
مبارزه  با سردی هوا، مدیریت 
امنیه  قوماندانی  مواد مخــدر  با 
شــصت  صدو  یــک  بغــان، 
وپنج معتــاد را از باغ قهوه خانه 
به  تداوی  برای  شــهرپلخمری، 
مرکــز اختصاصی تــرک اعتیاد 

فرستادند.
مولوی شــیر احمــد برهانی، 
امنیــه  قوماندانــی  ســخنگوی 
محلی  بــه خبرنــگار  بغــان، 
آژانــس باختر گفت که مدیریت 
مبارزه با مواد مخدر، یک صدو 

شــصت و پنج معتــاد را جهت 
تداوی بــه مرکز ویــژه معتادان 
به شکل  تا  اســت،  انتقال کرده 

بهتر تداوی شوند.
مبارزه  مدیریت  افزود:  برهانی 
با مواد مخدر در تاش است، تا 
با توجه به توصیه های قوماندانی 
امنیــه و مقام والیــت، معتادان  
موادمخــدر را از تمــام نقــاط 
والیت جمع آوری و به این مرکز 
انتقال دهند، تا در هوای سرد از 

مرگ آنها جلوگیری شود.    

 

 

ج

هفتمین محموله کمک های بشردوستانه ترکیه به افغانستان، می رسد

امــور  وزارت  سرپرســت   
سرحدات ، اقوام و قبایل در دیدار 
با معاون دفتر نمایندگی سازمان 

ملل در افغانســتان ، از سازمان 
تا  های کمک رســان خواست، 
کمک های شان را در مناطق دور 

افتاده گسترش دهند.
وزارت  مطبوعاتــی  دفتــر 
امور ســرحدات، اقــوام و قبایل 
امــروز بــا نشــر خبــر نامه یی 
گفتــه اســت:الحاج مولوی نور 
وزارت  سرپرســت  نــوری  الله 
و  اقــوام   ، ســرحدات  امــور 
قبایل بــا مارکس پوتــزل معاون 
ملل  ســازمان  نمایندگی  دفتــر 

درافغانستان ،دیدار کرد.
دراین دیدار،          صفحه 7

تنظیــم  کمیســیون  جلســۀ 
تشــکیات و معاشــات تحت 
ریاست مولوی عبدالسام حنفی 

معــاون اداری ریاســت الوزراء 
افغانستان برگزار  امارت اسامی 

گردید.

موضوعاتی  جلســه  ایــن  در 
چــون طرح مســودۀ پالیســی 
زیســت،  محیط  حفاظت  ملی 

ســاحات  انتقــال  طرح هــای 
حفاظت شــده و جمــع آوری 
عوایــد آن به یــک مرجع واحد 
و در رابطــه بــه صاحیــت و 
مسئولیت های حقوقی و مسلکی 
ملــی حفاظــت محیــط  ادارۀ 
زیســت پیرامون شــکار، طرح 
انتقال ســاحات حفاظت شده و 
جمع آوری عواید به یک مرجع 
واحد؛ با اشــتراک نمایندگان با 
صاحیت و کارشناسان مسلکی 
وزارت های اطاعات و فرهنگ 
مالداری،  و  آبیــاری  زراعت،  و 
اداره ملی حفاظت محیط زیست 
و شاروالی کابل بحث همه جانبه 
صورت گرفته و در زمینه تصامیم 
الزم اتخاذ گردید.         صفحه 7

متقــی  امیرخــان  مولــوی 
سرپرست وزارت امور خارجه 
با جهــاد ارگینای ســفیرترکیه 

درکابل ، دیدار کرد.
امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
خارجه با نشر این خبر نگاشته 

است:
دراین دیدار، ابتدا سفیر ترکیه 
امــور  وزارت  انفجارمقابــل 
خارجه را، تسلیت گفت، برای 
شــهدای این حادثــه مغفرت 

وبرای زخمی ها شفای عاجل 
استدعا کرد.

وی گفت تا چنــد روز آینده 
کمــک  محمولــه  هفتمیــن 
به  از ترکیه  های بشردوســتانه 
افغانستان، می رسد و سلسله 

کمک ها ادامه خواهد  داشت.
متقــی  امیرخــان  مولــوی 
سرپرست وزارت امورخارجه، 
هــای  کمــک  و  ازتســلیت 
قدردانی  ترکیه،  بشردوســتانه 

ویزا  کرد، همچنان موضــوع  
و تقویــت روابط سیاســی دو 

کشــور، مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.

انیس:
شاروالی کابل

مردم:  امور  بر  بخشیدن  نظم 
بعــد از روی کار آمــدن امارت 
اسامی، ریاست شاروالی کابل 
برای زیبایی شهر، آستین باال زد 
و شــب و روز تاش های مثمر و 
مفیدی را در این عرصه انجام داد. 
اندک ترین  با  کابل  شــاروالی 
امکانــات و به زودترین فرصت 
توانســت، حال و هوای شهر را، 
گونه ی دیگری ببخشــد و به آن، 

زیبایی را هدیه بدهد. 
این ریاست برای انجام وظایف 
خویش، شب و روز تاش کرد و 
در گوشه گوشه ی کابل، خدمات 

شایانی را عرضه نمود. 
شاروالی کابل آن قدر درکارهای 

خویش موفق بود و زیبا درخشید 
که توجه و فوکس تمام رسانه های 
داخلی و خارجی را به خود جلب 

نمود. 
به تاز گی روزنامه واشنگتن پوست 

نوشت: 
اندک ترین  با  کابل  شــاروالی 
وقت و امکانات توانســته، برای 
بیاورد،  به ارمغــان  زیبایی  کابل 
بی نظمی ها را برطرف بســازد و 
کوچه های عمومی که از ســوی 
زورمندان و قدرت مندان مسدود 
شده است را، باز کند و دیوارهای 

کانکریتی را نابود بسازد. 
یم بر دستاوردهای  نگاهی دار
 چشــم گیر شــاروالی کابــل

 در چند ماهی پسین؛ 
نعمت الله بارکزی سخن گوی 

شــاروالی کابل در گفت وگویی 
که با روزنامه ملی انیس داشــته، 
بخش عمده یــی از فعالیت ها و 
دستاوردهای شــاروالی کابل را 
با ما شــریک ســاخته است که 

خدمت تان به نشر می رسد.
آقای بارکــزی می گوید: برای 
شهری  قانون مند  زندگی  احیای 
تصمیم گرفته شــد تا سرک های 
مسدود شــده در سطح شهر، از 
وجود موانع کانکریتی پاکسازی 
شــود و به روی عموم شهروندان 
باز گردانیده شود که ما توانستیم 
این کار را انجام دادیم و در نتیجه 
بیش از ۹۰ مســیر مســدود در 
شد  پاکسازی  مختلف  ساحات 
و از وجود مزاحمت ها در آن جا 
جلوگیری به عمل آمد.  صفحه 7

 دوه ورځــې وړانــدې د ننگرهار 
والیت په اچین ولسوالۍ کې یوه 
ماشومه د دوه لکه شــــــــــل 
زره روپیــو قرض په بــدل کې د 
پار له لوري پلــورل کیدله چې 
د امر بالمعروف نهی عن المنکر 
اوشکایتونو اوریدلو وزارت له لوري 
یې مخه ونیول شوه . یاده ماشومه 
د فوزیې په نــوم د جاویدالله لور 
وه او د اچین ولســـــــوالۍ دبل 
اوسیدونکي رحمان ولي له لوري د 
ماشومې پر پار دوه لکه شـل زره 
قرض و چې په بدل کې یې ماشومه 
ترې بیوله خو د امر بالمعروف نهی 

عن المنکر أو د شکایتونو اوریدلو 
وزارت د مسئولینو له لوري یې مخه 
ونیول شــوه . دواړه لوري تیره ورځ 
کابل ته راوغوښتل شــول او د یاد 
وزارت درهبــري له لوري رحمان 
ولي ته خپلې روپۍ ورکړل شـوې 
، ماشـومې ته جامې او نور د اړتیا 
ور توکي واخیســتل شول او پار 
ته یې څه خرچــه د کور لپاره هم 
ورکړل شوه . سرپرست وزیر و ویل 
که راتلونکي کې څوک د پیسو په 
بدل کې اوالد پلوري اخیستونکي 
او خرڅوونکی به دواړه محکمې ته 

معرفي کیږي . 

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 
از کمک ۱.۳ میلیــون دالری جاپان 
برای ارایه خدمــات صحی به زنان 

هلمند  والیت  در  بــاردار 
خبر داده است.

بــرای  جاپــان  ســفارت 
صنــدوق  و  افغانســتان 
جمعیت سازمان ملل روز 
در  ۲۵ جدی،  یک شــنبه، 
اعامیه ای مشترک گفته اند 
که ایــن کمک بــه هدف 
پاســخ دهی به بحــران در 
حال رشد در افغانستان، انجام شده 

است.       صفحه7

مسئوالن وزارت صنعت و تجارت 
می گویند که در پانزده ماه گذشته، 

جواز  خارجی  سرمایه گذار   ۱۵۰
ســرمایه گذاری را در افغانســتان 

دریافت کرده اند.
وزارت صنعت و تجارت می گوید 
که این سرمایه گذاران از کشورهای 
مختلــف از جمله امریکا، چین، 
بریتانیــا ، کانادا، پولنــد، هالند، 
تاجیکســتان،  ایران،  پاکســتان، 
کشورهای  برخی  و  ازبیکســتان 

خلیج هستند.
به گفته عبدالســام آخنــدازده، 
صنعــت  وزارت  ســخنگوی 

وتجارت،            صفحه 7 

فرید عظیمی، مســئول شرکت 
انکشاف ملی در شــمال، شنبه 
۲۴ جــدی گفــت: از چند روز 

قبل، مســئولیت استخراج حوزه 
ســوی  از  بلخاب  زغال ســنگ 
وزارت معــادن و پترولیم به این 

ارائه و کارهای مقدماتی  شرکت 
آن آغاز می شود.

این  مســئولین  وی،  گفتــه  به 
شــرکت در حال حاضــر برای 
سروی به بلخاب سفر کرده اند.

عظیمی افزود: کار اســتخراج 
بهار سال  بلخاب  زغال ســنگ 
آینــده با کیفیت و بــا تجهیزات 
آغاز خواهد شــد که با آغاز کار 
آن در مرحله نخست برای بیش 
از دو هزار تن زمینه کار مســاعد 

می شود.                    صفحه 7

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

ملی روزنامه 

جوته ده چی یو لړ مافیایي کړۍ او اشــغالګر لوي غوښــتونکې 
هېوادونه نه غواړي چې ســرلوړي، آزاد، خپلواک او په ځان بسیا 
افغانســتان وویني همدا وجهه ده چې په مختلفو الرو د اسامي 
امارت په وړاندي ســتونزي زیږوي او د هغو الرو په لټون بوخت 
دي کوم چې د سولي د ټینګښت او رامنځ ته کېدو په وړاندي خڼډ 
وي. افغانانو چې د شــل کلن ناورین څخه خاصون ومند تمه 
لري چې د ســولي او ثبات په رڼاکــې به د هېواد وراني ویجاړي 
راجوړي او په هغو زخمونو به د ملهم پټي ولګول شي کوم چې د 

جګړییزو ناخوالو له امله رامنځ ته شوي.
اســامي امارت چې د جګړي د ناخوالــو په رغاونه بوخت دي 
هیله لري چې د هېواد او خلکو د دښــمنانو هر ډول دسیسي او 
ناوړه هدفونه به دي ته پري نــه ږدي چې یو ځل بیا د افغانانو له 
پاره اوږدمهاله جګړه رامنځ ته شــي. ډیري وسله والي ډلګي چې 
د اسامي امارت د واکمني راوروسته د امنیت د ګډوډولو هڅي 
یي وکړي له مینځه یوړل شوي. او هغه څوک چې بیاهم د امنیت 
د ګواښــووني هڅي کوي هیڅکله به د اسامی امارت د مرګونو 
ګوزارونو څخه په امن کې پاتي نه شــي. هېــوادوال باید ډاډمن 
اوسي چې د اسامي امارت وســله وال ځواکونه شپه او ورځ د 
هغو ډلو په څارنه او کشــف بوخــت دي کوم چې زموږ بي ګناه 
هېوادوال په شــهادت رسوي. ځکه اســامي امارت د سوله ییز 
دریځ له مخي نه غواړي چې وســله والــي افراطي ډلي زموږ په 
هېــواد کې د راټولیدو ځاي ذګي پیدا کــړي او د خپلو بادارانو په 

لمسون زموږ سوله ییز ژوند د خطر سره مخامخ کړي.
هېوادوالــو چې د یــوه اوږده جګړییز ناورین څخه د ســولي په 
لورګام پورته کړي باید د اســامي امارت سره د هغو ډلو ټپلو په 
څارنه او راپیداکېدو کې مرســته وکړي کوم چــې په مختلفه بڼه 
امنیت ګواښوي. ښــه به وي چې هېوادوال د راپیدا شوي امنیت 
د خوندیتوب له پاره د اسامي امارت سره مناسبي الري ومومي 
ترڅو همیشــني او تل پاتې سولې ته الر هواره شي. پوهیږو چې 
افغانــان د تیرو جګړییزو کلونو پــه اوږدو کې هغه ډلي پیژندلي 
کومي چې په هېواد کې مستعمیراتي ځواکونو ته الري هوارولي. 
هغــوي چې هېواد د داســي جګړییز ناورین ســره مخ کړ چې 
اوس هــم د هغوي تالي څټو له خوا نه دي آرام. ښــه به وي چې 
هېوادوال د اوسنیو جګړه غوښتونکو په وړاندي مناسب قضاوت 
وکړي ځکه اســامي امارت په دي وتوانیده چې هېواد له اشغال 
څخه خاص او په هېواد کې اســامي نظــام رامنځ ته کړي نو 
دویلو ده چې د اســامي امارت په وړاندي جګړه او زموږ د بي 
ګناه او مســلمانو خلکو مرګ ژوبله د کوم هدف له پاره رامنځ ته 
کېږي. اسامي امارت خو د واک له لومړي ورځي په هېواد کې 
د ټولو افغانانو د راټولیدو او په هېواد کې د جګړي د پاي ته رسیدو 
له پاره غیږ پرانستي پریښــي هر وخت یي په هېوادوالو غږ کړي 
چې ګیلي ګوزاري او وړاندویني ســره شریکوو راشي چې الس 
ته راغلي فرصت له الســه ورنه کړو ځکه بهرنیانو له خوا د راتپل 
شــوي جګړي پرمهال هېواد وران ویجاړ شوي او په پوره شمیرنه 

هېوادوال په شهادت رسیدلي له دي کبله افغانان یوي 7 مخ  

همیشني سوله د هېوادوالو 
په مالتړ ټینګېداي شي

يوه ماشومه له پلورلو  سخن انیس
وژغورل شوه

جاپان 1.3 میلیون دالر به 
زنان هلمند کمک کرد

زراعت در افغانستان آب از نعمت های بزرگ الله)ج( است  از 
اسراف آن بايد جلوگیری کرد
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1306 تأسیس: 

خون بی گناهان،  دست از دامان 
صفحه 4صفحه 3صفحه 2قاتالن برنمی دارد

مولوی نور اهلل نوری: 

کمک های تان  را در مناطق دورافتاده گسترش دهید

وزارت صنعت و تجارت: 
در ۱۵ ماه گذشته، ۱۵۰ سرمايه گذار خارجی 

جواز دريافت کرده اند

جلسۀ کمیسیون تنظیم تشکیالت و معاشات 
تدوير يافت

165معتاد، به مرکز تداوی در بغالن 
منتقل شدند

مولوی نور الله نوری: 
کمک های تان  را در مناطق دور افتاده گسترش 

عوايد زغال سنگ بلخاب به پروژه کانال 
قوش تیپه اختصاص يافت

دستاوردهای امارت اسالمی
 در ۱۷ ماهی که گذشت



و  سکر  اشیای  بر  مخدر،  مواد  امروزه 
واژه  مخدر  می شود،  استفاده  نشه آور 
دست  که  چیزی  به معنای   بوده،  عربی 
یا  گرداند،  بی حس  و  سست  را،  پای  و 
بی حرکت  و  سست  را  انسان  چیزی که 

سازد، اطاق می گردد. 
آور،  سکر  اشیای  همان  یا  مخدر  مواد 
الکول،  کوکائین،  هروئین،  پودر،  مانند 
می باشند،   .. و  شیشه  تریاک،  چرس، 
به بار  اعتیاد را  که استفاده آن سکران و  

می آورد.  
یک  سکرآور،  یا  مخدر  مواد  امروزه 
معضل  یک  کل  در  و  بدنام  پدیده ی 

شکننده ای بزرگ جهانی است.
برابر  در  پیدایش،  بدو  از  عزیز  اسام 

آن،  نابسامانی های  و  مخدر  مواد 
یکی  که  شراب  نمود،  پیکار  و   مبارزه 
مواد  ناک ترین  و خطر  از سابقه دارترین 
سکر و نشه آور است و در قاموس اسام 
به ) ام الخبایث ( مادر پلیدی ها معروف 

است. 
ریشه  اسام،  از  قبل  جوامع  میان  در 
عمیق و پیچیده داشت، تا جایی که شاید 
مانده بودند،  باقی  انگشت شماری  افراد 
رنج،  شوم،  پدیده  این  آسیب  از   که 

نمی کشیدند.
بند  و  قید  از  بشر،  رهایی  برای  اسام 
مبارزه  نشه آور،  مواد  سایر  و  شراب 
شراب  پدیده  آنجایی که  از  اما  کرد، 
به  و  داشت  مردم  میان  در  عمیق  ریشه 

سخت  و  دشوار  آن  نابودی  بارگی  یک 
بود، از این جهت به تدریج و به مراحل 
مواد  محو  و  مبارزه  راه های  مختلف،  

سکر آور را، در پیش گرفت.
مبارزه  بر  گواه  کریم،  قرآن  آیت  چهار 
تدریجی اسام، علیه مواد مخدر و همه 

اشیای سکر آور است.
پدیده  این  بساط  برچیدن  برای  اما 
تباه کن، قرآن در ابتدا با لحن نرم و آرام 
در  که  پدیده  چون  می کند،  صحبت 
چیدن  بر  باشد،  گرفته  جا  مردم  میان 
آن نیز دشوار بوده و  زمان گیر است، اما 
مواد  و   مخدرات  بخشیدن  پایان  برای 
و  اسلوب صریح  با  نهایت  در  نشه آور، 
قاطع صحبت می کند، خداوند منان در 

آیت )۶۷ (سوره نحل چنین می فرماید: 
خرما  درختان  محصول  از  ترجمه:»و 
و  بخش  مستی  مایۀ(   ( شما  انگور،  و 

روزی خوبی بدست می آورید.
و  حرمت  از  که  چند  اگر  آیت  این  در 
قاطع  بگونه  ممنوعیت مواد سکران آور، 
از  ظریف  اشاره  اما  نه شده،  صحبت 
نشه آور  مواد  ممنوعیت  و  نابسامانی ها 

دارد.
همچنان در آیت )۲۱۹ (سوره بقره و در 
آیت)۴۳( سوره نساء از ناهنجاری های 
مواد سکر و نشه آور، صحبت نموده و با 
آرامی کامل تشویق می کند که در حالت 
سکران و مستی به نماز نزدیک نه شوید، 
زیرا در حالت سکران و مستی، معنا و 
آورده  بدست  را  عبادت  زیبای های 

نمی توانید. 
بخاطر  میدهد،  تذکر  لحاظ  همین  به 
که   ( شراب  گذر  زود  و  کوچک  منافع 
همان مستی است ( خود را به هاکت 
منفعت  جهت  در  و  نکنید  نزدیک 
کوچک گناه بزرگ و شرم آور را، مرتکب 

نشوید.
سوره   )۹۰( آیت   در   

ً
نهایتا قرآن  اما   

قاطع،  و  تند  اسلوب  با  مائده،  مبارکه 
حرمت شراب را اعان می کند و دستور 
الهی مبنی بر احتمال و دوری از شراب 

و همه مواد سکر آور، صادر می شود.
رجس(   ( آن را  بستگان  سایر  و  شراب   

مرداری و  پلیدی می داند.
 که شراب مادر همه ی مشکات و 

ً
 یقینا

نابسامانی ها است،          صفحه 7 

 

ملــت بی چاره و مظلوم افغانســتان بیــش از چهار دهه 
می شــود کــه در امواج خون شــنا می کننــد و در آتش 
بیگانگان  دســایس  و  بی رحمانه  بمباردمان های  جنگ، 

می سوزند.
عصر چهارشــنبه گذشــته یکبار دیگر دشــمنان دین و 
وطن، حملــه ی ناجوان مردانــه ای را در دروازه وزارت 
خارجه کشور انجام دادند که منجر به شهادت و زخمی 

شدن شماری از فرزندان کشور شد.
در این انفجار کارمندان ملکی و مردم بی گناه و بی دفاع 
افغانستان، جام شهادت نوشیدند و شماری هم رهسپار 

شفاخانه ها شدند.
واضح اســت، در چنین جنایت ها، نیروهــای نیابتی و 
مزدورانی دست دارند که می خواهند بر شکست باداران 
خود پرده بیفگنند و به نحوی نفوذ آنان را در افغانســتان 

نشان بدهند.
اما با ایــن اعمال بزدالنــه وناجوان مردانه، کاروان های 
سیاهی به ســرمنزل مقصود نخواهند رسید و آرمان های 

شوم شان نیز در این کشور تحقق پیدا نخواهند کرد.
تاریخ نشــان می دهد کــه ملت مجاهد و شــهیدپرور 
افغانســتان، قسمی که تســلیم باداران این گروهک های 
مخرب نشــده انــد، تســلیم نیروهــای نیابتی شــان 
به هیچ صورت نمی شــوند و هرفرد ایــن ملت تا آخرین 

رمــق حیات در مقابل دسیســه گران خواهند رزمید و تا 
نابودی کامل دشــمن، به جهاد و مبارزات اسامی خود 

ادامه خواهند داد.
برای ملت قهرمان افغانســتان اسام، آزادی، استقال و 
عزت از همه چیز مهم تراند و خون این ملت باشرف، با 
ارزش های یادشده عجین شده است و این ملت مجاهد 
به جز نظام اســامی و شــریعت غرای محمدی )ص( 
دیگر هیچ گونه حکومت و حاکمیتی را در خاک خویش 

نمی پذیرند.
ایــن ملت بزرگ در ایــن راه از هیچ گونــه قربانی دریغ 

نورزیده اند و در آینده نیز دریغ نخواهند ورزید.
بناًء تاش های گروه های مخرب در اینجا ســعی باطل 
خواهنــد بود و خواســت ها و خواب های شــان در این 

کشور با خون شان تعبیر خواهد شد.
از ســوی دیگر خون بی گناهان، دســت از دامان قاتان 
بی رحــم برنخواهنــد داشــت و به زودتریــن فرصت، 
پنجه های عــدل الهی، گریبان ظالمان را خواهند گرفت 

و مجرمان را به جزای اعمال شوم شان خواهند رساند.
 
ً
 در تمام افغانســتان نظام کاما

ً
همه می دانند که فعــا

اســامی برپاســت، احکام الهی بدون کــدام ترس و 
هراسی جاری می شود، هیچ کسی جرأت تبلیغ بی دینی 
را کرده نمی تواند، حتی یک سرباز خارجی در این کشور 
وجود ندارد، پس نمی دانم این خون آشامان با کدام دلیل 

و منطق، کشتن مردم افغانستان را جایز می دانند؟ 
 اســامی مانند 

ً
چنیــن جنایت هــا در کشــوری کاما

افغانستان، جز این که دسیسه های خارجی در پی داشته 
باشد، دیگر هیچ توجیهی را بر نمی تابد. 

درآخــر، روح شــهدای کشــور را شــاد می خواهیــم 
غم انگیــز،  حادثــه ی  ایــن  زخمیــان  بــرای  و 
الهــی اســتدعا  بــارگاه  از   شــفای عاجــل و کامــل 

می نماییم.
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خون بی گناهان
 دست از دامان قاتالن 

برنمی دارد
مولوی میرویس عزیزی قسمت نخست 

مواد مخدر، در آیینه شریعت

احمد شاه 

چرا دنیای کفر در فکر حقوق  زن افغان اند؟ 
       تنها اسام است که می تواند چنین 
نظام را قایم کند و بس، اسام در دوران 
درخشش و شکوفایی اش چنین نظام را 
جهان  و  انسانیت  برای  و  نموده  سپری 
به اثبات رسانیده است که می تواند بار 

دیگر چنین نظام را قایم کند.
جهان کفر می داند که اگر در دنیا چنین 
از  واقعی  به معنای  که  اسامی  نظام 
آنگاه  شود،  برپا  کند،  نمایندگی  اسام 
مردم جهان به حقیقت این فاجعه ای که 
 دارند به آن دست و پنجه نرم می کنند،  
غفلت  و  جهل  پرده   ، برد  خواهند  پی 
شد،  خواهد  دور  دیده گان شان  برابر  از 
و  فاسد  نظام های  چتر  زیر  که  مدت ها 
تأسف  آن  بر  کردند  زندگی  کننده  تباه 
شد  خواهند  مدعی  و  خرد،  خواهند 
زمام  اسام  باید  رسیده  آن  وقتی  که 
آن  بگیرد.  دست  در  را  دنیا  حکومت 
حکومت های  پایه های  که  است  وقت 
کفری سقوط خواهند کرد. حکام طاغی 
از  را  خویش  تاج  و  تخت  و  سرکش 

دست خواهند داد.
حاال این بر می گردد بر رهبری امارت 
اسامی که خداوند»ج« به فضل و کرم 
برای شان  را  خویش چنین نعمت بزرگ 
اهدا کرده، یک حکومت مستقل که همه 
نصیب  است،  دست شان  در  اختیارش 
استفاده  با  توانند  می  آن ها  شده،  شان 
واقعی  نظام  یک  طایی  شانس  این  از 
شرعی  نصوص  از  تاسی  با  را  اسامی 
روز  مصلحت های  نظرگرفتن  در  با  و 
دنیای  کنند،  پایه گذاری  قرن جدید  در 

اسام از آن ها چنین توقع را نیز دارند، 
نمایندگی  اسام  از  بتواند  نظام  آن   
دوران  از  ملت ها  آنچه  کند،  درست 
شکوفایی اسام در تاریخ می خواندند 
به آن جامه عمل بپوشانند، و آنچه مردم 
از ترقی و تمدن اسام رویای بیش فکر 

نمی کردند به حقیقت تبدیل کنند.
و  فزیکی  قوه  با  اردوی مجهز  بزرگترین 

نیروی ایمانی مهیا کنند، اقتصاد را از ربا 
و حرام پاک نمایند، بانک های اسامی 
و  جدید  اختراعات  دهند،  ترویج  را 
نهادینه  عرصه ها  همه  در  را  نوآوری 
کنند. صلح و امنیت سرتاسری را در کرٔه 
و  صمیمیت  بیاورند،  ارمغان  به  خاکی 
صداقت را در وسط رعیت ودیعه دهند. 
مردم را از جهل و نادانی، از تاریکی های 
عدالت  و  روشنایی  به   بدعت،  و  شرک 

اسام فراخوانند.

  مکاتب و دانشگاه ها را مدرن و متمدن تر 
با  و  معیاری  منهج  و  نصاب  بسازند، 
تعلیم  و  برای درس  کنند،  آماده  کیفیت 
خانم ها فضای امن، دور از اذیت و آزار 
دور  و زن،  مرد  اختاط  از  دور  جنسی، 
همه  با  مجهز  بی عزتی  و  بی عفتی  از 
در  زن ها  تا  کنند،  درست  آنان  نیاز های 
همه عرصه ها رشد و ترقی کنند. بهترین 
فرزندان متدین در دامن خود تربیه کنند 

و برای جامعه اسامی  تقدیم نمایند.
 نشان بدهند که اسام 

ً
برای جهان عما

مخالف ترقی و تمدن، مخالف اختراع و 
انکشاف، مخالف تعلیم و تعلم نیست، 
برای  ادیان،  همه  به  نسبت  اسام  بلکه 
تمدن  و  انکشاف  برای  دنیا،  ساخت 
سازی توجه زیادی مبذول نموده است، 
اسام است که عزت و کرامت از دست 
کرده  نصیب  دوباره  برایش  را  زن  رفتٔه 

است.
اسام است که در پهلوی حفظ عزت و 

آبرو برای زن حق تعلیم را داده، مسلمان 
مراکز  اولین  گذشته  در  که  بودند  ها 
خواهند  هم  حاال  و  ساختند  را  علمی 

ساخت. 
این را به اثبات برسانند که آنچه امروز از 
اختراع و انکشاف، و... در اروپا و دیار 
غرب دیده می شود همه آن مرهون اسام 
را  حقایق  این  گرچه  است.  مسلمین  و 
دانشمندان غرب تایید می کنند، چنانکه 
از  بسیاری  می نویسد:  جیبون  رینیه 

غربی ها ارزش آن چه از ثقافت اسامی 
اقتباس کرده اند را نمی دانند، و حقیقت 
قرون  در  اسامی  تمدن  از  که  را  آنچه 

ماضی اخذ نموده اند نمی فهمند.
نویسد:  می  سدیو  فرنسی  مورخ 
مسلمان ها توانستند که علوم و معارف، 
ترقی و تمدن را در مشرق و مغرب نشر 
کنند، در آن هنگام اروپا در تاریکی های 

قرون وسطی به سر می برد.
بوده  اسام  که  کنند  ثابت   

ً
عما را  این 

که در دامن خود بزرگترین مربیان مادر 
و زن را به جامعه انسانیت تقدیم نموده، 
عفت،  و با  غیور  دانشمند،  زن های  و 
خود  دامن  در  را  و منکشف  مخترع 
خواهان  اسام  البته  است،  پروریده 
تعلیمی است که در آن عزت و شرافت 
منحیث  زن  آن  در  بماند،  محفوظ  زن 
انسانیت  جامعه  برای  خوب  مربی  یک 
ببار بیاید، در آن نظام فساد و بی حیایی را 
راهی نباشد. در آن بوی از اختاط هم 

نباشد.
اسام  همانگونه  که  کنند  ثابت  را  این 
از  ابتدای قیامش عزت  در گذشته و در 
دست رفته زن را برایش واپس کرد، برای 
را  وی  داد،  را  مربی  مادر،  حیثیت  وی 
سهیم زندگی گردانید، در آینده نیز فقط 
اسام است که می تواند عزت و عفت 
زن را برایش دهد، و مکان از دست رفته 
زن را همانگونه در دنیای کفر مانند یک 
قرار  عیاشان  و ساتری  بازی  آله  و  کاال 
و فقط  کند.  اهدا  برایش  دوباره  گرفته، 
زن  حق  در  می تواند  که  است  اسام 
انصاف کند . جوستاف لوبون در کتابش 
غرب،  نویسد:  می  العرب  حضارة 
گرفته  عرب  از  را  زن  احترام  و  اخاق 
که  است  مشهور  غرب  در  آنچه  است، 
مسیحیت در حق زن انصاف کرده چنین 
نیست، بلکه اسام است که در حق زن 

انصاف کرده است.
با بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها دسیسه 
دنیای غرب که دارد دختران و زنان افغان 
را به بهانه ای تعلیم رایگان در دانشگاه ها 

می ربایند، خنثی کنند.
نگذارند که خدای نکرده این سرمایه های 
وطن از وطن بیرون شوند فردا به جای یک 
مسلمان سالم و متدین، منحیث دشمن 
اسام و دین وارد کشور شوند و نسل آینده 

را فاسد کنند.
دنیا این را بداند که مکاتب و پوهنتون ها 
آنگونه  نه  البته  شد  خواهد  فعال  دوباره 
که غرب و دنیای کفر توقع دارد، این جا 
نظام  این جا  بود،  خواهد  حجاب 
عزت  این جا  بود،  نخواهد  اختاط 
بود،  خواهد  امن  در  مسلمان  و شرف 
این جا دختران از دین و اسام نمایندگی 
خواهند کرد، این جا مانند اسماء، عایشه 
و... رضی الله عنهن به بار خواهد آمد 
و  قطب  حمیده  و  غزالی  زینب  جا  این 
ده ها زن های متدین دیگر که خارچشم 

دنیای کفر اند به وجود خواهد آمد.

ظهور زهیر قسمت  پایانی

اسالم است که در پهلوی حفظ عزت و آبرو برای زن 
حق تعلیم را داده، مسلمان ها بودند که در گذشته اولین 

مراکز علمی را ساختند و حاال هم خواهند ساخت. 
این را به اثبات برسانند که آنچه امروز از اختراع و انکشاف، 
و... در اروپا و دیار غرب دیده می شــود همه آن مرهون 

اسالم و مسلمین است.

تاریخ نشــان می دهد که ملت مجاهد و 
شهیدپرور افغانستان، قسمی که تسلیم باداران 
این گروهک های مخرب نشــده اند، تســلیم 
نیروهای نیابتی شان به هیچ صورت نمی شوند و 
هرفرد این ملت تا آخرین رمق حیات در مقابل 
دسیســه گران خواهند رزمید و تا نابودی کامل 
دشمن، به جهاد و مبارزات اسالمی خود ادامه 

خواهند داد.
برای ملت قهرمان افغانســتان اسالم، آزادی، 
استقالل و عزت از همه چیز مهم تراند و خون 
این ملت باشرف، با ارزش های یادشده عجین 
شــده اســت و این ملت مجاهد به جز نظام 
اسالمی و شریعت غرای محمدی )ص( دیگر 
هیچ گونــه حکومت و حاکمیتــی را در خاک 

خویش نمی پذیرند.



تر ۱۹مې میادي پیړۍ وړاندې دا تصور 
نه شو کوالی، چې یو کوچنی هیواد  چا 
دې د نړۍ )۷۰( سلنه پانګې څښتن شي 
او دا چاته د منلو وړ نه وه، چې یو کوچنی 
هیواد دې دومره جغرافیه او خاوره تر خپل 
کنټرول الندې راولي، چې لمر دې ال نه 

شي په کښي ډوبیدای. 
مګر دا هر څه په ۱۹مه پیړۍ کې ممکن 
برېتانیا  د  چې  وو،  وخت  هغه  دا  شول، 
امپراتورۍ د نړۍ ډیری شتمني له ځان سره 
درلوده او د نړۍ پر مهمو برخو یې واک تر 
السه کړ. پوښتنه دا ده: کوم شي بریتانیا دا 
حالت ته ورسوله، چې له سیاسي، نظامي 
او اقتصادي اړخه دې د نړۍ په یوه لوی 
وکوالی  یې  څنګه  او  شي  بدله  قدرت 
شول چې اسامي خاورې دې له منځني 
اشغال  پورې  افغانستان  تر  څخه  ختیځ 
کړي، عثماني خافت دې نسکور او خپل 

آرزښتونه دې خپاره کړي؟!
اقتصادي  او  سیاسي  د  انقاب  صنعتي 
قدرت معادله بدله کړه. له صنعتي انقاب 
سیالي  دقدرت،  ورځې  نن  تر  وروسته 
پر  د صنعت  هیواد  د همغه  خپلواکي  او 
محور راڅرخي. دا انقاب په لومړي ځل 
په انګلستان کې رامنځته شو، ځکه خلګو 
بریتانوۍ  او  اړه فکر کاوه  په  یې د قدرت 
ټولنې دا ذهنیت درلود چې د نړۍ سره باید 
لپاره چې  بریتانویانو ددې  سیالي وکړي. 
د هغه مهال د آسیا تر ټولو لوی اقتصاد ته 
چې هند او چین وو، ماته ورکړي، نو ټولیزو 
هڅو، اختراعګانو او ابتکارونو ته یې مخه 
کړه. د عامو خلګو ذهنیت او ټولیزه روحیه 
یې دا وه، چې له نورو څخه باید مخکې 
شي او د همدې روحیې پر اساس بریتانیا 
د نړۍ تر ټولو لوی قدرت شو. د بخار د 
ماشین مخترع جیمز واټ چي د بریتانیا 

څخه وو، چې په صنعتي انقاب کې یې 
اساسي رول درلود او همداسې د اقتصاد 
د برخې نوښتګر لکه، آدم سمیت هم له 

بریتانیا )سکاټلنډ( سره تړاو درلود.
لکه:  هېوادونو  نورو  وروسته  بریتانیا  د 
جرمني، د امریکا متحده ایاالتو، جاپان، 
شوروي او داسې نورو هم دا درک کړه، چې 
نړیوال نظم د دولتونو د سیالۍ پر اساس 
پر اساس  مخته ځي. دا سیالي د قدرت 
رامنځته کیږي او تر ټولو لوی قدرتمند هغه 
دی، چې نظامي صنعت یې تر نورو غوره 
وي. هغوی دا درک کړه چې د صنعتي کیدو 
لپاره د ټولنې ماتړ ته اړتیا لري او د ټولنې 
په ځان  باید داسې جوړ شي، چې  روان 
کې د ابتکار، هڅې او سیالۍ احساس را 
پیدا کړي او په خلګو کې د جمعي روان 
د رامنځته کولو لپاره یو اغیزناک اسلوب د 
ښوونځیو جوړول وه. هغه دولتونه چې نن 
ورځ یو صنعتي قدرت بلل کیږي، هغوی 
د خپلو خلګو د روان جوړولو او د خپلې 
لپاره پر ساینسي تفکر او  ټولنې د روزنې 

تجربي فکر پانګونه وکړه او د مخترعینو او 
مفکرینو ماتړ یې وکړ. همدارنګه په بنسټیز 
ډول لویو نړیوالو هیلو ته د خپلو خلګو د 
رسیدو لپاره یې د ښوونځیو او پوهنتونونو په 
جوړولو الس پورې کړ او هغه یې پر خلګو 
جبري او عمومي کړل. په ښوونځیو کې د 
دوی د مذهبي آرزښتونو د تدریس تر څنګ 
به هلته رهبران، کارکوونکي او متخصصین 
روزل کیدل او وروسته به ټولنې ته وړاندې 
کیدل. دا سیسټم ددې المل شو چې ټولنه 
د فکر کولو لپاره وهڅول شي، خلګ فکر 

وکړي او نوښت رامنځته کړي.
وو،  برخه کې  په  افکارو  د  نوښت هم  دا 
او هم د ساینس په برخه کې، لکه څنګه 
چې د اسامي خافت په لومړیو کې هم 
خلګو تفکر ته لیوالتیا درلوده او تعقل به یې 
کاوه. دا تفکر د دې المل شو چې خلګو 

ابتکار، اجتهاد او اختراعاتو ته مخه کړه.
دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیدل، 
چې مسلمانانو د انحطاط په لوري ګامونه 
اخیستل. که څه هم الله سبحانه وتعالی 

پر مسلمانانو فرض کړې وه، چې له نورو 
مسلمانانو  پر  وکړي،  سیالي  سره  ملتونو 
زیات کړي،  وه، چې خپل قدرت  فرض 
د نړیوال قدرت او د اسام د اظهار لپاره 
هڅې وکړي، مګر حاکمان او مسلمانان 
ځانګړې  په  وه.  خبره  بې  څه  هر  دې  له 
کې  برخه  دې  په  حاکمان  مسلمان  توګه 
وروزي،  ټولنه  چې  شول،  پاته  بې تفاوتی 
ته  سیالۍ  سره  نړۍ  کفري  له  مسلمانان 
دې  لپاره  زیاتوالي  د  قدرت  د  وهڅوي، 
حرکت وکړي او د قدرت، اقتصاد، ساینس 
نن  وکړي.  فکر  دې  اړه  په  برخو  نورو  او 
ورځ چې په افغانستان کې ځینې ځوانان 
سبا  د  دا  کوي،  پورې  الس  ابتکار  په 
ورځې لپاره یو ښه زیرۍ دی، چې دولت 
پر  ابتکار  او  تفکر  او  واخلي  ځیني  ګټه 
یوه عام فکر بدل کړي. تر څو مو چې د 
سیالۍ ذهنیت او د هڅې او ابتکار روان 
عام کړی نه وي، تر هغه وخته موږ نه شو 
کوالی چې خپلواکي تر السه کړو، الهي 
او د  ته یې ورسوو  دین تطبیق کړو، نړۍ 
نړیوال نظم پر وړاندې ودریږو. د عامه رایې 
او عامه افکارو جوړول یوازې د تشویق او 
تبلیغاتو پر اساس نه شي کیدالی، بلکې 
دولت مکلف دی چې په دې ډګر کې په 
سیستماټیک ډول تمرکز وکړي او د ایماني 
لپاره  جوړولو  د  ذهنیت  رقابتي  او  ټولنې 

پانګونه وکړي.
په دې ورځو کې وینو چې د افغانستان په 
بیا بیلو برخو کې تخنیکي ابتکارونه او 
نوښتونه کیږي، عامو خلګو د دغو ابتکارونو 
ماتړ وکړ او دولت یې هم د تشویق لپاره تر 
یوې کچې اقدام وکړ، مګر د دغو مسایلو 
آرزښت تر دې هم لوی دی، چې یوازې 
بسنه  او هڅونه  تشویق  پر  د مخترع  دې 

وشي.

تخلیق  ابتدای  همان  از  متعال  خدای 
و آفرینش، همه خشک و تر و نشیب و 
فراز زندگی انسان را مقدر و معین فرموده 
هستی  جهان  این  ذرات  تمامی  و  است 
پدید  متعال  به قدرت و حکمت خدای 
آمده اند و طوری که می بینیم ادامه حیات 
می دهند و تمامی آنها زیر زره بین کنترول 

خدای متعال قرار دارند.
نابسامانی ها  از  سرشار  انسان ها  زندگی 
سردی  هم چنان که  است.  دشواری ها  و 
تابستان  و  زمستان  فصل های  گرمی  و 
و  تلخ  مختلف  حوادث  است،  ناگزیر 
ناگزیر  انسان ها  زندگی  در  نیز  شیرین 
مختلف،  پدیده های  این  می آید.  پدید 
خدای  آزمایش های  و  امتحانات  همه 
و  امتحانات  است.  بندگان  برای  متعال 
محنت ها،  صورت های،  به  آزمایش ها 
باء، رنج، مرارت، مشقت، اندوه، غصه، 
سختی،  رنج،  گزند،  عذاب،  آزار،  غم، 
گرفتاری، درد، ذلت، سختی، پریشانی، 
زحمت،  پر  کار  کشمکش،  تنگدستی، 
محصول رنج، اختال، مرافعه، محاکمه، 
در زندگی مردم می آید؛ محنت و امتحان 
در مجموع در مقابل راحت است و هر 
گونه محنتی سبب سلب راحت و آرامش 
آدمی می گردد. موالنای بلخ باستان این 
تسلسل امتحانات متنوع ترسیم نموده چه 

خوب می سراید:
سّر دل ها می نماید در جســـد
لحظه لحظه امتحان ها می رسد

و  فردی  به شکل  الهی گاهی  امتحانات 
گاهی به شکل گروهی ناظر به یک قوم 
شیوه های  است.  ملت  یك  به  ناظر  یا  و 
از  گاهی  متعال  خدای  امتحان گیری 
طریق  از  گاهی  و  شرعي  احکام  طریق 
از  گاهی  و  سامت  و  ثروت  و  نعمت 
است.  جانی  و  مالی  آسیب های  طریق 
یکی به فقر و بی نوایی امتحان می شود و 
دیگری به غنا و ثروت، یکی به مصیبت 
به  دیگری  و  می شود  امتحان  اندوه  و 

و  عافیت  با  یکی  و شادی،  نعمت  وفور 
به  دیگری  و  می شود  آزمایش  تنومندی 
امراض و بیماری، یکی به علم و دانش 
امتحان  محک  علمی  موفقیت های  و 
عبادت  توفیق  به  دیگری  و  می گیرد  قرار 
تصریح شده  کریم  قرآن  در  ریاضت.  و 
حسنات  طریق  از  گاهی  امتحان،  که 
از  و گاهی  و خیر و خوبی رخ می دهد 
با  قرآن  بدی ها.  و  شّر  و  سیئات  طریق 

از  تمحیص،  فتنه،  امتحان،  باء،  الفاظ 
چنانکه  است.  برده  نام  الهی  امتحانات 
را  شما  «ما  اند:   فرموده  متعال  خدای 
)در  خوبی ها  و  بدی ها  سود،  و  زیان  با 
زندگی دنیا به خیرات و شرور عالم مبتا 

 بیازماییم.«
َ
کنیم( تا شما را کاما

                                  )انبیاء: 35(
 خاقانی در باره ای این سلسله امتحانات 

می گوید:
ز خاقانی چه خواهد دیگر این دل

جز آن کو را به محنت ممتحن ساخت.
هر چند امتحانات الهی هماره از سوی 
زیادی  واکنش های  شوندگان،  امتحان 
تمامی  اما  باشد،  می داشته  دنبال  به  را 
نیاز  و  حال  با  متناسب  الهي  امتحانات 
امتحان شوندگان و مبتنی بر حکمت هایی 
است و اهدافی چون آشکارسازی باطن 
انسان ها و تربیت و پرورش مسلمانان و 

در نتیجه استحقاق بهشت و دوزخ را دارا 
است. چنانکه می بینیم، گروهی بی قراری 
نموده حتی کفر می ورزند و گروه دیگری 
صبر و شکیبائي پیشه می کنند و در ایمان 
و باور شان می افزاید و گاهی فراتر از آن 
رفته به شکر و رضایت و تسلیم در برابر 

کارهای خدای متعال روی می آورند. 
خاصی  گروه  و  فرد  به  امتحانات  این 
محدود نیست؛ بلکه عاوه از انسان¬ها، 

امتحان  شامل  نیز  ابلیس  و  فرشتگان 
هستند، مانند آزمون فرشتگان با سجده ای 
حضرت آدم علیه السام؛ امتحان ابلیس 
با تعظیم حضرت آدم علیه السام؛ پس 
از آن امتحان حضرت آدم و حوا علیهما 
السام با خوردن از درخت ممنوعه انجام 
انسان ها  تمامی  امتحان  همچنان  شد. 
غیر  و  انبیاء  عادی،  غیر  و  عادی  از  اعم 
انبیاء علیهم السام صورت گرفته است. 
قرآن چنین  ابراهیم علیه السام  در مورد 
صراحت دارد: »آنگاه که خدای ابراهیم 
او را با سخنانی )مشتمل بر اوامر و نواهی 
و تکالیف و وظائف و وسایل گوناگون( 
به  با تمام و کمال و  آنها را  او  بیازمود و 
مقام  او  برای  داد،  انجام  وجه،  بهترین 

امامت و پیشوایی عطا کرد«.
                             )بقره: 124( 

پیامبران  علیه السام  ابراهیم  بر  عاوه 

همچون یعقوب، یوسف، موسي، داود، 
سلیمان و ایوب و دیگران نیز به شکل های 
متنوعی، گاهی از طریق شرور و آفات و 
گاهی از طریق خیرات و خوبی ها مورد 
آزمون قرار گرفته اند. پیامبر معظم اسام 

در همین مورد می فرماید:
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه 
روایت می کند که من به پیامبر اکرم صلی 

الله علیه وآله وسلم گفتم:
مردم  میان  در  پیامبر خدا،  ترجمه:»ای 
سر  از  را  باها  شدیدترین  کسی  چه 
الله  صلی  اکرم  پیامبر  می گذارند؟ 
و  سخت ترین  فرمود:  وسلم  وآله  علیه 
شدیدترین باها و آزمایش ها را پیامبران 
پس  می گذرانند،  سر  از  السام  علیهم 
هرکس  ترتیب،  به  شان  پیروان  آنان  از 
داشته  خدا  نزد  ارجمندتر  مقام  که 
آزموده  شان  دین  میزان  بر  آدم ها  باشد. 
محکم  خود  دین  در  فرد  اگر  می شوند. 
سخت تر  نیز  او  امتحان  بود،  قوی  و 
اگر فرد در دین خود سست  می گردد و 
بود، بر میزان همان سستی دینش آزموده 
همراه  آدمی  با  هماره  باء  می شود. 
رها  حالی  در  را  او  اینکه  تا  می باشد 
هیچ  و  می رود  راه  زمین  بر  که  می کند 

گناهی نمی داشته باشد«. 
)محمد ترمذی، السنن، ح 2398(

قرار  الهی  آزمون  مورد  هرکس  پس 
می تواند قرار گیرد. هم وطنان ما نیز در 
آزمون های  مورد  تاریخ  از  برهه ای  این 
اقتصادی،  آزمون  دارند:  قرار  متنوعی 
بیکاری،  آزمون  داری،  دولت  آزمون 
در  آنهم  و  بیچارگی  و  فقر  ابتای 
اوضاع  دگرگونی  و...  زمستان  سرمای 
نیز  ناخوشی ها  و  خوشی ها  و  احوال  و 
نیمی از دائره ای ابتاهای خدای متعال 
خواهند  همه  آزمون ها  این  است. 
این ها  نتیجه،  در  ان شاءالله  و  گذشت 
آخرت  و  دنیا  و  دین  وسیله ای سعادت 

مان خواهد گردید.

 

حاضر  شرایط  در  زیستی  محیط  عمده  مشکات  از  یکی 
کمبود و نبود آب صحی مورد نیاز مردم ما است به خصوص 
در شهرهای بزرگ مثل کابل هشدارهای جدی مبنی بر کاهش 
شدید آب های زیرزمینی مورد استفاده شهریان آن قرار دارد، 
تخمین های صورت گرفته نشان می دهد که به طور مجموعی 
مصرف ساالنه آب های زیرزمینی برای حدود کم و بیش پنج 
و نیم میلیون باشنده کابل حدود صدمیلیون متر مکعب آب 
است که در حدود شصت میلیون متر مکعب آن را دوباره 
منابع زیر زمینی از باران ها تغذیه نموده و در نتیجه همه ساله 
کاهش حدود 40 میلیون متر مکعب آب را در بیانس دارد 
که با ادامه این چنین وضعیت و به اثر کاهش میزان بارندگی 
برف و باران فاجعه کمبود آب آشامیدنی در سال های پیش 
رو بیشتر گردد. بناًء برای جلوگیری از بحران کم آبی و تهدید 
جدی آن نیاز است تا تدابیر پیش گیرنده اتخاذ گردد. یکی 
از این موارد که بیشتر متوجه مسئوالن امارت اسامی است، 
باید وزارت های انرژی و آب، زراعت و آبیاری و شاروالی 
در دامنه های کوه ها و تپه های شهرها کانال های ذخیره ای 
را حفاری کرده تا آب های ناشی از بارندگی ها جذب زمین 
گردد. همچنان به منظور جذب آب هایی که در کانال ها و 
جوی ها از روی سرک های شهر جمع می گردد، در مسیر 
های اخیر آن چاه های عمیق حفر گردد تا در تقویت آب های 
زیرزمینی کمک نماید. حاال که در فصل چهارم و اخیر سال 
»زمستان« قرار داریم با توکل به لطف الله متعال شاهد میزان 

قابل ماحظه برف باری و بارندگی ها می باشیم. هم چنان 
مسئولیت بزرگ متوجه هموطنان ما نیز است تا از هدر رفتن 
آب های برف و باران تدابیری را خود مردم نیز اتخاذ نمایند. 
باید هر خانواده یک چاه به قطر یک متر و عمق 6-5 متر 
در حویلی و یا ساحه های سبزخانه های خود حفر نمایند و 
برای جلوگیری از خطر سقوط اطفال شان سر آنرا بپوشانند و 
در وقت بارش برف و باران جریان آب ناوه دان های بام های 
بیرون ساختن  از  آن هدایت دهند. هم چنان  در  را  حویلی 
برف از حویلی های خویش جلوگیری نمایند تا برف ها را 
در ساحه سبز انبار نمایند این کار باعث بلند بردن سطح آب 
های زیرزمین شهر و منطقه ما شده با این شیوه می توانیم در 
تقویت آب های زیرزمینی کمک نماییم. با این شیوه آب مورد 
نیاز را می توانیم از هدر رفتن جلوگیری و با تقویت منابع آن 
در صورت استفاده در سایر ایام آن را دوباره به آب های زیر 

زمینی برگردانیم.
شاروالی، با تطبیق سیستم کانالیزاسیون و با استفاده مجدد آب 
های مصرف شده در آبیاری و ذخیره سازی آن کمک کرده 
زیرا در حال حاضر با رشد زندگی شهرنشینی به شیوه مدرن 
استفاده از باک های رهایشی که همه سیستم های تشناب 
های عصری که متکی به استفاده بی رویه از آب عیار گردیده 
است. باید به سیستم کانالیزاسیون شهری وصل گردد. زیرا 
باک های رهایشی برای تخلیه سیستم آب های زاید از چاه 
های عمیق غیر جذبی استفاده کرده با تخلیه ماهانه فاضاب 
در بیرون شهر در نبود یک چنین سیستمی مقدار زیاد آب غیر 
قابل استفاده به مصرف می رسد. بناًء برای جلوگیری از بحران 
شدید کم آبی و نبود آب که هشدارهایی را متوجه هموطنان ما 
می سازد. باید همه ما دست بدست هم داده سعی نماییم تا با 
استفاده حد اقلی از منابع آبی موجود و استفاده غیر ضروری 
 
ً
 طوری که قبا

ً
از آب های زیر زمینی دست به کار شده اوال

تذکار  یافت در جمع آوری آب های برف و باران و آب های 
مسئوالن  نمایند.  اتخاذ  را  ذکر  قابل  تدابیری  شده  استفاده 
امارت اسامی، وزارت ها و نهادهای سکتوری نیز مکلفیت 
های خویش را متوجه بوده در حقیقت این هم یک مبارزه 
ما  از ضایع شدن آب که  قوی است در قسمت جلوگیری 
انجام خواهیم داد. پس بیایید وظیفه ایمانی و وجدانی خود را 
در مقابل کشور و هموطنان خویش ایفا نماییم. نباید دساتیر 
منابع خدادادی و  نبوی)ص( در مصرف  قرآنی و احادیث 
نعمت های بزرگ الله)ج( که یکی از آن آب که ماده مهم 
حیات طهارت و پاکی است از اسراف و آن جلوگیری نماییم 
و در مصرف آن حد اعتدال را رعایت و با آگاهی دهی در 
جهت حفاظت از این منابع دست به دست هم داده در بحران 
کم آبی و یا نبود آب جلوگیری گردد. در کنار استفاده موثر از 
آب در جهت حفظ پاکی و سامت آب بکوشیم و از اسراف 

 جلوگیری کنیم.
ً
آن جدا
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حامده صدیقی
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 لیکوونکی: فرید احمد )مبارز(

آب از نعمت های بزرگ 
الله)ج( است و  از اسراف 

آن بايد جلوگیری کرد

اگــر فرد در دین خــود محکم و قوی 
بود، امتحان او نیز سخت تر می گردد و اگر فرد 
در دین خود سست بود، بر میزان همان سستی 
دینش آزموده می شــود. بالء همــاره با آدمی 
همراه می باشد تا اینکه او را در حالی رها می کند 
که بر زمین راه می رود و هیچ گناهی نمی داشته 

باشد«. 

در آزمون زندگی

د ملتونو د پرمختګ راز په علم او صنعت کې دی!



افغانستان از گذشته ها بدین سو  بعنوان 
شود  می  شناخته  زراعتی  کشور  یک 
خشک،  میوۀ  را  آن  پیدا وار  بیشتر  که 
تشکیل  حیوانی  و  نباتی  فراورده های 
نیز  آن  اقام صادراتی  بیشتر  می دهد و 
باوجود  باشد.  می  زراعتی  فراورده های 
انواع  کشت  پسین  های  سال  در  که  آن 
نباتات در بسیاری از مناطق کشور ترویج 
گردیده است و همین گونه، باغداران به 
پرورش انواع نهال های مثمر و غیر مثمر 
در مناطق مختلف کشور می پردازند. با 
آن که باغداران و زمین داران محصوالت 
خوبی از باغ و زمین خویش برمی دارند 
فروش  برای  مناسب  های  بازار  نبود  اما 
است  گردیده  باعث  محصوالت  این 
را  خویش  محصوالت  نتوانند  آنها  که 
به وقت معین آن  به فروش برسانند در 
زمان  گذشت  با  آن  محصوالت  نتیجه 
بابت  این  از  نمی توانند  و  گردیده  فاسد 
مفاد خوبی بدست آرند، نبود سردخانه 

ها سبب گردیده تا باغداران و زمین داران 
نتوانند محصوالت خویش را بویژه میوه 
بیشتر  زمان  برای  را  سبزیجات  و  جات 
نگهداری نمایند از این رو، آنها مجبور 
قیمت  به  را  خویش  محصوالت  تا  اند 
محصوالت  ورنه  رسانند  بفروش  پائین 
استفاده  قابل  غیر  و  شده   فاسد  آنها 
تا  از دولت می خواهند  آنان  می گردد.  
شان  های  فرآورده  بهتر  نگهداری  برای 
داده  قرار  آنان  اختیار  در  ها  سردخانه 
فراورده  وجه احسن  به  بتوانند  تا  شود 
های خویش را نگهداری نمایند و به این 
ترتیب در وقت معین آن را به بازار عرضه 
بازار  نبود  برسانند.  بفروش  و  نموده 
مناسب برای فروش محصوالت زراعتی 
چالش دیگری است که باعث دلسردی 
کار  و  کشت  از  داران  زمین  و  باغداران 
شود. از این رو، آنان خواهان آن اند که 
نهادهای مسئول زمینه انتقال محصوالت 
آنان را به بیرون از کشورفراهم سازند. تا 

قیمت  به  را  خود  محصوالت  دهاقین 
مناسب به فروش رسانند.

مناطق  در  شود  می  دیده  که  طوری   
مختلف کشور زمین های زیادی بدون 
های  بیابان  به  و  شده  رها  برداری  بهره 
در  اند،  شده  تبدیل  وعلفی  آب  بی 
هدف  به  مسئول  های  نهاد  که  صورتی 
بهره برداری از این زمین ها برای کشت 
انواع درختان مثمر  نباتات، غرس  انواع 
از  و غیرمثمر استفاده نمایند، می تواند 
و  آید  بدست  بیشتری  مفاد  طریق  این 
زمینه اشتغال برای بسیاری از باشندگان 
اگر  یعنی؛  گردد.  مساعد  سرزمین  این 
و  آبیاری  هدف  به  مسؤول  نهادهای 
های  آب  از  ها  زمین  این  برداری  بهره 
جاری کشور استفاده نمایند و آب مورد 
نیاز این زمین ها را از طریق حفر کانال 
ها، جوی ها، کاریزها و اعمار بند های 
های  زمین  که  نمایند  تأمین  گردان  آب 
داد. خواهند  خوبی  حاصل  مذکور 

که  دارد  امکان  بیشتر  در صورت تاش 
فراوردهای  تولید  در  بتواند  افغانستان 
مرفوع  را  خویش  نیازمندی  زراعتی 
کشور  از  خارج  به  برعاوه  و   ساخته 
نیز فراوردهای زراعتی خویش را صادر 
نمایند واز این طریق مفاد خوبی بدست 

آورند.                            
توانسته  افغانستان  در  که  زعفران  کشت 
زعفران  و  بدهد  خوبی  حاصل  است 
میان  در  خوبی  شهرت  از  افغانستان 
برخوردار  جهان  و  منطقه  کشورهای 
برای  خوبی  بدیل  تواند  می  است 
با کشت  داران  زمین  و  باشد  خشخاش 
مفاد  می توانند  کشور  داخل  در  زعفران 
از  گونه،  همین  آرند  بدست  بیشتری 
دهاقین  نیز  زیتون  درخت  پرورش 
آرند.  بدست  فراوانی  سودی  می توانند 
این را نباید از یاد برد که احیای جنگات 
درکشورمی تواند  وپسته  جلغوزه  مانند؛ 
خیلی ها برای رشد اقتصاد کشور مؤثر 
باشد، از این رو، الزم است که نهادهای 
پسته  احیای جنگات  به هدف  مسئول 
و جلغوزه، پرورش درختان بادام و سایر 
کشور  مختلف  نقاط  در  جات  میوه 
و  دست گیرند  روی  را  الزم  های  برنامه 
تولید  مثبتی دربخش  گام  ترتیب  این  به 
شود،کشت  برداشته  زراعتی  فراوردهای 
پنبه که یکی از الیاف های مهم بحساب 
صنعت  در  که  نباتات  سایر  و  آید  می 
مفاد  می تواند  دارند  بیشتری  کابرد 
رشد  زمینه  در  و  آرد،  بدست  بیشتری 
اقتصادی مؤثر واقع گردد.                                    

توانیم  می  گفته  نیز  مالداری  دربخش 
بیشتر  و  دارد  طوالنی  سابقۀ  افغانستان 

باشندگان این سرزمین   صفحه 7

یکتن  قاطع،  محمدرفیع  استاد 
آلودگی  درمورد  کابل  ازباشندگان 

هوای شهرچنین ابرازنظرنموده است:
   آلودگی هوا عبارت ازحضورگرد وخاک، 
دود ویا بخار  با خواص های مشخص و 
زنده  و  نبات  تواند حیات  که می  متداوم 
کمبود  باشد.  می  به خطراندازد،  را  جان 

نقلیه  وسایط  وگذار  گشت  سبز،  ساحه 
درجاده هایی که خامه اند، موترهایی که 
است  سررسیده  به  شان  استهاک  دوره 
دارند.  نقش  هوا  درآالیندگی  همه  اینها 
های  وکنارجاده  گوشه  در  زباله ها  تراکم 
غیر  های  بدرفت  نهرها،  اطراف  فرعی، 

معیاری ودرنظرنگرفتن کانالیزاسیون فنی 
دراعمار بلند منزلها همه در آلوده ساختن 

آب وهوای شهر تأثیر منفی دارند.
محتکرین که رشتۀ اقتصادی ونبض بازار 
را درگروخوددارند، تاتوانستند بهای مواد 
محروقاتی را یکی پی دیگر به اوجش بلند 
اقتصادی  توانایی  که  هموطنانی  کردند. 

دارند ازاستعمال زغال سنگ درمنازل خود 
به هیچ عنوانی دریغ نمی کنند. اما بیشترین 
افرادی که توان خرید زغال سنگ، چوب 
ازلباس  مجبوراند  ندارند  را  ویازغال 
کارتن  ویا  رابر  پاستیک،  کهنه،  های 
و... که برای گرم ساختن کلبه های خود 

استفاده می نمایند. این معضلی است که 
جلوگیری آن غیرممکن به نظرمی رسدو 
درآلوده ساختن هوای گوارای شهر نقش 

تأثیرگذاری دارند.
تسخین،  وسیله  یگانه  که  برق  انرژی   
مي  تشکیل  هارا  خانواده  وپز،  پخت 
است.  گردیده  کمیاب  اواخر  درین  داد 
نسبت  ببینید  که  را  اش  صرفیه  بل  اما 
بی  روزهای  در  دوام داربرق  جریان  به 
است.  گردیده  دوبرابرمحاسبه  برقی، 
این معماییست که هیچ کس به حل آن 

پرداخته نتوانسته است. 
شهرآهسته  فضای  باران  و  درنبودبرف 
غبارفرومی  گردو  طوفان  کام  به  آهسته 
اندازه  به  غبار  و  گرد  طوفان  این  رود. 
سازد   می  متأثر  را  زیست  محیط  فضاي 
از شهر ساحه  نقطه ای  در هیچ  گویا  که 
ویا جاده یی پخته نباشد. دیده مي شود که 
از هرگوشه و کنار جاده ها فوران هایي از 
خاك، دود و غبار بلند گردیده، هواي پاک 

را آلوده مي گرداند. 
محیط  درقبال  همشهریان  توجه  عدم 
آورده  میان  رابه  مشکات  این  زیست 
هموطنان  از  هرکدام  زیرا  است. 
 500 از  حداقل  خانه  یک  مادرساختن 
هزارافغانی تاده ها ملیون افغانی مصرف 
می کنند، اما ازخریدپنج اصله نهال طفره 
اگرهرکدام  نمایند.  غرس  که  روند  می 
ماپنج اصله نهال درحویلی وکوچه خود 
توجه  آن  وآبیاری  ودرنگهداری  غرس 

نماییم حساب آن از میلیون ها اصله نهال 
درسال بیشتر می شود. 

وهمشهریان  خود  سامتی  به  کمی  اگر 
محیط  قبال  در  باید   داریم  توجه  خود 
دهیم.  انجام  را  خود  مسئولیت  زیست  
احیای  خاطر  به  طبیعت  که  درحالی 
دارد،  قوی  اراده  یک  خود  دوباره  حیات 
بایک  کردو  حرکت  باید  آن  با  هماهنگ 
محل  وطن،  درشکوفایی  متین  عزم 
ومنطقه خود اقدام عملی نمود. بیشتر از 
شهرکابل  در  مسکوني  محل  درصد   70
خارج از ماستر پان  اعمار گردیده است. 
دربعضی ازین قسمت  شهر نه تنها دولت 
حفاظت  به  هم  محل  مردم  خود  بلکه 
ندارند.  چنداني  توجه  آن  زیست  محیط 
ازیك طرف عدم پروگرام نهالشاني وعدم 
به  دیگر  جانب  از  و  سرسبزي  به  توجه 
پاك کاري زباله ها درین مناطق از طرف 
مسکونین  برخی  طرف  از  ویا  شاروالی 
محل اهمیتی داده نمي شود.  این معضل 
خود به آلود گي محیط زیست مي افزاید. 
بناءً  درین قسمت توجه مسئولین محیط 
زیست، شاروالي کابل و باشند گان عزیز 
محل را خواهانیم، امیدواریم که دست به 
دست هم داده درپاك کاري شهر، محل و 

منطقه خود سهم فعال بگیرند.
عزیز  ازشهریان  یکتن  نافع  الله  عزت 
آن  از  آلودگی هوا وجلوگیری  درمورد 
توسط اعمار ساحۀ سبز ویاغرس نهال 
درمحیط زیست نظرخودرا چنین ابراز 

نمود: 
وسیلۀ  به  شهری  درمناطق  هوا  آلودگی 
وسایل دود زا و فعالیت کارخانه ها، حمام 
بلند  های  ومرکزگرمی  ها  پزی  گچ  ها، 
به وسیله زغال سنگ تسخین  منزلها که 

می گردد)درصورتی که    صفحه 6 
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زراعت در افغانستان
استادخواجه میر :

افتخار کسب چهار مدال 
در مسابقات خارجی را دارم

عبدالحلیم باخرد

ورزش پرورش اندام ، اساس و تهداب همه رشته های ورزشی 
است. وقتی یک ورزشکار به قله های بلند موفقیت و محبوبیت 
میرسد که بدن سالم، قوی و آماده جذب مواد غذایی و پروتینی 
را داشته باشد، و این همه زمانی نصیب یک مبتدی» تازه کار« 

میگردد که ورزش را از تهداب آن تحت نظر مربی آغاز نماید.
قهرمانان و چهره های مطرح ورزشی را در سطح بین المللی 
زندگی  اصلی  برنامه  از  جزء  را  سازی  بدن  که  داریم  سراغ 
ورزشی خود ساخته اند. در کشور ما افغانستان هم ورزشکاران 
به بدن سازی اهمیت زیاد قایل بوده و از آن در راه رسیدن به 
اهداف شان» که همانا رسیدن به مقام های قهرمانی است « ،  

استفاده می نمایند. 
در این شماره حرفه ایی داریم با یک تن از مطرح ترین چهره 
های ورزشی رشته پرورش اندام و ورزش پاورلفتنگ » مردان 
رشته  این  رشد  راستای  در  را  عمری  که   ،» افغانستان  آهنین 

ورزشی و تربیت سالم ورزشکاران سپری نموده است.
استاد خواجه  اندام،  بشاش و خوش  تنومند،  این جوان 
اندام  پرورش  کلپ  ینر  تر که  او  می باشد.  مجاهد  میر 

یاران حمید می باشد، می گوید: در سن 22 سالگی به بدن 
مسئولیت  ضمن  اکنون  و  آوردم؛  روی  پاورلفتنگ  و  سازی 
مربیگری کلپ یاران حمید، ریاست فدراسیون پاور لفتنگ و 

مردان آهنین افغانستان را نیز به عهده دارم.
استاد خواجه میر مجاهد می افزاید: وقتی به تمرینات ورزشی 
به صفت یک مبتدی پرداختم، تعدادی کثیری از ورزشکاران 
کشور ما ، در سطح ملی و بین المللی می درخشیدند، و این 
درخشش آنان سبب شد تا مصمم تر شوم ، و رویایی یک بدن 
قوی ، زبیا و قهرمانی را در ذهن می پرورانیدم، همین تصمیم و 
عاقه مندی سبب شد که به آرزویم برسم. تا کنون در مسابقات 
های  مقام  کسب  آن  نتیجه  که  ام،  نموده  اشتراک  متعددی 
قهرمانی  مدال  یک  خارجی،  مدال  چهار  دریافت  قهرمانی، 

داخلی، تحسین نامه و تقدیر نامه ها از مراجع مختلف است.
با وسایل  یاران حمید مجهز  که کلپ  میدانم  آوری  یاد  قابل 
خیلی مدرن و قبول شده عصر و زمان کنونی است؛ که یک 

مبتدی می تواند در کوتاه ترین وقت، بیشترین نتیجه را بگیرد.
خواجه میر مجاهد، که تجربه درخشان وسابقه طوالنی در  
 رشته های ورزشی و بخصوص پاورلفتنگ دارد، در پاسخ 

به پرسشی چنین گفت:  
افزون کلپ های ورزشی به خصوص کلپ های  ایجاد روز 
بدن سازی  در شرایط کنونی که تعدادی از جوانان کشور به 
مواد مخدر معتاد شده اند ، می تواند موثر واقع گردد. ورزش 
می تواند نجات دهندة افراد جامعه از معتاد شدن به مواد مخدر 
اند  باشد. چنانچه گفته  ، فساد اخاقی و حتا جرایم جنایی 
:» در هر محلی که کلپ ورزشی ایجاد گردد، دری از زندان 

مسدود می گردد.
کلپ  در  را  ورزشکار  ها  صد  مفکوره،  این  داشت  بادرنظر 
پرورش اندام یاران حمید دور هم جمع نموده،  و می خواهم 
در راستای بدست آوردن افتخارات ورزشی، بدن سالم و قوی، 
دوری از مخدرات ، فشار های روانی و... فعالیت بشردوستانه 

نمایم. 
میتواند شروع  که کدام حرکات  پرسشی  به  رابطه  در  وی 

خوبی برای ورزش اندام باشد چنین گفت:
تمریناتی برای تقویت عضات دست، پا، سینه و شکم صورت 
می پذیرد ؛ و هم حرکات ساده کششی و برداشتن چندین و 
چند باره وزنه ها و دمبل ها را شامل می شود، و استمرار در 
این تمرینات است که سبب می شود ورزشکاران اضافه براینکه 
عضاتی پرحجم، سرشانه هایی وسیع و بازو و پاهایی برجسته 
داشته باشند، اصل و نیاز آمادگی جسمانی برای شان حاصل 
گردد. حرکات کششی و بلند شدن روی دست براساس فشار 
گاه  و  مکرر  طور  به  کار  این  انجام  و  بازو  عضات  به  وارده 
آن  از  بیش  تا ۸۰ثانیه و حتی  بار در مدت ۶۰  تعداد ۵۰  به 
 آغاز خوبی برای تمرینات روزانه به حساب می آید. این 

ً
معموال

حرکات کششی باعث باز و پرحجم شدن عضات ورزشکار 
 و افزایش حجم اکسیجن گیری وی در ابتدای تمرینات روزانه

 می شود.

جهان ورزش 

نجیب الله متین 

شهروندان کابل: 

           دست به دست هم داده درپاکی شهرخود سهم فعال گیریم
شفیق

   با ورود  سرمای زمستان که بسا مشکالت را به همراه دارد، اکثریت هموطنان ما با آن که توان خرید مواد تسخین را ندارند در 
مقابل  فشار طبیعت و روا داری ظلم وتعدی همنوعان خود با قیمت جان به مقابله برخواسته اند. ازطرفی آلودگی هوا درشهر، 
امکان تنفس راکه  یگانه منبع حیات است ازمردم درحال ربودن است، تأثیرناگوار سردی و ازدیاد هوای آلوده انواع بیماری را 
درمیان مردم به وجود آورده است. درین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت وشنودی داردباچندتن همشهریان عزیز که 

فشرده آن حضورمطالعه کنندگان روزنامه تقدیم می  گردد: 



... روز هادرگذربــود  »قاف نی«امروز 
و فردا بــه فرمایش مــادر فضلو وعده و 
وعید می داد. رنــج روزگارتنهایش نمی 
گذاشت. عدد روزماه که از۱۵ و۱۶ می 
گذشــت، انتظار کودکانش پیهم  بیشتر 
می شــد.  هرصبــح بایك عالــم امید 
وشــام را بادنیای یأس به سر می رساند. 
روزی با لبان پرخنده که ســابقه چندان 
نداشت صدازد: » بچابریم که ماش آمده 

)معاش(«  
 همکاران ناگزیر»قاف نی« را  همراهی 
وباردیف کــردن چوچه های تکنالوجی! 
بندوباری مراجعین  ازبی  خواســتیم که 
درامان باشــیم. ذریعه ســخنگوی دفتر 
اطاعاتــی توزیع پول به مســند انتظار، 
رهنمایی شــدیم. اتاق میزبان، صدهاتن 
مهمان را درخود جاه داده بود. یکی می 
گفت ودیگری ســرمی جنباند. آهســته 
آهســته عقربة ســاعت به  چهار عصر 
نزدیك می شــد. حوصلــه » قاف نی«  

درحال به سررسیدن !؟ 
ناگهان صدایی بلندشد که پول خاص 

شد. شایقین فردا بیایند. 
»قاف نــی« مانند مار زخمی فش میزد 
وتاو می خورد! خواســت کــه ماجرایی 
ازبانک خارج  بامانع همکاران  برپاکند، 
شــدیم. »قاف نی«کیســه هــای چپ 
وراســت  خودرا وراندازکرد. پولی به نظر 
نمی رسید. لحظه ای به سکوت غمگین 
فرورفــت. باکمک های ســخاوتمندانه 
گردید  جمعــاوری  برایش  پول  مقداری 
تامشــکل خودرا رفع نماید.  »قاف نی« 
خواســت مقداری را کرایه موتر ومتباقی 
را ُنقل چوبی )ُپله( به کــودکان قدونیم 

قدش به خاطــر حفظ آبرو صرفه جویی 
کند. نسبت تراکم راکبین بعد از ساعاتی 
انتظار خودرا به پایدان موتری چســپاند، 
تا به منزل برسد. صدای نگران گوشهارا 

نوازش کرد.
»قــاف نی« که ماننــد چنگک قصاب 
بــه پایدان موتــر آویزان بود، خواســت 
پول نگران را آماده ســازد که دســتش از 
اخیرجیبش سربدرکرد. دانست که کیسه 

بران پولش را ربوده اند. 
»قــاف نی«که خواســت نگــران را از 
حالش واقف ســازد، ولی کتــره وکیانه، 
او رامجبور ســاخت تاپیــاده راه منزل را 

درپیش گیرد. 
مادر فضلو که ازناوقت رســیدن شوهر 
سراسر کوچه را مشــاهده می کرد، دید 
از میــان گردوخاك ســروکله »قاف  که 
نی«  پیدا و بادستان خالی وحال پریشان 
نزدیــك ونزدیك ترمی شــود، بیدرنگ 

صداکرد:
 »بچا ُپت شوین که َبَبو آمد َبَبو!« 

کودکان کــه اولین بار نام َبَبوراشــنیده 
بودند همه فرارکردند.

خانمش گفــت: »اومردکه ده قدیم می 
گفتن هیچ چیزی اگه نیافتی یکدانه سنگ 
ازراه بگی وبه خانه بیا، دست خالی نیا؛ 

خاك ده ای ماموریت که توداری!«  
»قاف نی« که جوابی نداشــت  سنگ 

صبر به دل بست به گوشۀ خانه لمید. 
آهســته آهســته »قاف نی« به سکوی 
خیال فرومیرفت. لحظۀ باورنکردنی بود 
!؟ دیدکه خود عقب میز درحال بررســی 

اوراق کاراست. 
مازم دفترش صداکــرد:» مدیرصیب 

مدیرصیب ! ماش آمد) معاش(« 
نــی« گفت اوســرچك شــده  »قاف 

صدایش کن.  
لحظۀ بعد تحویلدار باخریطه پول وارد 

دفترشد. تحویلدار که معاش او را ترتیب 
می نمود، مازم صداکرد: 

»اوتحویلدارصیب پیســه کونه مونه ره 
نتی که مدیرصیب قارمیشه!!« 

»قاف نی« به توصیــه های مادرفضلو 
اولویــت داده روانه بازارگردید. به دروازه 
خانه که رســید هردودســتش پراز مواد 
خود  باپشــت  دورداده  خــودرا  بندبود. 

دروازه را کوبید.
 مادرفضلــو درب را بازنمــود. دیدکه 
»قاف نی« پرو پیمانه بازگشته، صداکرد: 

بچا! او بچا!
 بیایید!

 پدرجان آمد! 
ماه تابان آمد!

 هردو دستانه ببین!
 ملم جان آمد!

کودکانش هرکدام خریطه را ازپدرگرفته 
داخل رفتند.

مادرفضلو دست شــوهرراگرفته بانازو 
نوازش به طرف خودکشاند وگفت: 

عزیزم! بسیاردوستت دارم!
 »قاف نی« که بعدروزها چنین نوازش 
را نصیــب شــده بــود، باصــدای بلند 

اظهارکرد:
من هم دوستت دارم عزیزم! 

درین هنگام چیزی به ســرش اصابت 
بیدارگشــت.دیدکه  کردکــه  ازخــواب 
مادرفضلو با بالشــت به ســرش وارکرده 

وصدایش خانه را گرفته است.
مادرفضلو گفت: 

» او مفلس خوشــال!!  ده خانیت دال 
پیدانمیشه دال بازی کنی! ده پیری عاشق 

شدی َعه !؟ و.....«

اهمیت اسباب بازی ها، در توسعه مهارت کودکان

ســاعت تیری و اســباب بازی ها، برای 
کودکان بسیار مهم می باشــد، به طوری 
که آنها بیشترین ساعات بیداری خود را به 
بازی و فعالیت می پردازند، کودکان زمان 
بازی را بسیار دوست داشته و این زمان را  
بر هر چیز دیگری مقدم می دارند. انتخاب 
اسباب بازی مناسب برای کودکان در هر 
سنی بسیار حایز اهمیت است. به طوری 
که بهترین و مناســب ترین اسباب بازی 
برای کودکان به ویژه در سنین پیش از رفتن 
به مکتب، اســباب بازی های آموزشــی 
است. چرا که این گروه از اسباب بازی ها 
موجب پرورش تفکر، تخیل، ســرگرمی، 
لذت و مهم تــر از همه یادگیری در کودک 
می گردد و او را با مفاهیم و دنیای پیرامون 
آن آشنا می سازد. عاوه بر این ها، اسباب 
بازی باید از ایمنی و کیفیت الزم برخوردار 
باشــد. به اعتقاد روان شناسان کودک، اگر 

اسباب بازی های کودکان به دقت انتخاب 
شــوند، موجب ارتقای کیفیــت بازی و 
رشد کودک می گردند. اسباب بازی های 
آموزشی، نقش بســزایی در رشد کودکان 
ایفا می نمایند. این اسباب بازی ها موجب 
باال رفتن هــوش، مهارت های اجتماعی 
و هم چنین رفتارهای احساســی کودکان 
می گردند. این گونه اسباب بازی ها طراحی 
شده اند تا دید وســیع تری در گروه های 

سنی مختلف ایجاد نمایند. 
هدف از اســباب بازی های آموزشی: 
به طور کلی اسباب بازی های آموزشی 
دو هــدف عمده دارند. یکی ســرگرمی 
و دیگری توســعه مهارت های کودکان، 
 روشن است. کودکان 

ً
اولین هدف کاما

دوســت دارند که بازی کننــد، بنابراین 
تمام اســباب بازی های آموزشی، برای 
اینکه  کودکان جنبه سرگرمی دارند مگر 

کــودک، خــود تمایلی به بــازی کردن 
نداشــته باشــد. دومین هدف اســباب 
مهارت های  توسعه  آموزشی  های  بازی 
برای  این هدف  اما  کودکان می باشــد. 
 واضح  و روشــن نیست. 

ً
همگان کاما

بیشــتر والدین فکــر می کنند کــه تنها 
هدف اسباب بازی ها تفریح و سرگرمی 
بازی  آنها نمی دانند که اسباب  اســت. 
های آموزشــی برای کمــک به آموزش 

بهتر کودکان طراحی شده اند. 
اســباب بازی های علمی و طبیعی: 
اســباب بازی های علمی برای این گروه 
ســنی، دنیایی از علم هســتند. این گونه 
اســباب بازی ها این چانسش را به کودک 
می دهند که دنیای اطراف را کشف کرده و 
دامنه دانستنی های خود را افزایش دهند. 
اما متأسفانه والدین هنگام انتخاب اسباب 
بازی، کمتر به دنبال خرید این گونه اسباب 

بازی ها هستند.
بازی های حل مسأله: امروزه 

بازی های حل مســاله در اشکال و ابعاد 
مختلف به وفور در بازار یافت می شوند. 
کیفیت و طراحی آنها نیز روز به روز بهتر 
و متنوع تر می شــود. حل مسأله با توجه 
به ماهیتی که دارنــد قدرت تمرکز، تفکر 
خاق و منطقی را در کودکان افزایش داده 
و کودکان را وادار به تفکر می کنند. کودک 
با تمرکز بر روی حل مسأله به راحتی قطعه 
هــا را جابجا کــرده و آن را حل می کند. 
به طوری کــه در بعضــی مواقع موجب 
حیرت والدین خود می شــود. بازی های 
حل مساله بهترین نوع اسباب بازی های 
آموزشی برای کودکان سنین پیش از رفتن 
به مکتب هســتند. زیرا  آنها چند بُعدی و 
قابــل لمس هســتند، مدل های مختلف 
برای ســنین مختلف وجود دارد و کودک 
می تواند به تنهایی و یا با دوســتان خود به 

بازی بپردازد.
لگو: لگوها قطعاتی هستند که کودکان 
از طریــق متصل کردن آنهــا به یکدیگر، 
اشکال مختلفی را می ســازند. این بازی 
بسیار مورد توجه و عاقه کودکان می باشد. 
لگوها بــه تفکر، ابتکار و خاقیت کودک 

کمک بسیاری می نمایند.
تخته سیاه: تخته سیاه یکی از انعطاف 
پذیرترین اسباب بازی های گروه کوچک تر 
ها اســت که برای رشد خاقیت کودکان 
بسیار مفید هستند. کودک از طریق تخته 
سیاه، نوشتن و نقاشی کردن را تجربه کرده 
و نقش افراد مختلف به ویژه معلم را بازی 

می کند. 
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باغچه  شعر،  ادب  و هنر  و زندگی
صحت

دکمـکیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

طنز:  مفلس خوشال 
ایجاد  سبب  خونی  سلول های  تولید  روند  در  اختال 
سلول ها  شرایطی،  چنین  در  می شود.  خون  سرطان 
و  دهند  انجام  را  خود  طبیعی  کار  نمی توانند  دیگر 
ممکن است تعدادشان بسیار زیاد و خارج از کنترول 
خود  به  مربوط  کار  نمی تواند  خون  بنابراین  شود. 
علیه  نمی تواند  مثال  برای  دهد.  انجام  به درستی  را 
را  یک زخم  از  ناشی  یا خونریزی  بجنگد  ها  عفونت 

مهار کند.
انواع سرطان خون کدام اند؟

سرطان خون به طور کلی به سه  گونه تقسیم می شود: 
لوسمی، لنفوم و میلوم.

سرطان  انواع  از  تعدادی  دسته ها  این  از  هر کدام  در 
خون قرار دارند که در هر  یک سلول خاصی از خون 
درمان،  عائم،  خون  سرطان  هر  می شود.  درگیر 
توضیح  که  دارد  را  خود  خاص  نتیجه  و  گاهی  پیش آ

همه آنها در این نوشتار نمی گنجد.
سرطان خون، حاد یا مزمن

سرطان های خون ممکن است به لحاظ زمانی دو نوع 
باشند:

سرطان خون حاد:
واقع  ناگهانی  حمله  مورد  بدن  گویی  که  نوع  این  در 
سریع  و  دارد  تندی  رشد  خون  سرطان  می شود، 

گسترش می یابد.

سرطان خون مزمن:
و  دارد  آهسته ای  رشدی  روند  خون  سرطان  نوع  این 
بلند مدت  “تنبل” سرطان است و در  نوع  به اصطاح 

گسترش می یابد.
سرطان خون دوران کودکی

هم  و  کودکان  هم  خون،  سرطان  دسته های  از  برخی 
برای  درمان ها  و  عائم  می کند.  درگیر  را  بزرگساالن 
به همین  و  دارد  تفاوت  هم  با  کودکان  و  بزرگساالن 

دلیل الزم است شرح آنها جداگانه بیان شود.
منشاء سرطان خون کجاست؟

آجرهای ساختمان بدن ما، سلول نامیده می شوند. هر 
سلول های  از  تعدادی  بدن  تمامی  در  ثانیه  هر  و  روز 
قدیمی از بین می روند و سلول های تازه جایگزین آنها 
می شوند. البته در خون شناسی، به سلول در اصطاح 
گلوبل هم گفته می شود مانند گلوبل سفید که در واقع 

همان سلول سفید است.
نام مخفف  با  که  دارد  وجود  ماده ای  هر سلول  درون 
یک  حاوی   DNA واقع  در  می شود.  شناخته   DNA
سری کد است که رشد، رفتار و مرگ سلول را کنترول 
که  است  تشکیل شده  از چند بخش   DNA می کند. 
درون  ژن ها  ژن.  می گوییم:   DNA از  بخش  هر  به 

کروموزوم های سلولی بسته بندی می شوند.
سلول های بنیادی موجود در مغز استخوان، سلول های 
سلول های  در  ژن ها  اگر  می آورند.  به وجود  را  خونی 
تولید  در  اختال  شوند،  )جهش(  تغییر  دچار  بنیادی 
چنین  در  می شود.  آغاز  مربوطه  خونی  سلول های 
شرایطی سلول های خونِی به وجود آمده رشد بدی دارند 
و غیرطبیعی هستند یا در زمانی که باید بمیرند، از بین 

نمی روند و تعداد آن ها غیرقابل کنترول می گردد.
که  سلولی  نوع  پایه  بر  خون  سرطان های  دسته بندی 

دچار اختال می شود است.

سرطان خون
 چیست؟

داکتر گل رحمن طاهری 

یعقوب کوهکن

ن- فروتن



اطاعیه به کرایه دهی
شرکت سهامی افســوتر یک دربند حویلی 
به مســاحت ۴۳۵۵ متر مربع واقع هودخیل 
جوار ریاســت انکشــاف دهــات کابل که 
متصل به ســرک عمومی کابــل –جال آباد 
موقعیت دارد و دارای مشــخصات ذیل می 

باشد.
دفتــر اداری ، اطاق صالون، ۱۲ باب اطاق 
دارای تشــناب عصــری در دو موقعیت دو  
باب دهلیز ، دو باب تشناب عصری مستقل 
، کمپلکس ســاحه حوض آب بازی شــامل 
)مهمانخانه( ســه باب هنگر مختلف السایز 
و تانــک ذخیره تیل را از طریــق داوطلبی به 

کرایه میدهد.
اشــخاص حقیقی و حکمی که خواهش به 
کرایه گرفتن آنرا داشــته باشند درخواستی و 
آفرهای خویش را بعد از نشر اعان الی ۲۱ 
روز به ریاست افسوتر واقع کوچه گلفروشی 
شــهر نو کابل ســپرده ، خود و یــا نماینده 
قانونی شان ساعت ۱۰ قبل از ظهر در جلسه 
آفرگشایی حاضر شوند. شرطنامه را ماحظه 
کرده میتوانند ، تضمین اخذ میگردد.۳۷۰۷

 ***
اطاعیه تغیر مالکیت

مکتوب شماره ۱۱۵۲۸ مورخ ۱۴۴۴/۶/۱۰ 
وزارت محتــرم تجــارت و صنایع شــرکت 
تجارتی به شــرح ذیل به این اداره مواصلت 

نموده :
تشبث سمیع ســتانکزی لمتد دارنده جواز 
تجارتــی ۱۰۳۴۶ محتــرم ادریــس فرزند 
عبدالحکیم به حیــث رئیس جدید و محترم 
محمــد عظیم فرزنــد محمد زمــان معاون 

تشبث تعین گردیده.
افراد و اشــخاص که در مورد ادعای داشته 
باشند درخواست های خویش را الی مدت 
ده یــوم به اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان 
واقع تعمیر سابقه وزارت اطاعات و فرهنگ 
تســلیم نمایند تا اجرات بعــدی که در نظر 

است مرعی گردد.۳۶۹۹
***

اطاعیه تقرری
قــرار اســت محتــرم محمد نعیــم فرزند 
نصر اللــه دارنده تذکره نمبــر ) ۳۵۳۶۶-
ناحیه ۶  فعلــی  ( مســکونه   ۱۴۰۱-۰۳۰۱
در مربوطات شــاروالی کابل بحیث دریور 
تقرر حاصل نماید اگر به دوایر و موسســات 
مسولیت داشته باشند الی مدت یک هفته در 
ریاست مالی و اداری شاروالی کابل مراجعه 
نموده در غیر  آن حق شــکایت را نخواهند 

داشت.۳۷۰۴
***

اطاعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم  سید اشرف سادات  فرزند سید اکرام 
الدین ولدیت میر معراج الدین  دارنده تذکره 
نمبر )  ۵۶۹۹۰-۱۲۰۳-۱۳۹۹( مســکونه 
اصلی والیــت کابل مالــک دواخانه زلگی 
یعقوبی واقع ناحیه یازدهم والیت کابل طی 

درخواســتی به مقام محترم اداره ملی غذا و 
ادویه افغانســتان عارض و خواهان  فروش 
امتیاز دواخانه  خویش  باالی محترم ســید 
عصمت ســادات فرزند سید شــرف الدین  
ولدیت سید مصطفی  دارنده تذکره شماره )  
اصلی  مسکونه   )  ۱۴۰۰-۰۲۰۰-۶۰۲۸۲

والیت  کابل گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاریخ نشر اعان 
الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره ملی غذا 
وادویــه افغانســتان واقع ده افغانــان تعمیر 
مراجعه  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  ســابقه 

نمایند.۳۶۹۶
***

اطاعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم عبدالصبور فرزند عبدالجبار دارنده 
تذکره نمبر  )  ۹۵۹۷۳-۵ج  -۲ ق -۶۷ ( 
مســکونه والیت کابل امتیاز یک باب عمده 
فروشی ادویه ملکیت خویش را به اسم فایز 
رامز واقــع ناحیه  ۱۱  والیــت  کابل باالی 
محترم  غام محمد فرزند  میر محمد دارنده 
تذکره شــماره ) ۲۹۹۰۴۴-۴۰۰( مسکونه 

اصلی والیت  کابل گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعان الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقع وزارت اطاعات و فرهنگ 
ده افغانتــان تعمیــر ســابقه وزارت مراجعه 

کنید.3703
***

اطاعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم فضل احمد فرزند شیر احمد دارنده 
تذکــره نمبــر ) ۲۱۸۵۶ ( مســکونه اصلی 
والیت لوگر  امتیاز یک باب عمده فروشــی 
ادویه ملکیت خویش را به اســم سید جامع 
ولی واقع ناحیه ۵  والیت کابل باالی محترم  
صالح محمد فرزند سید نیک محمد  دارنده 
تذکره شــماره ) ۵۴۵۶۲( مســکونه اصلی 

والیت لوگر گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعان الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقع ده افغانــان ناحیه اول کابل 

اطاع دهند.۳۶۹۸
***

اطاعیه مفقودی 
یک قطعه ســند ملکیت زمیــن دارای نمبر 
۴۲/۳۸ مــورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ واقــع پروژه 
وزیر اکبر خان به اســم عبدالله فرزند نصر 

الله مفقود گردیده اعتبار ندارد.
اطاعیه مفقودی

ایروبــل گمرکــی دارای نمبر  یک قطعــه 
اسماعیل  محمد  اسم  به   ۳۸۴۰۰۸۱۴۲۶۲
فرزنــد جنــت گل مفقــود گردیــده اعتبار 

ندارد.۳۷۰۶
اطاعیه مفقودی

یک جلد پاســپورت ســیاحتی دارای ویزه 

کشــور عربستان ســعودی به اسم خان ولی 
فرزنــد جنــت گل مفقــود گردیــده اعتبار 

ندارد.۳۷۰۱
اطاعیه مفقودی

اســم  به  تابعیت  تذکره  انگلیســی  ترجمه 
هوســی فرزند محمد هارون مفقود گردیده 

اعتبار ندارد.۳۷۰۲
***

 اطاعیه دعوت به داوطلبی
پروژه ضروریات خدمــات دیتا کنکتویتی و 
انترنت ریاست های چهار میدان بین المللی و 
ریاست ها، آمریت و مدیریت های ترانسپورت 

29 والیت 
و هوانوردی  ترانســپورت  وزارت محتــرم 
از تمــام داوطلبان واجد شــرایط دعوت می 
نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ضروریات 
خدمــات دیتا کنکتویتی و انترنت ریاســت 
هــای چهار میــدان بین المللی و ریاســت 
هــا، آمریــت و مدیریت های ترانســپورت 
 29 والیــت کــه دارای شــماره داوطلبــی

                                                 بــوده 
اشتراک نموده و سافت شــرطنامه مربوط را 
 از وزارت 

ً
در حافظه یا فلش دیسک مستقیما

ترانســپورت و هوانــوردی بدســت آورده و 
آفر هــای خویش را مطابق شــرایط مندرج 
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربســته از تاریخ نشــر اعان الی 21 
روز تقویمی به ریاســت تــدارکات وزارت 
ترانسپورت و هوانوردی واقع انصاری وات، 
جوار رادیو تلویزیون ملــی ارایه نمایند. آفر 
های ناوقت رســیده و انترنتــی پذیرفته نمی 
شــود و تضمین آفر بانکی مطابق مندرجات 

شرطنامه اخذ میگردد.۳۷۱۶
***

اطاعیه لیام
اداره نــوی کابــل بانــک )۱۴۵( قلــم 
یش را کــه در فابریکه  اجنــاس داغمه خو
بــه تاریخ  بافی موجود میباشــد  پشــمینه 
۱۴۰۱ از طریــق پروســه لیــام به  /۱۱ /۴
فروش می رساند ، اشخاصی که خواهش 
داشــته  را  متذکره  جات  داغمه  خریداری 
یش را بعد از  باشند درخواســتی های خو
خدمات  عمومی  مدیریت  به  اعان  نشــر 
و تدارکات نوی کابل بانک تســلیم نموده 
پول   ، ماحظــه  را  جــات  داغمه  لســت 
تضمین ۱۵ فیصد قبل از شــروع داوطلبی 

میگردد.۳۷۱۷ خذ  نقدا 
***

اعان تدارکات
 وزارت آب و انــرژی در نظر دارد، موازی

)5 هکتــار زمین معــادل 25 جریب چهار 
دیواری شــده با دو باب پهره دار خانه( واقع 
ناحیه نهــم پکتیا کــوت پلچرخی از طریق 

پروسه داوطلبی به کرایه بدهد.
و  موسســات  اشــخاص،  درصورتیکــه 
شــرکت های محترم واجد شرایط خواهش 
الذکر را  به کرایــه گرفتــن جایــداد فــوق 

داشــته باشــند درخواســتی هــای خویش 
را بــه آمریت تــدارکات اجنــاس وخدمات 
غیرمشــورتی ریاســت تدارکات واقع تعمیر 
معینیــت انــرژی بعد از نشــر اعــان الی 
مدت)21( روز تقویمی ســپرده و شرطنامه 
شــان را اخذ نماید. جلسه آفرگشایی بتاریخ 
از ظهر  قبل   10:00 1401/11/17 ســاعت 
 در وزارت آب و انــرژی به شــماره داوطلبی

 
تدویر میگردد.

***
داوطلبی اطاعیه 

مساحت  وهوانوردی  ترانســپورت  وزارت 
فروشــی  کانتین خوراکه  متر مربع   )۲.۵۵(
واقع  منــزل اول ترمینل محلی میدان هوائی 

بین المللی کابل به کرایه میدهد.
اشــخاص حکمی و حقیقــی  که خواهش 
بــه کرایــه گرفتن کانتیــن متذکــره را بطور 
مزایده داشته باشند از تاریخ نشر اعان الی 
مدت ده روز درخواســت های خویش را به 
آمریت اماک ریاست مالی و اداری وزارت 
ترانســپورت و هوانوردی واقــع انصار وات 
بســپارند ، شــرطنامه در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانــی بدون باز پرداخت بــرای متقاضیان 

توزیع میگردد.۳۷۲۲
***

داوطلبی اطاعیه 
مساحت  وهوانوردی  ترانســپورت  وزارت 
)۱۵( متــر مربع جای جــوار گمرک میدان 
هوائی بین المللی کابل جهت گذاشتن یک 
پایه کانتینر غرض فعالیت انکشاف صادارت 

محصوالت داخلی را به کرایه میدهد.
اشــخاص حکمی کــه خواهش بــه کرایه 
گرفتن کانتین متذکره را بطور مزایده داشــته 
باشند از تاریخ نشر اعان الی مدت ده روز 
درخواست های خویش را به آمریت اماک 
ریاســت مالی و اداری وزارت ترانســپورت 
و هوانــوردی واقــع انصــار وات بســپارند 
، شــرطنامه در بــدل مبلــغ ۳۰۰۰ افغانی 
بدون بــاز پرداخت بــرای متقاضیان توزیع 

میگردد.۳۷۲۱
***

داوطلبی اطاعیه 
مساحت  وهوانوردی  ترانســپورت  وزارت 
)1۰/4۰( متــر مربــع یک بــاب دفتر  واقع  
منزل اول ترمینل بیــن المللی میدان هوائی 
کابــل را جهت فعالیت بــازار یابی هوتل به 

کرایه میدهد.
اشــخاص حکمی کــه خواهش بــه کرایه 
گرفتن کانتین متذکره را بطور مزایده داشــته 
باشند از تاریخ نشر اعان الی مدت ده روز 
درخواست های خویش را به آمریت اماک 
ریاســت مالی و اداری وزارت ترانســپورت 
و هوانــوردی واقــع انصــار وات بســپارند 
، شــرطنامه در بــدل مبلــغ ۳۰۰۰ افغانی 
بدون بــاز پرداخت بــرای متقاضیان توزیع 

میگردد.۳۷۲۳
 ***

داوطلبی داخلی
نظــر  در  بانــک  کابــل  نــوی  »اداره 
ارتباطــی خــط   11 پــروژه  کــه   دارد 
) 10خــط E1 و یک خــط V-sat ( تحت 
دوالت خویــش را برای مدت یک ســال  به 

داوطلبی باز داخلی می سپارد.
 بنأ شــرکت های که خواهش  اشــتراک 
باشــند  داشــته  را  داوطلبــی  پروســه  در 
یش را بعد از نشــر  درخواســت های خو

اعــان در مــدت بیســت و یک یــوم به 
مدیریــت عمومــی خدمــات و تدارکات 
دفتــر مرکــزی نوی کابــل بانک تســلیم 
تضمین  و  ماحظــه  را  شــرطنامه  نموده، 

نمایند«. ارائه  را  آفر 
آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو 

طره باز خان واټ کابل – افغانستان.
 ***

عنوان داوطلبی:
 شــرطنامه مزایــده داوطلبــی )آفرهــای 
سربســته( اجاره دهی جمــع آوری عواید دو 
دروازه دخولی تپــه وزیر محمد اکبر خان از 

مربوطات ناحیه دهم 
شماره داوطلبی:

شــاروالی کابــل از تمــام داوطلبان واجد 
شــرایط دعــوت می نمایــد، تا در پروســه 
داوطلبــی اجاره دهی جمــع آوری عواید دو 
دروازه دخولــی تپه وزیر محمــد اکبر خان 
از مربوطات ناحیه دهم شــهرکابل  اشتراک 
نمــوده و نقل شــرطنامه مربوطــه را دربدل 
)۱۰۰۰( یــک هزار افغانی بدون بازگشــت 
از آمریــت تــدارکات خدمات مشــورتی و 
اجاره دهی ریاســت تدارکات شاروالی کابل  
به دســت آورده، آفرهای خویــش را مطابق 
شــرایط مندرج شــرطنامه و طبــق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربســته از تاریخ 
 ارائه 

ً
نشــر اعان الــی 21 روز تقویمی بعدا

قابل پذیرش  ناوقت رســیده  آفرهای  نماید. 
نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ )30،500( ســی هزار و 
پانصد افغانی نقدی و یــا گرنتی بانک أخذ 
می گردد، جلســه آفرگشــایی مطابق مندرج 
شــرطنامه به وقت و زمان تعیین شــده، در 
منــزل  اول صالون طعام خــوری )کلوپ( 
شاروالی کابل  واقع چهار راهی ملک اصغر  
- جوار پارک زرنگار، شــهر کابــل  تدویر 

می گردد.
 ***

عنوان داوطلبی:
 شــرطنامه مزایــده داوطلبــی )آفرهــای 
سربســته( اجاره دهــی )3900( مترمربــع 
زمین واقع تپه ســمت شــرق باک های کوه 

البرز از مربوطات ناحیه شانزدهم  
شماره داوطلبی:

شــاروالی کابل از تمــام داوطلبان واجد 
پروســه  در  تا  می نمایــد،  دعوت  شــرایط 
مترمربع   )3900( اجاره دهــی  داوطلبــی 
تپه ســمت شــرق باک های  واقع  زمیــن 
کــوه البــرز از مربوطات ناحیه شــانزدهم 
شــهرکابل  اشــتراک نموده و نقل شرطنامه 
مربوطه را دربدل )۱۰۰۰( یک هزار افغانی 
از آمریت تدارکات خدمات  بازگشت  بدون 
تدارکات  ریاســت  اجاره دهی  و  مشــورتی 
شــاروالی کابــل  به دســت آورده، آفرهای 
را مطابق شــرایط مندرج شرطنامه  یش  خو
و طبــق قانون و طرزالعمل تــدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشــر اعان الی 21 روز 
 ارائه نمایــد. آفرهای ناوقت 

ً
یمــی بعدا تقو

نمی باشد. پذیرش  قابل  رسیده 
تضمیــن آفــر مبلــغ )30،000( ســی 
هــزار افغانی نقدی و یــا گرنتی بانک اخذ 
آفرگشــایی مطابق مندرج  می گردد، جلسه 
به وقت و زمان تعیین شده، در  شــرطنامه 
اول صالون طعــام خوری )کلوپ(  منزل  
شــاروالی کابــل  واقع چهــار راهی ملک 
اصغــر  - جوار پارک زرنگار، شــهر کابل  

می گردد. یر  تدو

داوطلبی اعــــــــــــالن 
مؤسســه خیریه داکار( اعان داوطلبی برای تهیه تخته شمســی برای پروگرام داکار در والیت کابل، و نصب ســه سیت مکمل واتر پمپ با 
سیســتم انرژی آفتابی در شــهرک مهاجرین مرکز والیت فراه (  را در پروســه های ذیل به داو طلبی میگذارد. لهذا از تمام عاقمندان واجد 

شــرایط تقاضا بعمل میاید تا آفر های سربسته شانرا قبل از میعاد تعین شده به دفتر مرکزی داکار بسپارند. 
)تخته شمسی(

)واتر پمپ با سیتم انرژی(
بناًء ازمتقاضیان محترم خواهشــمندیم تا آفرهای ( اعان داوطلبی برای تهیه تخته شمســی برای پروگرام داکار در والیت کابل(    باید الی 
تاریخ 29 جنوری 2023 مطابق 09 دلوه 1401  و )نصب ســه ســیت مکمل واتر پمپ با سیســتم انرژی آفتابی در شهرک مهاجرین مرکز 
والیت فراه ( باید الی تاریخ 30 جنوری 2023 مطابق 10 دلوه 1401   ســاعت 4:00 عصر به شــعبه لوجستیک دفتر مرکزی مٔوسسه داکار 

واقع پروژه تایمنی، پایکوب نســوار، سرک 12 قلعه فتح الله، والیت کابل بسپارند.
فورم قیمت گذاری و اعان داوطلبی را از صفحات انترنیتی ذیل میتوانید بدســت آورید:

۳۷۲۴                        jamal@dacaar.org     -  www.dacaar.org  0093202201750 :ڼمبر تیلفون     www.Dacaar.org   - www.Acbar.org

روزنامۀ ملی انیس l دوشنبه 26 جدی 1401 هجری شمسیl 23 جمادی الثانی 1444 هجری قمری l 16 جنوری 2023 میالدی

افغان اعالنات

           دست به دست...
نگردد(    نصــب  کن  فلترتصفیــه   

منابع آلوده کننده به وجود میآید.  
موجودیت  درخت ونهال درمحیط 
زیســت، در جلو گیــری و کاهش 
آلودگی هــوا نقش اساســی دارند. 
برای ایجاد محیط ســبز،  غرس ویا 
نگهداری درخت ویافضای سبز تنها 
کاروتاش دولت ویامسئولین محیط 
زیســت کافی نیســت بلکه در کنار 
دولت هرفردوظیفۀ ایمانی ووجدانی 
دارد تا  فضای ســبزی  که در اطرف 
وماحولش وجــوددارد ویا باغرس ، 
نهال درآنجا   وحفاظت ازآن به خود،  
فامیل و نســل آینده مصدر خدمت 

گردد.  
تا باشــد که ازیک طــرف ازمیوه 
وزیبایی  طــراوت  به  خوشــگوارآن 
وجودخــود افــزوده وازجانب دیگر 
ازســایۀ پرفیــض آن حظ بــرده، از 
برطول  آن  کســیجن زندگی بخش  آ

حیات شــیرین خــود بیافزاییم .اگر 
فردفردی ازین شهر در هرگوشه وکنار 
محل زیســت خود نهالــی را غرس 
نماید بدون شک در مجموع شهر ما 
بیشتر از چند ملیون نهال به درختان 
فعلی آن افزوده خواهدشد. به شرط 
آن که همزمان بااین اقدام در آبیاری 

وحفاظت از آن نیز دریغ ننمایند. 
افرادی که دچار بیماری های قلبی 
،گلو دردی و یا نفس تنگی هستند، به 
آلودگی هوا حساسیت بیشتری دارند.  
اما، برخی از افراد حساسیت بیشتری 
نسبت به تاثیرات آلودگی هوا دارند.

کودکان ممکن است حتا  تاثیر سطح 
پایینتر آلودگی هوا را هم حس کنند. 
همچنین ممکن است دچار بیماری 
های بیشتری مثل برونشیت و گوش 
درد  شوند. افراد مبتا به بیماری های 
قلبی و ریوی هم واکنش شــدیدتری 
به آلودگــی هوا دارند. در زمان هایی 
که آلودگی هوا شدید است، بیماری 

افراد آســیب پذیر تا جایی بدتر می 
شود که ممکن فعالیت های خود را 

محدود کرده به داکتر مراجعه کنند. 
خواجــه احمــد صدیقــی یکتن 
ازهموطنان ما درمورد محیط زیست 
چنین  درشــهرکابل  نفــوس  وتراکم 

ابرازنظر نموده است: 
مرورزمــان  بــه  تعددنفــوس 
بیــکاری وعوامــل جنــگ  دراثــر 
کشــور  مختلــف  والیــات  در 
متراکم  بیشترازحدتصوردرشهرکابل 
درشهر  نفوس  افزایش  اســت.  شده 
ســبب گردیده اســت کــه کارکنان 
شــهرداری کابــل باتشــکیل فعلی 
نتوانندبه پاکی وصفایی شهر وارسی 

نمایند. 
 در شهر کابل تراکم جمعیت بیش 
از حد اســت و این کار نه تنها شهر 
را مزدحم ساخته بلکه برای خدمات 
شهری نیزمشــکاتی را به ببار آورده 
است. همانطور که احصائیه ها نشان 

می دهد در شــهر کابل بیشــتراز 5 
ملیون انسان زندگی می کنند که این 
شهر به هیچ وجه گنجایش و ظرفیت 
مناسب زیســت به این رقم بزرگ را 
ندارد. ازهمه مهم تراین که برخی از 
آنان بر حفظ وپاکی محیط زیســت 
توجه نکرده و با فرهنگ شهر نشینی 

آشنایی ندارند. 
ازجانب دیگر کم توجهی دکانداران 
ودست فروشــان درگوشه وکنارجاده 
های عمومی باعث شــده است که 
در امتداد ســرک، درکنــار دکانها و 
غرفه ها، زباله های انباشــته شده نیز 
به چشم بخورد و باشندگان محل از 

بوی بد آن به ستوه می آیند.
ازجانب دیگر اکثــر تیل هایی که 
در وســایط نقلیه و جنراتورها از آن 
اســتفاده به عمل میآیــد بی کیفیت 
اســت. هر گاه در موتر های جدید 
و فعــال از چنیــن تیل ها اســتفاده 
گردد ماشین موتر به صورت درست 

فعالیت نمی تواند و در نتیجه باعث 
بــه محیط  پراکندگی ذرات ســرب 
زیست می شــود که سبب به وجود 

آمدن امراض گونه گون میگردد.
درحکومت های فاسد گذشته گاه 
گاهی آوازهایی از وزارت شهر سازی 
و مسکن بلند می شد  که قصد دارد 
با تأســیس شــهرک های جدید در 
تراکم جمعیت  از  پایتخــت  اطراف 
در کابل جلوگیری کنــد.  بنام کابل 
جدید شهرکی زیر پان نوسازی بود، 
تا ازدحام از شهر کابل برطرف شده 
ومــردم بتوانند چنــد صباحی نفس 
راحت بکشــند. اما دیده شد که تنها 
 
ً
نقشــه ودیزاین این شهرجدید تقریبا
یك ونیم دهه رادربرگرفت، اما اثری 

ازآبادی درآن دیده نشد. 
قــراری کــه اکثر هموطنــان مادر 
جریان اند بیشــتر ازیــك ونیم دهه  
می شود که درساحه ده سبز کابل به 
تعدادهزاران نمره زمین توسط شهرك 

های مختلف خصوصی مانند شرکت 
خاور باالی هموطنان ما از300 الی 
2000 دالر امریکایی فی نمره )ســه 
بسوه یی (آن به فروش رسانیده شد. 
مردم بی بضاعت ما خوش بودند که 
با این پول پاره زمینی بدست آوردند 
خود  امرارزندگی  برای  تاســرپناهی 
بسازند. اما درساختن اماکن شان)به 
خاطراحیــای کابل جدید(  از طرف 
دولت ممانعت صورت گرفت که تا 
امروز پول شان به جیب مافیای زمین؛ 
وزمین شان به قبض سردمداران وقت 
 درحالت 

ً
باقــی ماند.  مردم تافعــا

باتکلیفی به سرمی برند، نمی دانند 
که به کجامراجعه کنند وازکدام مرجع 
عنوانی کجا عرض دادخواهی کنند. 
به هرحال امیدواریم امارت اسامی 
شهرکها  درساختن  امکان  درصورت 
اقــدام نموده تامشــکاتی که امروز 
 دامن گیر مردم شــهر ماست، مرفوع 

گردد.  
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مواد مخدر...
جنایــات زیــادی از قبیل قتل، ســرقت، 
اختطاف، زنــا و ده ها مصیبت دیگر، زاده ی 

شراب و سایر مواد سکر آور است.
 شراب و نوشــیدن آن،  نزدیک ترین راهی 
است که توسط آن، شیطان انسان هارا، در دام 

اغوا و گمراهی قرار می دهد.
شکی نیست که اسام، در میان همه ادیان، 
قاطع ترین راه مبارزه را، علیه مسکرات و همه 

موارد نشه آور، در پیش گرفته است.
در منابع زیادی اسامی، اشیای نشه آور و 
همه مسکرات را، مردود میداند و به پیروانش 
اجازه نمی دهد که با استفاده از مواد مخدر، 
به صحت، زندگی و حیات خویش صدمه و 

زیان وارد کند.
اعتیاد عزت و آرامش خانواده ها را می گیرد 

و قربانی های بیشماری را، بجا می گذارد.
بزرگترین معلم و آموزگار بشــریت پیامبر 
اســام»ص« راجع بــه مواد ســکر آور و 
مخدرات چه زیبا می فرماید، ترجمه:» هر 
مست کننده، شراب است و هر شرابی حرام 

است«. 
در دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده 
میشود که همه اشیاء سکر آور و مست کننده، 
حرام است که شامل تمام انواع مخدرات، از 

ابتدایی ترین آن تا بدنامترین آن میگردد.
در حدیث دیگر نیز پیامبر صلی الله علیه و 
سلم می فرماید:» هر شراب)نوشیدنی ( که 

سکران و مستی به بار آورد، حرام است«. 
روی همین ملحوظ است که، اسام برای 
نوشــیندگان شــراب حد )کیفر مشخص( 

تعیین میکند.
چنانچــه پیامبر صلی الله علیه و ســلم، 
 در حدیث دیگر میفرماید:»هرکس شــراب 

)خمر ( نوشید، بر آن حد را جاری کنید«. 
یکی از عالیترین قانون اسام این است، هر 
آنچیزیکه صحت، زندگی و حیات انسان را 
تهدید و ضایع کند و یا هم نظم اجتماعی را 
مختل کند و یا مفاسد اخاقی را به بار آورد، 

آنرا، ممنوع و غیر مجاز میداند.
امروز اســتفاده کنندگان مــواد مخدر، که 
بهنام معتادین معروف اند و یا هم آنهایی که 
به اعتیاد رو آوردند، از بزرگترین چالش بشری 
اســت، که ســاالنه زندگی ملیون ها انسان 
را برهم میزند و در همســانی در جنگ، از 
بشریت قربانی میگیرد، اما دین مبین اسام، 
در درازنای تاریخ ۱۴۰۰ ســاله اش، همواره 
در مبارزه با مواد مخدر قرار داشــته است و 
همیشه ســعی نموده تا بشریت را، از آسیب 

و چنگ این هیوالی ویرانگر، نجات بدهد.
اما متأسفانه آمار معتادین در کشور فقیری 
مانند افغانستان نیز نگران کننده و بلکه یک 
فاجعه بزرگ انسانی است که گفته می شود 
نزدیک بــه پنج میلیون معتاد، در سرتاســر 
افغانستان و جود دارند که از این پدیده شوم، 
رنــج میبرند و یا هم  راه مــرگ تدریجی را، 

می پیمایند.
برای همه افــراد جامعه ی ما الزم و نیاز 
است که برای محو نابودی پدیده ی اعتیاد، 
تاش کنیم تا باشد فرزندان و آینده سازان 
کشــور، از هیوالی تباهــکار نجات یافته 

باشند.
نزدیک ترین راه رسیدن به این هدف

 ) دوری از اعتیــاد( و پیروی از ارشــادات 
اسام است تا بتوانیم ازین طریق، در کانون 
گرم خانواده های عاری از اعتیاد و مواد نشه 

آور زندگی کنیم.
   ادامه ....

زراعت در...
 در روســتاها به دام داری مشغول اند و از 

طریق فروش محصوالت حیوانی مایحتاج 
زندگی خویــش را مرفوع می ســازند. این 
محصوالت شــامل  شــیر، قیمــاق، پنیر، 
مســکه، گوشــت گاو،گوســفند، بز، پشم 
، پوســت گوســفند، گاو، بز، تخــم مرغ و 
گوشــت مرغ میگــردد. اما بــا آن هم دیده 
می شــود که محصــوالت حیوانی داخلی  
نمیتواند نیازمندی شهروندان را مرفوع سازد. 
دیده میشــود از کشــورهای همسایه بیشتر 
محصوالت حیوانی مانند؛ گوشــت مرغ، 
تخم مرغ، ماســت، مســکه، قیماق و پنیر 
وارد میشــود تا این نیازمندی مرفوع گردد. 
درصورتی که سرمایه داران در بخش پرورش 
حیوانات اهلی و تولید محصوالت حیوانی 
سرمایه گذاری نمایند، دام داران میتوانند مفاد 
خوبی بدست آرند و  محصوالت مورد نیاز 

مردم خود را خود تولید نمایند.
تا هنوز سیستم زراعت افغانستان سنتی بوده 
و این شیوه نمی تواند در کشت انواع نباتات 
و پــرورش نهال های مثمر و غیر مثمر مؤثر 
تمام شود، از طرف دیگر ؛ استفادۀ دهاقین از 
روش های سنتی و کهنه سبب گردیده است 
که آنها باوجود این که زحمات زیادی را می 
کشــند نتوانند از زمین خود حاصل خوبی 
بردارند. از این رو الزم اســت که به دهاقین 
و زارعیــن روش های جدید کشــت انواع 
مختلف نباتات آموزش داده شود تا دهاقین 
بتوانند با شیوۀ درست و مناسب هر نبات را 
درزمان معین آن کشت نمایند و از زمین خود 
حاصلی خوبی بردارند.                                                            

دستاوردهای امارت ...
در تاش هایی که صورت گرفت، به تعداد 
۶۲۴ ســاختمان مختلف در ســطح شهر 
شناسایی و تحرکات ساختمانی آنها متوقف 

گردید.
آقای بارکــزی میافزاید: در حدود یک هزار 
جریب زمین دولتی، ملکیت های شاروالی 
کابل و ساحات سبز از چنگ غاصبین نجات 

داده شده است. 
شاروالی کابل در تمام ساحات شهر و در 
تمام بخش های مربوطه خویش کارهای قابل 

ماحظه یی داشته است. 
در بخش مبارزه با آلودگی هوا

شاروالی کابل برای برطرف نمودن آلودگی 
هوا و صاف نگهداشــتن فضای شهر، برای 
۱۰۰۴ بلند منزل که دارای مرکزگرمی بوده، 
فلتر تصفیه دود را نصب نموده که این کار بر 
کاهش آلودگی هوا، تاثیرات قابل ماحظه یی 

داشته است. 
در بخش زیبایی شهر

این ریاست برای نظم و ایجاد زیبایی شهر، 
بیــش از ده هزار کراچی هــای غیر متحرک 
و میز کار، برای شــهروندان توزیع نموده و 
آنعده کراچی های ســیار که باعث بینظمی 
و مسدودی سرک ها شــده بود را، ازجاده ها 

پاکسازی کرده است. 
برای صحتمندی شهروندان

شاروالی کابل برای تأمین سامت صحت 
شهروندان، این ریاست نزدیک به صد هزار 
کیلو گرام و لیتر مواد تاریخ گذشــته و بدون 
کیفیت خوراکی و بهداشتی را از سطح شهر 

جمعآوری کرده و از بین برده است. 
برای پاکی شهر

مســئولین پرتاش ریاست شاروالی کابل 
توانسته اســت برای تنظیف و پاکی شهر به 
ن متریک زباله را از سطح 

ُ
مقدار ۳۷۹۱۴۲ ت

شــهر جمع آوری نموده و از بیــن ببرد و در 
حدود ۱۸ کیلومتر طول کانال های عمومی، 
۵ کیلومتر طول کانال های فرعی و صدها متر 
طول آبروهای ســطح شهر را، لوش کشی و 

پاک کاری نموده است. 
در مــدت ۱۷ ماهی که امارت اســامی 
روی کار آمده اســت و افراد شایسته و خادم 
را در شــاروالی کابل گماشــته است، این 
ریاست موفق شده که در چهار طرف کابل، 
سرک های مخروبه و فرسوده شده را بازسازی 

کند و بر زیبایی های این شهر، بیافزاید. 
انجام کار قیرریزی ســرک جــوار حوزه 
یازدهم، تکمیلی کار یک کیلومتر ســرک 
اصلی نســاجی بگرامی، سرک های فرعی 
پروژه امنیت، ســاخت ســرک های باک 
هشــتم و نهم پــروژه احمدشــاه بابامینه، 
ساخت سرک جنازه جای تپه سرای شمالی، 
ساخت شبکات پیاده روهای اطراف پارک 
زرنگار و بهسازی راهرو زیر زمینی از جمله 
خدماتی بوده است که این ریاست در صد 
روز اول امارت اســامی موفق به انجام آن 

شده است. 
در بخش سرسبزی کابل

ریاســت شــاروالی کابل در این اواخر از 
جمله کارهای بزرگی که کرده، اصله گذاری 
بیش از ۲۰۰ هزار نهال و ۱۰۰ هزار گل های 
زینتی در شهر کابل بوده و اکنون نیز پرورش 
بیش از ۳ صد هزار نهال از طریق قوریه های 
شــاروالی کابل جریان دارد تا در فصل نهال 
شانی غرس شود.       ادامه دارد              معاذ

همیشني سوله...
 همیشني ســولي ته اړتیا لري باید ټول 
او د یوي دایمي  ســره الســونه ورکړو 
د  ورته  پاره چې هېــوادوال  له  ســولي 
کلونو کلونو انتظار و ټینګښــت ومومي 
او په تــل پاتي ســوله کــې د هېواد د 
پاره په ګــډه ګامونه پورته  له  پرمختګ 
شــي. پوهیږو چــې افغانــان د هېواد 
ســاتني له پاره هر ډول ستونزي زغمي 
اوس هــم د تیــري کوونکــو او الس 
وهونکو پــه وړاندي به د یوه اوســپنیز 
دیــوال په توګه پاتي شــي او د هر ډول 
ستونزو په زغملو سره به دښمن ته ددي 
وخت ورنه کــړي چې یو ځل بیا پردي 
پالي د واک په ګدي کښــیني. هیله ده 
چې الس وهونکې او ترهګري کړۍ په 
امارت  اســامي  د  وپوهیږي چې  دي 
ځواکونه به ډیر ژر د دوي هر ډول ناوړه 
د خاورو ســره خــاوري کړي  پانونه 
به جګړه غوښــتونکې  هیڅ وخــت  او 
ډلي پــه دي ونه توانیږي چــې تراوږد 
مهالــه امنیتي ســتونزي رامنځ ته کړي 
هېوادوال دي ډاډه اوســي چې هر هغه 
نه  څوک چې د هېوادوالو ماتړ ورسره 
وي هیڅ وخت بــه الس ته راوړني ونه 
لري. اســامي امارت د خپلو خلکو په 
ماتړ او په الهي نصرت ددي توان لري 
ته د هوسایني الر هواره  چې هېوادوالو 
او د هېواد د پرمختــګ له پاره ګړندي 

کړي.  پورته  ګامونه 
جلسۀ کمیسیون تنظیم ...

برعــاوه موضوع فوق، جهت بررســی 
تشــکیات ســال مالی ۱۴۰۲ هجری 
شمسی واحد های بودجوی و غیربودجوی 
دو کمیتۀ جداگانه فرعی جهت بررســی 
تشــکیل وزارتخانه ها و ادارات بودجوی 
و غیربودجــوی ایجــاد و موظف گردید 
تا سقف تشــکیات، تداخل وظیفوی، 
بســت های غیرضروری، تفکیک بست 
و حمایوی،  تخنیکــی  مســلکی،  های 
پــان مالی و پان انکشــافی نهاد های 
امارتی را بررسی و غرض اتخاذ تصمیم 
به کمیسیون تنظیم تشکیات و معاشات 

ارائه نمایند.  

در ۱۵ ماه گذشته...
 
ً
برخــی از ایــن ســرمایه گذاران عمــا

کارهایشان را آغاز کردهاند.
در همین حال، مســئوالن اتاق تجارت 
ســرمایه گذاری  از  وســرمایه گذاری 
اســتقبال میکنند  افغانستان  خارجی در 
و می گوینــد ایــن کشــور بیشــتر بــه 
سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. به گفته 
مســئوالن در این اتــاق، باید از فرصت 
به وجود آمده اســتفاده اعظمی صورت 

گیرد.
ایــن در حالی اســت که چنــدی پیش 
تیل  داد استخراج  قرار  امارت اســامی 
دریای آمو را با یک شــرکت چینی امضا 
کرد که بر اساس این قرارداد و با آغاز کار 
استخراج، برای ســه هزار تن زمینۀ کار 
فراهم خواهد شــد. این شرکت همچنان 
مکلف است تا مواد استخراج شده را نیز 

در افغانستان پروسس کند.
عواید زغال سنگ بلخاب به...

کید کرد که تحقیقات ابتدایی نشان  وی تأ
می دهد یک و نیم میلیارد تن زغال سنگ 
در دره های گل ورز، گواخ و شورابک پل 

عاشقان بلخاب وجود دارد.
مسئول شرکت انکشاف ملی گفت درآمد 
زغال بلخاب بــرای کار کانال قوش تیپه 
و پــروژه های بزرگ ملی مصرف خواهد 

شد.  
جاپان ۱.3 میلیون...

بر بنیاد معلومــات اعامیه، کمک ۱.۳ 
میلیون دالری جاپان از طریق ۲۹ آشیانه 
صحی به مــادران در هلمنــد خدمات 

صحی فراهم میکند    
با ایــن کمک مالــی جاپــان، مجموع 
کمک های این کشور به صندوق جمعیت 
ســازمان ملل متحد در ســال ۲۰۲۲ به 

۲.۲ میلیون دالر میرسد.
از  افغانســتان  جنــوب  در  هلمنــد 
والیت هایی است که به دلیل سنت های 
رایج و کمبود مراکز درمانی، زنان به ویژه 
در بخش نســایی والدی، با چالش های 
 مرگ ومیر 

ً
زیادی روبه رو هستند و اخیرا

مادران به دلیــل نبود خدمات صحی نیز 
گزارش شده است

مراکز تحقیقات علمی...
نهاد یاد شــده را از مســیر اصلی آن که 
همانا تولید علم و تحقیقات علمی است 
به دور ســاخته و آن را به یک نهاد صرف 

تدریسی مبدل خواهد کرد.
وی اضافــه کرد کــه وزارت تحصیات 
عالی در قســمت تهیه و تجهیز کتابخانه 
ها، البراتــوار ها و ژورنــال های ملی و 
بین المللی پوهنتون های کشــور بودجۀ 
الزم را در نظر گرفته اســت که نهاد های 
تحصیلــی می توانند، با در نظرداشــت 
نیازمندی های شــان در این زمینه اقدام 

کنند.
معیــن علمــی وزارت تحصیات عالی 
همچنــان از مســئوالن پوهنتــون های 
کشــور خواست که پیشــنهاد های شان 
را در رابطه به پروژه هــای تحقیقاتی که 
دارای اولویت می باشــند، هرچه زود تر 
در اختیــار وزارت تحصیات عالی قرار 
دهند، تا در زمینه تهیــه بودجۀ آن اقدام 

الزم صورت گیرد.
در این نشســت، رییسان تحقیق، تألیف 
و ترجمــه، مالی و حســابی و تدارکات 
کید روی تســریع و تکمیل  نیز ضمن تأ
رونــد هــای تدارکاتی، مالــی و اداری 

بخش های یاد شــده، در مــورد چگونه 
گی جریان تدارکاتی روند های متذکره به 
 مســئوالن نهاد های تحصیلی معلومات

 دادند.
آنــان همچنان از رییســان پوهنتون ها و 
موسســات تحصیلی کشــور خواستند 
که در بخش تکمیل حســاب سال مالی 

۱۴۰۱ شان اجراات الزم کنند.
در نتیجۀ ریزش برف اخیر ...

 که همزمان با ریزش برف، راه مواصاتی 
ولســوالی چال - نمک آب نیز در نتیجۀ 
لغــزش کوه مســدود شــده بــود که با 
تاشهای این اداره اکنون بازگشایی شده 

است.
وی میافزاید که ۲۹ خانۀ مسکونی نیز در 
شــهر تالقان تخریب شده و صدها رأس 
مواشی همچنان در این والیت در نتیجۀ 

سردی هوا تلف شده است.
به گفتۀ رئیس مبــارزه با حوادث طبیعی 
تخار، برای خانــواده هایی که در نتیجۀ 
تخریب شدن و سردی هوا مجبور به ترک 
خانه های خود شــده بودند، رسیده گی 

صورت گرفته است.
دوه زره کورنی...

نوموړي وویل، چې د برېښنا د ضایعاتو 
کچــه یې 17 ســلنه کمه کــړې، چې د 
پخوانۍ ادارې پر مهال د برېښنا ضایعات 
۳۵ ســلنې ته رســېدلي و، خو اوس 1٨ 

سلنې ته راټیټ شوي دي.
هغه زیاته کړه، چې په دغه والیت کې د 
۴۳۳ ترانسفرمرونه هم فعال کړي، چې 
پرمټ یې ۵۵ زره کورنیو ته برېښنا ورکول 

کېږي.   
ترکیه طی هفته گذشته بیش...

 را در سال 2022 که از آنها به مهاجران 
»غیرقانونــی« یــاد کرده، از کشــورش 

اخراج کرده است.
براســاس گزارش این اداره، از این تعداد 
6٨ هزار و 290 تن افغانستانی، 12 هزار 
و 511 تن پاکســتانی و بقیه از کشورهای 

دیگر بوده اند.
در همین راســتا، مقامات والیت آقره در 
شــرق ترکیه نیز جمعه شــب اعام کرد 
کــه 227 مهاجــر غیرقانونــی افغان به 

کشورشان بازگردانده شدند.
یک مقــام ترکیــه در اداره مهاجرت این 
کشــور گفت که این مهاجــران ابتدا به 
میدان هوایــی آقره و از آنجا از راه هوایی 

به افغانستان فرستاده شدند.
کمک های تان  را در ...

پوتــزل نگرانــی هــای خــود را در مورد 
ممنوعیت کار زنان و برخی محدودیت های 
دیگر بیــان کرد و گفت که ایــن اقدام روند 
ارســال کمک های بشردوستانه را با مشکل 

مواجه می کند.
مولوی نور الله نوری سرپرست وزارت امور 
سرحدات، اقوام و قبایل، از تمام سازمان ها و 
نهاد هایی که در عرصه های مختلف به مردم 

افغانستان کمک کرده اند، قدردانی کرد.
وی با اشــاره به نگرانی های دفترسازمان 
ملل گفت: رهبری امارت اسامی در تاش 
اســت، تا عاوه بر ارائه تسهیات به مردم، 
با در نظرداشت ارزش های دینی و فرهنگی 
راه حل اساسی برای این مشکات پیدا کند.
مولوی نور الله نوری از سازمان های کمک 
کننده بشردوســتانه مرتبط با ســازمان ملل 
خواست، تا روند کمک های خود را از مناطق 
مرکزی به مناطق دورافتاده گسترش دهند، تا 
کمک های بشردوستانه به مردم مناطق محروم 

برسد.

مســووالن محلــی فــراه می گوینــد کــه 
ســبزخانه داران این والیت از اثر سردی هوا، 

بیش از سه میلیون دالر زیانمند شده اند.
به گفته مسووالن، کشت زار های نزدیک به سه 
هزار جریب زمیِن کشت سبزخانه یی از بین 

رفته است.
نورالدین انس، آمر احصاییه و ارقام ریاست 
زراعــت و مالداری فراه، گفت: »بر اســاس 
معلومات ابتدایی، ســه هــزار جریب زمین 
گلخانه یی که بادرنگ و رومی در آن کشــت 
شده بود، از بین رفته است که به شکل تخمینی 

سه و نیم میلیون دالر زیان رسیده است.«
عبداللــه علی زی، آگاه مســایل اقتصادی، 
گفــت: »از دو لحاظ این خســارات جبران 
 
ً
ناپذیر اند، یکی مصارفی اســت که تا فعا

شده است، شــما می فهمید تخمی که آنان 
می کارند، تخم های نســل های اصاح شده 

است که قیمت خیلی باالیی دارد.«
در همین حال، شــماری از ســبزخانه داران 
می گویند که توان ادامه دادن به کشاورزی را 

از دست داده اند.
همایــون، ســبزخانه دار، گفــت: »تمامی 

پاســتیک های گلخانه من تخریب شــده، 
شاید بیش تر از دوازده الی سیزده لک افغانی 
 تخم، کود، انبار 

ً
به من زیان رسیده باشد. مثا

و هزینه های دیگری که در این فصل کرده ام.«
احمدشــاه، ســبزخانه دار، گفت: »هزینه 
کارگران و هم کود و دیگــر موارد بر ما تاوان 

شد.«
بــر بنیاد آمار ریاســت زراعــت و مالداری 
فراه ۸۵ درصد باشــندگان این والیت پیشه 
کشاورزی دارند و در سال های پسین بیش تر 

آنان به کشت سبزخانه یی رو آورده اند.     

سردی هوا سبز خانه داران را در فراه، زیانمند ساخته است

ډاکتر رحیم



بادغیــس، می گویند  در  منابع 
که در نتیجه ی ســرمای شدید در 
ولسوالی قادس این والیت، چهار 
کودک و یــک چوپان جان باخته 

اند.
بــه گفته ی منابع، ایــن افراد در 
مناطق »خیرخانه ی علیا، جوالق، 
شیخ ها و زاد صالح« جان داده اند

منابع می افزاینــد که چوپان در 
نتیجه ی ســرمای شدید یخ زده و 
جان باخته است. به گفته ی منابع، 
کودکان جان باخته شامل سه دختر 

و یک پسر خردسال میان ۲ ماه تا 
۲ سال اند.

در همین حال، دفتر رسانه های 
والی بادغیس نیز، در خبرنامه ای 
این رویداد را تأییــد کرده؛ اما در 
بــاره ی رقم دقیــق جان باختگان 

جزئیات ارائه نکرده است.
گفتنی اســت کــه در روزهای 
پســین، چندین تن در شماری از 
والیت هــای کشــور در نتیجه ی 
سرمای شدید جان های شان را از 

دست داده اند.   

نظــر به هدایت مقامــات امارت 
اسامی افغانستان، معینیت مبارزه با 
مواد مخدر، روند جمع آوری معتادان 
را از سطح شهر کابل آغاز کرد.  رییس 
دفتر معینیت مبــارزه با مواد مخدر 
در پیامی به رســانه ها گفت: تمام 
معتادان از سطح شهر کابل بخاطر 
سرمای شدید جمع آوری و در جای 

مصئونی انتقال داده می شوند. 
رییس دفتــر معینیت مبــارزه با 
مــواد مخدر همچنــان می گوید، 

این معتادان بعــد از جمع آوری، به 
شفاخانه ۱۰۰۰ بستر و کمپلیکس 
مخصوص معتادان انتقال داده شده 

و در مان می شوند.  
جمــع آوری معتــادان در حالی 
افغانســتان  که  می گیــرد  صورت 
در روزهــای پســین، بــا ســردی 
کم ســابقه ای مواجه شــده است و 
در والیات مختلف، چندین تن بر 
 اثر شدت هوای ســرد، جان باخته 

اند.

په بغان کې د غوري برېښــنا 
شرکت مســوولین وایي، چې په 
تېرو ۱۵ میاشــتو کــې یې په دغه 
والیت کې د برېښــنا رسونې ۱۵ 

پروژې پلي کړې دي.
د غوري برېښــنا شرکت رئیس 
ما ســردار ولي حمــزه د باختر 
آژانس خبریال تــه وویل، چې د 
اسامي امارت له بریا وروسته په 
مرکز بغان، دوشــي، خنجان او 
پلخمري ولســوالیو کې د برېښنا 

رسولو ۱۵ پروژې پلي شوې دي.
حمزه دغــه راز زیاته کړه، چې د 
دغو پروژو په پلي کېدو سره ۲ زره 
کورنۍ له برېښــنا څخه برخمنې 
شــوې او ال هم په دغــه والیت 
 کې د برېښــنا رســولو بهیر دوام
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شــنبه د جمادي الثاني په ۲۱ 
نېټــه د عامــې روغتیــا وزارت 
دروغتیایي عرضه خدماتو معین، 
مولوي حبیــب الله اخندزاده، د 
مقام دفتر ښاغلي رئیس، مولوي 
محمد حسن محمدزي او نورو 
امین  ډاکټر  په شتون کې  مشرانو 
اللــه د جمهوریــت روغتون د 
رئیس پــه توګــه د دې روغتون 

کارکوونکو ته ور و پېژندل شو.
د عامې روغتیا وزارت د عرضه 
خدماتو ښاغلي معین ډاکټر امین 
الله ته په چارو کې د بریالیتوب 

هیله څرګنده کړه.
ډاکټر امین الله د عامې روغتیا 
وزارت د مشــرتابه لــه باور مننه 
وکــړه او وعده یې وکــړه چې د 
جمهوریت روغتون د چوپړتیاوو 
د ښــه والي لپاره بــه هلې ځلې 

وکړي.

مســؤالن ریاســت مبــارزه با 
حوادث طبیعــی تخار می گویند 
که در نتیجۀ ریزش برف های اخیر 
و شدت ســرما افزون بر مسدود 
شــدن راه مواصاتی دو ولسوالی 
در نتیجۀ لغزش کوه، نزدیک به ۳۰ 
خانۀ مســکونی تخریب و صدها 
رأس مواشــی در ایــن والیت نیز 

تلف شده است.
رئیس  ســاجد،  احمدسیر  ما 
مبارزه با حوادث طبیعی در والیت 
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به ریاســت دکتــور لطف الله 
خیرخــواه معین علمــی وزارت 

تحصیات عالی، نشستی از راه 
دور )آنایــن( در رابطه به تجهیز 

پوهنتون  علمی  تحقیقات  مراکز 
های کشور برگزار شد.

این  باختر؛  آژانــس  به گزارش 
نشســت به منظور تجهیز مراکز 
تحقیقات علمــی، کتابخانه ها، 
البراتوار ها و ژورنال های ملی و 
بین المللی پوهنتون های کشور 

برگزارشد.
درایــن نشســت که رییســان 
تحقیق، تألیــف و ترجمه، مالی 
و حســابی، تدارکات و همچنان 

مســووالن نهاد های تحصیات 
عالی مرکز و والیت های کشور 
شرکت کرده بودند، در آغاز معین 
علمی وزارت تحصیات عالی، 
پیرامون اهمیت مراکز تحقیقات 
علمــی و ژورنال های ملی و بین 
المللی در نهــاد های تحصیلی 

کشور صحبت کرد.
وی گفت: نبــود همچو مراکز 
علمــی و تحقیقــی در یک نهاد 

تحصیلی،          صفحه 7

اداره کل مهاجــرت ترکیه اعام 
کرد که 2321 مهاجر را طی هفته 
گذشته از کشــورش اخراج کرده 

است.
 به نقل از خبرگزاری »آناتولی« 
ترکیــه، ایــن افــراد از تاریخ 6 تا 
12 جنــوری به کشــورهای خود 

بازگردانده شدند.
براساس گزارش این اداره، از این 
تعداد 1101 تن افغانستانی، 107 
پاکستانی و بقیه از کشورهای دیگر 
بوده اند که به نامشــان اشاره نشده 

است.
در بیانیه ای اداره مهاجرت آمده 

اســت که در همیــن برهه زمانی 
حــدود 2269 تن به صورت غیر 

قانونی وارد ترکیه شدند که از این 
تعداد ٨24 تن افغانستانی، 91 تن 
پاکستانی و 1354 تن از اتباع دیگر 

کشورها هستند.
براساس گزارش این اداره ، ترکیه 
مهاجر  میزبان 19746  همچنان 
بوده که اکثریت آن مهاجران افغان 

و پاکستانی هستند.
اداره کل مهاجــرت ترکیــه در 
گزارش خود در خصوص ســال 
۲۰۲۲ اعام کرد که حدود 124 
هزار و 441 مهاجر            صفحه7

کاخ ســفید روز شــنبه اعام کرد که 
وکای جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
اســناد محرمانه بیشــتری را در منزل او 

ایالت ِدِلور پیدا کرده اند.
ریچارد ســاوبر، وکیل کاخ سفید در 
بیانیه ای گفت که در مجموع شش صفحه 
از اســناد طبقه بندی شــده در جریان 

بازرسی از کتابخانه خصوصی بایدن پیدا 
شــد. پیش از این کاخ سفید اعام کرده 
بود تنها یک صفحه ســند محرمانه در 

منزل جوبایدن پیدا شده است.
این اســناد متعلق بــه دوران معاونت 
ریاست جمهوری بایدن در دولت باراک 

اوباما است.
وکیل کاخ ســفید می گویــد، وکای 
شخصی جو بایدن به دلیل این که مجوز 
امنیتی الزم را نداشــتند، روز چهارشنبه 
به دنبال پیدا شــدن یک صفحه از اسناد 
محرمانه جســتجوی خــود را متوقف 

کردند.

فیصل مقداد، وزیر خارجه ســوریه 
روز شــنبه گفت که برای عادی سازی 
روابط کشــورش با ترکیه، این کشــور 

باید به اشغال سوریه پایان دهد.
حســین  بــا  ماقــات  از  بعــد  او 
امیرعبداللهیان که به دمشق سفر کرده 
اســت، گفت: »مــا نمی توانیم بدون 
پایان دادن به اشغال، روابط عادی مان 

را از سربگیریم.«
از آغاز اعتراض های ســوریه در سال 
۲۰۱۱، ترکیه یکی از کشورهایی بوده که 

از رفتن بشار اسد حمایت کرده است.
ایــن کشــور همچنین بــه یکی از 
مهم ترین حامیان مخالفان اسد تبدیل 
شــد و در حــال حاضــر، اردوی این 
کشور مانع اصلی حمله دولت مرکزی 

ســوریه به مخالفان اســد در اطراف 
حلب است.

مذاکرات اخیــر ســوریه و ترکیه با 
میانجیگری کشور روسیه از حدود یک 

ماه پیش آغاز شده است.
در جریان این مذاکرات، ماه گذشته 
وزرای دفاع دو کشــور دیدار کردند و 
انتظار مــی رود کــه در نهایت وزرای 
خارجه و همچنین رهبران دو کشور با 

هم ماقات کنند.

ده ها هزارتن روز شــنبه در ســه شهر 
بزرگ اسرائیل علیه طرح بنیامین نتانیاهو 
برای تغییر قوه قضائیه این کشور تظاهرات 
کردند.معترضــان می گوینــد که کابینه 
جدید اسرائیل، اصول دموکراتیک نظام 
سیاســی این کشــور را هدف قرار داده 
اســت. بنیامین نتانیاهو در حال حاضر 
برای ششــمین بار در اســرائیل به مقام 
نخســت وزیری رســیده و در ائتافی با 
گرو های تندرو و مذهبی دست راستی، 

اکثریت محکمی در پارلمان دارد.
کابینه جدیــد اســرائیل، تندروترین 

و مذهبی تریــن دولت تاریخ ۷۰ ســاله 
اسرائیل توصیف شده است.

بر اساس طرحی که او پیشنهاد کرده، 
پارلمان اجازه خواهد داشــت تا با رأی 
اکثریت اعضایش، تصمیمــات دادگاه 

عالی این کشور را وتو کند

رســانه های بین المللی از موج جدید 
حمات موشــکی روســیه بر شهرهای 

مختلف اوکراین خبر داده اند.
ســکای نیوز در گزارشی روز یک شنبه، 
۱۵ جنوری، از حمات موشکی روسیه 
بر یک ســاختمان مســکونی در دنیپرو، 
چهارمین شــهر بزرگ اوکراین، خبر داده 
است.بربنیاد معلومات نشــر شده، این 

حمله بر یک ســاختمان مسکونی انجام 
شــده که در نتیجه آن ۱۴ تن کشته و بیش 
از ۶۰ تن زخمی شــده اند. ۲۲ تن دیگر 
هنوز ناپدید هستند. نیروهای نجات در 
طول شب سرگرم نجات جان گیرماند گان 
بوده اند و صدای ناله و فریاد آنان را از زیر 
آوار شنیده اند. والدیمیر زلنسکی، رییس 
جمهور اوکراین، گفته اســت که ممکن 

شمار قربانیان افزایش یابد.
گفتنی  اســت که حمات روز شــنبه 
روسیه به زیرساخت های حیاتی چند شهر 
بزرگ اوکراین از جمله کی یف، خارکیف و 

لویو آسیب رسانده است.

شــرکت هوانوردی ِیتی اعام کرد که 
یک طیاره مســافربری با ۷۲ سرنشــین 
سقوط کرده است. این شــرکت افزوده 
است که این طیاره ۶۸ سرنشین و چهار 
خدمه داشــت و گروه های کمک رسان 
در راه محل ســقوط این طیاره هستند و 
هنوز مشخص نیست کسی زنده مانده 
است یا خیر. تا به این لحظه مرگ 40 تن 
تایید شده است. این طیاره از مرکز نیپال 
به ســمت کاتماندو پایتخت این کشور 
در پــرواز بود. برخی مســئوالن محلی 
نیز گفتنــد که طیاره ســانحه دیده آتش 
گرفته است و گروه های کمک رسان در 
تاش برای خاموش کردن آتش و نجات 
 زنده مانده 

ً
مسافرانی هستند که احتماال

اند. برخی منابع گفته اند که دســت کم 
۳۲ تن در این حادثه کشته شده اند.

همچنان منابع دیگر می گویند که همه 
سرنشینان طیاره کشته شده اند.

آخرین رویداد ســقوط طیاره در نیپال 
به سال ۲۰۱۸ بر می گردد که در آن یک 
طیاره مســافربری با ۷۱ سرنشین سقوط 
کرد و ۵۱ نفر از سرنشینان آن جان های 

خود را از دست دادند.
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اخبار جهان آغاز جمع آوری 
معتادين، به خاطر 

شدت سردی هوا

مراکز تحقیقات علمی پوهنتون های کشور تجهیز می شوند

ترکیه طی هفته گذشته بیش از 1100 مهاجر افغانستان را اخراج کرده است

در نتیجۀ ريزش برف اخیر در تخار ده ها خانۀ 
مسکونی تخريب و صدها رأس مواشی تلف شده است

دوه زره کورنۍ 
د بريښنا څخه 
برخمنې شوې 

ډاکټر امین الله 
د جمهوريت 

روغتون د رئیس
 په توګه معرفي شو

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

پیدا شدن اسناد محرمانه بیشتری از منزل جوبايدن

وزير خارجه سوريه:
 برای عادی سازی روابط با ترکیه، اشغال بايد پايان يابد

ده ها هزار تن علیه طرح نتانیاهو برای تغییر قوه قضائیه 
اسرائیل تظاهرات کردند

 موج جديد حمالت موشکی روسیه بر اوکراين؛
 ۱۴ تن کشته و بیش از ۶۰ تن زخمی شدند

سقوط يک طیاره مسافربری با ۷۲ سرنشین در نیپال

 سرمای شديد، جان 5 تن را در بادغیس گرفت
د لغمان ســیمه ییز مســوولین 
وایي، چې د دغــه والیت د مرکز 
او ولســوالیو څخــه 364 قلمه 
راټول کړل شوي تاریخ تېره درمل 
وسوځول شول. د باختر آژانس د 
سیمه ییز خبریال د خبر له مخې؛ 
یاد تاریخ تېره درمل د عامې روغتیا 
ریاست د روغتیایي قوانینو څخه د 
څارنې ټیم له لوري د روان کال په 
لړ کې په مرکز او ولســوالیو کې د 

درمل پلورنځیو څخه راټول شوي 
و، چــې ټولنیز ارزښــت یې څه 
بانــدې 1 میلیون افغانۍ کېږي. د 

دغو تاریخ تېــره او بې کیفیته 
درملو د لمنځــه وړلو پر مهال 
لغمان والي قاري زین العابدین 
عابد په ټولو پلورونکو غږ وکړ، 
چــې د تاریخ تېــرو درملو له 
پلور څخه الس واخلي. هغه 
همداراز اړوندو مســوولینو ته 
سپارښتنه وکړه، چې په دغه برخه 
کې خپله هڅې ال چټکې کړي.     

تاريخ تیره درمل وسوځول شول

برف را در ساحات قابل جذب، ذخیره کنید!


