت: »با عقد این قــرارداد در بخش 
معیاری سازی بخشــهای میدانهای هوایی، تربیه 
متخصصین، تأمین مصئونیت پروازها و جمعآوری 

عواید، گامهای اساسی برداشته خواهد شد.«
همچنان، ابراهیم معروفی، رئیس شرکت گاک 
در این مراسم گفت:» جای مسرت است که امروز 
قرارداد خدمات رهنمود هوایی با امارت اسالمی 
افغانســتان به امضاء رســید و برمبنای مفاد این 
قرارداد، در بخش ظرفیتســازی، تجهیز بخشهای 
مورد نیاز و تصدیق دهی به کارکنان افغان، تالش 
خواهیــم کرد و مصمم اســتیم، ضمــن افزایش 
پروازهای بینالمللی، تسهیالت و خدمات معیاری 
طبق کنوانسیونهای جهانی را به صادر کنندگان و 

وارد کنندگان فراهم سازیم.«
براســاس معلومات، ماهیت این قرارداد به گونه 
مشــارکت عامه و خصوصی بوده که برمبنای آن، 
 مبلــغ ۳۱۹ میلیون دالر 

ً
شــرکت گاک، مجموعا

سرمایه گذاری خواهد کرد.
میعاد مجموعی این قرارداد مدت ده سال بوده که 
در شــش ماه اول شرکت گاک، در بخش ظرفیت 
سازی و تجهیز بخشــهای مورد نیاز کار نموده و 
ســپس، خدمات رهنمود هوایی را عرضه خواهد 

کرد.
جمعآوری گداها

کار بزرگ و دستاورد دیگری برای امارت اسالمی، 

جمعآوری گداها از سطح شهر کابل است. 
در جریان همین ۱۷ ماه که گذشــت، به اساس 
فرمان امیرالمؤمنین شیخ الحدیث والتفسیرهبتالله 
آخونــدزاده و فیصلــه کابینــه امارت اســالمی 
جمعآوری گدایان در شــهر کابل از ســوی هالل 
احمر افغانی، وزارتهــای امور داخله و کار و امور 

اجتماعی آغاز شد.
در مراسم گشایش روند جمعآوری گدایان مال 
نورالدین ترابی معاون جمعیت هالل احمرافغانی 
گفت: مطابق طرزالعمل منظور شده از سوی کابینه، 
تمام گدایان از سوی ادارات موظف جمعآوری و 
آنان بایومیتریک میشــوند و پس از شناسایی افراد 
مستحق، به گدایان غیر حرفوی مصارف ماهانه و 

زمینههای کار مساعد میشود.
او گفت جمع آوری آنان ادامه دارد و قرار اســت 

این روند در والیت های بزرگ نیز آغاز شود.
روند جمعآوری گدایان از طرف ادارات مؤظف 
به شــدت ادامه پیدا کرد و مورد استقبال گرم مردم 

قرار گرفت. 
گدایان شهر کابل بیش از حد زیاد شده بود و این  

جریان برای اکثریت مردم آزار دهنده بود. 
طبــق آخرین گــزارش که از ســوی معاونیت 
اقتصادی ریاستالوزراء نشر شد، تا ۲۸ قوس سال 
روان بــه تعداد ۲۰ هزار تن گدا از مناطق مختلف 
شهر کابل جمعآوری گردیده است و این روند بعد 
از کابــل، در  والیت هرات نیز آغاز شــد و بگفته 
مقامات، تا آیندههای نزدیک این روند در سراسر 

والیات دیگر نیز آغاز خواهد شد. 
استرداد زمین از کام غاصبین

در گذر همین سال، فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین 
حفظه اللــه، در رابطه به انفاذ مقــررۀ جلوگیری 
ازغصب زمین و استرداد زمین های غصب شده، 

در سمیناری به بحث گرفته شد.
 در این سمینار که با حضور شماری از مقامات 
و مســئوالن بلند رتبه امارت اسالمی و نمایندگان 
۱۶ والیت کشور حضور داشتند، فرمان عالیقدر 
امیرالمؤمنین در رابطه به انفاذ مقررۀ جلوگیری از 
غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده که 
در ۴فصل و ۲۱ ماده ترتیب شده است را به خوانش 
گرفتند و روی عملی سازی آن کار صورت گرفت. 
و بعــد از فرمان امیر المؤمنین تــا ایندم هزاران 
جریب زمین غصب شــده از ســوی زورمندان، 

دوباره مسترد گردیده و امارتی ثابت شده است. 
این کار امارت اسالمی با استقبال گرم مردم قرار 
گرفته اســت و مردم ازین ناحیه ابراز خورسندی 

میکنند. 
مردم میگویند، در طی بیست سال گذشته، افراد 
زورمند، زمینهای مردم را به زور میگرفتند و کسی 

حق نداشت که در مقابل آنها بیاستد. 
امضای قرار داد نفت حوزه دریای آمو

امارت اسالمی تالش همهجانبه دارد تا بتواند، 
برای خودکفایی افغانستان،گامهای مؤثری بردارد و 

کشور را بسوی ترقی و تعالی سوق دهد. 
در ۱۵ جدی ســال روان قرارداد استخراج نفت 
حوزه دریــای آمو با کمپنی چینایی )CPEIC( به 

امضاء رسید.
روی ایــن قــرارداد از مســاحت ۴۵۰۰ کیلو 
مترمربع، که درسه والیت شمال )سرپل، جوزجان 
و فاریاب( موقعیت دارد، استخراج نفت صورت 

خواهدگرفت.
مقدار استخراج روزمره از۱۰۰۰  الی بیست هزار 

تن بلند خواهد شد.
کمپنــی )CPEIC( در ظرف یک ســال ۱۵۰ 
میلیون دالر و در ظرف ۳ ســال آینده ۵۴۰ میلون 

دالر سرمایهگذاری خواهد کرد.
در این قرارداد، امارت اســالمی افغانستان ۲۰ 
فیصد شریک خواهد بود که این سهم و اندازه الی 

۷۵ فیصد بلند خواهد رفت.
دراین پروژه برای حدود ۳۰۰۰ افغان، زمینه کار 

ایجاد خواهد شد.
یک ماده بســیار مهم دراین قرارداد که با کمپنی 
)CPEIC( بــه امضاء رســید این اســت که اگر 
کمپنی مذکور تا یک سال تمام مواد و مواردی را که 
در قرارداد تذکر داده شــده، به جا نیاورد، قرارداد به 

گونه اتومات فسخ میگردد.
مدت مجموعی این قرارداد الی ۲۵ سال خواهد 

بود.    ادامه دارد 
تعلیق کمک های نقدی...

قابل ذکر است که از آغاز روند بسته های کمکی 
بشردوستانه از کشورهای کمک کننده، ۵۴ بسته 
کمکهای بشردوستانه به ارزش نزدیک به دو میلیارد 
دالر امریکایی وارده افغانستان شده که آخرین بسته 
چهل میلیون دالری این کمک ها به تاریخ بیست 

و سوم قوس سال جاری، وارد کشور شده است. 
این بانک افزوده است: »بانک مرکزی افغانستان 
از هر اقدام اصولی که سبب ورورد اسعار به کشور 
شــود و به نیازمندان جامعه کمــک کند قدردانی 
میکند و در زمنیه تقویت و استحکام هرچه بیشتر 

سکتور بانکی به تالشهای خود ادامه میدهد.«
پیش از این، سخنگوی وزارت مالیۀ گفته بود که 
این کمکهای نقدی توسط سازمانهای بین المللی 
در افغانستان به مصرف میرسد و آنان هیچ نقشی 

در این کمکهای بشری ندارند.
مال برادرآخوند د مصر...

دغه پالوي د خپلو خبرو پر مهال د افغانســتان 
اسالمي امارت د زعیم امیرالمؤمنین شیخ صاحب 

ِهبةالله اخونــدزاده حفظهالله له لوري د عمومي 
عفوې اعالن، د نړۍ په تاریخ کې بې سارې بېلګه 
او د مکې فتحې عمومي عفوې ته یې ورته، ګټوره 
او د ســتاینې وړ یاده کړه. پــه پای کې محترم مال 
صاحب د یادو علماءکرامو له راتګ او معنوي مالتړ 
څخه د مننې تر څنګ په خپلو خبرو کې وویل چې 
په نړۍ کې د افغانستان د حقیقي وضعیت درسته 
ترجماني نه ده شوې او متأسفانه غربي رسنۍ هر 
څه ته منفي بڼه ورکوي، تاسو خپلو ولسونو او د نړۍ 
مسلمانانو ته د افغانستان د اوسني وضعیت، نظام او 

افغان ولس واقعي ترجماني وکړئ. 
پیروزی امارت اسالمی...

همه بزرگان علماء امت مســلمه، مسلمانان و 
جهانیان منعکس کنند.

در همیــن حــال، رئیس هیئت علماء، شــیخ 
داکتــر محمد الصغیر  و اعضــای این هیئت، در 
صحبت های شــان، از جهاد و مبارزه بیست ساله 
امارت اسالمی افغانستان ستایش و تقدیر کردند 
و این پیروزی بــزرگ را به ملت غازی و با نجابت 

افغانستان تبریک گفتند.
آنان افزودند کــه این پیروزی بــزرگ نه تنها از 
افغانستان، بلکه از همه امت مسلمه بوده و گفتند: 
علت آمدن ما به افغانســتان دیدن نظام اســالمی 
است که از آن متأثر شده و آن را در کشورهای خود 

تشریح کنیم.
همچنان هیئت علمای برجســته جهان اسالم، 
بر وحدت مسلمانان جهان تاکید کردند و آمادگی 
شان را در امر همکاری با افغانستان در عرصه های 

مختلف علمی و فرهنگی بیان داشتند.
گفتنی است در ترکیب این هیئت علماء و بزرگان 

فلسطین، مصر، سودان و لبیا حضور دارند.
اجازه داده نمی شود...

خود را شریک کردند
واعظی گفت، مردم بامیان از گذشته ها با امارت 
اسالمی رابطه حسنه داشته و اکنون نیز از حضور 
امارت اسالمی استقبال و حمایت نموده و خواهان 
استخدام شخصیت های علمی و مسلکی بامیان 

در امارت اسالمی افغانستان شد.
شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی اداره 
امور گفت، وحدت ملی و رسیدگی به مشکالت 
مردم از اولویت های امارت اســالمی افغانستان 
است و مسؤلیت خود می داند، تا به صورت وجه 

احسن به مردم خدمات عرضه کند.
شــیخ الحدیث نور الحق انور گفــت، امارت 
اسالمی افغانستان به هیچ کسی اجازه نمی دهد که 
میان افغان ها نفاق افگنی نماید و امارت اسالمی 

افغانستان متوجه نیات شوم دشمن می باشد. 
هڅه کوو، د نجونو د پوهنتونو...

اموراتــو په پلي کېدو نیوکه کــوي او خپلو ناوړه 
موخو ترســراوي لپاره ترې د استدالل په توګه ګټه 

اخلي.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرســت په ټینګار سره 
وویل چې افغانســتان ته د افغانانو پــه قربانیو یو 
خپلواک اسالمي نظام راغلی او د اسالمي اساساتو 
پر خالف به د هېچا غوښــتنې د فشار په ډول ونه 

مني.
سرچینې د افغانستان لپاره د یوناما سرپرست ته 
ډاډ ورکړ، چې د ښــځو د زده کــړو بندېدو پرېکړه 
دایمي نه ده، بلکه د خارجي عواملو له کبله د لنډې 
مودې لپاره ځنډېدلې ده او اســالمي امارت هڅه 
کوي دغه ستونزې ته د شریعت په رڼا کې حل الره 

پیدا کړي.
د افغانســتان لپــاره د یوناما سرپرســت په دغه 
کتنه کې وویل چــې لوړې زده کړې د هر هېواد په 

اقتصادي وضیعت مستقیم اغېز لري.
 دغه راز نوموړي د افغانســتان د لوړو زده کړو د 
پرمختګ پــه برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه  او د 
ښــځینه وو د زده کړو په اړه یې خپله طرحه د لوړ 

وزده کړو له سرپرست وزیر سره شریکه کړه. 
د یادونــې وړ ده، چــې د لــوړو زده کړو وزارت 
سرپرســت تر دې وړاندې د مصر، لیبا، سوډان او 
فلسطین د دینې عالمانو له پالوي سره کتنه درلوده 
او د نــورو موضوعاتو تر څنګ یې د افغانســتان د 
تحصیلي نظام په تړاو بحــث  او مفصلې خبرې 

کړې وې.
د واوری له امله...

الر په موقت ډول د ترافیکو پرمخ بند ده او په فراه 
کې د پرچمن ولسوالۍ الر هم د واورې د ورښت 
لــه امله دترافیکو پر مخ بنده ده او دا مهال د باران د 
ورښت اټکل شوی دی، په سرپل کې هم یوازې د 
قم کوتل الره چې بلخاب له سرپل سره وصلوي د 
واوري ورښــت له امله د ترافیکو پرمخ بند ده،خو 
بدیله الر یې خالصه ده.« نوموړي زیاته کړې اوس 
مهال په کابل، وردګو،پروان، پنجشېر، بدخشان، 
دایکندي، زابل، پکتیا، خوست، هلمند او فاریاب 
والیتونو کې د واوري او باران ورښــت جریان لري 
چې په خبره یې ټولې لویې الرې او ســړکونه یې د 

ترافیکو پر مخ خالص دي.
د فواید عامې وزارت ویاند همدرانګه ویلي چې 
په سالنګونو کې هم اوس مهال واوره جریان لري 
او په خبره یې دغه لویه الر د موټرو د تګ راتګ پر 
مخ خالصه ده او ټول موټر د چین یا ځنځیر په بسته 

کولو سره له دغه الرې څخه تیرېدلی شي.
هغه ویلي چې د سالنګونو پر لویه الره د واورې 
پاکولو عملیات جریان لري. د فواید عامې وزارت 
له ټولو موټر چلوونکو څخه غوښتي له الرو څخه 

د تېرېدو پر مهــال د موټر چین یا ځنځیر، ګرمې 
بسترې، تېل او روغن او خوراکي موادو له ځان سره 

ولري.
دا په داســې حال کې ده چې د افغانستان د هوا 
پیژندې ملي ادارې شنبه او یکشنبه د افغانستان په 
۲۵ والیتونو کې د سختو بارانونو او واورې اورېدو 

خبرداری ورکړی و.
په دغــه والیتون کې پکتیکا، خوســت، پکتیا، 
لوګر،وردګ، غزنی، بامیان، غور، سرپل، دایکندي، 
ارزګان، زابــل، کندهار، هلمند، فراه، بدخشــان، 
تخار، نورســتان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشېر، 

پروان، بغالن، کابل والیتونو سالنګونه شامل و.
یــادې ادارې ویلــي و چې د اورښــت کچه په 
بېالبېلو ســیمو کې له۱۰څخه تر ۲۵ ملي مترو او 
همدارنګه د واورې کچه په بېالبېلو سیمو کې له۱۰ 

څخه۴۰ سانتي مترو پوري وي.
ساخت و ترمیم سرپناه...

 ســارباغ منازل رهایشی شان تخریب شده بود، 
سرپناه اعمار گردید.

آقای لطیف افزود: بــرای 27 خانواده که منازل 
 تخریب شــده بود، برای 

ً
رهایشــی شــان کامال

هرخانواده مبلغ 1472 دالر و برای 80 خانواده که 
منازل شان نیمه تخریب شده بود مبلغ  550 دالر و 
برای 295 خانواده  که منازل رهایشی شان تخریب 
جزئی گردیده بود، برای هر فامیل مبلغ 330 دالر 
که مجموعا بیش از 181  هزار دالر می شود توزیع 

گردید.
وی گفت: ســاخت و ترمیم این ســرپناه ها به 
 
ً
اساس ســروی هیات منتخبه مقام والیت که قبال
منازل رهایشی شان بکلی تخریب شده بود وآنان 
نسبت نبود ســرپناه به مشــکالت جدی مواجه 
بودنــد اعمار گردیده که تمویل کننــده این پروژه 
 ORD و تطبیق کننــده آن دفتر )UNOCHA(

میباشد که امروز پول قسط اخیرآن توزیع گردید.
درهمین حال محمد ناصر باشنده قریه ده اصل 
ولسوالی خرم ســارباغ از کمک موسسات خیریه 
اظهار خرســندی نموده گفت: سیالب های سال 
گذشته خانه مرا تخریب نموده، همه اجناس ولوازم 
خانه ام را در اثر آن از دســت دادم و توانستم فقط 
جان خود را نجات بدهــم .وی می گوید: امروز 
ایــن دفتر برایم 300 دالر پول نقد داد که میتوانم با 
این پول منزل خود را ترمیم و لوازم مورد ضرورت 
خویش را بخرم و به زنده گی روزمره خویش ادامه 
دهم. از حکومــت فعلی میخواهیم تا زمینه های 

بیشتری کمک رسانی را برای مردم مساعد سازد.
برای جلوگیری از...

اطراف دریای آمو با مردم و رســانه ها شــریک 
ســاختند، همچنــان از عموم انجوهــای خیریه 
خواسته شد تا برای جلوگیری از چالش های دریای 

آمو، مردم را حمایت و پشتیبانی نمایند. 
وزیر زراعت آبیاری ومالداری امارت اســالمی 
افغانستان در مورد چگونگی تخریبات گسترده ی 
دریای آمو و خساراتی ناشــی از آن توضیحاتی را 
مطرح نموده گفتند: براساس وارسی و نظارت شان  
روزانه ده ها جریب زمین زراعتی به کام دریا فرو رفته 
و ازسوی دیگر منازل مسکونی مردم، مساجد، تکایا 

و مکانهای عمومی مردم نیز نابود گردیده است.
مولوی عمری همچنان خاطرنشان ساخت که 
امارت اسالمی افغانســتان در راستای جلوگیری 
از تخریبــات دریای آمو، مصمم بــوده و به طور 
جــدی در زمینه کار کرده و اقدامات مؤثر را انجام 
مي دهنــد و از نهادهای خیریه تقاضاء نمود تا در 
راستای جلوگیری از تخریب زمینهای زراعتی مردم 

را حمایت نمایند. 
در  وزارتخانهها  معینــان  حــال،  درهمیــن 
با پالنها و برنامهکاری شان در راستای  رابطه 
جلوگیــری از تخریب و تحکیمات ســواحل 
دریای آمــو اطمینان داده و اشــاره کردند که 
امارت اســالمی افغانســتان بــرای تحکیم و 
افغانی  میلیارد  از تخریب، مبلغ دو  جلوگیری 

را در نظر گرفته است.
بیش از۶۸هزار مهاجرافغانی...

جدید عیسوی است که تنها چند روز از آغاز آن 
می گذرد.

یک مسئول در اداره مهاجرت ترکیه گفته است: 
این مهاجران ابتدا به میدان هوایی آگری و از آنجا به 

کشورشان فرستاده شدند.
این اقدام ترکیه، درحالی رخ می دهد که »خلیل 
الرحمن حقانی« سرپرســت وزارت مهاجرت و 
عودت کنندگان نشــان کرده است که کشورهای 
جهان نباید مهاجران افغانســتان را بطور اجباری 

اخراج کنند.
این نهاد دولتی افغانستان سال گذشته هیئتی را 
به ترکیه فرستاده بود، تا در مورد وضعیت مهاجران 
افغان در آن کشــور با مقام های ترکی بحث کند٬ 
هیئت در بازگشت سفر خود را موفقانه خوانده بود.

این در حالی است که ایران هم  در جریان سال 
گذشــته، هزاران مهاجر افغان را از آن کشــور به 
زور اخراج کرده اســت و زشت تر آن که٬ پاکستان 
همســایه دیگر افغانســتان صد ها مهاجر افغان٬ 
حتی آنانی را که برای تداوی به آن کشور رفته بودند 
زندانی کرده اســت و روند تمدیــد ویزای افغانان 

مقیم در آن کشور را متوقف کرده است. 
انتقاد معتادان...

»نه کسی تداوی ما را میکند، نه چیزی دیگری. 
هر کسی میآید و ما را لت وکوب میکند. در ایران نیز 

خوار وزار بودیم، اینجا هم چنین استیم.«
یاسین، معتاد دیگر، گفت: »باور کن شیشه جمع 
میکنم. گرسنگی است، خیلی شبها ما را لتوکوب 

کردهاند. از سردی در سرکها میمیرم.«
با این حال، مقامهای محلی نیمروز میگویند که 

در تالش فراهم کردن زمینه درمان معتادان استند.
گل محمد قدرت، ســخنگوی فرماندهی امنیه 
نیمروز، گفت: »امارت اســالمی در زمان کوتاه 
برنامه بزرگی دارد تا برای آنان محل تداوی را ایجاد 
کند تا بتوانیم زندگی این مسلمانان را نجات دهیم.«
اسحاق نورزی، روانشــناس، گفت: »این افراد 
یک بار برشانهها جامعه است، چون آنان نمیتوانند 

کار کنند. آنان به تداوی نیاز دارند.«
بربنیاد معلومات مسووالن محلی نیمروز حدود 
۱۳ هزار معتاد زندگی میکنند که بیشترشان از ایران 

برگشتانده شده اند.
په نورستان کې د افغان... 

 او خارجي سېالنیان د سیاحت لپاره راځي او د 
دغه والیت په زړه پورې منظرو او ښکلي طبیعت 

څخه خوند اخلي.
حق بیان زیاته کړه، چې دلته سېالنیان د مناسبو 
ځایونو او عصري هوټلونو د نشتون له ستونزو سره 
مخ دي خو افغان تور ریاست لیوالتیا لري، چې په 

یاده برخه کې پانګونه وکړي.
د یادونې وړ ده، که په نورستان کې سیالنیانو لپاره 
آسانتیاوې برابرې شي د سېالنیانو په شمېر کې به 
زیاتوالی راشي او تر څنګ به یې ګرځندوی صنعت 

له الرې میلیونونه عواید راټول شي.
د راتلونکې روژې مبارکې...

 کمېسیون جوړ شوی او په تېر یوه کال کې سلګونه 
ټوکه داسې کتابونه راټول کړي، چې د عیسویت او 
نورو دینونو لپاره پکې تبلیغ شــوی و او همدارنګه 
د افغانانو تر منځ د نفاق خپرولو موضوعات پکې 

ځای پر ځای شوي وو.
مفتــي زاده همدارنګه وویل، چــې د وزارت له 
الرې یــې ټولو والیتونو ته مکتوبونه لېږلي، تر څو 
غوره لیکوال او غوره کتــاب دوی ته ور وپېژني، د 
دغو کتابونو د چاپوولو لګښــت به د اطالعاتو او 

فرهنګ وزارت له لوري ورکول کېږي.
ســرچینې زیاته کړه، چې دمګــړۍ د پالزمېنې 
کابل ښــار په بېال بېلو برخو کې د دوی شــاوخوا 
۴۰ د کتــاب خپرولو غرفې فعالې دي او هره ورځ 

لسګونه کسان ورڅخه لیدنه کوي.
عبدالعلیم ځانواک همدارنګه وویل، چې په یو 
شمېر والیتونو کې د کتابتونو د چاپولو چارې هم 
روانــې دي او د راتلونکې روژې مبارکې میاشــتې 
پــورې به افغانــي چاپ قرانکریم هــم د همدې 

ادرسونو له الرې ووېشل شي.
د بیهقي کتاب خپرولو ریاست مشر همدارنګه 
وویل، چې په تېر یــوه کال کې یې په هېواد کې د 
مطالعــې فرهنګ د ودې په موخــه د پالزمېنې په 
ګډون په یو شمېر والیتونو کې د کتابونو نندارتونونه 
هم جوړ کــړي، چې په وینا یې د هېوادوالو له تود 

هرکلي سره مخ شوي دي.
واگذاری بخش فروش سمنت...

که در پروژه های ساختمانی شان از سمنت تولید 
شده این کارخانه کار بگیرند.

مصطفی اســدالله هاشمی، رییس اطالعات و 
فرهنگ بغالن، گفت: »باید تالش شــود که برای 
تولیدات بازاریابی شــود، هــم در داخل و هم در 

خارج.«
محمد امین واحدی، رییس تصدی زغال سنگ 
بغالن، گفت: »خواست من از شما این است که از 

تولیدات وطن استفاده کنید.«
بر بنیاد اطالعات مســووالن کارخانه ســمنت 
غوری، این کارخانه ســمنت بــا کیفیت تر تولید 

میکند.
800 جریب زمین در والیت...

تعیین نمود.
در همین حال، نشست هیأت تخنیکی والیت 
پکتیکا با حضور رییس و اعضای این هیأت برگزار 
شد و در آن درباره زمینهای تاوکچی، کمکی قره باغ 
و زمین تحت دعوای دو تن، بحث و گفتگو صورت 
گرفت و یک هیأت تخنیکی به منظور جمع آوری 

معلومات در این زمینه توظیف شد.
در این نشســت، درباره برخی موضوعات مهم 
دیگر نیز تصامیــم الزم اتخاذ گردیــد و عرایض 
برخی افراد بررسی شد و فیصله گردید که برخی از 

عارضین در نشست بعدی خواسته شوند.
عالوه بر این، هیأت تخنیکــی والیت پکتیا از 
ساحات دو فارم تحقیقاتی واقع در ولسوالی زرمت 

و روحانی بابا بازدید کرد. 
هیأت مذکور از فارمهای تحقیقاتی روحانی بابا 
و نیک نام بازدید کرده و با بزرگان قومی ســاحات 
مذکور به منظور تشریح مقرره جلوگیری از غصب 
زمین دیدار کرد. همچنین هیأت از مردم خواهان 

همکاری در این زمینه شد.
هیأت مذکور به مــردم محل گفت که به زودی 
کار عملی در این ساحه آغاز میشود و به هیچ کس 
اجازه داده نمیشــود که به طور خودسر، زمینهای 

امارتی را غصب نماید.
هیــأت مذکور نقــاط جی پی اس فــارم های 
تحقیقاتی روحانی بابا و نیکنام را اخذ نمود تا اندازه 
زمین غصب شده آن مشخص شود. هیأت فیصله 
کرد که در روزهای آینده به باشندگان ساحه مذکور، 

استعالم داده شود.

ډاکتر رحیم



مهاجرین  وزارت  سرپرســت   
بــا »یان انگلند«رئیــس کمیتــه 
ناروی«NRC«دیــدار کــرد، در 
این دیدار رئیس کمیته ناروی گفته 
است، آنان در شــش ماه گذشته 
افغــان کمک های  به ۸۵۰ هزار 
بشردوســتاه توزیع کرده اند و در 

آینده نیز بــرای ۷۰۰ هزار افغان 
کمک های بشردوستانه می رسانند.

در همین حال سرپرست وزارت 
مهاجرین گفته اســت،  نهادهای  
کمک های  بــرای  نباید  خارجی 
بشردوستانه، به افغان ها پیش شرط 

بگذارند.

امارت  کابینه  فیصله  اساس  بر 
بلند  هیأت  افغانســتان  اسالمی 
افغانستان  امارت اســالمی  پایه 
بــه رهبــری مولــوی عطاءالله 

عمری وزیر زراعت و آبیاری و با 
شمول وزارت های انرژی، آب و 
برق، ســرحدات و قبایل، مبارزه 
با حوادث، معــادن و پطرولیم، 

احصائیه  ملــی  اداره  روئســای 
و معلومــات و رییــس یکی از 
بخش هــای وزارت امور خارجه 
و ســایر انجینیران مســلکی که 

به منظــور وارســی ونظارت از 
تخریبات سواحل دریای آمو وارد 
طی  بودند،  شــده  کشور  شمال 
یک نشســت مطبوعاتی در مقر 

مقام والیــت بلخ، پالن و برنامه 
های خویــش را در چگونگی از 
جلوگیــری تخریبــات و محکم 

کاری ساحات  صفحه7

شماری از معتادان اخراج شده 
از ایران به نیمــروز می گویند که 
وضعیت ناگوار و هوای سرد، جان 
آنان را با خطر روبه رو کرده است.

عبداالحد ۳۵ ســاله ۱۵ ســال 
پیش در ایران به مواد مخدر روآورده 
است. او می گوید که از چندین ماه 
بدینسو از ایران به نیمروز برگشتانده 
شده اســت و اکنون در وضعیت 

ناگواری قرار دارد.
عبداالحد گفت: »پانزده ســال 
می شــود که ازدواج کردیم، از آن 
وقت به بعد کــه ایران رفتم به این 
عمــل روی آوردم و تــا هنوز هم 

گرفتار این عمل استم.«
در همین حال، شماری دیگر از 
معتادان اخراج شده از ایران افزون 
بر دیگــر چالش هــا، از برخورد 

نادرست مردم نیز شکایت دارند.
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د سلیمان، معتاد، گفت: صفحه 7

نشــراتو د معینیت اړوند د بیهقي 
کتاب خپرولو ریاست د راتلونکې 
روژې مبارکــې میاشــتې پورې د 
لومړي ځــل لپاره په نوي رســم 
الخط افغاني چــاپ قرآنکریم د 

چاپولو او وېش خبر ورکوي.
د بیهقي کتــاب خپرولو رئیس 
عبدالعلیم ځانــواک مفتي زاده له 
باختر اژانس سره په ځانګړې مرکه 
کې همدارنګه وویل، چې دمګړۍ 
د خصوصي ناشرانو او له بهر څخه 
هېواد د واردېدونکو کتابونو د کتنې 
او څېړنې په موخه جدي کار روان 
دی تر څو د  هغه کتابونو د خپرېدو 
مخنیوی وشي، چې د اسالمي او 
ملي ارزښتونو خالف موضوعات 

پکې ځای پر ځای شوي وي.
نوموړي زیاته کړه، چې په همدې 
موخه د اطالعاتو او فرهنګ وزارت 

له لوري           7 مخ 

د نورستان د اطالعاتو او فرهنګ 
ریاست مســوولین وایي، چې په 
دغه والیــت کــې د اطالعاتو او 
فرهنګ وزارت اړونــد افغان تور 
اداره د توریزم په برخه کې پانګونه 

کوي.
د نورستان د اطالعاتو او فرهنګ 
رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان 
د باختر آژانس ســیمه ییز خبریال 
ته وویل، نورستان چې ملي پارک 
اعالن شــوی، هــر کال ورته په 

زرګونو کورني     7 مخ 

اداره کل مهاجرت ترکیه اعالم 
کرده اســت که در جریان ســال 

گذشــته عیســوی، ۱۲۴ هزار و 
۴۴۱ مهاجــر غیرقانونی را از آن 

کشــور اخراج کرده انــد که  از  
این میان شصت وهشت هزار و 
دوصد و نود تن ازآنان افغان بوده 

اند.
همچنان در این مدت٬  اداره کل 
مهاجرت ترکیه  ۱۲۵۱۱ پاکستانی 
را نیــز از آن کشــور اخراج کرده 
اســت و بقیه از کشورهای دیگر 
اند کــه  اداره کل مهاجرت ترکیه 
به نام این کشــورها اشاره نکرده 

است.

اداره مهاجرت ترکیه تاکید دارد 
که در جریان سال روان عیسوی 
هم شــماری  از پناهجویان غیر 
قانونــی را از آن کشــور اخراج 
خواهــد کــرد و در اول اقــدام٬ 
مقامات  والیت آگری در شــرق 
ترکیه جمعه شــب اعالم کردند، 
را  افغان  غیرقانونی  مهاجر   ۲۲۷
به کشورشــان بازگردانده اند٬ این 
اولین اقــدام در اخراج مهاجران 

افغان  در سال           صفحه 7

مسووالن کارخانه سمنت غوری 
بغالن می گویند که بخش فروش 
سمنت این کارخانه به یک شرکت 

خصوصی واگذار شده است.
آنان هدف از این کار را بازاریابی 
کارخانه  ایــن  تولیــدات  بــرای 

می دانند. 
شــفیع اللــه واحــدی، رئیس 
کارخانه ســمنت غوری، گفت: 
»در قسمت کیفیت هم فابریکه و 
هم شــرکت قردادی هر دو مطابق 

مواد قرارداد به پیش می رویم.«
مبارز برکت زی، نماینده شرکت 
که ایــن بخش را به دســت آورده 

اســت ، گفت: »تعهداتی را که در 
قرارداد سپرده ایم، ان شاءالله مطابق 

آن کار خود را انجام می دهیم.«
اســالم الدین، نماینده کارگران 
گفت:  غوری،  ســمنت  فابریکه 
»بســیار خوش اســتیم که امروز 
بارگیری ما آغاز شــده و ســطح 

تولیدات ما باال می رود.«
در همین حال، مسووالن محلی 
بغــالن می گویند که پــس از این 
کارخانه ســمنت غوری  تولیــد 

افزایش خواهد یافت.
دولتــی  نهاد هــای  از  آنــان 

می خواهند             صفحه 7 

آنــا مونتس، شــناخته شــده ترین 
جاسوســان جنگ ســرد پس از بیش 
از ۲۰ ســال از زندان آزاد شد. او که 
به عنــوان تحلیلگر آژانس اطالعات 
 
ً
تقریبا می کــرد  کار  امریــکا  دفاعی 
بــا  ۲ دهــه از عمــرش را بــرای کو
امریکایی  مقامات  کرد.  جاسوســی 
در آنزمــان گفته بودنــد »مضرترین 
جاســوس ها« دستگیر شــده است. 

پس از دستگیری وی در سال ۲۰۰۱ 
میــالدی، مقامــات امریکایی گفتند 
 به طــور کامل عملیات 

ً
کــه او تقریبا

را  جزیــره  در  امریــکا  اطالعاتــی 
افشــا کرده است. میشــل ون کلیو، 
که رییــس ضد جاسوســی در زمان 
رییس جمهور جورج دبلیو بوش بود، 
در ســال ۲۰۱۲ بــه کانگرس گفت 
 همه 

ً
که مونتس »همه چیــز - تقریبا

با و نحوه  چیــز - را که ما در مورد کو
دانســتیم  می  با  کو در  عملکردمــان 
به خطــر انداخته اســت.« او در آن 
زمــان به ۲۵ ســال زنــدان محکوم 
شــد و قاضی او را متهم کرد که همه 

»ملت« را به خطر انداخته است.

 در اثــر تصادم چندیــن موتر در یک 
شاهراه در شرق چین ۱۷ تن کشته و ۲۲ 
تن زخمی شدند. این حادثه صبح وقت 
روز یک شــنبه در ساحٔه ننچنگ والیت 
یانگ شــی رخ داد. حوادث ترافیکی در 
جاده های چین همواره رخ داده و ســبب 
کشــته و زخمی شدن مسافران می شود. 
یک دلیل افزایش حــوادث ترافیکی در 
چین غیر معیاری بودن جاده ها خوانده 

شده است. ماه گذشته هوای مه آلود منجر 
به تصادم صدها موتر و کشته شدن کم از 

کم یک نفر در یک شاهراه چین شد.

د اوکرایــن جمهور رییــس والدمیر 
زیلنســکي د امریکا له وروســتیو څو 
میلیــارد ډالــري مرســتو څخه چې د 
براډلي زغره وال ټاکونه هم پکې شامل 
دي، ســتاینه وکړه.هغه ووېیل دا دقیقا 
هغه څه دي چې له روســي ځواکونو 
ســره په جګړه کې د اوکرایني ځواکونو 
په کار دي. د اوکرایــن جمهور رییس 
دا » ډېره پیــاوړې چوپه« وبلله:« موږ 
به د لومــړي ځل لپاره براډلي زغره وال 
ترالسه کړو، دا دقیقا هغه څه دي چې 
په کار دي. د دقیق هدف ویشــتونکو، 
نویو راکټونو او نویو ډرونونه په ګډون، 
نوې وســلې. دا پر وخــت او پیاوړي 

دي.« زیلنســکي په داسې حال کې د 
امریکا د نظامي مرســتو ســتاینه کوي 
چې ســپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ له 
اوکراین او د ناټو د ختیځې اروپا له غړو 
هېوادونو سره د ۳.۷۵ میلیاردو ډالرو په 
ارزښت د وســلو او نورو مرستو اعالم 

وکړ.

امریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه 
اروپــا اعدام ۲ معترض توســط رژیم 

ایران را به شدت محکوم کرده اند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا در بیانیه ای در تویتر نوشــته که 
ایــاالت متحده اعــدام محمدمهدی 
کرمی و محمد حســینی توسط رژیم 
ایران را به شــدت محکوم می کند. به 

این اعدام ها نشــان  گفتۀ ندپرایــس٬ 
مــی دهد که ایران در تالش ســرکوب 
معترضان است. ســازمان ملل متحد 
و جامعه اروپا نیــز اعالم کرده که این 
اعدام ها را به شدت محکوم می کند و 
شگفت آور است اینکه ایران با وصف 
اعتراضات بین المللــی به اعدام مردم 
ادامــه می دهد. قــوای قضائیــه ایران 
اعالم کرد که به روز)شنبه 7 جنوری( 
محمدمهدی کرمی و محمد حســینی 
را به اتهام کشــتن یک بسیجی یا شبه 
نظامی حامی رژیم، به دار آویخته شده 

اند.

بحث روی تحقیق در بارۀ ادعای جرایم 
جنگــی در اوکراین در صــدر اجندای 
نشست وزیران عدلیۀ سراسر جهان قرار 

خواهد داشت.
از این نشســت دومنیک راب معاون 
صدراعظــم و وزیر عدلیــۀ بریتانیا در 
کنار همتای هالنــدی اش در ماه مارچ 
در لندن میزبانی خواهد کرد.اشــتراک 
کنندگان نشست از کریم خان څارنوال 
محکمــۀ بین المللی جزایــی در مورد 
کار محکمــه و نقش جامعــۀ جهانی 
در خصــوص حمایــت از این تحقیق 

خواهند شنید.
خان در حال حاضر در بارۀ ادعا هایی 

تحقیق می کند که گفته می شود سربازان 
روسی در جریان تهاجم مسکو بر اوکراین 

جنایات جنگی را مرتکب شده اند.
کیف ، نظامیان روسی را به هدف قرار 
دادن غیرنظامیان و تجاوز جنســی متهم 
کرده است. روسیه کشتارغیرنظامیان این 

کشور در اوکراین را رد کرده است.
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اخبار جهان
 مولوی عطاءالله عمری: 

برای جلوگیری از 
تخریبات دریای آمو، 

اقدامات مؤثری 
صورت می گیرد

ترکیه: بیش از۶۸هزار مهاجرافغانی را اخراج کرده ایم

واگذاری بخش فروش سمنت غوری به یک شرکت خصوصی

په نورستان کې د افغان تور اداره 
د توریزم په برخه کې پانګونه کوي

انتقاد معتادان 
اخراج شده از ایران

 از وضعیت ناگوار شان

د بیهقي کتاب خپرولو ریاست:
 د راتلونکې روژې 

مبارکې میاشتې پورې 
به د لومړي ځل لپاره 
افغاني چاپ قرآنکریم 

تیار او ووېشل شي

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

مضرترین جاسوس امریکا آزاد شد

تصادم در یک شاهراه چین ۱۷ کشته به جا گذاشت

اوکراین له کیف سره د امریکا د نظامي مرستو 
ستاینه وکړه

امریکا،اروپا و سازمان ملل اعدام ۲ معترض را
 در ایران، تقبیح کردند

جرایم جنگی اردوی روسیه در اوکراین 
بررسی می شود

وزیر مهاجرین:
 خارجی ها نباید برای کمک  به افغان ها 

پیش شرط بگذارند

از  هیأت تخنیکــی جلوگیری 
زمیــن، ۸۰۰ جریب  غصــب 

زمین را در ولسوالی غالم رباط 
والیت زابل، امارتی تثبیت نمود 

و به مســووالن مربــوط درباره 
حفاظت از آن هدایت داد. 

کمیسیون  مکتوب  هیأت،  این 
درباره کاروان ســرای  را  مرکزی 
حاجــی قــدرت الله در شــهر 
قالت عملی کــرده و یک هیأت 
را به منظور تثبیــت ۷۷ جریب 
زمین تحت دعوای مردم در مرکز 

ولسوالی شهر صفا  صفحه 7

800 جریب زمین در والیت زابل امارتی تثبیت شد

برف را در ساحات قابل جذب، ذخیره کنید!


