
د صنعــت او ســوداګرۍ وزارت 
وايي چې پــر اقتصــادي زونونو د 
بهرنیو ځواکونو د پوځي اډو د بدلولو 
لپاره هڅې روانې دي. د ياد وزارت 
وياند وايي، چې پر کورنیو پانګوالو 

ســربېره بهرنیو پانګوالو هم لېوالتیا 
ښــودلې چې، په دغــو زونونو کې 
پانګونه وکړي. بلخوا د سوداګرۍ او 
پانګونې خونه وايي، چې د اقتصادي 

زونونو جوړېدل                7مخ

اين جلســه تحت رياست محترم 
مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین 
آب وزارت آب و انــرژی بــا حضور 
معینان و نمايندگان وزارت ها و ادارات 
ذيربط تدوير يافت. در اين جلسه در 
مورد کانال شــاهی واليت لغمان که 
مربوط به وزارت آب و انرژی می باشد 
بحث و تبادل نظر صورت گرفته چنین 
فیصلــه به عمل آمد کــه در صورت 
موجوديت بودجه کار پروژه هرچه زود 
تر آغاز و مســئولین تخنیکی وزارت 
کار ديزاين و مطالعات تخنیکی آن را 

تکمیل نمايند.
همچنان در ادامه جلســه پیرامون 
پروژهــای وزارت فوايد عامه از قبیل: 
سرک جوزجان الی سرپل و سرک های 
ايبک، مزارشريف،  داخلی شهرهای 
میمنه، فراه و زرنج بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
قابل ذکر اســت که ايــن هیئت از 
امارت اسالمی موظف  کابینه  سوی 
شده است تا تمام قرارداد های بزرگ 
را مورد بررســی قــرار داده در اخیر 
نتايج بررسی های خويش را طی يک 
گزارش مفصل به کمیسیون اقتصادی 

امارت اسالمی ارائه نمايند.

و  نقاشــی  نمايشــگاه  يــک 
همدردی  منظور  به  خوشنويســی 
با زلزله زدگان ترکیه و ســوريه،در 
هرات برگزار شــد که به تعداد 45 
اثر هنری در آن به نمايش گذاشته 
تیکا در  دفتر  شده است. مسئوالن 
هرات ابراز همدردی جوانان هرات 
با زلزلــه زد گان ترکیه و ســوريه را 
از جوانان  کردند. شماری  ستايش 
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1306 تأسیس: 

افغانستان  اسالمی  امارت  سران 
از دهم حوت که مصادف است با 
توافق نامه  امضای  سومین سالگرد 
میان امريــکا و امارت اســالمی 
افغانستان در دوحه، تجلیل به عمل 

می آورند. 
قرار اســت امروز محفل بزرگی 
به همین مناســبت برگزار شود که 
در آن بزرگان حکومتی، شــاعران، 
نويســندگان و فرهیختــگان ملت 

اشتراک می ورزند. 
مسئولین بلند پايه امارت اسالمی 

افغانســتان در اين محفل پرشکوه 
ســخنرانی خواهند نمود و از مزايا 
و خوبی هــای ايــن روز يادآوری 

خواهند کرد. 
چهره هــای  محفــل،  ايــن  در 
و  استادان  قومی،  بزرگان  جهادی، 

نخبگان ابراز نظر خواهند نمود. 
ســه ســال قبل توافق نامه صلح 
دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ برابر 
بــا ۱۰ حــوت ۱۳۹۸ در حضور 
وزير خارجه امريــکا بین نماينده 
ويژه اين کشــور زلمی خلیلزاد و 

مال عبدالغنی بــرادر آخند نماينده 
به امضا  افغانستان  اسالمی  امارت 

رسید. 
مردم افغانســتان روز امضای اين 
توافق نامــه را، روز رنگین در تاريخ 
کشور دانسته و آن را روز پايان اشغال 

بیست ساله امريکا می نامند. 
امريکا با امضای اين توافق نامه، 
تمام ســربازان خود را ازين کشور 
 مجبور به ترک 

ً
بیرون نمود و عمال

اين کشور شدند. 
افغانستان  در  بیست سال جنگ 

و ضررهای پی درپی امريکا در اين 
کشــور، امريکا را وادار نمود تا تن 
به صلح داده و با امارت اســالمی 
افغانستان، روی میز مذاکره بنشیند. 
زمانی که ايــن توافق نامه به امضا 
رسید، افغانستان از اشغال امريکا 
رهايــی يافت و اين کشــور فصل 

تازه ی را آغاز کرد. 
مردم افغانستان در سراسر کشور، 
با شــور و هیجان ازين روز تجلیل 
نمــوده و نــدای آزادی و فتــح و 

پیروزی را سر می دهند.

برنامه جهانی خوراک می گويد که 
يک مرکز لوژستیکی در اوزبیکستان 
ايجاد کرده است تا مواد خوراکی از 

طريق آن به افغانستان انتقال يابد.
وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه 
جهانی خــوراک  در افغانســتان، 
ن مواد 

ُ
می گويد که روزانه يک هزار ت

خوراکی از ازبیکستان به افغانستان 
انتقال می يابد.

او می گويد که اين مواد خوراکی 
نیازمندان در افغانســتان توزيع  به 

می شود.
وحیدالله امانی گفت: »بلند بردن 
ظرفیت مرکز لوژستیکی جديد در 
شــهر ترمز ازبیکستان به ما کمک 
خواهد کــرد تا ما به شــکل بهتر 
 
ً
بتوانیم به بیست میلیون نفر که فعال

گرسنه اســتند و به کمک های مواد 
غذايی نیاز دارند، به آنان به شــکل 
بهتــراش کمک های مــواد غذايی 
برســانیم.« اما برخی از باشند گان 
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اطــالع حاصــل  تأســف  بــا 
نموديــم  کــه نزديک بــه ۸۰ تن 
اتباع افغانســتان که شامل زنان و 
کودکان اند و از راه آب در قايقی 
بی از ترکیه به ســوی ايتالیا در  چو
حرکت بودند،در نتیجٔه غرق شدن 

قايق به شهادت رسیده اند.   
انالله واناالیه راجعون  

شــهدا  برای  اســالمی  امارت 
مغفــرت و بــرای خانواده هــا و 
استدعا  آنان صبر جمیل  نزديکان 
می کنــد. در عین حــال، يک بار 

ديگــر به تمامــی افغان ها توصیه 
می کنــد کــه از ســفر از راه های 
به  نادرست  و  غیرقانونی  قاچاقی، 
کشورهای ديگر خودداری کنند. 

همچنــان، وزارت امور خارجه 
ويژه  بــه  خیريــه،  نهادهــای  از 
صلیــب ســرخ، می خواهــد که 
انتقال اجســاد  برای جســتجو و 
آب های  در  شده  غرق  افغان های 
بی ايتالیــا، از روی مکلفیت  جنو
ايفا  را  يش  خو مسئولیت  انسانی، 

کنند.

پــس از آن که عملیات نیروهای 
خاص رياست عمومی استخبارات 
در شــهرک ذاکريــن از مربوطات 
حوزه هفدهم انجام شــد، مولوی 
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت 
اعالمیه  يــک  نشــر  با  اســالمی 
می گويــد که در ايــن عملیات دو 
فــرد کلیدی داعش کشــته شــده 
اند. امارت اســالمی افغانســتان 
می گويد کــه درعملیات نیروهای 
امنیتــی بر مخفــی گاه داعش  در 
قومانــدان عمومی عملیاتی  کابل 

 و نظامــی داعــش کشــته شــده 
است.

مجاهــد  ذبیح اللــه  مولــوی 
اســالمی  امــارت  ســخنگوی 
فاتــح  قــاری  کــه  می گويــد 
مســئولیت های بزرگی را بر عهده 
داشــت. به گفتــه ای مولوی ذبیح 
الله مجاهد اين فرد حمالت اخیر 
را بر مراکز ديپلوماتیک و مســاجد 

رهبری می کرد.
اســالمی  امــارت  ســخنگوی 
نیز در  می افزايد که چنــدی پیش 

نیروهای  يک عملیــات پیچیــده 
امنیتی مســئول داعش برای شــبه 
قاره هند بنام اعجــاز امین آهنگر 

نیز کشته شــده بود. در بخشی از 
اعالمیه امارت اسالمی آمده است 

که:          ص7

در ۱۰حوِت سال ۱۳۹۸ بود که توافقنامه ای میان امارت اسالمی 
افغانستان و امريکا در دوحه به امضا رسید و پیروزی ملت مجاهد 

افغانستان ازاين نقطه آغاز يافت.
افغانستان از اين توافق نامه به نفع ملت خود استفاده اعظمی نمود 
و از جمله، خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان از دستاوردهای 

 عملی گرديد.
ً
عمده و تاريخی اين توافق نامه است که بعدا

با اين کار، آزادی افغانســتان رقم خورد و پیروزی عظیمی نصیب 
ملت رنجديده ی افغانســتان و حتی می توان گفت؛ نصیب امت 

اسالمی شد.
با امضای اين توافق نامه، روند اشــغال بیســت ساله با شنیع ترين 
روالش که توسط يک مشت میهن فروش و دالرپرست در معامله ی 
ُبن رقم خورده بود، به پايان رســید و به لطف پروردگار و به برکت 
ه ی ننگ از دامن افغانستان پاک 

ّ
جهاد و خون مطهر شهدا، اين لک

گرديد.
ملت مجاهد و سلحشــور افغانستان، اين روز را روز درخشان در 
تاريخ کشــور می دانند و با کمال افتخار، همه ســاله آن را جشن 

می گیرند.
بدون شک اين روز، روزی است که چشم تاريخ، نظیر آن را سراغ 
ندارد و جهان ازاين تحول عظیم و شکســت استکبار شگفت زده 

شده است.
واقعا دشوار اســت که يک ملت فقیر با دســتان خالی در مقابل 
ابرقدر ت ها، کشورهای مسلح با پیشرفته ترين اسلحه و حتی اتم، 

ايستادگی کنند و باآلخره به فتح و پیروزی نايل آيند.
ملت قهرمان افغانســتان، با قلب های سرشــار از ايمان و عشق 
میهن در مقابل مستکبران جهانی مقاومت کردند و با قربانی های 
بی دريغ آخراالمر طلســم متجاوزين را شکســتاندند و با عّمال 

داخلی و مزدوران شان را از کشور بیرون راندند.
به همگان روشــن اســت که در امضای توافق نامه دوحه، امريکا 
مجبور شــد که به يک موافقه برســد و خروج قوت های اشغالگر 

خود را از افغانستان، با امارت اسالمی به امضا برساند.
در بیســت ســال اشــغال، ملت مجاهد و متعهد افغانستان، اين 
ســرزمین را برای متجاوزان و غالمان شــان، جهنم ساخته بود و 
 که 

ً
ما

َّ
اگر نیروهای اشغال گر ازاين سرزمین بیرون نمی شدند، مسل

ضربات سنگین تری در پیکر شان وارد می گرديد و بیشتر از پیش، 
تلفاتی را متقبل می گرديدند.

اشــغالگران، ديگر راهی جز صلح نداشتند و مجبور شدند که تن 
به تفاهم بدهند و مذاکرات دوحه را غنیمت بشمارند.

 همیــن بــود کــه در ۱۰ حــوت ســال ۱۳۹۸ پــس از ۸۱ ماه 
مذاکــرات و رای زنی هــا، توافق نامه را با امارت اســالمی امضا 
نمودند و روند تخلیه ی نیروهای اشــغالگر شــان از افغانسنان را 
 آغاز کردند و تمام نیروهای نظامی شــان را از افغانســتان بیرون 
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توافق نامه دوحه، سرآغاز 
پیروزی افغانستان

 سخن انیس

از سومین سالگرد توافق نامه دوحه 
تجلیل  به عمل می آید

ایجاد مرکز لوژستیکی در اوزبیکستان 
برای کمک به افغانستان

قوماندان عمومی عملیاتی  و نظامی داعش در کابل کشته شد

آزادی نعمت بزرگ الهی و ارزش بیش بهای معنوی است

نمایشگاه هنری به همدردی زلزله زده گان 
ترکیه و سوریه در هرات

پیام تسلیت در مورد شهادت اتباع 
افغانستان در در اثر غرق شدن قایق 

در آب های جنوبی ایتالیا

بیست و پنجمین جلسه کابینه؛
 بودجه سال مالی جدید تایید گردید

امارت  کابینه  در ۲۵مین جلسهء 
اسالمی افغانستان سند بودجه سال 
مالی ۱۴۰۲ تايیــد و وزارت مالیه 
موظف  الزم  اقدامات  بخاطرانجام 

گرديد.
رياســت  تحت  که  جلســه  اين 
رئیــس الوزراء الحــاج مال محمد 
حسن آخند )هفتم شعبان المعظم/ 
هشتم حوت( برگزار گرديده، در آن 
از سوی  هیئت موظف  پیشنهادات 
انسجام  مورد  در  الوزراء  رياســت 

بهتر امور و حل مشکالت رياست 
کید گرديد. عمومی پاسپورت تأ

کمیسیون  کابینه،  جلســه  دراين 
حل مشــکالت ترانسپورتی تحت 
رياســت محمد حنیف سرپرست 
وزارت اقتصــاد موظف گرديد تا به 
اشتراک مســؤلین بلند رتبه وزارت 
هــای دفاع ملــی، امــور داخله و 
رياســت عمومی اســتخبارات در 
مورد تطبیق طــرح کنترول و تنظیم 
تصويب شــده  ترانســپورتی  امور 

شــماره)۳۹(  مصوبه  بند)۲(  طی 
مطابق  هـ.ق   1443/11/28 مورخ 
1401/4/6 کابینه امارت اســالمی 
افغانســتان به منظــور تنظیم امور 
نموده،  دقیق  ارزيابی  ترانســپورتی 
مــوارد مشــکالت موجود فــرا راه 
تطبیق آن را مشخص، راه های حل 
را دريافت و غرض تصمیم گیری به 

جلسه کابینه ارائه نمايد. 
از ســوی هم، به کمیســیون حل 
مشکالت موجود در قسمت استرداد 

زمین های غصب شده وظیفه سپرده 
شــد تا به همکاری هیئت تخنیکی 
کمیســیون ياد شــده در واليات به 
منظور اســترداد زمین های غصب 
شده و حل مشــکالت سفرنموده و 
همچنان به وزارت معادن و پترولیم 
وظیفه ســپرده شــد تا قرارداد قبلی 
پروژه ســمنت جبل السراج را فسخ 

نمايد. 
جلســه کابینه با تصامیم و فیصله 
های فوق به دعای خیر به پايان رسید.

جلسه بررسی 
قرارداد های بزرگ 

در معینیت آب 
وزارت آب و انرژی 

برگزار شد

نویو اقتصادي زونونو کې بهرنیو 
پانګونې ته لېوالتیا ښودلې

هوتل شیراتون مقر امضای توافق نامه دوحه



تالشها  از  بعد  که  قطر  مذاکرات 
دهم  تاريخ   به  پیهم  گفتگوهای  و 
حوت ۱۳۹۸  بعد از ۱۸ ماه مذاکره  
جانب امريکا توافق دوحه را با امارت 
توافق  موجب  کرد،  امضا  اسالمی 
خارجی،  عساکر  کامل  خروج  بر  
کشور،  استقالل  هکذا  اشغال،  پايان 
بیست  خونريزی  و  جنگ  دور  پايان 
ساله و رويکار آمدن امارت اسالمی 

افغانستان  گرديد .
در  با  افغانستان  اسالمی  امارت 
توافقنامه  مندرجات  تمام  نظرداشت 
قطر از همان اول تالش دارد  تا از آن 
به وجه احسن استفاده کرده و در راه 
تأمین صلح و ثبات در کشور که طی 
بیست سال جنگ تحمیلی بر وجب 
وجب خاک کشور ما سايه افگنده و 
زندگی را برای اکثر مردم ما  به دوزخ 
اعظمی  استفاده  بود،   نموده  تبديل 
کرده و زيانهای بیشمار اين جنگ را 
و  ببرد   بین  از  و حوصله  به حکمت 
اين راستا  چنانچه ديده می شود،  در 
داشته  هم  را  زيادی  آوردهای  دست 
است،  طوريکه وضعیت فعلی کشور 
و مردم ما در مقايسه با يک ونیم سال 
بهتر گرديده  برابر  به صدها  گذشته،  
است و مردم ما از تشويش ها و دلهره 
زندگی  و  گرديده  ايمن  گذشته  های 
به  و  گرفته   پیش  در  را  خود  معمول 

کار و بار عادی خود برگشته اند .
نخستین  از  که  امنیت  و  تأمین صلح 
صدر  در  اند،   زندگی  ضروريات 
برنامه های امارت اسالمی قرار گرفته 
اين  از  کشور  سرتاسر  در  ما  مردم  و 
استقبال  گرمی  به  مشهود  واقعیت 

می کنند. 
امارت  که  اند  واقعیت هايی  اين 

به  و  خوبی  به  افغانستان  اسالمی 
و  نموده  تمثیل  آنرا  اساسی  صورت 
در آينده نیز خود را ملزم به تمثیل آن 
می دانند،   اما اين تمثیل  يک طرف 
ديگر  طرف  و  است   دوحه  توافقات 
و  منطقوی  شرکای  و  امريکا   آن  
بین المللی آنان است،  تا در  ايجاد و 
توسعه يک فضای امن و صلح و صفا   
برای  تطبیق بقیه مندرجات توافقات 

دوحه قدمهای بعدی را بردارند .
ارضی  تمامیت  و  استقالل  به  احترام 
توافقات  مهم  مندرجات  از  کشور  
دوحه شمرده می شوند، که طی بیشتر 
از  بارها  گذشته  سال  ونیم  يک  از 
طرف طیارات بدون سرنشین امريکا  
دوست  هوايی  حريم  از   استفاده   با 
ديده  نا    ) پاکستان   ( آن  منطقوی 
 تخلفات صريح 

ً
گرفته شده  و مکررا

صورت گرفته است،  چنانچه  وزير 
محمديعقوب  مولوی  کشور  دفاع 
تخلفی  واقعیت  اين  به  نیز  مجاهد  
اشاره کرده و طرف مقابل را به عواقب 
شک  بدون  ساخت،   متوجه  آن  بد 
که چنین تخلفات از يک سو  نقض 
دوحه  مذاکرات   اعالمیه  توافقات 
دو  بین  روابط  ديگر   از سوی  و  بوده 
پاکستان  و  افغانستان  همسايه  کشور 
چنانکه  می سازد،   تیره  شدت  به  را  
و  باز  از   اين روزها   شاهد هستیم،  
بسته  شدن مکرر  دروازه طورخم  و 
نیروهای  بین  فزيکی  تشنجات  حتی 
صورت   پاکستان  و  افغانستان  مرزی 

گرفته  است .
صوتی،  های  رسانه  اين،  عالوه  بر 
هر  در  نیز   غربی  و...  تصويری  
مورد زبان تند خود را بر علیه امارت 
اسالمی بکار می برد  که اين به ذات 

رول  عامه   ذهان  تحريک  در  خود 
مخربی دارد ۰

کشور  حاال  همین  که  است  عجب 
حلقات  مخفی   نبرد  يک  در  ما  
استخباراتی قرار دارد،  اما  رسانه های 
منطقوی  حلقات  شمول  به  غربی  
از داخل کشور  را  مسئله تهديدهايی 

اين  و  می کنند    مطرح  ديگران  علیه 
يک برچسب  خیلی  دور از واقعیت  
اسالمی  امارت  حق   در  که  است 
ارقام  بر  بنا  دارد،   جريان  افغانستان 
کشورهای  همین  سوی  از  شده  داده 
افغانستان  مردم  نود درصد  که  غربی 
و  می کنند  گی  زند  فقر  خط  نزديک 
به کمک های عاجل ضرورت دارند،  
قوت  برای   اينها   صورتیکه  در  پس 
ضرورت   کمک  به  شان   اليموت 
تصور  و  نمی توانند   

ً
اصال دارند،  

در   که   گنجد   نمی  ذهن  در  هم  آن 
تهديدهای بیرون مرزی تالش داشته 
باشند،  زيرا راه اندازی چنین پروژه ها  
به هزينه های هنگفتی ضرورت دارند  
که در شرايط موجود و عینی از توان  
امارت اسالمی به هزاران چند باالتر 

است  و از لحاظ تاريخی هم  مردم 
 ... و   جغرافیايی  موقعیت  بر  بنا  ما  
در طول تاريخ مورد  تاخت و تازهای 
و  منطقه  طلب  فرصت  کشورهای 
ناحیه  ازين  و  داشتند  قرار  فرامنطقه 
خاطرات خیلی بدی  دارند،  که برای 
هیچکسی هم چنان اينگونه وضعیت 

را رواداری نخواهند داشت.
بنا بر اين واقعیت هايی که برشمرديم،  
افغانستان  بر اساس  امارت اسالمی 
توافقات  مذاکرات قطر و  مندرجات 
اعالمیه آن برای صلح، صفا و آرامش 
هیچگونه  و  دارند  تالش  خود  مردم 
است،   نگرفته  صورت  آن  از  تخطی 
با  نیز  مقابل  طرف  است  بهتر  پس 
باالمثل  موقف  متقابل،    روحیه 
هايی  گیری  جبهه  از   و  باشد  داشته 
روحیه  و   ما  کشور  وثبات  صلح  که 
منطقه  کشورهای  بین  همزيستی 
نظر  صرف  می رساند،   آسیب  را  
نیم  از  بعد  ما  بگذارند مردم  و  کنند  
آرام  نفس  خشونت  و  جنگ   قرن 

بکشند .
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يو انسان په ژوند کې په سلهاوو زره خبرې وکړي، او داسې 
کړنې ترسره کړي چې د وخت په تېريدو سره هېرې شي خو 
د ژوند په بهیر کې کله بیا يوه داسې خبره هم وکړي؛ يا کړنه 
ترســره کړي چې هغه د تاريخ باب و ګرزي، دغه راز په يوه 
انسان، يوه قوم او يوه ملت باندې کلونه او عمرونه تېر شي؛ يا 
هېر شي او يا د تاريخ په يوه تیاره ګوټ کې خوندي شي، خو 
د ژوند يوه نیمه شېبه بیا داسې هم وي چې د ټولنې او تاريخ 
په حافظه کې د اسې ثبت او وځلېږي چې هېرول او له پامه 

غورځول يې ډېر زور غواړي، بلکه ناشوني وي.
دغه راز د ځمکې کره ډېره پراخه ده، ډېر مساحت لري، خو 
يو نیم ځای پکې د وياړونو او عظمتونو څلی شــي يا بدر، 
احد، خیبر، او قادسیه شــي او يا میوند شي، شاهي کوټ 

شي، توره بوره شي.
بې شمېره انسانان شــاعران شي، په زرګونو بیتونه ولیکي، 
خو د وخت په تېرېدو سره يو مخ يا په نسبي ډول له حافظو 
څخه کډه وکړي، يو نیم بیت بیا د ماللۍ ټپه شي چې ماتې 
ته نژدې لښــکر ته روحیه ورکړي، احساسات يې را ژوندي 
او قدمونه يې ګړندي کړي او د سوبې درشل ته يې ورسوي.
انسانان بې شــمېره عادي خبرې، ويناوې، نصیحتونه او 
وعظونه وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره د هېرې کندې ته 
الهو شــي، خو د خوست د هغه مجاهد طالب خبره به تر 

قیامته ژوندۍ، په حافظو کې  ثبت او تل نوې او تازه وي چې 
د امريکايي اسیر عسکر "برګډال"  د تبادلې په مهال يې هغه 

ته وويل :" افغانستان ته بیا رونشې".
هــو! لکه چې ومو ويــل ځینې ورځــې د خپل تاريخي 
اهمیت له کبله د انسانانو په حافظه کې د تل لپاره ثبت وي، 
د هجري لمريز کال وروستۍ يعني د حوت يا کب میاشت 
هم د افغانستان د تاريخ د څو مهمو پېښو له امله يو ځانګړی 

باب او بېالبېل فصلونه لري.
کله چې د پخواني شــوروي اتحاد سرولښکرو د ۱۳۵۸ 
هجري لمريز کال د جدي د میاشــتې په ۶مــه نېټه د ټولو 
نړيوالو اصولو، بشري او بین الدول حقوقو په پايمالولو سره 
پر افغانستان باندې يرغل وکړ او زمونږ هېواد يې اشغال کړ؛ 
نو اليې دوه میاشــتې هم نه وې تېرې شوې چې د همدغه 
کال د حوت د میاشتې په ۳ نېټه کابل ښاريان د شپې له خوا 
د خپلو کورونو بامونــو ته را وختل د »الله اکبر« د ملکوتې 
نارې په پورته کولو او د روســانو او کمونستانو په ضد شعار 
ورکولو ســره يې د کرملین د واکمنانو او داخلي کمونستانو 
په ضد خپله کرکه او نفرت څرګند کړل، په ســبا يې د کابل 
ښار په واټونو کې الريونونه په الره واچول، هو د دغه الريون 
کوونکو په مقابل کې روســانو او د دوی الســپوڅو له ډېر 
وحشت او قساوت څخه ډک غبرګون و ښود، د تاريخ د يوې 
اتلې افغانې ناهید خور په شــمول يې د يو شمېر مسلمانو 
خويندو او وروڼو سینې په مرمیو غلبېل کړې، خو د کرملین 
دواکمنانو، ســره پوځ د جنراالنو او داخلي کمونســتانو په 

غوږونو کې هم د خطر لمړي زنګ انګازې وکړې.
د ۱۳۵۷ هجري لمريز کال د حوت د میاشتې په ۲۴مه نېټه 
زمونږ مسلمانو او مجاهدو هراتي وروڼو په يوه غږ د کمونیزم 
د پوچې ايډيالــوژي د الرويانو په خالف پاڅون وکړ، چې 
کمونستانو د خپل فطري او دايمي خصلت له مخې د دغه 
پاڅون په وړاندې هم په ډېر وحشت او بربريت سره غبرګون 
وښود، څلرويشــت زره هراتي مسلمانان يې له خپل دين، 
هېواد او استقالل ســره د مینې او مالتړ په جرم پخپلو پاکو 

وينو ولمبول.
هو! زمونږ هراتي وروڼو په خورا غیرت او متانت سره خپل 
سرونه د سرو کمونستانو مرمیو ته سپرکړل خو ورته ټیټ يې 

نه کړل.
د شوروي يرغل او سره پوځ ترماتولو او شړلو او د تنظیمي 
انډوخر ټوپک او پاټک ساالري له منځه وړلو وروسته چې 
افغانانو ال يوه ګړۍ هم د آرام ساه نه وه اخیستې د امريکا په 
مشرۍ د وخت يو بل فرعوني لښکر د خپلو نړيوالو او سیمه 

ايزو غالمانو په ملتیا زمونږ د لرغوني                7مخ

د حوت )کب( میاشت 
او  ورسره تړلي 

لیکونکی: الحاج غالم جیالني »حق پرست«

معاذ

یز کال د حوت د میاشتې  د ۱۳۵۷ هجري لمر

په ۲۴مه نېټه زمونږ مسلمانو او مجاهدو هراتي 

وروڼو په یوه غږ د کمونیزم د پوچې ایډیالوژي د 

الرویانو په خالف پاڅون وکړ، چې کمونستانو د 

خپل فطري او دایمي خصلت له مخې د دغه پاڅون 

یت سره غبرګون  په وړاندې هم په ډېر وحشت او بربر

وښود، څلرویشت زره هراتي مسلمانان یې له خپل 

دین، هېواد او استقالل سره د مینې او مالتړ په جرم 

پخپلو پاکو وینو ولمبول.

اين ملت،  دلیر و جان برکف  سربازان 
با اراده و عزم متین در مقابل بزرگ ترين 
قدرت مند دنیا که خــاک و میهن ما را 
اشغال نموده بود، ايستاد و تا پای جان 
برای حراست و حفاظت اين سرزمین، 

مبارزه نمودند.
بیست سال جنگ در مقابل نیرويی که 
مجهز  دنیا  سالح های  پیش رفته ترين  با 
بودنــد، غیــرت، متانت و شــجاعت 
می خواهد که نمونــه بارز آن در وجود 
تک تک اين ســربازان ديده می شــد و 
هر کــدام آن با نیرو و غیرت سرشــار 
ايــن غول پیکر دنیا  ايمان، درمقابل  از 
رزمیدنــد و آنــان را وادار نمودنــد تا 
میدان جنگ را ترک نموده و راه مذاکره 

و گفتگو را در پیش گیرند. 
امريکای اشغالگر مجبور شد تا تمام 
نیروهــای خود را از افغانســتان بیرون 
افغانستان  نموده و بر شکست خود در 

اقرار نمايد. 
نمايان گر  دوحــه،  توافق نامه  امضای 
پیروزی ملت مسلمان کشور در مقابل 

امريکا و متحدان آن است. 
۲۹ فبــروری مصادف اســت به روز 
امضای توافق نامه دوحه میان امريکا و 

امارت اسالمی افغانستان. 
دوســال قبل در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ 
میالدی، امضای توافقــی میان امريکا 
صورت  افغانستان  اســالمی  امارت  و 
گرفت که بر اســاس آن، امريکا بايد با 
تمــام نیروهای هوايــی و زمینی خود، 
افغانســتان را تــرک کند و به اشــغال 

بیست ساله خويش نقطه پايان دهد. 
در مقابل امارت اســالمی افغانستان 
نیز تعهد ســپرد که اجازه نخواهند داد 

تا از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری 
استفاده شود. 

مردم افغانســتان ازيــن روز در تمام 
کشور استقبال نموده و آن را روز پايانی 

اشغال و فتح و پیروزی می دانند. 
در حقیقت پیروزی مردم افغانســتان 
در همین روز شــکل خورد و استقالل 
واقعی با تمام معنــای آن نصیب مردم 

ما گرديد. 
ايــن پیــروزی به نصرت اللــه متعال 

و با دعا و تضرع مردم شــريف کشــور 
و قطره های اشــک مــادران غم ديده و 
ناله های يتیمان بی سرپرســت، نصیب 

اين ملت بزرگ گرديده است. 
اين ملت اجــازه نخواهند داد تا ديگر 
کشور شــان مورد هجوم بیگانگان قرار 
گیرد و کشورها بايد از گذشته های شان 

درس بگیرند. 
امضای توافق نامه که در دوحه صورت 
گرفت، امارت اسالمی افغانستان به آن 
 پابند بوده و امريکا نیز بايد تمام 

ً
کامال

بندهای اين توافق نامه را عملی کند. 
واضح  افغانســتان  مــردم  خط ومش 
اشــغال  تــاب  مــردم  ايــن  اســت، 
هیچ کشوری را ندارند و به هیچ کشوری 

نمی کنند.  سرخم 
دفاع از خــاک، ناموس و وطن، خط 
قرمز برای اين مردم بوده و به هیچ کسی 
تحــت هیچ عنوانی اجــازه مداخله در 
امور داخلی کشور خود را نمی دهند. 

متعهد  افغانســتان  اســالمی  امارت 
اســت تا تمام بندهای توافق نامه دوحه 
را عملی کنــد و از امريکا نیز خواهان 
آن است تا به مواد اين توافقنامه متعهد 

بماند.

ما به پیمان خود شدیدًا متعهد هستیم
 اما از طرف مقابل هم  تقاضای باالمثل داریم!

شبیر راحل

 تبصره؛
مبارزه و پیکار ملت افغانستان، پای امریکا را

 به میز مذاکره کشانید



پیش آهنگ  و  اسالمی  ماه  شعبان هشتم 
شگافی  چون  است.  رمضان  مبارک  ماه 
آن  به  دارد،  قرار  رمضان  و  رجب  میان 
افريقی،  منظور  )ابن  اند.  گفته  شعبان 

لسان العرب، ج1 ص502(
ماه شعبان، ماه بابرکت و دارای ويژگی های 
در  درمجموع  مردم  اما  است؛  بسیاری 
آن  اهمیت  به  نموده  غفلت  آن  باره ی 
چندان توجهی نمی کنند. در حالی که اين 
ماه پیشواز ماه رمضان است و مسلمانان 
به آن بايست توجه ويژه ای داشته باشند؛ 
از اين جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله وسلم از غفلت و بی توجهی اين ماه، 
اند. حضرت  مسلمانان را برحذر داشته 
می کند  روايت  رضی الله عنه  ابوهريره 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
که  است  ماهی  شعبان،  »ماه  فرمودند: 
میان رجب و رمضان قرار دارد و مردم در 
مورد آن غفلت می کنند و آن ماه است که 
در آن اعمال به بارگاه پروردگار جهانیان 
باال می رود، من دوست دارم که عملم در 

حالی به بارگاه خدا باال برود که روزه دار 
باشم«. )احمد نسائی، السنن الکبری، ج 
3 ص 176، ابن ابی شیبة، المصنف، ج 

2 ص 346(
اين  شعبان  ويژگی های  از  يکی  پس 
است که اعمال جهانیان در آن به بارگاه 
اعمال  عرضه  اين  می رود.  پروردگار 
شايد به گونه ی نوبت ساالنه باشد، زيرا 
در حديث ديگر روايت است که اعمال 
هفتگی  اعمال  و  شام  و  صبح  روزانه 
خدای  بارگاه  به  پنجشنبه  و  دوشنبه 
متعال عرضه می شوند. هر عرضه شايد 
را  آن  که  باشد  داشته  خاصی  حکمت 
خدای متعال خود می داند. در فرموده ی 
نبوی ترغیب بر آن است که بايد مسلمان 
در اين ماه روزه دار باشد تا اعمالش در 
عبادت  حال  در  که  برود  باال  به  حالی 
است؛ زيرا روزه يگانه عبادتی است که 
از صبح تا شب دوام دار هست و چنین 
عبادت داوم دار و غیر مقطعی روزانه ای 
عبادت ها  ديگر  زيرا  ندارد؛  ديگر وجود 

يک وقت  در  که  هستند  مقطعی  همه 
کم  مقدار  به  و  شب  يا  روز  از  خاصی 

انجام می شوند. 
بیان  ديگری  شريف  حديث  همچنان 
می دارد که عبادت ماه شعبان از ماه های 
عبادت  و  است  سپرده شده  فراموشی  به 
در هنگام غفلت مردم، از سوی شريعت 
بیش تری  و  بزرگ تر  ثواب  دارای  و  تاکید 

خواهد بود.
ما اکنون در آستانه ی ماه مبارک رمضان 
قرار داريم، اين کاروان عمر چه عجب 
رجب  ماه  وارد  ديروز  گويی  می گذرد، 
ماه  درباره  بگوومگوهايی  چه  و  شديم 
چنان  و  است  چنین  که  داشتیم  رجب 
است. با يک چشم بر هم زدن فرصت ها 

تمام شد                               ص7

داستاِن مشهور است که چند افراد نابینا در 
زندگی بار اول با فیل روبرو شدند، اينکه 
با  بودند خواستند  ديد محروم  نعمت  از 
را  فیل  حقیقت  و  کیفیت  نمودن  لمس 
معلوم کنند،يکی آنها با دستانش خرطوم 
را  فیل  دومی دستان  نمود،  لمس  را  فیل 

لمس نمود، و سومی گوش هايش را.
فیل  باره  در  آنها  از  مردم  که  هنگامی 

پرسیدند که فیل چگونه است؟
شخص اول گفت: فیل مانند رابِر پیچیده 

و نرم است.
دومی گفت: فیل خیلی دراز است.

درخت  برگ  مانند  فیل  گفت:  سومی 
است.

خالصه اينکه هر کدام شان مطابق ذهن 
اينکه  حال  نمودند  تعريف  را  فیل  خود 
هیچکدام از آنها حقیقت فیل را درست 

بیان نکردند.
مدت ها میشود که ما با اسالم همین گونه 

سلوک داريم. 
اسالم يک دين کامل و مکمل است که 
شعبه  شش  در  آن  هدايات  و  تعلیمات 
تقسیم شده. عقائد، عبادات، معامالت، 

که  اخالقیات  و  سیاسیات  معاشرات، 
اينها از اسالم جدايی ندارند، اما متأسفانه 
و  عقائد  با  فقط  را  دين  مردم  از  عده ای 
را  ها  شعبه  ديگر  و  داده  نسبت  عبادات 
مردم  از  برخی  اند،  کرده  انداز  نظر  از 
به معامالت است  متعلق  احکاماتی که 
آن را مطالعه نموده چنین اظهار می کنند 
که اسالم در حقیقت يک دين اقتصادی 
احکاماتی  از مردم  تعداد ديگری  است، 
ديده  را  آن  است  سیاست  به  متعلق  که 
فیصله کردند که اسالم تنها دين سیاست 

است، و بقیه شعبه ها تابع آن است. 
میان  که  اشتباه  بزرگترين  اين سلسله  در 
مردم شهرت يافته اين است که اسالم تنها 
با عقائد و عبادات خاص است و با ديگر 
رابطه ای  هیچگونه  زندگی  های  شعبه 

ندارد،
میان  اشتباه  اين  که  شد  سبب  چیز  سه 

مردم به شهرت برسد 
اول اينکه تسلط غربی ها بر سرزمین های 
اسالمی، که آنها دين را از دفاتر دولتی، 
اجتماعی  معامالت  ديگر  از  و  بازارها، 
و  مساجد  در  فقط  رانده  بیرون  جامعه 

تعلق  که  کردند، هرگاه  منحصر  مدارس 
ديگر شعبه های زندگی در جامعه با دين 
دين  که  نمودند  فکر  مردم  شد  منقطع 
فقط با نماز و روزه و... احکامات عبادی 

خاص است. 
در  که  سیکوالری  های  ذهنیت  هم  دوم 
غرب تحصیل نموده چنین مفکوره را با 
خود حمل نموده به ديگران انتقال دادند 
که دين با زندگی انفرادی مردم وابستگی 
دارد، زندگی اجتماعی هیچگونه ارتباطی 

با دين ندارد 
وسوم کردار و افعال برخی از مردم که با 
اين  به  دين وابستگی داشتند سبب شد، 
معنی که بعضی ها و افراد ديندار جامعه 
ترجیح  عقايد  و  عبادات  به  که  آنقدر  ما 
نکردند،  توجه  ها  شعبه  ديگر  به  دادند 
که  نیست  شکی  هیچگونه  اين  در  بلی! 
عبادت يکی از مهمترين شعبه های دين 
حقیقت  يک  نیز  اين  اما  است.  اسالم 
انکار ناپذير است که تعلیمات و هدايات 
اسالم تنها با خواندن چند رکعت نماز و 
گرفتن روزه خاص نیست بلکه معامالت 
و اخالقیات نیز وابستگی عمیِق با اسالم 

دارد، طوری که در حديِث پیامبر اسالم_ 
 « می فرمايد:  سلم_  و  علیه  الله  صلی 
شعبه های ايمان از هفتاد بیشتر است که 
اعلی ترين آن شعبه توحید و پايین ترين 
آن دور نمودن شی اذيت کننده از راه عام 
است« ) بخاری و مسلم ( اگر اين چنین 
از  معامالت  و  اخالقیات  که  بگويیم 
عبادات نیز مهم است شايد مبالغه نباشد، 
چونکه عبادات با حقوق الله تعلق دارد، 
اگر در آن کوتاهی صورت گیرد با توبه، 
متعال  الله  از  طلبی  پوزش  و  استغفار 
امید بخشش وجود دارد، اما اخالقیات و 
معامالت با حقوق العباد تعلق دارد که با 
توبه و استغفار بخشیده نمیشود بايد حق 
اينکه صاحب حق  يا  و  کرد  اداء  را  بنده 

حقش را ببخشد. 
تمام  در  را  اسالم  که  است  الزم  بناًء 
ابعاد زندگی خود هم در عبادات هم در 
ديگران  با  معاشرت  در  و هم  اخالقیات 
تطبیق نمايیم و جامعه خود را الگو قرار 
دهیم تا ديگران نیز آرزو و آرمان اين چنین 

جامعه را داشته باشند.
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يو  د  حکومت  پخواني  د  کې  حال  داسې  په  نیوز  کابل 
جګپوړي قوماندان، فريد احمدي له قوله وايي چې روسیه 
ته  نظامیان جګړې  افغان  پخواني  کې  په جګړه  اوکراين  د 

جذبوي.
دغه رسنۍ په داسې حال کې دا خبر خپروي چې له دې 
وړاندې، فارن پالیسی، بي بي سي او د امرېکا فاکس نیوز 
هم د ورته خبرونو پخلی کړی و او زياته کړې يې وه چې 
روسیه د خپلو ځواکونو په پلوۍ پخواني افغان نظامیان د 
اوکراين پر ضد د جنګ ډګرونو ته استخداموي، دغه نظامیان 
د اوکراين پر ضد جنګیږي او مړي يې هم همالته دفن کیږي.

 سړی خفه کوي او د افغانانو د وينو او ارزښتونو 
ً
دا خبر واقعا

ښکاروندينه  تفاوتۍ  بې  او  دښمنۍ  ښکاره  د  نړۍ  د  سره 
کوي؛ خو پوښتنه دا ده چې دا بې تفاوتي او بې ارزښتي له 

کله پیل شوه او ولې پیل شوه؟ 
موږ او تاسو ټول شاهدان يو چې اشرف غني به په کراتو مراتو 
افتخار دا ويل چې  او وړو مجلسونو کې په خورا  په لويو 
نړۍ  اروپايي  نورې  او  برېتانیا  واشنګټن،  د  نظامیان  افغان 
ساتوونکي دي او دوی به د امرېکا له ارزښتونو کلکه دفاع 

کوي.
دا ډول خبرونه د اشرف غني د پخوانیو خبرو تائید او کره 
والی ال پخوي او ال مو ذهن ته د هغه وخت د نظامیانو په 
اړه کرکه زياتوي چې د جمهوريت پر مهال افغان نظامیانو په 
ړندو سترګو د امرېکا، برېتانیا او نورې کفري نړۍ د ارزښتونو 

د خونديتوب په پار وينه تويوله. 
هغه وخت هم دغو کرايي جګړه مارانو د خپل حلقه بګوش 
سر اعلی قوماندان په امر خپل وروڼه وژل، خپلې تور سرې 
بیبیانې يې بې عزته کولې او خپل مشران يې ذلیله کول او 
اوس دا دی په يوې پردۍ جګړه کې د کرايي قاتالنو رول ادا 
کوي او د روسیې د ګټو له پاره يې له ځانونو د سون توکي 

جوړ کړي دي. 
د پخواني حکومت د نظامیانو په اړه د روسیې دا ډول بې 
پته او عزته رويه له خپل ځان سره هغو غولیدونکو او ړندو 
کفري  نورې  او  امرېکا  د  کې  افغانستان  په  او  مقاومتګرو 
نړۍ په لمسون شر جوړونکو ته خورا د عبرت او پند درس 
ورکوي، هغه دا چې اوسني شرير خلک هم د پخوانیو کرايي 
جګړه مارانو په څېر د امرېکا د ګټو او ارزښتونو په الره کې 
د  باالخره  به  کې  په همدې سرکوزې الره  او  استعمالیږي 

دوی په تابونو هم وروستی د ذلت میخ ټکول وهل کېږي. 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

اين راه که تو میروی به ترکستان است
نورې  او  امرېکا  ده چې  دا هغه الره  ده،  ورکه الره  دا الره 
کفري نړۍ ته پرې کريډټ ورځي او د دوی د پايښت او 
ارزښت کچه لوړوي؛ خو د ډګر غولیدونکي کسان يوازې په 
کې د سون د توکو په څېر سوځي او د وزلوبې د خوسکي په 
څېر  پرې د لوبې د اتل لوبغاړي )چاپ انداز( او ګډونوالو 
تر منځ سیالۍ کیږي او باالخره د خوسکی غوښه او پوستکی 
د آسونو او خلکو د پښو او زنګونو الندې داسې ورېته او بې 
ارزښته شي چې سپیان يې هم له خوراک څخه مخ اړوي. 

نو کله چې خبره د دومره بې ارزښتۍ او پرديو ګټو له پاره وي؛ 
بیا ولې د پخواني حکومت نظامیان په لوی الس خپله بې 
عزتي کوي، اوس خو هر څه روښانه شول، د هغه ډوزمار 
ال خان سراعلی قوماندان  تېښته خو مو په سر سترګو 

ُ
لق

ُ
او ق

ولیدله، چا چې په سرتمبه ګۍ کې بېلګه نه درلوده او ټوله 
ورځ به يې خره په ونو خیژول او حتی امان الله خان ته به 
يې هم په ځینو مجلسونو کې د تښتوونکي پاچا طعنه میزه 

نغوته کوله. 
د  او ځواک  د واک  د داسې خلکو  نظامیانو  د جمهوريت 
پايښت له پاره د خپلو مسلمانانو وروڼو په مرۍ چاړه اېښې 
وه، د دوی د بقا له پاره به يې د هېواد په کلیو او بانډو کې 
عزتمند  کول،  بمبار  يې  به  کورونه  کول،  عملیات  شپني 
مشران او باحیا تور سرې به يې بې عزته کولې او حتی د 
خوښیو او وير په مراسمو به يې ړندې بمبارۍ کولې، له دې 
کار کړی دی چې دوی  داسې  نظامیانو کوم  اخوا دغو  ور 
دې پرې خپلو وجدانونو ته سکون ورکړي، خپل هېوادوال 
او هېواد خو يې د اور په سرو لمبو وسوځاوه اوس لګیا دي 
د روسیې او اوکراين د جګړې له پاره يې له ځانونو د وزلوبې 
خوسکیان جوړ کړي دي، په داسې حال کې چې د مارشال 
په شمول يې د سترو جنراالنو او اعلی سرقوماندان پرتوګونه 
او درېشیانې اوس هم د هوايي ډګرونو په ونو کې همداسې 
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د کب نهمه؛ د کوم 
سرتیري ورځ؟
ورکې الرې او 

نامعلومه برخلیک  

شعبان ماه بیداری و آراستگی

آیا اسالم تنها عبادات است؟

حبیبی صالحی

عنایت الرحمن مهاجر

اتحاد  اينکه  از  عزيز،  هموطنان 
که  شد  موفق  سابق  شوروی  جماهیر 
وطن ما را اشغال کند و در آن حکومت 
ساخت و در رأس آن دست نشانده های 
 باور 

ً
وابسته بخود را گماشت که اصال

اين  مسلمان  ملت  با  شان  عقايد  و 
علیه  و  نداشت  همخوانی  مرزوبوم 
ملت دين مدار اين سرزمین در حرکت 
بودند و از هیچ نوع ظلم و ستم باالی 

ملت دريغ نمی ورزيدند. 
مسلمان  ملت  صبر  کاسه  اخیر  در 
کشور لبريز شد و به جهاد مقدس علیه 
اشغالگر و همدستان آن پرداختند و با 
سپری نمودن روزهای سخت و طاقت 
بی شمار،  قربانی های  بادادن  و  فرسا 
و  داده  شکست  را  دشمن  توانستند 

جهاد مقدس را به پیروزی رسانند.
مسلمان  ملت  شهکاری  اين 
افغانستان، سرآغاز آزادی برای چندين 
شهامت  و  غیرت  و  شد  ديگر  کشور 
يدا  هو جهانیان  برای  افغانستان  مردم 

گرديد.   
اما متأسفانه پس از پیروزی، عده ای از 
بزرگان و رهبران جهاد در کنفرانس"بن" 
حاصل  آزادی  و  دادند  معامله  به  تن 

به دست  اثر خون شهدا  بر  که  را  شده 
آن  خود،  غالمی  قیمت  به  بود،  آمده 
دست  به  را  وطن  اين بار  و  فروختند  را 
اشغال امريکا و متحدان ناتو سپردند.

را  تاريخی  ننگین  رويکرد  اين  همه 
نیز  مبحث  اين  در  تاريخ  و  میدانیم 
منديم  باور  آن،  بر  و  می دهد  شهادت 
خاک  در  ناتو  فیزيکی  حضور  که 

يک  شکست  از  بعد  اشغال  افغانستان 
بود. اشغالگر 

آنانی که  برای  است  شرم  مايه  اين 
شدند  کشور  اين  وارد  ناتو  با  ديروز 

اخراج  وطن  اين  از  يک جا  ناتو  با  و 
در  را  مسخره بازی هايی  گرديدند، 
آزادی  از  حرف  درخارج  و  آوردند 
با خیال پردازی ها  و  می زنند  افغانستان 
دوباره  خواب های  خیال بافی ها،  و 
را  وطن  اين  خاک  بر  مسلط  شدن 

می بینند. 
در حالی که ملت همه ی آنان را شناخته 
وطن فروشانی  آن ها  که  می دانند  و  اند 

نیستند.  بیش 
را  آرامش  دوباره   می خواهند  آن ها 
به  دوباره  را  کشور  و  بگیرند  مردم  از 
شعار  کنند،  تبديل  گاه  کشتار  میدان 
از  به دور  و  اساس  بی  میان تهی،  های 
نجیب،  مردم  باور  درخور  را  حقیقت 
افغانستان می دهند.  باعزت و مسلمان 
را  خود  هموطن  يک  منحیث  بناء 
ملت  برای  را  پیام  اين  دانسته  مسوول 
ديگر  که  می رسانم  کشورم  مسلمان 
را  سیاسی  دزدان  فريب  و  باشید  گاه  آ

نخوريد!

غالمان اشغالگران، خود را رهروان راه 
فیض الدین "لشکری"آزادی قلمداد می کنند

لیکوال: هدایت الله محمدی
این مایه شرم است برای آنانی که دیروز با 

ناتو وارد این کشور شدند و با ناتو یک جا از 
این وطن اخراج گردیدند، مسخره بازی هایی را 
در آوردند و درخارج حرف از آزادی افغانستان 

می زنند و با خیال پردازی ها و خیال بافی ها، 
خواب های دوباره مسلط  شدن بر خاک این 

وطن را می بینند. 



همه ســاله با فرارســیدن ســال نو 
خورشیدی و آغاز فصل بهار، فصل 
رويــش مجدد طبیعت بــه اذن الله 
که همه جا سرســبز و خرم می گردد 
بــه خصــوص دهاقین به کشــت و 
کار زراعت می پردازند، شــاروالی و 
وزارت زراعت تحــت کمپاين ملی 
نهال شــانی در شــروع ماه حوت به 
کرده  اقدام  بیشــتر  نهال های  غرس 
چنانچه امســال نیز شــاروالی کابل 
2 حوت  در مراسمی روز ســه شنبه 
از آغاز کمپاين ملی نهال شــانی در 
شــهر کابل خبر داده طی مراســمی 
اکبرخان کمپاين  تپه وزير محمد  در 
نهال شــانی را آغاز نموده، مسئوالن 
شــاروالی کابل اعالم کردند که قرار 
)600 هزار(  از  بیش  امســال  است 
اصله نهــال مثمر، غیــر مثمر و گل 
های زينتی در پايتخت غرس شود. 

همچنان شــاروالی کابــل در يک 
اقــدام ديگر اعالم کرد، کســانی که 
نهال ها را از بین ببرند دو هزارافغانی 

جريمه می شوند. 
قابــل ذکر اســت کــه ايــن اقدام 
شــاروالی با آغاز کمپاين نهال شانی 
ستودنی است، زيرا بعد از به قدرت 
افغانستان  اســالمی  امارت  رسیدن 

نمــای پايتخت به نســبت اقدامات 
موثر شاروالی کابل روز تا روز تغییر، 
بی برخوردار  از صفايی و نظــم خو
گرديده است. در قسمت ايجاد نظم 
شهری برای بار نخست جاده پل باغ 
عمومی، پل خشــتی، سنگ فرش و 
به صورت عصری در دو کنار سرک، 
کرده  نمايی  چهــره  منظــم  دکاکین 
اســت. چهارراهی های مختلف در 
نواحی متعدد، بازســازی و نوسازی 
با  جمعــاوری  کثافــات  گرديــده، 
پــاکاری زباله هــا و آبروها از جمع 
بعمل  جلوگیری  اضافی  آبهای  شدن 
آمــده، بــا تعیین محالت مناســب 

و ايجــاد غرفه ها ازبــی نظمی های 
شهر توسط فروشــنده های دوره گرد 
جلوگیری بعمل آمده اســت. عمده 
شــاروالی  اقدام  مهمترين  و  تريــن 
کابل پاکســازی پل سوخته از وجود 
معتادين و رنگ آمیزی و پاک کاری 
آن بــه نمای جديد و ديدنی اســت، 
که آهســته آهســته به نظم شــهری 
در شــهر بی ســامان قبلی روح تازه 
بخشــیده جادارد کــه از تالش های 
قدردانی  شاروالی  کارکنان  مسئوالنه 
مثابه شــهروندان مسئولیت  به  کرده 
پذيری ســهم خويش را در زيبايی و 
سرسبزی شهر کابل وساير شهرهای 

کشــور ادا ســاخته اند هم شهريان 
ما بايد با پیوســتن بــه کمپاين ملی 
نهال شــانی و غرس يک نهال برای 
آبادی و سرســبزی محیط و ماحول 
خويش ادای ديــن نمايند. همچنان 
تــالش  آن  آبیــاری  و  مراقبــت  در 
صورت گیرد. تا از يک ســو محیط 
زيســت ما زيبــا گردد و از ســوی 
ديگر در جلوگیــری از آلودگی های 
محیطی که با غرس نهال می توان در 
تصفیه هوا کمک نمود. جلوگیری به 
عمل آيد همچنــان با اقدامات موثر 
در ايجــاد نظم شــهری و زيبايی آن 
فعاالنه ســهم گرفت، زيــرا در حال 
حاضر تزيین چهارراهی های شــهر 
کابل با نهال هــای مثمر و غیر مثمر 
وگل های زينتی احســاس خوش را 
بیننده  به جاگذاشته چشم  به عابرين 
از لذت شــادابی و سرسبزی سیراب 

می گردد. 
بناًء ســهم و همکاری مردم در امر 
زيبا نگهداشــتن شهر  و  سرســبزی 
نهايت مهم و ضروری اســت. تا با 
غرس يک نهال ســاحات خشک و 
خاک آلود به ســاحه سبز مناسب و 

معیاری مبدل شود. 
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خالد

استوار

هر دو رشته ورزشی کاراته و تکواندو، دارای محبوبیت زيادی 
هستند که برخی تفاوت ها و شباهت ها در آنها وجود دارد. 

اما چه تفاوت هايی بین اين دو رشته ورزش وجود دارد؟
با  اول  نگاه  در  که  رزمی هستند  هنرهای  تکواندو،  و  کاراته 
يکديگر مشابه اند، اما از هم جدا می باشند و نمی توان آن 
ها را يکسان دانست. از آنجا که اين دو ورزش يکسان نیستند 
مبتدی،  افراد  دارند،  با يکديگر  زيادی  اشتراکات  اما هر دو 
مبارزه  نوع  يک  تکواندو  شوند.  گیج  کمی  است  ممکن 
تکواندو  به  نسبت  کاراته  اما  شود،  می  محسوب  باستانی 
قدامت کمتری دارد. اين هنرهای رزمی در اهداف، تکنیک 

ها و خطرات مرتبط با هم متفاوت هستند.
روی  آن  تاکید  که  است  کوريايی  رزمی  هنر  يک  تکواندو، 
های  تکنیک  و  چرخشی  های  ضربه  و  پرش  سر،  با  ضربه 
بر  قبل  دو هزار سال  از  بیش  به  که  ضربه های سريع است 

می گردد.
در روزهای اول اين تکنیک دفاع، حاصل از هنر های رزمی 
را سوباک  آن  و مردم  بدون ژست خاص محسوب می شد 
به  لقب جديدی  بعدها  که  بود  استايلی  تکیون  می نامیدند. 
پادشاهان  های  قلمرو  از  بسیاری  داد. همچنین  ورزش  اين 
تعیین کرده بودند که مردان شان برای آمادگی در جنگ، بايد 

اين هنر رزمی را بیاموزند و آن را تمرين کنند. 
در اوايل قرن 20 که کوريا با جاپان اختالف پیدا کرد، جاپان 
کرد،  اعالم  ممنوع  عموم  طور  به  را  کوريا  رزمی  های  هنر 
کار  اين  تمرين  به  خفا  در  هم  هنوز  ها  گروه  از  بعضی  اما 
می پرداختند  عالوه بر آن به داليل مختلف و استايل های 

متفاوتی زيرشاخه اين ورزش به وجود آمد.
کمی بعد يونیفرم خاصی را برای آموختن اين ورزش ايجاد 
کردند که در آن حرکت پا ممنوع بود و فقط از دست استفاده 
از  استفاده  معنای  به  تکواندو  کلمه  ؛  واقع  در  کردند.  می 

مشت دست و پا است.
که  آمد  کار  در جزاير جاپان روی  پیش  ها سال  کاراته صد 
اما ريشه اصلی  نیز شناخته می شود،  اوکیناوا  نام  با  امروزه 
آن به کشور چین برمی گردد. تاريخچه آن به قرن 16 مربوط 
و  دست  با  چین  مناطق  از  بعضی  در  بومی  مردم  است. 
پای خالی و بدون سالح به جنگ و مبارزه می پرداختند و 
اختراع  را  ورزش  اين  نتیجه  در  نداشتند.  ديگری  چیز  هیچ 
کردند. کاراته به معنای دست خالی بودن است. يعنی هیچ 
 سالحی در اختیار نیست و يک ورزش خود دفاعی محسوب 

می شود.
در کاراته 6۰ فیصد حرکات با استفاده از دست و ۴۰ فیصد 
با استفاده از تکنیک های پا است، اما درتکواندو 40 فیصد 
اجرا می شوند.  پا  با  آنها  فیصد  با دست و 60  تکنیک ها، 
کاراته هنر رزمی بر اساس حرکات پانچ، ضربه آرنج يا زانو و 
تکنیک هايی با دست باز است. اين دسیپلین همچنین شامل 
تکنیک های بالکینگ يا مسدود می باشد که در بعضی از 
روی  تکواندو  اما  کند،  می  عمل  تر  قوی  و  تر  تیز  حرکات 
تکنیک های ضربه تمرکز می کند. اين تمرين شامل يادگیری 
پانچ و ضربه هايی با دست باز، پرشی و قفل مفاصل است 

و  سر  سطح  در  بلند  پای  ضربات  بر  تاکید  تکواندو،  در 
حتی بلندتر بیشتر است. هنرجويان در تکواندو از ضربات 
پرشی و چرخشی زياد استفاده می کنند، اما ضربات پرشی 
به  تکواندو ضربات  در  می شوند.  ديده  ندرت  به  کاراته  در 
از سبک  نیمی  اما در مبارزه ی  بوده،  صورت بدون کنترول 

های کاراته ضربات به صورت کنترولی زده می شوند.
تکواندو مربوط  به  مواقع مصدومیت های مربوط  بیشتر  در 
به اندام های پايینی مانند پیچ خوردگی يا رگ به رگ شدن و 
بیشتر آسیب ديدگی ها در کاراته مربوط به سر و صورت بود 

که شايع ترين آنها خونريزی بینی است..
آنها  ساختمان  اما  هستند.  سفید  تکواندو  و  کاراته  لباس 
متفاوت است. ساختمان لباس کاراته دو تکه ولی ساختمان 
 کوتاه و گشاد 

ً
لباس يک شکل است. لباس های کاراته عموما

و لباس های تکواندو بلند و کمی تنگ هستند.  در مبارزه ی 
دندان، محافظ  پوش  کامل  )کاله،  ايمنی  لوازم  از  تکواندو 
تنه، محافظ ساعد، دستکش، محافظ ساق، بیضه بند، روپا 
بند(  استفاده می شود. اما در مبارزه ی نیمی از سبک های 
بند،  روپا  بند،  ساق  جمله  از  کمی  ايمنی  لوازم  از  کاراته 
نیز  دستکش و پوش دندان استفاده می شود، خود دستکش 

در بعضی سبک های کاراته پوشیده نمی شود. 
به اين صورت  در اغلب سبک های کاراته ترتیب کمربندها 
است:سفید، نارنجی، آبی، زرد، سبز، قهوه ای و در نهايت 
سیاه و درجات آن يعنی سیاه دان1، دان2، دان3 و…البته در 

برخی سبکها بنفش هم هست.                       ص7

جهان ورزش 
تفاوت ها و شباهت های 
ورزش کاراته و تکواندو

ماستر سپورت محمد يعقوب

جمهوريت  حاکمیت  زمان  در 
می شد  داده  مردم  خور  در  که  آنچه 
دروغین  شیرين  و  چرب  وعده های 
گفتار  در  يی  گو بود،  تهی  میان  و 
هم  به  چشم  يک  با  امور  هرمسئول 
شگوفا  و  معمور  آباد،  وطن  زدن 
کوچکترين  آنکه  حال  می گرديد 
و  ناماليمات  زدودن  برای  اقدام 
و  نمی گرفت  صورت  ها  نابرابری 
با هزاران درد و مشکل دست  ملت 
روز  تا  روز  می کرد.  نرم  پنجه  و 
اجتماعی،  های  ناهنجاری  و  فساد 
سیاسی و اخالقی گسترده تر و چاق 
نگذريم  واقعیت  از  اگر  ترمی شد، 
با  را  خود  اصلی  چهره  کابل  شهر 
از  داشت  وجود  که  بازاری  آشفته 

دست داده بود. 
اکثريت جاده های عمومی باديوارهای 
بر روی همشهريان مسدود  استنادی 
انگیزه اش  و  علت  که  بندان ها  راه  و 
اذيت  آزارو  باعث  بود  جاده ها  بستن 
هموطن  يک  بودکه  گرديده  مردم 
تا  شهر  گوشه ی  از  رفتن  غرض  به 
راه  در  بايد ساعت ها  قسمت ديگر، 
اين  علت  و  می کشید  انتظار  بندان 
زورمندان  قلدری  مشکالت  همه 
بود  نظام  در  مسئولین  تفاوتی  بی  و 
از  يکی  گذشتن  منظور  به  وگاهی 
وزير  يا  و  می بود  وکیل  چه  مقامات 
و... به ساعت هاجاده برروی عابرين 

بسته می شد. 
درکراچی های  فروشان  دست  تعداد 
جاده های  در  آنهم  ثابت  و  متحرک 
عمومی يکی از معضالت جدی بود 
که مسئولین امور کوچکترين توجه ای 
به آن مبذول نداشتند و اين کار دست 
و  جاده  شدن  تنگ  سبب  فروشان 
همچنان  می گرديد،  وسايط  توقف 

از  تعدادی  برای  به يک حرفه  تکدی 
گداها تبديل گرديده بود که در زمینه 

اقدامی صورت نمی گرفت. 
معتادان در هرگوشه و کنار شهر شب 
بزرگ  چالش  يک  مردم  برای  روز  و 
از  چه  هرنگاه  از  بودند،  خطرناک  و 
لحاظ امنیتی ويا اخالقی و همچنان 
که  بود  شده  سبب  ايشان  موجوديت 
به  مرموزانه  دستبردهای  و  دزدی ها 
گیرد  صورت  وروز  شب  در  نحوی 
فالکت  وضعیت  با  ديگر  سوی  از  و 
بار برچهره شهر نیز اثر سؤ و منفی از 
خود بجا گذاشته بودند که اين خود 
نمايانگر بی تفاوتی دولت و نهادهای 

ذيربط را نشان می داد. 
خورده  برهم  جاده  ترافیک  نظم 
به  نقلیه  وسايط  ايستگاه های  بود، 
حتا  و  بود  تغییر  در  دلخواه  طور 
ترافیک  پولیس  و  نبود  معلوم  دقیق 
کرده  همکاری  راستا  اين  در  هم 
نمی توانست به خاطری که محافظین 

مؤظف  افراد  بار  چندين  زورمندان 
و  و کوب کردند  را لت  ترافیک  اداره 
اجتماعی  ديگر  ناهنجاری  هزاران 
گونه  به  داشت.  وجود  علنی  طور  به 
و  دولتی  ملکیت های  غصب  مثال 
شخصی، رشوت و اختالس از سوی 
جاه  صاحب  و  زورمند  اشخاص 
دولت  می گرفت،  صورت  جالل  و 
جمهوريت که جز الفیدن و گزافیدن 
تنها  نداشت  را  کار  کوچکترين  توان 
و  قضايا  اکثريت  در  و  بود  نظاره گر 
مشکالت مسئوالن هم دست داشتند 
در  به ويژه  کشور  تمام  در  ربايی  آدم 
شهر کابل به اوج خود رسیده بود که 
کارشان  تبه  های  گروه  و  ربايان  آدم 
وزورمندان  دولت  مسئولین  توسط 
مستقیم و يا هم غیر مستقیم حمايت 
می گرديدند و اگر گرفتار هم می شدند 
بند  از  خويش  گران  حمايت  توسط 
رها گرديده و دوباره با غارت راهزنی 

می پرداختند. 

آمدن  کار  روی  با  که  خوشبختانه 
درنظرداشت  با  اسالمی  امارت 
کشور  مداخله  و  داخلی  مشکالت 
های خارجی يک ونیم سال در تمام 
صورت  الزم  اقدامات  ها  عرصه 
گرفته مردم احساس آرامش می کنند، 
سوی  از  آنقدر  شهری  خدمات 
اندرکاران به منصه  مسئولین و دست 
و  تصور  از  دور  که  گرفته  قرار  اجرا 
توقع است. در اين مدت زمان کوتاه 
و  سعی  کار  منوال  اين  به  اگر  کم  و 
تالش متداوم صورت گیرد ان شاءالله 
که شاهد زدودن وبرطرف شدن تمام 
مشکالت در کشور خواهیم بود. اگر 
 شهر کابل 

ً
به چشم دل بنگريم واقعا

به دست  را دوباره  چهره اصلی خود 
آورده است. 

آنانی که  برای  خداوند)ج(  از 
وطن  و  مردم  برای  می خواهند 
توفیق  خويش صادقانه خدمت کنند 

می خواهم.

شهر کابل زیباتر از گذشته 

با غرس یک اصله نهال وطن خود را
 سرسبز سازید 
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یمی داکتر صهیب کر

کوهکن

 و زندگی
صحت

تا چند سال قبل بسیاری از متخصصان، 
نو  و  کودکان  برای  وزنه  با  تمرينات 
منع می کردند، ولی گذشت  را  جوانان 
اين زمینه  با  تحقیقاتی که در  سال ها و 
اينگونه  گريدند  متوجه  شده،  انجام 
گروه  اين  برای  زيادی  فوايد  تمرينات 
تحقیقات  طبق  خواهد  داشت.  سنی 
در  بار  دو  که  نوجوانانی  شده  انجام 
شرکت  سازی  بدن  تمرينات  در  هفته 
نوجوانانی  تر  از  قوی  بودند،  کرده 
تمرينات  در  هفته  در  بار  يک  که  بودند 
اين خود نشان می دهد  شرکت کردند. 
آمادگی  و  با  وزنه  تمرينات  انجام  که 
افزايش  باعث  بلوغ  سنین  در  جسمانی 
باعث  ولی  شود،  می  آنها  بدنی  قدرت 
افزايش حجم عضالنی و  بزرگ تر شدن 
عضالت مانند بزرگساالن نخواهد شد، 
در  انفعاالتی  و  فعل  شروع  باعث  بلکه 
باعث  و  می  شود  آنها  عصبی  سیستم 
می  آنهان  عضالت  در  بهتر  هماهنگی 

شود. 
چاقی  میزان  گذشته،  های  سال  در 
میان  در  و  برابر،  دو  کودکان  میان  در 
است. همچنان  برابر شده  نوجوانان سه 
طور  به  مکاتب  در  بدنی  میزان  فعالیت 

چشمگیری کاهش يافته است. 
بنابراين ضروری است که کودکان بیشتر 

به انجام فعالیت ورزشی تشويق شوند، 
های  ورزشی  فعالیت  انواع  از  يکی  که 

تمرينات قدرتی و بدن سازی است.
يک سوالی که وجود دارد اين است که 
قدرتی  انجام  تمرينات  بايد  کودکان  آيا 
فايده ای  کودکان  سازی  بدن  آيا  و  دهند 
نشان  تحقیقات  برخی  دارد؟  برای شان 
همانند  بزرگساالن  کودکان  که،  دادند 
تمرينات قدرتی،  انجام  با  هم می توانند 
های  وبافت  داده  کاهش  را  بدن  چربی 
افزايش  خود  را  استخوانی  و  عضالنی 
زيرا  است  مهمی  نکته ی  اين  دهند؛ 
کودکان در يک مرحله زمانی مشخصی 
خود  های  استخوانی  بافت  می توانند 
و  برسانند  خود  ظرفیت  حداکثر  به  را 
سالهای  از  بعد  يعنی  دوره،  اين  از  بعد 
سخت تر  اين  کار  بزرگسالی،  اولیه ی 
ديدگاه  هنوز  وجود  اين  با  بود.  خواهد 
سازی  بدن  مورد  در  مختلفی  های 
تا  ادامه  چند  در  که  دارد  وجود  کودکان 

از آنها را توضیح می دهیم: 
نگرانی های  بزرگ ترين  از    يکی 
برای  تمرينات  قدرتی  مورد  در  والدين 
و  رشد  شدن  متوقف  فرزندان شان، 
کوتاهی قد است. چون عقیده دارند که 
تمرينات بدن سازی باعث می  شود که 
رشد  خود  ظرفیت  بیشترين  با  قدشان 

نشان  که  ندارد  ای وجود  مطالعه  نکند. 
بدن  سازی  و  قدرتی  تمرينات  دهد 
استخوان ها  رشد  بخش  فعالیت  در 
وجود  نکته  دو  اما  باشد.  داشته  تداخل 
سنگین  انجام  کار  کودکی  اگر  که  دارد 
دهد، احتماال متوقف شدن رشد وجود 
ديگری  و  نامناسب  تغذيه   يکی  دارد. 
خیلی  سنگین  وزنه ای  برداشتن  هنگام 
کودک  استخوان  به  است  ممکن  که 
آسیب و در نتیجه به رشد او لطمه وارد 
تحت  نظر  بايد  کودکان  بنابراين  شود. 
جانبی  تمرينات  و  بزنند  وزنه  مربی، 
انجام  مثل تمرينات کششی الزم را هم 

دهند. 
تمرينات  نظارت  تحت  کودک  اگر 
آسیب  ريسک  دهد  انجام  را  قدرتی 
کمتر  از زمانی است که در میدان بازی، 
پايین  و  باال  که  چند  هر  می کند؛  بازی 
پريدن ها هم بخش مهمی از رشد و قوی  
اما در يک تحقیق   شدن کودک هستند. 
از  بیشتر  بزرگساالن  که  شده  داده  نشان 
ناشی  از  کودکان در معرض آسیب های 

تمرينات بدنسازی هستند. 
کودکان می توانند از ۸ سالگی تمرينات 
مربی  کامل  نظارت  تحت  را   قدرتی 
که  شرط  اين  به  البته  کنند.  شروع 
مهارت های تعادلی کافی را کسب کرده 

باشند.  البته با به کار بردن فرم مناسب، 
بهترين  کنند.  جلوگیری  آسیب  بروز  از 
کار اين است که ابتدا بدون وزنه و با وزن 
 بدن شروع کنند تا به سطح مشخصی از 
قدرت برسند. وقتی کودک اين مرحله را 
پشت سر گذاشت، بايد از  مقاومت های 
سبک تر با تکرارهای بیشتر استفاده کند. 
به  نسبت  بیشتری  اهمیت  فرم  و  تکنیک 
توصیه  دارند.  همچنین  مقاومت  مقدار 
می شود که کودکان از وزنه های سنگین 
آنها  اسکلتی  ساختار  تا  نکنند  استفاده 

 بالغ شود. 
ً
کامال

شروع  از  پیش  بايد  کودکان  همه ی 
تست  فیزيکی  بايد  قدرتی،  تمرينات 
يا  تنفسی  مشکل  اگر  که  شوند، 
که  است  مهم  دارد  وجود  اروتوپیدی 
خطراتی  می تواند  چون  شود.  شناسايی 
کودکان   

ً
ضمنا کند.  ايجاد  تمرين   حین 

رشدهای متفاوتی دارند؛ بعضی از آنها 
تعادلی  مهارت های  به  بقیه  از  زودتر 
دست  قدرتی  تمرينات  جهت   الزم 
برای  سن  بهترين  بنابراين  می کنند.  پیدا 
شروع بدن سازی کودکان برای هر کسی 
يک  است  بهتر  باشد.  می تواند   متفاوت 
کودک  آيا  که  کند  ارزيابی  حرفه ای  فرد 
توانايی و شرايط شروع تمرين با  وزنه را 

دارد يا نی.

اگزمــا يک واکنش التهابی پوســت اســت کــه در برابر 
تحريکات داخلی و خارجی عمــل می کند و با قرمزی يا 
قرمزی، اگزما، جوش، خارش، ترشــحات واژن، خارش و 

بازگشت مرتبط است.
اصطالح اگزما از دو کلمه تشــکیل شده است يکی ec به 
معنی بیرون يا بیرون و ديگــری ِزم به معنی زئو يا جوش يا 

جوش.
مراحل اگزما

1- اگزما حاد يا اگزما حاد
مرحله بینايی بالینی با قرمزی شــروع می شود و به دنبال 
آسم، تاول، خارش، ترشحات واژن، و به دنبال آن با پستول 

است..
2- مرحله حاد فرعی يا اگزما حاد فرعی

در اين مرحله آسم خفیف، قرمزی و هايپرپیگمنتیشن ديده 
می شود.

3- مرحله مزمن يا اگزما مزمن
در اين مرحله ناحیه اگزما خشــک، تیره، الله، باســتان 

شناسی است.
علل: دو عامل در تولید اگزما نقش دارند.

4- زمینه کمک کننده )پوست حساسیت زا و حساس(
5- مقابله با مواد دشنام دهنده.

عواملی که در شــروع اگزما نقش دارند در ذيل گفته شده 
است.

*مواد ابرسان فیزيکی و شیمیايی

* نیت های بیرونی
* روح من پريشان است

* مواد مغذی
* Sensitizer يا sensitizer )گیاه، آرايشی و غیره( (

* عوامل آب و هوا و فصلی
* حالت نوع پوســت )xerodermic. شــرايط پوست، 

سبورئیک و هايپرهیدروتیک.
*درمان

* روشنايی اعضای داخلی داخلی
درمان اگزما

عامه عالقه مندی
1: به مريض توصیه میشود که از خط و خراشیدن خودداری 

نمايد.
5: از شستن آب و صابون در اضافه اجتناب کنید.

5: اجتناب از مطالب مشکوک.
عاليق طبابت.

1: لوســیون های ضد خارش کــه دارای کامفر و منیتول 
هستند

3: تداوی انتاناتوئیدها.
4: در مرحلــه حاد پانســمان مرطــوب، داروهای آنتی 
هیســتامین، اســتروئیدهای موضعی و انتی بیوتیک های 

دهانی ضروری است.
12% مراحل مزمن و مزمن: الکتات آمونیوم آنتی هیستامین 
در اين مراحل. و لوســیون گلوکوکورتیکوئید و مکمل های 

قطری نتیجه خوبی میدهد.
2: در شرايط شديد. عکس درمانی و سیستمیک درمانی 
در درمان استروئیدهای دهانی، سیکلوسپورين 5 میلی گرم 
در کیلوگــرم وزن بدن روزانــه و آزاتیوپرين 2-7 میلی گرم 
استفاده می شود. پوری در هر کیلوگرم وزن در روز بدن داده 

می شود.

والدین نگران تمرینات  قدرتی فرزندان  شان،  نباشند

اگزما

دکمکیانو انیس- انیس کودک 

باغچه  شعر،  ادب  و هنر

فواید عجیب انگیز کتاب خواندن در زندگی 
روزمره انسان

روی  باورنکردنی  تاثیرات  خواندن  کتاب 
ذهن و عملکرد انسان در زندگی شخصی 
و اجتماعی می گذارد و فوايد فوق العاده ای 
بدنبال دارد. در اين مطلب شما را با فوايد 

مطالعه کتاب آشنا خواهیم کرد.
خیلــی از افــراد از تاثیر کتــاب  خواندن 
روی ذهن اطالع ندارنــد و نمی دانند که 
کتاب  خوانــدن از همــان دوران کودکی 
چه تاثیری بر زندگی شــان می  گذارد. آيا 
می دانســتید که کودکان شــش ماهه ای 
که والدين شان چندبار در هفته برای شان 
کتاب می خوانند در مقايسه با کودکانی که 
از چنین تجربه ای محروم هستند در چهار 
ســالگی مهارت خواندن و نوشتن بهتری 
دارند، نمره باالتری در آزمون های هوش 
می گیرند و ســال ها بعد در زندگی شغل 

بهتری خواهند يافت؟
لذت خواندن کتــاب با هیچ چیزی قابل 
فناوری ديجیتالی  نیســت. هیچ  مقايسه 
يارای رقابت با کتاب  خوانــدن را ندارد. 
می گوينــد مطالعــه کتاب چــه کاغذی 
باشــد يا کتاب های الکترونیک، مزايای 
بیشــماری دارد. مطالعه و خواندن کتاب 
فوايدی باورنکردنی بــه همراه دارد که در 
اين مقاله تنها به 15 مورد از فوايد کتاب  

خواندن اشاره می کنیم.
مطالعه کتاب موجب بهبود سالمت ذهن 

و روان می شود
پژوهش ها نشــان می دهند که میزان ابتال 
به بیماری آلزايمــر در افرادی که با کتاب  
خواندن يا انجام بازی هايی که ذهن را به 
چالش می کشــند مانند بازی شطرنج، از 

ذهن و مغز خود کار می کشند در مقايسه 
با افرادی که بیشــتر زمــان خود را صرف 
انجام فعالیت هــای کمتر تحريک کننده 
می کنند حدودا دو و نیم برابر کمتر است. 
پژوهش ها نشــان می دهند که هوشیاری 
ذهنی روند ابتال به آلزايمر و زوال عقل را 
کند می کند )يا حتی از وقوع آن پیشگیری 

می کند(
کتاب  خواندن استرس را کاهش می دهد

يک کتاب خوب در چشم برهم زدنی شما 
را وارد دنیای ديگری بدور از تمام نگرانی ها 
و دغدغه هايتــان می کنــد و بدين ترتیب 
باعث می شود اندکی از میزان استرس تان 
کاسته شود. براساس پژوهشی که دانشگاه 
Sussex انجــام داده، تنها شــش دقیقه 
مطالعه کتاب تا 68 درصد میزان استرس 
 )Lewis( را کاهش می دهد. دکتر لويس
عصب  )روانشناس  نوروپسیکولوژيست 
شناس( شــناختی در گفتگو با خبرگزاری 

تلگراف )Telegraph( گفت:
غرق شدن و رها کردن خود در يک کتاب 
نهايت آرامش است؛ بخصوص در دوران 
بد اقتصادی که همگی به نوعی بدنبال فرار 

از واقعیت و انزوا هستیم.
خواندن مقاالت برجسته و موثق نیز همین 

تاثیر را روی مغز می گذارد.
خواندن کتاب اطالعات عمومی را افزايش 

می دهد
اگــر می خواهید فردی باشــید که درباره 
موضوعات و مســائل مختلف اطالعات 
دارد، بايــد کتاب بخوانید و مطالعه کنید. 
لزومی هم ندارد که درباره موضوع خاص 

مهمی مطالعــه کنید، هرچیــزی که دم  
دســتتان باشــد و به اطالعات تان اضافه 

می کند برای خواندن مناسب است.
بیشــتر افــراد کتاب خوان اهــل مطالعه 
آدم هــای جالــب و جذابی هســتند اما 
معموال آن هايی که کتاب نمی خوانند جزو 
آدم های دوست داشتنی نیستند و همنشینی 
با آن ها کســالت بار خواهد بود. هرچقدر 
اطالعات و دانش بیشــتری داشته باشید 
امکانات بیشتری برای مقابله با مشکالت 

زندگی در اختیارتان قرار می گیرد.
همدلی  تان بیشتر می شود

يکــی ديگر از فوايد کتــاب و کتابخوانی 
اين اســت که مطالعه کردن درباره زندگی 
و دورانی متفاوت با شــرايط و زمانه شما 
باعث می شود که بهتر و راحت تر با افرادی 
ارتباط برقــرار کنید که با شــما متفاوت 
هســتند. کتابی دربــاره روابط همجنس 
گرايان واقعا چشم و گوش تان را نسبت به 
اين مسئله باز می کند؛ کتابی درباره زندگی 
آفريقايی های مقیم پاريس نیز ناگفته های 

زيادی را آشکار می سازد.
کتاب های زيادی هستند که ما را به دنیای 
بزرگتــری می برنــد بطوريکــه از محیط 
شخصی خود دور شــده و وارد واقعیات 
زندگی سايرين می شويم. برخی کتاب ها 
حتی قدرت تغییر طرز فکر و ديدگاه تان را 

نیز دارند.
مطالعه کتاب دامنه لغــات تان را افزايش 

می دهد
از ديگر فوايد کتاب خواندن آن اســت که 
هرچه بیشتر مطالعه کنید، دامنه لغات تان 

بیشــتر می شــود. هرچه دامنــه واژگانی 
گســترده تر و قوی تری داشته باشید، بهتر 
می توانید احساسات و تفکرات تان را بروز 

دهید.
انــواع واژه های  افرادی کــه بخوبی بــا 
توصیفی از زبان استفاده می کنند همواره 
مورد تحسین بقیه قرار گرفته اند. اين يک 
واقعیت اســت که توانايی خوب صحبت 
کردن روی سايرين تاثیر می گذارد و راه را 
برای ترفیع، پیشرفت، نقش های رهبری و 
دانشگاه  دولتی هموار می سازد. محققان 
Santiago de Compostela اسپانیا به 
اين نتیجه رسیدند که دامنه واژگانی غنی، 
زوال عقل را بــه تاخیر می اندازد. بنابراين 
هرچه دامنه واژگان شما گسترده تر باشد، 
احتمال ســالمت روانی در ســنین پیری 

باالتر می رود.
خواندن کتاب مهارت های نوشتاری تان 

را بهبود می بخشد
وقتی دامنه واژگانی تان بهتر شــود طبعا 
روی نوشــتارتان نیــز تاثیــر می گذارد. 
افرادی کــه از تاثیر مطالعه بر مغز مطلع 
هستند و زياد مطالعه می کنند بخصوص 
متون دقیق و موثق، با سبک های نوشتاری 
مختلــف آشــنا می شــوند و به ســبک 
نوشتاری خوبی برای خود دست خواهند 
گاه  يافت؛ چرا که بصــورت نیمه ناخودآ
تحت تاثیر کتاب های خوانده شــده قرار 
می گیرند. هرچقدر بیشــتر کتاب های با 
نوشــتاری تان  توانايی  بخوانید  کیفیت تر 

بهتر می شود.
ادامه دارد

معاذ قسمت نخست



اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
ازفقره)2(ماده چهل سوم  تاسی  به  بدينوسیله 
قانون تــدارکات به اطالع عموم رســانیده می 

شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.
اعطاءقرارداد تهیه و تــدارک 6 قلم ملحقات 
بســتر ضرورت قطعات و جزوتــام های قول 
اردوی 219 عمــر ثالــث از بابت ســال مالی 
1401 در يــک الت )ازروش داوطلبــی مقید  
نوع قرارداد چهارچوبی دارای نمبرتشخصیه : 

الت نهــم فرقــه 219 عمر ثالث بــه قیمت 
مجموعی حداکثر مبلغ)9,360,000( افغانی 
با شــرکت خدمات لوژســتیکی محمد آغا و 
پســران آدرس چنداول، باغ قاضی ناحیه اول، 

مرکز کابل،کابل.
)7597(مــورخ  نمبــر  امريــه  ذريعــه 
1444/07/30 مقــام محترم وزارت دفاع ملی 

تائید گرديده است .
در صورتیکه اشــخاص حقیقی وحکمی که 
هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند 
اعتراض خويش را ازتاريخ نشــراين اعالن الی 
مدت هفت روز تقويمی طورکتبی توام باداليل 
آن به رياســت تدارکات وزارت دفاع ملی واقع 
خواجه بغرا بروفق احــکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارايه نمايند. 
اين اطالعیه بــه معنی عقدقرارداد نبوده والی 
قانونی  مراحل  الذکروطــی  فوق  معیاد  تکمیل 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.
 ***

د داوطلبۍ خبراوی:
د دواطلبۍ ګڼه:

د خوندي ســندونو د چاپ دولتی شــرکت، 
ټولــو لیوالو داوطلبانو ته په خورا درنښــت بلنه 
ورکوي تر څو ددې شــرکت د۱۴۰۲ کال اړتیا 
وړ روغنیاتو پروژې تدارکاتي پروسه کې ګډون 
وکړي، خپل ســر تړلي/ بند آفرونه د شرطپاڼې 
د شــرايطو، د تدارکاتو قانون او طرزالعمل سره 
برابر د ۱۴۰۲ کال د حمل میاشتې تر )۵( نېټې، 
د سهار تر ۱۰:۰۰ بجو پورې، د کابل ښاروالۍ 
د اومې ناحیې اړوند، چهلستون عموي سړک د 
جنګلک پخوانۍ فابريکې داخل کې د خوندي 
ســندونو د چاپ دولتي شرکت، دوهم پوړ کې 
د تدارکاتو آمريت ته تسلیم کړي. هېره د نه وي 
چې نا وخته رسیدلي او د ايمیل له الرې راغلي 

آفرونه نه منل کیږي.
همدارنګــه د يادونــې وړ ده چــې داوطلبان 
کوالی شي؛ شرطپاڼه د فلش له الرې د تدارکاتو 
Hadi.ahmadzai@( آمريت څخه او يا هم
mk.marwan@ahsp. کاپی:  او    ahsp.af

af ( برښــنالیکونو ته د برښــنالیک اســتولو له 
الرې تر السه کړي.

داوطلبان مکلف دي د آفر تضمین د شرطپاڼې 
د شــرايطو ســره ســم، د ۲۰،۰۰۰ افغانیو په 
ارزښــت، په بانکي او يا هــم نقدي بڼه د خپل 
آفر ســره يوځای وړاندې کړي. د يادې پروژې 
د آفــر پرانســتې غونــډه د ۱۴۰۲ کال د حمل 
میاشتې په )۵( نېټه، د سهار په ۱۰:۰۰ بجې د 
کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې اړوند، چهلستون 
فابريکې  عمومي ســړک د جنګلک پخوانــۍ 
داخل د خوندي سندونو د چاپ دولتي شرکت 

، د غونډو په تاالر کې نیول کیږي.
 ***

اطالعیه لیالم
موسسه زنان برای زنان افغان يک موسسه غیر 
انتفاعی میباشد و قرار است ) 13 ( سیزده عراده 
موتر داغمه يا استهالک شده خويش رابه لیالم 
بسپارد، شرکت ها و افراد واجد شرايط به تاريخ 
2023/3/14 هـ ق کــه مطابق 1401/12/23 
هـ ش میشود به ساعت10:00 قبل از ظهر در 
دفتر اين موسسه در پروسه لیالم موترها شرکت 

نموده ممنون سازيد.
آدرس : ســرک نور محمد ترکی /ناحیه سوم ، 

افغانستان.۴۳۴۹ کابل 
 ***

اطالعیه لیالم
رياست شــرکت دولتی  هوتل ها برای دفاتر 
مرکز ياســت خويــش به يک دربنــد حويلی 
کــه دارای هجده الی بیســت اطاق نشــیمن ، 
آشــپزخانه عصری ، تشــناب هــای عصری ، 
پارکینگ موتر نل آب آشــامیدنی داشته باشند 

ضرورت دارد.
اشــخاص انفــرادی ، موسســات دولتــی و 
شخصی که با چنین  مشخصات حويلی  داشته 
و به کرايه بدهد. درخواست های خويش را به 
آمريــت تهیه و تدارکات شــرکت دولتی هوتل 
ها واقع ســرک هفتم کارته ســه خانه نمبر ۳۰ 

بسپارند.
شــرطنامه را مالحظه خود شان ۱۴ روز بعد 
از نشــر اعالن ســاعت ۱۰بجه قبل از ظهر به 
مجلس داوطلبی واقع ســرک هفتم کارته ســه 

خانه نمبر ۳۰ اشتراک نمايند.۴۳۴۳
 ***

اطالعیه تقرری
قرار اســت محترم احمد الله فرزند سید بايو 
جان دارنده تذکره نمبر ) ۶۸۲۹۶ ( مســکونه 
فعلی ناحیه ۱۱  در مربوطات شــاروالی کابل 
بحیث دريور تقرر حاصــل نمايد اگر به دواير 
و موسسات مسولیت داشــته باشند الی مدت 
يک هفته در رياســت مالی و اداری شاروالی 
کابل مراجعه نموده در غیر  آن حق شــکايت را 

نخواهند داشت.۴۳۴۱
 ***

اطالعیه تقرری
قرار اســت محترم احمد الله فرزند سید بايو 
جان دارنده تذکره نمبر ) ۶۸۲۹۶ ( مســکونه 
فعلی ناحیه ۱۱  در مربوطات شــاروالی کابل 
بحیث دريور تقرر حاصــل نمايد اگر به دواير 
و موسسات مسولیت داشــته باشند الی مدت 
يک هفته در رياســت مالی و اداری شاروالی 
کابل مراجعه نموده در غیر  آن حق شــکايت را 

نخواهند داشت.۴۳۴۱
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدريســی لپــاره په )۶( حوزه 
کي د )۱۳( خونو کور د مفید لومرنی ښوؤنځي 
لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په ســیمه کي دا ډول تعمیر ولــري او وغواړی 
چي په کرايه قرار داد وکړي، خپل غوښتنلیکونه 
دي له خپريدو نیټــي څخه تر ۲۱ ورځو پوري 
د کابل ښــار پوهني رياســت د تدارکاتو لوی 
مديريت ته د څلورمی کارتي په ســرای غزني 
سیمه کي وســپاري او شــرطنامه دي وګوري 

۴۳۳۶.
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدريسی لپاره په )لسمه( حوزه 
کي د ) ۱۴( خونو کور د جديد التاســیس وزير 
آباد لیســی لپاره اړتیا لري ، هغه کســان چي د 
ياد ښــوؤنځي په سیمه کي دا ډول تعمیر ولري 
او وغواړی چي په کرايــه قرار داد وکړي، خپل 
غوښــتنلیکونه دي لــه خپريدو نیټــي څخه تر 
۲۱ ورځو پوري د کابل ښــار پوهني رياست د 
تدارکاتو لــوی مديريت ته د څلورمی کارتي په 
سرای غزني سیمه کي وسپاري او شرطنامه دي 

وګوري .۴۳۲۳
 ***

اطالعیه مفقودی
ترجمه انگلیســی نکاح خط شــرعی  دارای 
نمبــر ۴۸۸۶/۳۰۸۸ به اســم منصــور احمد 
فرزند لعــل محمــد و محترمــه رحیمه علی 
زاده بنــت محمد کريم مفقــود گرديده اعتبار 

ندارد.۴۳۲۵
***

اطالعیه مفقودی
ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم علی 
عظمــا فرزنــد زلمی مفقــود گرديــده اعتبار 

ندارد.۴۳۲۰
***

اطالعیه مفقودی
يک جلد کتابجه صافــی دارای نمبر ۵۹۳۸  
دکان واقع ســرای زرداد اسم  ســلیمان فرزند 
حاجــی عزيــز اللــه مفقــود گرديــده اعتبار 

ندارد.۴۳۳۱
***

اطالعیه مفقودی
ترجمه انگلیسی تولد کارت به اسم نصرت اله 
فرزند زلمی مفقود گرديده اعتبار ندارد.۴۳۲۲

***
اطالعیه مفقودی

ترجمــه انگلیســی تولــد کارت بــه اســم  
حبیب الله  فرزند زلمی مفقــود گرديده اعتبار 

ندارد.۴۳۲۱
***

اطالعیه مفقودی
سند دکان دارای نمبر ۱۳ واقع فارياب مارکیت 
شــهر نو به اسم حاجی میر اکبر  فرزند  حاجی 

میر عباس مفقود گرديده اعتبار ندارد.۴۳۲۷
***

اطالعیه مفقودی
ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم محمد 
شــعیب فرزند محمــد طاهر  مفقــود گرديده 

اعتبار ندارد.۴۳۳۵
 ***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم محمد روکــی فرزند محمد 
اکرم  يک عراده موتر پلیت ۲۵۸۳۹ بس کابل 
نــوع بنز بــس جرمنی  خويــش را بعد از طی 
مراحل قانونی خريد و فروش باالی فدا محمد  

فرزند احمد الله بفروش رسانیده است.
بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه با عراده 
فوق کدام معامله داشــته باشــند الی مدت سه 
يــوم به مديريــت ترافیک کابل اطــالع دهند. 

۴۳۳۷
 ***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم معراج الديــن فرزند محمد 
کالن يک عراده موتــر پلیت ۱۴۴۴۴ ش کابل 
نــوع بنز بــس جرمنی  خويــش را بعد از طی 
مراحــل قانونی خريد و فــروش باالی محمد 
نسیم   فرزند عبدالکريم بفروش رسانیده است.

بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه با عراده 
فوق کدام معامله داشــته باشــند الی مدت سه 
يــوم به مديريــت ترافیک کابل اطــالع دهند. 

۴۳۴۰
 ***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم میالد خلیــل لمتد يک عراده 
موتر پلیــت ۱۶۷۲۲ بس کابل نــوع  بنز بس 
جرمنــی خويش را بعد از طــی مراحل قانونی 
خريــد و فروش بــاالی محمد نســیم  فرزند 

عبدالکريم  بفروش رسانیده است.
بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه با عراده 
فوق کدام معامله داشــته باشــند الی مدت سه 
يــوم به مديريــت ترافیک کابل اطــالع دهند. 

۴۳۳۹
 ***

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
محترم هاشــم فرزنــد علی جمعــه ولديت 
عبدالله دارنده تذکره نمبر  )۲۳۵۴۶ ( مسکونه 
اصلی واليت کابل مالک دواخانه الف صوفی 
زاده واقع ناحیه يازدهم واليت  کابل  طی قطعه 
درخواســتی به مقام محتــرم اداره ملی غذا و 
ادويه افغانســتان عارض وخواهان تغییر اســم  
دواخانــه  خويش از الف صوفی زاده به اســم  

نوی محمدی گرديده است .
اشــخاص موسســات ودواير دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاريخ نشر اعالن الی 
مدت ۳روز بــه آدرس اداره ملــی غذا وادويه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمايند.۴۳۵۶
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم غالم ربانی  فرزند غالم حیدر ولديت 
محمــد امان دارنده تذکــره نمبر  ) ۳۵۶۷۸۵  
( مســکونه اصلی واليت کابل مالک دواخانه 
امانــی واقع ناحیه دوازدهــم واليت کابل طی 
درخواســتی به مقام محتــرم اداره ملی غذا و 
ادويــه افغانســتان عارض و خواهــان  فروش 
امتیاز دواخانه  خويش  بــاالی محترم محمد 
اکرم ســلیمان خیل فرزند جمعه خان سلیمان 
خیل ولديت ســلیمان شاه دارنده تذکره شماره 
)  ۸۹۶۲۲-۱۲۰۲-۱۴۰۰( مســکونه اصلی 

واليت  میدان وردک گرديده است .
اشــخاص موسســات ودواير دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاريخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره ملی غذا وادويه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمايند.۴۳۵۵
 ***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم نور آغا فرزند محمد مرزا يک 
عــراده موتر پلیت ۲۲۸۶۵ بــس کابل نوع بنز 
بس جرمنی تیــپ ۴۰۴  خويش را بعد از طی 
مراحل قانونی خريد و فروش باالی فدا محمد 

فرزند عبدالله  بفروش رسانیده است.
بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه با عراده 
فوق کدام معامله داشــته باشــند الی مدت سه 
يــوم به مديريــت ترافیک کابل اطــالع دهند. 

۴۳۳۸
 ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محترم جمعــه خان فرزند محمد علی دارنده 

جواز شــماره ) ۳۷۲۷ ( مــورخ  ۳/ ۱۴۰۰/۹  
متصدی رهنمای معامــالت نیکزاد واقع چهل 
متره عرفانی مربوط ناحیه ۱۳  شــاروالی کابل  
خواهان فسخ جواز خويش گرديده است . بناء 
بعد از نشــر اعالن رهنمای مذکور فاقد اعتبار 
قانونــی بوده هرگاه ادارات دولتی و  اشــخاص 
انفــرادی باالی موصــوف ادعــای حقوقی به 
ارتباط فعالیت جواز مذکور داشــته باشند بعد 
از نشر اعالن الی يک هفته به رياست انسجام   
بررســی و ثبت جمعیت ها و احزاب – وزارت 

عدلیه اطالع دهند.۴۳۱۴
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
) شــرکت ســهامی افســوتر يک باب تعمیر 
ســه طبقه ئــی ملکیت خويــش را واقع کوچه 
گلفروشی شــهرنو کابل که دارای مشخصات 

ذيل میباشداز طريق داوطلبی به کرايه میدهد:
• دروازه ورودی ايمنی ومحل پذيرش .

• 2 باب اطاق برای دفتر وغیره ضرويات .
• 17 بــاب اطاق ،هرکدام مجهز باتشــناب 

عصری ،ايرکنديشن والماريها .
• 3 بــاب دوکان با موقعیت خیلی مناســب 

واقع کوچه گلفروشی شهرنو.
• 2 باب صالون.

• دهلیز ها دارای الماری های  وتشناب های 
مجهز .

• 1 باب تهکابی.
اشــخاص حقیقی وحکمی کــه خواهش به 
کرايه گرفتن آنرا بمنظور هوتل  و دفاتر  داشــته  
باشــند، درخواســتی وآفرهای خويش بعد از 
نشــر اعالن الی 21 روز به رياســت افســوتر 
واقع کوچه گلفروشــی شهرنوکابل سپرده،خود 
ويا نماينده قانونی شــان ساعت 10 قبل ازظهر 
درجلسه آفرگشائی اشتراک نموده، شرطنامه را 

 اخذ میگردد.)۴۳۳۳
ً
مالحظه  تضمین نقدا

 ***
اطالعیه به کرایه دهی

افغان  نســاجی  اجرائیوی  عمومی  رياســت 
مــوازی )۴۰۰۰( متــر مربع زمیــن ملکیت 
خويش واقع ولسوالی جبل السراج را از  طريق 
داوطلبی مزايده به شــکل افر ســر بسته برای 

مدت سه سال به کرايه میدهد.
اشــخاص حقیقی و حکمی و شــرکت های 
محترم که خواهان اشتراک در داوطلبی جايداد 
متذکره باشــند ، در خواســت های خويش را 
از تاريخ نشــر اعالن الی مــدت ۱۴ چهارده 
يوم به مديرت عمومی خدمات شــرکت دولتی 
نســاجی افغان واقع ســرک داراالمــان مقابل 
صالون عروســی کابل دوبی سپرده . شرطنامه 

 اخذ میگرد.۴۳۳۲
ً
را مالحظه تضمین نقدا

 ***
اطالعیه به کرایه دهی

اداره ملی بس در نظر دارد يک باب دکان نمبر 
)۶۳(  جوار شرق  ملکیت خويش را واقع زنده 
بانان که قرار داد شان مورد فسخ قرار گرفته است 
. مجددا از طريق داوطلبی برای مدت ۳ ســال 
به کرايه بدهد. شــرکت ها و متشــبثین کوچک 
داخلی که واجد شــرايط باشــند درخواســتی 
های شــانرا ضم فوتوکاپی تذکره تابعیت و جواز 
مربوط از تاريخ نشــر اعالن الی مدت ۱۴ يوم 
تقويمی به مديريت عمومی قرار داد جايدادهای 
شــرکت دولتی ملی بس تسلیم داده شرطنامه را 
مالحظه میتواننــد تضمین طبق قانون نقدا اخذ 

میگردد.۴۳۲۴
 ***

یداری و تدارکات اعالن خر
موسســه خدمات صحی و انکشــافی افغان 
)AHDS( بــرای پروژه های صحی خويش در 
واليات ارزگان کندهــار –زابل –نمیروز و هلمند 
به يک مقدار ادويه -  مواد طبی و سامان آالت 
طبی و غیر طبی و مدل های درســی و همچنان 
ساخت تاسیسات به شــکل کونکس با سیستم 

سولر در واليات ضروروت دارند.
از عموم شرکت ها و کمپنی های راجستر  شده 
داخلی که خواهش تدارکات آنرا باشــند جهت 
اخذ لست ها و معلومات و مطالعه  مشخصات 
و آفــر به دفتــر مرکزی موسســه )AHDS( به 
آدرس ذيل الی ۲۱ روز از تاريخ نشر اين اعالن 

مراجعه نمايند.
آدرس :

پــروژه تايمنی ناحیه چهارم ســرک دوم عقب 
مجتمع ورزشــی موج های خروشان خانه نمبر 

۵ کابل افغانستان .
مبايل :

۰۷۹۸۶۲۸۱۶۰
logistic@ahds.org : ايمل

۴۳۲۱
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو د 
۱۴۰۲  کال د تدريسی لپاره په )اوومه( حوزه کي 
د ) ۱۳( خونو کور د میرشکار لومرنی ښوؤنځي 
لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په سیمه کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی چي 
په کرايه قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي 
له خپريدو نیټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري د کابل 
ښــار پوهني رياســت د تدارکاتو لوی مديريت 
ته د څلورمی کارتي په ســرای غزني سیمه کي 

وسپاري او شرطنامه دي وګوري .۴۳۱۷
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدريسی لپاره په )۵( حوزه کي 
د )۱۰ ( خونو کور د کاشــفی لومرنی ښوؤنځي 
لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په سیمه کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی چي 
په کرايه قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي 
له خپريدو نیټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري د کابل 
ښــار پوهني رياســت د تدارکاتو لوی مديريت 
ته د څلورمی کارتي په ســرای غزني سیمه کي 

وسپاري او شرطنامه دي وګوري .۴۳۱۶
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدريسی لپاره په )۵( حوزه کي 
د ) ۲۰ ( خونو کور د  اتفاق لومرنی ښــوؤنځي 
لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په سیمه کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی چي 
په کرايه قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي 
له خپريدو نیټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري د کابل 
ښــار پوهني رياســت د تدارکاتو لوی مديريت 
ته د څلورمی کارتي په ســرای غزني سیمه کي 

وسپاري او شرطنامه دي وګوري ۴۳۱۵
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدريسی لپاره په )۶( حوزه کي 
د ) ۲۴( خونو کور د قلعه وزير د نجونو لیســی 
لپاره اړتیا لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په سیمه کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی چي 
په کرايه قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي 
له خپريدو نیټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري د کابل 
ښــار پوهني رياســت د تدارکاتو لوی مديريت 
ته د څلورمی کارتي په ســرای غزني سیمه کي 

وسپاري او شرطنامه دي وګوري .۴۳۳۰
 ***

اطالعیه محکمه
اوراق دعــوی حقوقی اســامی مجتبی فرزند 
غالم نقشبند علیه نجم الدين فرزند صدر الدين 
در رابطــه به موضوع  پول گــروی تحت غور و 

بررسی اين ديوان قرار دارد.
از اينکــه مدعی علیه مذکــور با وجود جلب 
های متعدد غرض پیشــبرد دعوی حقوقی اش 

حاضر محکمه نگرديد.
بناء به اطالع اســامی نجم الدين مدعی علیه 
مذکــور  و يا اگــر کس از وی اطــالع دارد در 
ظــرف ۱۵ يوم به  محکمــه ابتدائیه زون چهارم 
شهر کابل غرض پیشبرد دعوی خويش حاضر 
گردند در غیر اين صورت در مورد فیصله غیابی 

صورت خواهد گرفت.۴۳۲۶
 ***

اطالعیه مفقودی
يــک قطعه جواز وکالت دفاع شــماره  ۳۱۳۳ 
مــورخ  ۶/ ۱۳۹۹/۹  مربــوط محتــرم  محمد 
فیاض نعمتــی فرزند محمد کاظم که شــماره 
متذکره نیز درج آن می باشد مفقود گرديده است 

بناء از اعتبار ساقط می باشد.۴۳۲۸
 ***

اطالعیه مفقودی مهر دواخانه
محترم  فضل الله ولــی زاده فرزند جمعه گل 
ولی زاده  ولديت عبدالســالم ولــی زاده دارنده 
 )  ۱۳۹۹-۱۱۰۰-۳۳۷۱۲  ( نمبــر   تذکــره 
مسکونه اصلی واليت غزنی مالک دواخانه نوی 
غازی واقع ناحیه مرکز واليت غزنی عنوانی اين 
اداره عارض و از مفقودی مهر دواخانه خويش 

خبر داده است
اشــخاص موسســات ودواير دولتی در مورد 
گاهی حاصــل نموده و از تاريخ نشــر اعالن  آ
مطابــق قانون و مقرره مهــر دواخانه مذکور از 

اعتبار ساقط می باشد.۴۳۱۹
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افغاناعالنات
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تفاوت ها و شباهت های ...
صورت  اين  به  کمربندها  ترتیب  تکواندو  در 
است:سفید، زرد، سبز، آبی، سرخ و سیاه )کمربند 
سیاه تکواندو هم بصورت دان1، 2 و … است(. در 
اصلی  کمربند  مبارزين  از  يک  هر  تکواندو،  مبارزه 
)فقط سبک  کاراته  مبارزه  در  ولی  بندد  می  را  خود 
بايد  حريف  دو  از  يکی  کمربند  کنترولی(  های 

سرخ و ديگری آبی باشد.
اما  هستند  متفاوت  يکديگر  با  تکواندو  و  کاراته 
نقاط تشابه هم دارند که شامل موارد که در ادامه ی 

اين بخش از نمناک می خوانید است. 
هر دو به يونیفرم های مشابه نیاز دارند که از جنس 
انعطاف  و  نخ سبک و رنگ سفید است که حرکت 
و  سنتی  قوانین  دو  کند.هر  می  راحت  را  پذيری 
دوستان،  به  گذاشتن  احترام  به  و  دارند  قديمی 
در  که  هايی  کنند.تکنیک  می  تاکید  مربی  و  رقیبان 
انواع  از  تکواندو و کاراته استفاده می شود، بخشی 

ورزش های ديگر را شامل می شود.
و ويژگی هايی  فرد  و کیفیت زندگی  هر دو مهارت 
را  نفس  به  اعتماد  و  مراقبتی  خود  صبوری،  مثل 

افزايش می دهند.
قفسه  نگهدارنده  و  پوشش  و  نقاب  تکواندو يک  در 
نیاز  چیزی  چنین  کاراته  در  اما  دارد  وجود  سینه 
های  ورزش  جزء  رزمی  های  هنر  دو  هر  نیست. 
های  بازی  در  ديگر  کاراته  اما  هستند،  المپیک 
نخواهد  حضور  پاريس  در   2024 سال  المپیک 

داشت.
د حوت )کب( میاشت ...

اسالمي  د  دوی  د  نیولو،  د  افغانستان  هېواد   
دې  د  او  وړلو  منځه  له  قانون  او  نظام  واکمني، 
نیم  يو  هو  راونغښتلې.  بډې  اېلولوته  ولس  غیرتي 
کټوې  تر  شمېره  بې  خپلو  د  لښکر  صلیبي  لک 
ګرمو څمڅو په ملتیا زمونږ د هېواد ځمکه او فضا 
وکړ  اعالن  بش  جورج  قصاب  بشري  کړه،  اشغال 
دريم  زندان  يا  وي  مرګ  يا  به  لپاره  طالب  د  چې 
ټکی پکې نشته. دنیا به يا له مونږ سره وي او يا دده 
په اصطالح له تروريزم سره، بېطرفي د منلو نه ده.

هو! د صلیب لښــکرو زمونږ هېواد اشــغال کړ د 
افغانستان اسالمي امارت يې له منځه تللی اعالن 
کړ خو د ډېر لږ وخت په تېرېدو ســره د افغانستان 
د اســالمي امارت مجاهدينو په خپله ســتراتیژي 
ســره ثابته کړه چې اســالمي امارت سقوط نه دی 
کړی، بلکه يو تاکتیکي ســکوت يې غوره کړی دی 
چې د ډېرو لږو ورځو له تېرېدو وروسته د اسالمي 
امارت اتلو غازيانو د شهید بن شهید قوماندان مال 
ســیف الرحمن "منصور" په مشــري د ناټوخیلو په 
خالف د پکتیا واليت د زرمت ولســوالي د شاهي 
کوټ د آســمانڅکو غرونــو په لمن کــې لمړنی 
جهادي سنګر پرانیســت، او د ۱۳۸۰ هـ ش کال 
د حوت د میاشــتې په ۱۱ نېټه يې د صلیبې لښــکر 
په خالف جهــادي عملیات پیل او پر بې شــمېره 
يرغلګرو يې میاندې بورې ا و د ويتنام خاطرې يې 

ور څخه هېرې کړې.
هو! شهید بن شهید قوماندان مال سیف الرحمن 
"منصور"، قوماندان مال فدامحمد "جواد"، شــهید 
قومانــدان مولوي محمــد يوســف او ملګرو يې 
خپل ســرونه د خدای)ج( د کلمې د لوړولو په پار 
قرباني کړل، خو اســالمي امــت ته يې د جهاد او 
کفري لښکرو ســره د مقابلې يو روڼ مثال قائم او 
يوه نوې روحیه او هیله وروبښــله او په افغانستان 
کې د امريکايي اســتکبار د ماتــې منلو او له دغه 
هېواد څخــه د وتلو تړون چې د دوی لپاره د زهرو 
لــه غوړپ څخــه کم نه وو، هــم د ۱۳۹۸ هـ ش 
کال د همدغه حوت د میاشتې په ۱۰ نېټه د امريکا 
د حکومت او د افغانســتان د اســالمي امارت د 
اســتازو ترمنځ د قطر هېواد په پالزمینه دوحه کې 
السلیک شــو، چې په نتیجه کې يې کفري لښکرو 
په داســې حال کې چې د ماتې تورداغ يې په تندي 
باندې له ورايه برېښــیده له افغانســتان څخه پښې 

سپکې کړې.
توافقنامه دوحه ...

امــا، امريــکا پــس از خــروج نیروهايــش از 
افغانســتان، به تعهــدات خود وفــادار نماند و 
پیوسته تخلف و تخطی نمود و حتی در پايتخت 
بهانه  های واهی، دســت  به  افغانســتان )کابل( 
به حمالت موشــکی زد و همچنــان طیاره های 
بی سرنشــین اش هرازگاهی در حريم افغانســتان 
تجــاوز می کننــد و بــه گشــت زنی و تخطی، 

می پردازند.
ملت افغانســتان به امريکا گــوش زد می کنند که 
بايد هرچه عاجل از تخلفات دســت بردار شود 
و در عملی کــردن ماده هــای توافقنامــه، متعهد 

بماند.
 امريــکا به هیچ صورت حق نــدارد با بهانه های 
بی اساس، دست به جرم و جنايت در افغانستان 

بزند و خالف تعهداتش عملی را انجام دهد.
ملــت بزرگ افغانســتان از ملل متحــد، جامعه 
جهانی، کشــورهای اســالمی و ســازمان های 
بیدادگری های  حقوق بشری می خواهند که جلو 
امريــکا را بگیرنــد و نگذارند که اين مســتکبر 
جهانی، به طور لجام گسیخته و خودکامه، دست 

به تخلف و اعمال ضد بشری بزند.
شعبان ماه بیداری ...

نتوانسته  هم  يا  و  باشیم  توانسته  کاری  شايد   
رجب  ماه  برکات  از  قدر  چه  نمی دانم  باشیم، 
ماه  در  که  اکنون  نکرديم!  يا  کرديم  استفاده 
قرار  رمضان  مبارک  ماه  پیش آهنگ  اين  شعبان 

بزرگترين عبادت ويژه ی  آستانه ی   در 
ً
دقیقا داريم؛ 

ملکوتی  پنجره  اين  از  که  هستیم  بزرگ  رمضان 
خدای متعال، عطر خوشبوی روزه و عبادت های 
بزرگوار  پیامبر  می رسد.  جان  مشام  به  رمضانی 
اسالم صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه شعبانیه 
که شما  باشید  گاه  آ مردم!  بود: »ای  فرموده  چنین 
آن  شما  بر  و  داريد  قرار  بزرگی  شهر  آستانه ی  در 
خزيمه  )ابن  است«.  افگنده  سايه  مبارک  ماه 
911؛  ص   2 ج  خزيمة،  ابن  صحیح  نیشاپوری، 

)223 5 ص  بکر بیهقی، شعب االيمان، ج  ابو
برای  اينکه چگونه  و  ماه رمضان است  از  استقبال 
گاه گرديم،  يم و چطور از حقیقت آن آ آن آماده شو
شعبان  ماه  اين  در  مسلمان  هر  از  مطلوب  پديده 
طريق  از  شعبان  ماه  اين  با  که  بهتر  چه  است. 
و  اعمال  با  و  بگیريم  انس  گوناگون  های  عبادت 
های  شب  و  روزها  دهیم،  عادت  را  خود  اذکار 
يت بیش تر و حال و هوای بهتری  شعبان را با معنو
آغاز و سپری کنیم تا هنگام ورود در تاالر ضیافت 
الهی )ماه مبارک رمضان( بهینه ترين استفاده را از 

فرصت طاليی آن داشته باشیم.
شعبان چه فرصت مبارکی است که خدای مهربان 
ضیافت  ماه  آراستن  و  آمادگی  برای  جهانیان 
فرصت  مانند   

ً
دقیقا است!  کرده  نصیب  يش  خو

به ضیافت ها و  برای رفتن  را  افرادی که خود  برای 
مهمانی می آرايند و آمادگی زيبا می گیرند.

پنجره  از  رمضان  بوی  خوش  عطر  استشمام 
ملکوتی شعبان، گوارای وجودتان باد.

د کب نهمه ...
د  هم  پاره  له  سرکوزو  او  تښتیدلو  هغو  د  خبر  دا 
پرديو  د  بهر  هېواد  له  چې  کوم  دی،  درس  عبرت 
اور  د  کې  افغانستان  په  او  دي  پراته  کې  ځولیو  په 
اند  په  زما  کوي.  هڅې  اخېستلو  انتقام  او  بلولو 
انتخابه  دوه  لخوا  بادارانو  پناه ورکوونکو  د  ته  دوی 
سعید  آريانا  به  يا  چې  دا  يو  دي،  شوي  وړاندې 
همدې  په  ته  هغې  او  مني  حیث  په  مور  خپلې  د 
نړيوال  په  پاره  له  دوی  د  به  يا  قايلیږي،  ارزښت 
جنګي ډګر کې جنګیالي زيږوي، ترڅو د دوی له 
خو  وکړي؛  دفاع  کلکه  په  څخه  ارزښتونو  او  ګټو 
درېیم انتخاب دوی ته د دنیا او آخرت د کامیابۍ 
دې  دوی  چې  دا  هغه  دی،  انتخاب  سرلوړی  او 
نظام  دې  د  ومني،  نظام  اسالمي  سپېڅلی  اوسنی 
الندې دې خپل سر خم کړي او په عزت سره دې 
د خپلو درنو هېوادوالو د هوساينې او خپلې باعزته 
اخوت  او  يووالي  د  پاره  له  پرمختګ  د  خاورې 
السونه ورکړي، دا انتخاب به دوی له ابدي ذلت او 
ورځې  داسې  د  نو  نه  که  وژغوري،  رسوايۍ څخه 
د  بسته  پای  يو  يو  به  دوی  چې  وباسي  دې  انتظار 
قصاب په غولي درول کیږي او د قصاب د ګټو له 
پاره به يې په وينه، غوښه او شتو سوداګري کیږي، 
يوه  تېښتې  او  بیا د خالصون  به  په هغې ورځ  چې 

الره هم ونه مومي.
االلبالغ وماعلینا 

نمایشگاه هنری به ...
هدف  به  را  يسی  خوشنو و  نقاشی  نمايشگاه  يک 
سوريه  و  ترکیه  زدهگان  زلزله  با  همدردی  ابراز 
برگزار  روز  سه  برای  نمايشگاه  اين  کردند.  برگزار 
و  نقاشان  از  هنری  اثر   45 حدود  آن  در  و  شده 
است.  شده  گذاشته  نمايش  به  هرات  يسان  خوشنو
اين  کنندهگان  برگزار  از  يکی  اسلمزاده،  عبدالقدير 
اين  هدف  که  گفت  کلید  با  صحبت  در  نمايشگاه 
و  ترکیه  زدهگان  زلزله  با  همدردی  ابراز  نمايشگاه 

سوريه است.
خواستیم  يسی  خوشنو و  نقاشی  آثار  نمايش  “با 
شديد  زلزله  در  که  سوريه  و  ترکیه  شريف  مردم  با 
شريکی  غم  دادهاند،  دست  از  را  شان  عزيزان 

کنیم.”
دفتر  سوی  از  هرات  هنرمندان  اقدام  اين 
ترکیه( در هرات،  انسجام و همکاری  تیکا)سازمان 

مورد استقبال قرار گرفته است.
عرفات دنیز، مسئول دفتر تیکا در هرات در صحبت 
سوی  از  برنامههايی  چنین  که  يد  میگو کلید  با 
جوامع دوست و برادر ترکیه به هدف ابراز همدردی 

با مردم ترکیه صورت میگیرد.
به  مسلمانان،  تمام  برای  پیامی  نمايشگاه  “اين 
هنرمندان  دارد.  سوريه  و  ترکیه  مردم  خصوص 
بیان  هنر  قالب  در  شانرا  پیامهای  و  احساسات 

کردهاند.”
فرهنگ  و  اطالعات  اداره  مسئوالن  هم  يی  سو از 
هرات برگزاری اين نمايشگاه را به فال نیک گرفته و 
آنرا نشان دهنده عمق همدلی مردم هرات با بردران 

و خواهران ترکیه و سوريه میخوانند.
نعیم الحق، حقانی، رئیس اداره اطالعات و فرهنگ 
حمايت  را  نمايشگاه  يد:”برگزاری  میگو هرات 
اين  يسیهای  خوشنو و  نقاشیها  محتوای  میکنیم. 
با  هرات  جوانان  همدلی  دهنده  نشان  نمايشگاه 

مردم ترکیه و سوريه است.”
همدردی  به  که  است  هنری  نمايشگاه  اولین  اين 
زلزله زدهگان ترکیه و سوريه در افغانستان از سوی 

جوانان هرات برگزار میگردد.
ترکیه  و  سوريه  کشورهای  اخیرا  شديدی  زلزلههای 
را لرزاند که تاکنون قربانیان آن بیش از 50 هزار تن 

در ترکیه و سوريه اعالم شده است.

ایجاد مرکز لوژیستیکی ...
 کمک هــای نهادهــای مددرســان انتقــاد 

می کنند.
فیض محمدی، باشــنده کابــل، در اين باره 
گفت: »بســیار مواد کم کیفیت، حتی آرد را به 

نام پنجاه کیلو، چهل کیلو می دهند روغن اش 
بیا اش از آن هم بدتر.« کم کیفیت، لو

يــد: »همی  راشــد، باشــنده بعدی، می گو
کمک هــا بــه کســانی که مســتحق اســت، 
نمی رســد. من چنــد فامیل را می شناســم که 
مســتحق اين کمک ها اســت، به آنان نرسیده 

است.«
يند  شمار ديگر از باشــند گان پايتخت می گو
که کمک ها بايد به گونه شــفاف به افراد نادار 

توزيع شود.
گاهان مســايل  در همین حــال، برخی از آ
اقتصــادی بــه اين باورانــد کــه کمک ها در 
صورتی می تواند ســودمند باشد که زمینه کار 

به شهروندان فراهم شود.
گاه مســايل اقتصادی،  عبدالنصیر رشــتیا، آ
اقتصادی  پروژه هــای  اين  »زمانی کــه  گفت: 
حرکت می کند زمینه کار و اشــتغال برای مردم 
ايجاد می شــود صرف در صورتی که ما بتوانیم 
اشــتغال دايمی به مردم ايجــاد بکنیم، در آن 
زمان اســت که هم به طرف رشــد اقتصادی 
حرکت می کند، کشور و هم می تواند که زمینه 

کار و اشتغال ايجاد شود.«
آمارهــای برنامــه جهانــی خوراک نشــان 
می دهند که اين نهاد در ســال ۲۰۲۲ میالدی 
برای ۲۳ میلیون تن در افغانستان مواد خوراکی 
کمک کرده اســت و برای ادامــه کمک ها به ۱ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر نیاز دارند. 

نویو اقتصادي زونونو کې ...
په  ورکړې  راکړې  سوداګريزې  د  افغانستان  د  به  
برخه کې ښه اغېز ولري. ورته مهال اقتصاد وزارت 
د  به  په جوړېدو سره  اقتصادي زونونو  د  وايي، چې 
به د کار زمینه  اقتصاد وده وکړي او خلکو ته  هېواد 
برابره شي. تر دې وړاندې د رياست الوزرا اقتصادي 
او  به کابل  په لومړي ګام کې  کمېسیون ويلي، چې 
پیل  کار  توګه  ازمايښتي  په  اډو  پوځي  پر  کې  بلخ 

شي.
قوماندان عمومی عملیاتی ...

استخبارات  عمومی  رياست  خاص  »نیروهای 
حوزه  مربوطات  در  ذاکرين  شهرک  در  را  عملیاتی 
از  تن  دو  آن  نتیجهی  در  که  دادند  انجام  هفدهم 
افراد کلیدی داعش به شمول قاری فاتح به هالکت 
خراسان  شاخهی  امیرالحرب  فاتح  قاری  رسیدند. 
نیز  مشرقی  زون  و  کنر  مسئول  حیث  به  فاتح  بود. 
امنیت  اداره  مسول  موصوف  بود،  شده  انتخاب 

داعش برای خراسان بود.«
چندی  که  میافزايد  اسالمی  امارت  سخنگوی 
امنیتی  نیروهای  پیچیده  عملیات  يک  در  نیز  پیش 
مسئوول داعش برای شبه قاره هند بنام اعجاز امین 

آهنگر نیز کشته شده بود.
به گفتهای ذبیحالله مجاهد تمامی حمالت داعش 
که  میگرفت  صورت  فاتح  قاری  فرماندهی  تحت 
مساجد  و  دپلوماتیک  مراکز  باالی  حمالت   

ً
اخیرا

در شهرکابل به رهبری او انجام شده است.
ملل  سازمان  امنیت  شورای  که  است  درحالی  اين 
از  يکی  عنوان  به  فاتح  قاری  از  گذشته  سال  متحد 
قوماندان  و  داعش  خراسان  شاخه  اصلی  رهبران 
نام  آسیای مرکزی  و  ايران، هند  در  نظامی  عملیات 

برده بود.
کرسی بین المللی کار ...

و  کارگر-کارفرما  سهجانبۀ  بحث  و  کار  بنیادی   
حکومت که در مجموع به نام شرکای اجتماعی ياد 

يادآوری شدهاست. میگردد؛ 
دولت  برای   کار  بینالمللی  سازمان  گفت:  بهزاد 
بهتر  اشتغالزايی  برای  تا  میکند،  پیشنهاد  افغانستان 
و بیشتر در کشور از برنامۀ کار سبز که به نام اقتصاد 

ياد میشود، استفاده نمايند. نیز  سبز 
برنامههای  افغانستان ما  آور شد، در  ياد  اوهمچنان 
کار  منع  کارو  صحت  يا  ايمنی  چون   ديگر  کالن 
اطفال داريم و مصمم استیم، تا در آينده يک کارگاه 
شرکای  اشتراک  با  خصوص  در  را  بزرگ  آموزشی 

نمايیم. راهاندازی  اجتماعی 
امور  معین  سعادت؛  عبدالسالم  مخدوم  مولوی 
نمايندۀ  از  نشست   اين  در  که   بود  بهتر  کارگفت  
دعوت  نیز  افغانستان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
در  کار  به  مرتبط  مسايل  واقعی  ير  تصو تا  میشد، 
افغانستان به گوش جامعه يی جهانی و اعضای اين 

میرسید. سازمان 
کار  بینالمللی  سازمان  از  ما  افزود:  کار  امور  معین 
سازمان  در  افغانستان  نمايندهگی  تا  داريم،  تقاضا 

بینالمللی کار، به ما سپرده شود .
موجوده  پروژههای  و  برنامهها  از  کار،  امور  معین 
به  افغانستان  در  کار  بینالمللی  سازمان  آيندۀ  و 
کار  صحت  يا  ايمنی  شايسته،  کار  بخش  در  ويژه 
و جلوگیری از کار اطفال در کشور استقبال نموده؛ 
گفت که وزارت کار و امور اجتماعی در اين زمینه 

میباشد. آمادۀ هرگونه همکاری 
امتحان شمولیت ...

به   متعهد  امتحانات،  ملی  اداره  که  داد  اطمینان  او 
برگزاری يک  امتحان شفاف و عادالنه است.

دفاع  پوهنتون  سرپرست  الیاس  عبدالقیوم  مولوی 
مبنی  پوهنتون  اين  نشر اطالعیه  از  ملی گفت: پس 
دو  ملی٬  دفاع  پوهنتون   به  داوطلبان  برشمولیت 

از  امروز  که  کردند  نام  ثبت  تن  دو  و  پنجاه  صدو 
آنان امتحان اخذ می شود که يکصدو پنجاه تن آنان 
به اساس لیاقت و سپری کردن امتحان  به پوهنتون 
دفاع ملی جذب می شوند و آموزش های مسلکی 

نظامی را در اين پوهنتون فراخواهند گرفت.
سرپرست  محمود  محمد  حضرت  پاسوال  مل 
هزارو  دو  امروز  امتحان  در  گفت:  پولیس  اکادمی 
پولیس   اکادمی   به   شمولیت  برای  داوطلب  تن  دو 
اشتراک کرده اند که پس از اخذ امتحان دو صد تن 

آنان در اين  اکادمی، جذب می شوند.
مکاتب  دوازدهم  صنف  فارغین  افراد  گفت:اين  او 

کابل  و واليت های  کشور اند.
در  شمولیت  داوطلبان  از  تن  يک  محمد  نظر   
اين  به  خوب  روحیه  با  »ما  گفت  پولیس  اکادمی 
امتحان اشتراک کرده ام، امید وار هستم که کامیاب 

شوم ، تا در اين اکادمی جذب شوم«.
مهاجر فراهي ننګرهار کې ...

شاعرانو،  کولو،  پرځای  ځای  ځوانانو  فکري  د 
او  ستايلو  خاوندانو  قلم  د  او  مبارزينو  لیکواالنو، 

وکړه. غوښتنه  يقولو  تشو
د  چې  يم،  خوښ  وويل:  فراهي  مهاجر  ورپسې 
قلم  د  او  فرهنګیانو  استادانو،  پوهنتون  ننګرهار 
ټولې  ستاسې  يم،  ناست  کې  منځ  په  خاوندانو 
چارې  الرې  حل  د  او  رسوم  مشرانو  تر  به  غوښتنې 

به ورته پیدا کوو.
وزارت  کلتور  او  اطالعاتو  د   (( کړه:  زياته  نوموړي 
 ۲۰ تېرې  د  کې  په  چې  کړی،  تشکیل  رياست  يو 
اثار به راغونډوي او دغه  کلنې دورې تاريخ لیکي، 
راز د ولس او مجاهدينو، چې په تېره شل کلنه موده 
هغې  د  اخیستی  کار  څخه  وسايلو  کومو  له  کې 
کې  کال  نوي  په  به  رياست  ياد  او  کوي  به  يادونه 

 په کار پیل وکړي.((
ً
عمال

قلم  د  ستاسو  اوس  هېر  په  تېر  چې  وويل،  هغه 
سره  دولت  له  ولس  عام  چې  ده،  دنده  خاوندانو 

ونښلوئ. 
مالتړ  د  نظام  د  شاعرانو  کې  برخه  بله  په  غونډې  د 
په موخه شپنۍ مشاعره وکړه او غونډه په دعايې سره 

پای ته ورسېده.
کډوالو او بېرته راستنېدونکو ...

تطبیق  له  وروسته  السلیکولو  له  تړونونو  دغو  د   
په  مرستو  بشري  د  چې  وغوښتل،  بنسټونو  کوونکو 

وېش کې بشپړ شفافیت په پام کې ونیسي.
له  تړونونو  دغو  د  چې  شوې،  زياته  کې  خبرپاڼه 
بلخ،  سمنګان،  خوست،  په  موسسې  يادې  مخې؛ 
کډوالو  د  کې  واليتونو  فارياب  او  سرپل  جوزجان، 
کورسونو  د  کړې  زده  سواد  د  سره  وزارت  له  چارو 
د  کڅوړو  روغتیايي  او  توکو  خوراکي  د  تنظیم،  په 
پخولو  په  سړکونو  د  او  ترمیم  په  ښوونځیو  د  وېش، 

کې همکاري کوي.
له جريان  پروژو  کاري  د خپلو  بنسټونه  ياد  راز  دغه 
د  او  چارو  راستنېدونکو  بېرته  او  کډوالو  د  څخه 
مسوولیت  څارنې  د  رياستونه  اقتصاد  د  واليتونو 

لري.
معینیت امور جوانان ...

عالی  تحصیالت  موسسات  و  ها  پوهنتون 
باختر،  سالم،  سینا،  ابن  دعوت،  رنا،  خصوصی: 
غرجستان،  کاروان،  المصطفی،  جامعة  افغان، 
چراغ،  بلخی،  رابعه  فانوس،  پیام،  جهان،  مريم، 
ابوريحان،  پیشگام،  میوند، عالمه،  استقالل،  ملی، 
البیت،  اهل  آشنا،  نور،  نعمان سادات، خانه  زاول، 
جهان،  صحی  علوم  شفا،  آفتاب،  طلوع  عروج، 
علوم  انستیتوت  و  استقالل  صحی  علوم  رازی، 

صحی ملی، امضا کرد. 
اساس  به  که  شد  آور  ياد  جوانان  امور  معین 
موسسات  و  ها  پوهنتون  اين  ها،  توافقنامه  اين 
نظرداشت  در  با  خصوصی،  عالی  تحصیالت 
حدود  برای  فیس،  در  تخفیف  صد  در   80 تا   20
و  لیسانس  دورۀ  تحصیل  فرصت  جوان  هزار  چهار 
کنندو  فراهم می  در رشته های مختلف  را  ماستری 
به  را  بضاعت  بی  و  مستحق  جوان  دوصد  حدود 

صورت رايگان می پذيرند.  
منظور  به  کرد،  اضافه  راشد  جوانان  امور  معین 
 ۱۷ به  جوانان،  مشکالت  و  پیشنهادات  استماع 
هزاران  با  جريان  اين  در  و  نموديم  سفر  واليت 
بحث  مختلف  موارد  روی  حضوری  گونه  به  جوان 
اين  جوانان  اکثريت  خواست  داشتیم،  نظر  تبادل  و 
گردد  مهیا  برايشان  تحصیلی  زمینه  کابل  در  که  بود 
و امروز اينک به منظور رسیدگی به خواست جوانان 
امضا  به  را  ها  توافقنامه  خصوصی  پوهنتون   36 با 

رسانیديم.
همکاری  از  جوانان  امور  معین  ترتیب،  همین  به 
فراهم  راستای  در  خصوصی  های  پوهنتون  بیدريغ 
نمودن زمینه تحصیلی برای جوانان ستايش به عمل 
آورد و افزود که اين معینیت برای ۱۰۰۰ جوان بی 

بضاعت امکانات لیلیه را نیز فراهم کرده است.
نهاد های تحصیالت  از مسئوالن  آن که  وی ضمن 
کردن  فراهم  خاطر  به  شده،  ياده  خصوصی  عالی 
کرد،  ياد  قدردانی  به  جوانان  برای  تحصیل  فرصت 
به  توجه  حقیقت  در  جوانان  به  توجه  که  گفت 

پیشرفت کشور و رفاه مردم است.
مولوی محمد يونس راشد همچنان تاکید ورزيد که 
فرصت  تا  کرد  خواهد  تالش  جوانان  امور  معینیت 
فراهم  کرده  تحصیل  جوانان  برای  را  کاريابی  های 

نمايد.
های  پوهنتون  مسووالن  نشست،  اين  اخیر  در 
جوانان  امور  معینیت  های  تالش  از  خصوصی 
متذکره  معینیت  با  که  سپردند  تعهد  و  نموده  تقدير 

همکاری همه جانبه نمايند.       معاذ
شاگردان مکتب در نقاط ...

کمتر از يکماه ديگر به آغاز سال تعلیمی مانده، اما 
مکتبها  کندز  واليت  دست  دور  نقاط  از  برخی  در 
با  هرسال  پسر  و  دختر  شاگردان  و  ندارند  تعمیر 

مشکالت جدی روبرو استند.
کندز  قلعهزال  ولسوالی  باشندهگان  از  شماری 
برخی  در  پسران  و  دختران  سالهاست  که  يند  میگو
مناطق اين ولسوالی، در فضای باز ويا زير خیمهها 

میخوانند. درس 
يد:»در   فیض محمد، يکی از اين باشندهگان میگو
اما  شد،  ايجاد   1384 سال  در  مکتبی  ما  قريه 
تاکنون تعمیر ندار و  اوالد اين سرزمین در گرمای 
باز  فضای  ای  و  خیمهها  زير  سرد  هوای  و  شديد 

میخوانند.« درس 
ولسوالی  اين  باشندهگان   از  ديگر  يکی  قاسم،   
يد که مکتبها در دورترين مناطق اين ولسوالی  میگو
درسی  امکانات  ديگر  از  تعمیر،  نداشتن  عالوهبر 
از  يکی  قزلشاخ  »منطقه  برخوردارنیستند:  هم 
شاگردان  که  است  ولسوالی  اين  نقاط  دوردستترين 
از هفت قريه به يک مکتب میآيند و باالتر از 350 

شاگرد از صنف اول تا ششم دارد.«
کندز  معارف  رياست  مسئوالن  حال  همین  در 
يند که بیش از 50 مکتب در کندز ترمیم شده  میگو
و تالش میشود که در هماهنگی با مؤسسات، برای 

تعیمیر ساخته شود. ندارند،  تعمیر  مکتبهايی که 
کندز  معارف  ريیس  احمد،  ابو  اسماعیل  مولوی 
مکتب  چندين  مؤسسات  هماهنگی  يد:»به  میگو
در  هم  قلعهزال  ولسوالی  در  و  است  شده  ترمیم 
کنار بازسازی مکاتب، برای اعمار مکاتب هم کار 

خواهد شد.«
بیشتر  گذشته  سالهای  در  که  حالیست  در  اين 
و  تخريب  جنگها  اثر  در  کندز  ولسوالیهای  مکاتب 
و  مانده  باقی  تعمیر  بدون  هم  مکاتب  از  بسیاری 
شاگردان دختر و پسر در فضای باز درس میخوانند.

آغاز جشنواره ورزش های ...
میگرفت  پوشش  زير  را  ما  برنامههای  همین  که 
وعده  کرديم  مراجعه  که  کمپینیهای  با  امسال  اما 
ما  منظور  همین  به  ندادند،  ما  برای  را  همکاری 

بگیريم.« بیشتر  برنامههای  نتوانستم 
خواهان  ورزشکاران  از  شماری  حال،  همین  در 

سهولتهای بیشتر در عرصه ورزش استند.
مسوولین  از  »ما  گفت:   ، ورزشکار  سلمان، 
امکانات  سازی  فراهم  قمست  در  میخواهیم 

ورزشی بر ورزشکاران تالش کنند.«
»ما  گفت:  ديگر،  ورزشکار  يک  علی،  محمد 
و  برسانیم  را  خود  مسابقه  روز  در  توانستیم  امسال 

مسابقات خود را آغاز کنیم.«
بورد  اسنو »نبود  گفت:  ورزشکار،  سروش،  احمد 
تمام  به  نداريم  بسنده  تجهیزات  است  کافی 

ورزشکاران خود.«
رقابتهای  برگزاری  گواه  پسین  سالهای  در  بامیان 
شمول  به  بانوان  و  آقايان  میان  در  زمستانی 
شمول  به  امسال  اما  بود؛  خارجی  ورزشکاران 
شرکت  آن  در  نیز،  بانوان  بیرونی،  ورزشکاران 

نداشتند.
ایجاد دومین کمربند ...

سبز  فضای  ايجاد  کمیسیون  ريیس  اکبری،  عبدالله 
يد که براساس پالن امارت  در صحبت با کلید میگو
اسالمی، قرار است در 7 ساحه کمربند سبز ايجاد 

شود.
هرات  پاشدان  بند  از  سبز،  فضای  ايجاد  “پالن 
درست  را  پاشدان  بند  اول  بايد  ما  میشود.  شروع 
فضای سبز  ايجاد  لحاظ  از  بند  اين  باتکمیل  کنیم، 

در هرات مشکل نخواهیم داشت.”
هرات  زيست  محیط  اداره  مسئوالن  هم  يی  سو از 
رفتن  بین  از  سبب  سبز  فضای  وجود  که  يند  میگو
آلودگی هوا شده و محیط زيست را پاک نگهمیدارد.
هرات  زيست  محیط  رئیس  ابدالی،  علی  حضرت 
نهال در دروازه  با کلید گفت که غرس  در صحبت 
می  زيست  محیط  شدن  پاک  سبب  شهر  ورودی 

شود.
شده،  غرس  هرات  شهر  جنوب  در  که  “نهالهايی 
از طريق شهرک  که  گازهای مضری  کردن  فیلتر  در 

صنعتی تولید میشود، موثر خواهد بود.”
نهال  روند  از  هرات  کاران  صنعت  حال  همین  در 
شهرک  اطراف  در  سبز  کمربند  ايجاد  و  شانی 
نهال  غرس  که  يند  میگو و  کرده  استقبال  صنعتی 

سبب جلوگیری از آلودگی محیط زيست میشود.
اتاق صنايع و معادن هرات  حمیدالله خادم، رئیس 
مورد  حاضر  حال  در  سبز   فضای  توسعه  که  گفت 

توجه صنعت کاران قرار دارد.
“ما فضاهای سبزی به داخل محیط شهرک صنعتی 
شده  گذاری  سرمايه  گذشته  سالهای  از  که  داريم 
است. هر فابريکه يک قسمت از زمین خود را برای 
را  آلودگیها  بتواند  تا  داده  اختصاص  سبز  فضای 

کند.” خنثی 
و  سبز  فضای  ايجاد  برای  همهساله  همه،  اين  با 
زيادی  نهالهای  هرات،  واليت  در  سبز  کمربند 
برنامه  نبود  دلیل  به  نهالها  اين  اما  غرس شده است 

آبیاری خشکیدهاند. درست 
مسئوالن شاروالی ولسوالی گذره هرات در صحبت 
يند که برای حفظ و نگهداری نهالهای  با کلید میگو

غرس شده تالش خواهند کرد.
از مسئوالن  باشندهگان هرات  اين در حالیست که 
نهالها  موقع  به  آبیاری  قسمت  در  تا  دارند  انتظار 

باشند. داشته  توجه  بیشتر 



د اطالعاتــو او کلتــور وزارت د 
خپرونو چارو مرستیال مهاجر فراهي 
ننګرهار ته د خپل سفر پرمهال په دغه 
واليت کې د فرهنګیانو، لیکواالنو، 
شــاعرانو، د يو شمېر دولتي ادارو له 
مسوولینو، د پوهنتون له استادانو او 
قلمي مبارزينو سره د همغږۍ غونډه 
وکړه. پیل کې د ننګرهار د اطالعاتو 
او کلتور رئیس مولــوي نور محمد 
حنیف مېلمنو ته د ښــه راغالست 
ترڅنګ وويل، دغســې غونډو ته په 
اوس وخت کې ډېــره اړتیا ده، ځکه 

زموږ په ځوانانــو او د قلم خاوندانو 
کې دا قوت ال ژوندی پاتې دی، چې 
د خپل هېواد پــه بیارغونه کې ترې 

استفاده وشي. 
ورته مهــال د پوهنتون اســتادانو 
وويل، چې افغانانو تل د اســالمي 
نظام لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې ښه 

په نره مبارزې کړې ده.
هغوی د اطالعاتو او کلتور وزارت 
څخه ملي آثارو د راټولولو، ساتلو، د 
کلتوري او فرهنګي ورځو نمانځلو او 
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معین وزارت کار و امور اجتماعی 
در ديدار با رئیس کشوری سازمان 
واگذاری  خواهان  کار٬  بین المللی 
کرسی افغانستان در آن سازمان به 

آن وزارت شد.
دفتر مطبوعاتی وزارت کار و امور 
اجتماعــی ديروز با نشــر خبرنامه 
يی  گفته اســت: مولــوی مخدوم 
امور  معین  ســعادت؛  عبدالسالم 
کار آن وزارت با رامین بهزاد رئیس 

کشوری ســازمان بین المللی کار، 
ديدار کرد.

در ايــن ديدار، رئیس کشــوری 
روی  کار،  بین المللــی  ســازمان 
محتوای گزارش ساالنۀ آن سازمان 
که در نشست قريب الوقوع  سازمان 
کار ارائه خواهد شد، معلومات داد.

قرار اســت در اين نشســت٬ از 
مســايل وموضوعــات مرتبــط با 
داده شود٬  گزارش  افغانســتان هم 

رامیــن بهزاد از معیــن وزارت کار 
خواســت هرگاه دربارۀ محتويات 
گزارش ساالنه کدام مالحظه داشته 
باشــند می توانند، آن را به گونه  يی 
کتبی بــا ســازمان بین المللی کار 
شــريک ســاخته تا در آينده روی 
آن بحث صــورت گرفته و برای آن 

راه حل ها سنجیده شود.
بهزاد افزود: در گزارش ساالنه ی 

اين سازمان، از حقوق       ص7

امتحان شــمولیت بــه  اکادمی 
پولیــس و پوهنتــون دفــاع ملی 
بــا شــرکت  دو هزارو  امــروز، 
داوطلب  وچهــار  پنجاه  دوصدو 
در پوهنتــون پولی تخنیک کابل، 

برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنــگار آژانس 
باختر: شــیخ رحیم الله  حقانی 
معاون اداره ملــی امتحانات قبل 
از آغــاز امتحان گفــت: امارت 
مســلکی سازی  برای  اســالمی 
نیروهــای امنیتی و دفاعی متعهد 

اســت و نیروهــای امنیتی وظیفه 
دارند، تا برای ملت  امنیت بیاورند، 

تا جرم و جنايت در سراسر کشور 
صورت نگیرد.         ص7

در نشستی که به همین مناسبت 
در مرکز اطالعات و رســانه های 
حکومــت ديروز برگــزار گرديد، 
توافقنامــه های همــکاری میان 
معینیــت امــور جوانــان وزارت 
پوهنتون  و  فرهنــگ  و  اطالعات 

های خصوصی به امضا رسید.
در مراسم امضای اين توافقنامه 
هــا، در حالی که مولوی ســعد 

اداری  مالی  معین  ســعید  الدين 
اطالعات  وزارت  گرځنــدوی  و 
وفرهنگ و شــماری از مسئوالن 
حضورداشــتند،  نیــز  حکومتی 
قاری محمد يونس راشــد معین 
امور جوانــان وزارت اطالعات و 
فرهنگ در صحبت هايش گفت: 
امارت اســالمی در کنار ســاير 
بخش ها، به تحصیــل و ارتقای 

ظرفیــت جوانــان کشــور توجۀ 
خــاص دارد و از برنامه هايی که 
زمینه پیشرفت ورشــد جوانان را 

مساعد کند، حمايت می کند. 
امور  معینیــت  که  افــزود  وی 
جوانــان، به خاطــر فراهم کردن 
از  برای شــماری  تحصیل  زمینۀ 
همکاری  های  توافقنامه  جوانان، 

را با ريیسان و مسئوالن    ص7

مســئوالن رياســت محیــط 
زيســت هرات از ايجاد دومین 
کمربند ســبز در جنوب شــهر 
هــرات خبــر داده و می گويند 
که در اين کمربند ســبز حدود 
3500 نهــال ناجــو و ارغوان 
غرس شده اســت. درعین حال 
سبز  فضای  کمیسیون  مسئوالن 
از ايجاد 7 کمربند سبز در آينده 
هرات خبر  واليــت  در  نزديک 

می دهند.
شــد. پیش از اين نیــز اولین 

کمربند ســبز در شــمال هرات 
با کاشته شــدن نهال در حدود 

 100 جريب زمین ايجاد گرديده 
بود.                    ص7

شماری از باشــندگان ولسوالی 
قلعــه زال کنــدز می گوينــد که 
سال هاست شاگردان دختر و پسر 
در بییشتر مناطق اين ولسوالی در 
فضای باز و بدون امکانات درس 
می خوانند. در همین حال مسئوالن 
رياست معارف کندز می گويند که 
آنان در هماهنگی با مؤسســات، 
در تــالش اعمار ســاختمان  اين 

مکتب ها می باشند.         ص7

کرسی بین المللی کار، به وزارت کار و امور اجتماعی 
افغانستان سپرده شود

ایجاد دومین کمربند سبز در جنوب شهر هرات

امتحان شمولیت به اکادمی پولیس 
و پوهنتون دفاع ملی برگزارشد 

شاگردان مکتب  در نقاط دور دست کندز 
در فضای باز درس می خوانند

معینیت امور جوانان، برای حدود چهارهزار جوان 
زمینۀ تحصیالت عالی را فراهم کرد

که  اعالم کرد  اوکراين  نظامی  نیروهای 
روسیه سرگرم افزايش نیروهايش در شرق 

اوکراين است.
به گفتــه مقامــات نظامــی اوکراينی٬ 
مســکو تالش های خود را بــرای انجام 
تهاجــم گســترده در منطقــه، تمرکز می 

دهد.
اين در حالیست که نیروهای اوکراين و 
روسیه در شرق و شمال شرق درگیر نبرد 

شديد اند.
اوکراين در  نیروهای مسلح  درستیزوال 
گزارش عصر به روز دوشــنبه خود گفت 
که بر اســاس اطالعات، تا ۲۰۰ سرباز 
از وظايف شــان در روســتوف به منطقه 
اشغالی لوهانســک منتقل شده اند. اين 
اداره نظامــی اوکراين همچنــان گفته که 
حمــالت هوايی روســیه در طــول روز 
شــامل ۱۲ حمله توسط طیاره های بدون 
سرنشــین ســاخت ايران و بیــش از ۵۵ 

حمله راکتی سالوو بوده اند. 
مقامــات محلــی اوايل روز دوشــنبه 
گفتنــد کــه ۲ امدادگر در اثــر حمالت 

روسیه در غرب اوکراين کشته شدند.

ســپینې ماڼۍ ټولو فدرالــې ادارو ته 
الرښــونه کړې چې تر يوې میاشــتې 
پــورې دې د ټیک ټاک اپلېکېشــنونه 
له ټولــو حکومتي وســیلو څخه لرې 
کــړي. ټیک ټاک د لنــډو ويډيوګانو د 
جوړولو هغه مشــهور اپلېکېشــن دی 
چې مالکیت يې له چین ســره دی. د 
دغه کار هدف امنیتي اندېښــنې دي. 
د ســپینې ماڼــۍ اداري او بودجــوي 
اپلېکېشــن حساسو  دغه  وېیلي،  دفتر 

حکومتــي معلوماتو ته خطــر دی. د 
او کورنیو  بهرنیو چارو، دفــاع  امريکا 
چارو وزارتونــو ال له پخوا د ټیک ټاک 

کارونه محدوده کړې وه.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
نشست تازه ای را در شهر ژينو سويس 
با انتقاد شديد از روسیه به دلیل تهاجم 
گسترده اين کشور به اوکراين آغاز کرد. 
انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان 
ملل متحد، به روز دوشنبه در سخنرانی 

افتتاحیه اين نشســت گفت که در يک 
سال تهاجم روسیه بر اوکراين نزديک به 
۱۰۰ میلیون تن مجبور به فرار از درگیری 
ها شدند که اين تعداد يک رقم بی سابقه 
است. او افزود که اين همچنین اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر را هم نقض کرده 
است. گوترش گفت که تهاجم روسیه 
به اوکراين منجر به گسترده ترين نقض 

حقوق بشری شده است .
روسیه در ۲۴ ماه فبروری پارسال بر 

اوکراين حمله کرد.

منابع رســمی حکومــت ايتالیا  بیان 
داشــته اند که شمار قربانیان  يک کشتی 
غرق شده، در ســواحل آن کشور به ۶۲ 
تن رسیده است. اين کشتی که دوروز قبل 
، در سواحل ايتالیا با يک صخره تصادم 
کرد و واژگون شد٬حامل پناه جويان غیر 
قانونی  بود .از میان اين شصت و۲ تن، 
۱۴ تن آنان را کودکان تشــکیل می دهد. 
بیشترين سرنشینان اين کشتی شهروندان 
افغانســتان٬ ايران وپاکســتان بودند که 
بــه رهنمای يک قاچاقچــی اهل ترکیه٬ 
سواحل آن کشور را با کشتی چوبی غیر 
معیاری به قصد ايتالیا، ترک کرده بودند. 

اين کشتی حدود دوصد مسافر را حمل 
می کرد که بیشترين شان افغان بودند.۸۰ 
تن از اين فاجعه جان سالم به در برده اند، 
اما گمان می رود که بیــن ۱۸۰ تا ۲۰۰ 
تن هنگام خروج از ترکیه ســوار کشتی 
شده اند که ممکن است، تعداد زيادی از 

مسافران کشته يا مفقود شده باشند.

اخبار جهان

نیروهای روسی در شرق اوکراین مواضع 
خود را تحکیم می کنند

سپینه ماڼۍ : 

د امریکا له حکومتي وسیلو دې د ›ټیک 
ټاک‹ اپلېکېشنونو لرې شي

انتقاد شورای حقوق بشر
 سازمان ملل از روسیه

شمار قربانیان کشتی غرق شده 
درایتالیا، افزایش یافت

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

فوتبال  تیــم  ســتارۀ  مســی،  لیونل 
فوتبالر مرد  بهتريــن  ارجنتاين، جايزۀ 
ســال ۲۰۲۲ فدراســیون بین المللی 
فوتبال، فیفا را کسب کرد. او در جريان 
چهارده سال هفتمین بار است که اين 
جايزه را به دســت مــی آورد. اين پس 
از آن است که مســی، ارجنتاين را در 
رقابت با فرانســه بــا عضويت کیلیان 
امباپــه در رقابت هــای جــام جهانی 
پارســال به پیروزی رساند. به گزارش 
خبرگزاری اسوشیتد پرس، در مراسمی 

که ديــروز در پاريس برگــزار گرديده 
بو.د، الکسیا پوتیاس بازيکن اسپانیايی 
برای دومین سال پیهم بهترين بازيکن 

زن شناخته شد.

جایزه بهترین فوتبالر مرد فوتبال
 به لیونل مسی اهدا شد

مهاجر فراهي ننګرهار کې له یو شمېر 
فرهنګیانو او د پوهنتون  له استادانو 

سره د همغږۍ غونډه وکړه

بېرته راســتنېدونکو  او  د کډوالو 
او     AREA لــه  وزارت  چــارو 
PACO موسسو سره د څه باندې 
يو میلیون ډالرو په ارزښــت د دوو 
تړونونو د السلیک کولو خبر ورکړی 
دی. د دغه وزارت له لوري په خپره 
شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه 
هوکړه لیکونه چې ټول ارزښت يې 

۱ میلیــون ۶۵۸ زره ۴۴ امريکايي 
ډالره دی، د کډوالو چارو وزارت او 
اړوندو بنســټونو تر منځ  اړمنو ته د 
الزياتو خدمتونو د وړاندې کولو په 

موخه السلیک شوي دي.
بېرته راســتنېدونکو  او  د کډوالو 
چارو وزارت مســلکي مرســتیال 

مولوي عبدالرحمن راشد      7مخ

کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو 
وزارت د نږدې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت  

تړونونه السلیک کړل

نیروهای اســتخبارات دو تن را به 
اتهام جعل کاری و قاچاق انسان، از 
مربوطات واليت کندهار بازداشت 
کرده اند. در تويیتر رياست عمومی 
استخبارات، نوشــته شده است که 
ايــن دو تن در بدل پــول برای مردم 
تذکــره و پاســپورت های جعلــی 
تهیه کرده و آنــان را به گونه قاچاق به 
کشورهای همسايه انتقال می دادند. 

افراد  نــزد  از  منبــع می افزايد کــه 
جعلی،  مهرهای  شــده،  بازداشت 
کمره ها و چندين جلد تذکره جعلی، 
يافت شده اســت. گفتنی ا ست که 
روزانه ده ها تن بشمول زنان، کودکان 
و جوانــان، به گونه غیــر قانونی به 
کشورهای همســايه رفته و از آنجا 
خود را به کشورهای ترکیه و اروپايی 

می رسانند.

بازداشت ۲ تن در پیوند
 به قاچاق انسان در کندهار

جشــنواره ی  دور  پنجمیــن 
ورزش های زمســتانی در بامیان با 
قهرمانی ورزشکاران بامیان و کابل 

به پايان رسید.
در نخســتین روز ايــن رقابت ها 
بازی های کرلینگ و ايس سکیتنگ 
راه اندازی شد که در بخش کرلینگ 
شناخته  قهرمان  بامیان  ورزشکاران 
شــدند و کابــل در رده ی دوم اين 

رقابت ها قرار گرفت.

اســدالله باتوری، ريیس اتحاديه 
ورزشهای زمســتانی، گفت: »اين 
پنجمیــن جنشــواره ورزش هــای 
زمســتانی اســت که بــه میزبانی 
بامیان برگزار شده است و هدف از 
انتخاب بازيکنان برتر در  رقابت ها 

رشته های گوناگون است.«
داود کارگر، ريیس فدراسیون ملی 
اســکی، گفت: »کمپینی ها وجود 
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