
ادارې  کانــال  ننګرهــار  د   
دغه  په  وايــي، چې  چارواکي 
واليــت کــې د کانــال اړوند 
ټی چــې شــل کالــه  ښــارګو
وړانــدې يــې د بنســټ ډبره 
او شــل سلنه  اېښــودل شوې 
کارونه يې هم تر ســره شــوي 
پالن لري چې ډېر ژر يې پاتې 

کارونه پيل کړي.
ټی چــې د جالل  دا ښــارګو
اړوند  ناحيې  شپږمې  ښار  اباد 

د  ترڅنګ دی  حلقوي ســړک 
۵۲ بالکونو لومړنۍ چارې يې 

تر سره شوې دي.
دا  وينــا،  پــه  چارواکــو  د 
جريبه   ۱۷۱ چــې  ټی  ښــارګو
ســاحه کې جوړېــږي په کې 
مارکيټونه،  کورونه،  اســتوګنيز 
او  تفريح ځايونــه، جومات  د 
نــور ملحقات په نظر کې نيول 

شوي دي.
په دې وروستيو کې اسالمي 

امــارت د ننګرهــار د کانــال 
شوې  غصب  جريبه  ســلګونه 

ځمکې بېرته راګرځولې دي او 
د ځينو رغنيزو پروژو    7مخ

انیسمنادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی الدین  مؤسس: غالم محی 

ملی روزنامه 
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1306 تأسیس: 

توماس نيکلســون کــه در رأس 
يک هيئت اتحاديــه اروپا به کابل 
آمده است، در يک نشست خبری، 
نتايج سفرش به کابل و ديدار های 
خود با مقام های امارت اسالمی را 

توضيح داد.                            
برای  اروپا  اتحاديه  ويژه  نماينده 
اتحاديه  می گويد:اين  افغانســتان 
از هيچ نوع مقاومت در افغانستان 

پشتيبانی نمی کند.
او به صراحت گفت که اتحاديه 
اروپــا، از هيچ نــوع مقاومت در 

افغانستان٬ نه مقاومت    ص7

کميته جمع آوری گداها می گويد: 
 به تاريــخ 14حوت ســال جاری، 
تعداد  29403تن گدا را از مناطق 
مختلف شهر کابل جمع آوری کرده 
است. به گفته اين کميته از ميان اين 
گداهای جمع آوری شــده به تعداد 
12459تــن زن می باشــد که پس 
آن ها  تعــداد 5789تن  ارزيابی  از 
تعداد 6670تن ديگر  و  مســتحق 
شــان گداهای حرفه ای شناســايی 
شــده اند. همچنان از ميان گداهای 

جمع آوری شده به تعداد 3924 تن 
مرد بوده که پــس از ارزيابی تعداد 

1250تن آن ها مســتحق و به تعداد 
2674تن ديگر شان         ص7

امارت  اســالمی  افغانستان  د 
د بښنې د نړيوال ســازمان هغه 
غوښــتنه بې ځايه وبلله چې له 

ملګرو ملتونو يې په افغانســتان 
کې د بشــريت ضــد او جنګي 

جرمونو د څېړنې             7مخ

حنفی  عبدالســالم  مولوی 
رياســت  اداری  معــاون 
الــوزرا  روزگذشــته با طارق 
خاص  نمايندۀ  بخيــت  علی 
اسالمی  همکاری  ســازمان 
برای افغانستان و هيأت همراه 

اش، در ارگ ديدار نمود.
در اين ديدار نمايندۀ خاص 
هــای  همــکاری  ســازمان 
افغانستان در  برای  اســالمی 
مورد نشســت اخيــر وزرای 
خارجه کشــورهای عضواين 
ســازمان کــه در آن بر تداوم 
به  بشردوســتانه  های  کمک 

صورت  تاکيــد  افغانســتان 
گرفت، معلومات ارائه کرد.

وی افزود که در اين نشست 

برعــالوه تــداوم کمک های 
بشردوســتانه، کمــک ها در 
سايرعرصه ها از جمله  ص7

ميالنی گالويــن آمر بخش تغذيه 
صنــدوق کــودکان ملــل متحــد 
مقايسه  در  که  می گويد  )يونيسف( 
با ماه دسامبر پارسال، موارد بستری 
شــدن کودکان به سوء تغذيه شديد 
در افغانســتان برای درمان، نسبت 
به ماه جنوری امســال، ۲۰ درصد 

کاهش يافته است.

امــا او در رشــته توييــت هايش 
گفت که اين به معنای کاهش موارد 
ابتال به ســوء تعذی نبوده، بلکه، با 
رفت  برای  هــا  افزايش محدوديت 
و آمد زنان در زمســتان در سراســر 
افغانستان می باشــد. زيرا مادران به 
گفته خانــم گالوين اغلب در مورد 
سفر با فرزندان شان به مراکز تغذيه 

می ترسند يا مطمئن نيستند. ص7

امــارت  خارجــه  وزارت 
ديــروز  افغانســتان  اســالمی 
يد  می گو ۱۵حوت(  )دوشــنبه 

که پروســه انتقال زندانيان ميان 
امارت اســالمی افغانســتان و 

جمهوری اسالمی ايران  ص7

مرکز آموزشی پوليس حوزه غرب 
می گويد که در بيش تر از يک سال 
گذشته، ســه هزار و پنج صد سرباز 
را  آموزش های مســلکی  پوليــس 

فراگرفته اند.
به گفتــه فرمانده ايــن مرکز، اين 
آموزش هــای مســلکی نظامی در 
زمينه کشف جرايم و عملکرد خوب 

پوليس با مردم اثرگذار است.
محمد اسماعيل هدايت، فرمانده 
پوليــس در حوزه  آموزشــی  مرکز 
مختلف  »درس ها  گفــت:  غرب، 

اند. آموزش اســتخباراتی و جنايی 
اســت، همچنان تالشی و بررسی 

محل واقعه است.«
در همين حال، به تازگی نزديک به 
۳۰۰ سرباز پوليس از مرکز آموزشی 

حوزه غرب فارغ شده اند.
عبدالباسط، سرباز پوليس، گفت: 
»سالح مهم پوليس اخالق است، 

چون کار پوليس با مردم است.«
ســيد محمــد، ســرباز پوليس، 
گفت: »ما بــرای آرامش مردم خود 

اگر به خون يا سر ما        ص7

الحاج نورالدين عزيزی ســر 
پرست وزارت صنعت و تجارت 
با اشــتراک اراکين بلند پايه در 
های  پارک  در  نهال شانی  برنامه 
صنعتی پلچرخی اشــتراک و با 

صنعت کاران صحبت نمودند.
اتاق  رئيس  زاده  شيرباز کمين 
صنايــع و معادن افغانســتان به 
نمايندگــی از صنعــت کاران و 
مســئولين پارک هــای صنعتی 
پلچرخی کابــل صحبت نموده 

صنعت  وپيشنهادات  مشکالت 
کاران را در بخــش های کمبود 
برق، آغاز پروســه توزيع زمين 
بــه صنعت کاران را بــا رهبری 
وزارت صنعت وتجارت شريک 

نمود.
متعاقبــا الحاج مولوی قدرت 
الله جمال معين وزارت صنعت 
و تجــارت امنيــت سراســری 
موجود در کشور را نعمت بزرگ 
الهی خوانده گفت خرسندم که 

امروز در پيشرفت، ترقی، وخود 
کفايی کشور دست بدست هم 

داده ايم و ان شــاءالله به زودی 
مشکالت موجود را      ص7

افغانستان، سرزمينی است که سال های سال و قرن های قرن، اقوام مختلفی 
را در سينه اش جا داده است و اين اقوام در شرايط بسيار سخت و دشواری 

باهم متحدانه زيست وزندگی کرده اند.
هر کشور متجاوزی که در اين سرزمين تجاوز کرده است، ملت افغانستان 
متحدانه از اين خاک و خطه دفاع کرده اند و دماغ اشغالگران متجاوز را در 

خاک ذلت ماليده اند.
اين ملــت، افغانســتان را خانه ی مشــترک خويش می داننــد و از تمام 
ارزش های اين ســرزمين با کمال حسن نيت، همدلی و همديگرپذيری 

حراست وپاسداری می نمايند.
اگرچه در درازنای تاريخ کشورهای استعماری و دشمنان افغانستان، پيوسته 
تالش ورزيده اند که اقوام شــرافتمند و متحد اين سرزمين را به عنوان های 

ت را مطرح کنند. مختلف متفرق بسازند و مسئله ی تجزيه و تشتُّ
اما، اين ملت بــزرگ همواره اين تقاضاهای مغرضانه و شــيطنت جهان 
اســتکبار را رد کرده اند و بل که برعکس برای افغانستان متحد و يکپارچه 

تالش ورزيده اند.
اين تالش ها، به اثبات رســانده اســت که؛ اخوت و بــرادری برای ملت 
افغانســتان از همــه اولويت و اهميــت دارد و همه اقــوام عضِو متحد و 

جزءاليتجزای يکديگر استند.
از همين جهت است که؛ اســتعمار در تطبيق پالن های شوم  خويش در 
افغانستان همواره ناکام مانده است و با دنيای نااميدی و مٲيوسيت از عملی 

کردن برنامه های شيطانی خويش، عقب نشينی کرده است.
 موقتی و تاکتيکی بوده است 

ً
اما عقب نشينی دشــمنان افغانســتان غالبا

و هرازگاهــی برای تطبيق برنامه های خويش بــا رنگ های ديگری تالش 
می ورزند و توســط افراد و اشــخاص تربيت يافته ی مکتــب نفاق وفتنه، 

پروژه های تخريبی خود را به راه می اندازند. 
 در بيست سال اشغال، استعمار 

ً
در طول چهل ســال انقالب و خصوصا

برنامه های بزرگی را برای تجزيه و پراکنده ســاختن، ملت افغانستان به راه 
انداخت.  انتخابات های پر از تقلب و شــرم آوری که در بيســت سال در 
افغانستان به راه می افتادند، يکی از برنامه هايی بود که با صراحت  نمايندگی 
از نفاق و تجزيه می کردند و برای نفاق و تفرقه ی ملت باهم برادر افغانستان 
به راه انداخته می شــدند. در انتخابات ها مسائل زبان، قوم، نژاد، سمت و 
مذهب به شدت دامن زده می شدند و مستکبرين ازاين افتراق و پراکندگی 
استفاده ی اعظمی می نمودند، يک مشت کسانی که متعهد به اسالم و وطن 
نبودند را روی صحنه می آوردند و توســط آنان اهداف بلندتری خود را در 

کشورو منطقه دنبال می کردند.
اّما، با فتح مبين و پيروزی امارت اســالمی افغانستان، گليم اين توطيه و 
دسيسه برچيده شد و آرمان های شوم دشمنان افغانستان در خاک يک سان 
گرديدند. نظام اســالمی ما به هيچ صورت نمی گذارد که شيرازه ی اخوت 
اســالمی و وحدت ملی افغانستان از هم بپاشد و دستخوش خواسته های 

سياه دشمنان اين سرزمين گردد.
اتحاد و همزيستی، نه تنها قوت ماست، بل که هستی و زندگی يک ملک و 

ملت با آن گره خورده است.
بايد برای دوام و اســتحکام اين شــيرازه، زحمت کشــيد و قربانی داد، تا 
باشد زندگی باهمی مان برای هميشه ادامه پيدا کند و پايه های کاخ عزت، 

عظمت، شکوه و شکوفايی مان بيش از پيش، مستحکم  گردد.
زنده و پاينده باد افغانستان متحد

 سخن انیس

رسالت اخالقی رسانه ایجاب می نماید
تا حقایق را آن گونه كه هست، مطرح كند د نظام ننګه؛ د ولس مسئولیت نقش شجاعت در تقویه ی 

تقوا و دانش

نماینده ویژه اتحادیه اروپا:

 ازهیچ نوع مقاومت در افغانستان 
حمایت نمی كنیم

اسالمي امارت:
 د جرمونو په څېړنو كې 

جدي یوو

آموزش دهی به ۳۵۰۰ سرباز 
پولیس در یک سال 

3مخ `صفحه4صفحه 2

728 زندانی افغان از ایران 
به افغانستان انتقال داده شدند

جمع آوری نزدیک به 30هزار گدا
متحد  در شهر کابل افغانستان 

و تجزیه ناپذیر

حنفی:
كشورهای اسالمی برای استخراج معادن، تولید 
انرژی و غیره در افغانستان سرمایه گذاری كنند

رهبری وزارت صنعت و تجارت، برنامه نهال شانی را آغاز کرد 

د ننګرهار د كانال ښارګوټي پاتې چارې بشپړېږي

یونیسف:
 بستری شدن كودكان 
مصاب به سوء تغذیه 
در افغانستان، كاهش 

یافته است
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دمنلو ده چې دتېرکال په اوږدوکې دالس ته راوړنو ترڅنګ 
کې  ټوله  خوپه  درلود.  شتون  هم  ستونزو  اقتصادي  يولړ 
زياتې  راوړنې  ته  الس  پرتله  په  دستونزو  چې  شو  ويلي 
ناوړه  هېوادو  اشغالګرو  بدنيته  ديوشمير  دنړي  ځکه  وي 
په  دهېوادوالو  چې  شول  المل  ددې  بنديزونه  او  هڅې 
ته کړي خو هېوادوال  اقتصادي ژوند کې ستونزي رامنځ 
څخه  فساد  او  ظلمونو  له  څټو  دتالي  اشغالګرو  د  چې 
اقتصادي  مافيايي کړيو هر ډول  و دنړيوالو  ترپزې راغلي 
د  او  کړه  ورنه  له السه  وړاندې خپله حوصله  په  بنديزونو 
اسالمي امارت سره دمالتړ ترڅنګ په اقتصادي بيارغاونه 
کې يې دمرستې الس راوغزاوه اوس دخداي)ج( په فضل 
او د اسالمي امارت دهلوځلو له امله د اقتصادي پياوړتيا 
له پاره الر هواره شوي او دهري ورځې په تيريدو سره په 

اقتصادي بهيرکې بدلون ترسترګو کيږي. 
ډول  دهر  وړاندي  په  امارت  اسالمي  د  چې  اشغالګر 
ستونزو په لټون بوخت دي اوس حيران دي چې د دومره 
اقتصادي بنديزونو او فشارونو سره سره اسالمي امارت په 
اقتصادي چاروکې دتيرو فسادو رژيمونو په پرتله برالسي 
دي ځکه چې په دولتي مالي سيستم کې روڼتوب رامنځ ته 

شوی او دعوايدو کچه لوړه شوي ده. 
راوړنو  ته  الس  نورو  په  به  کې  راتلونکي  په  چې  ده  تمه 
يوشمېر  کچه  په  دسيمې  اوس  همدا  شي.  پيدا  برالسي 
د اسالمي  پاره  له  پروژو  بنيادي  او  هېوادونه دستراتيژيکو 
امارت سره يولړ موافقه ليکونه امضا کړي کيداي شي چې 

دپيل کيدو چاري يې ژر تر ژره عملي شي. 
دويلو ده چې دتير کال وروستي ورځې پاي ته رسيدونکي 
دي بايد اسالمي امارت دنوي کال د رارسيدو له امله په 
پام کې ونيسي کوم  په  لومړيتوبونه  بودجه کې هغه  مالي 
چې اړين او زموږ د اقتصادي عوايدو سره سمون وخوري. 
باوري يو چې د اسالمي امارت مسؤلين به په نړيواله کچه 
دپانګه والو له پاره داسې شرايط برابر کړي چې ديوې خوا 
زموږ دملي ګټو او اسالمي ارزښتونو سره سمون ولري او 
دبلي خوا به دهېواد  په پرمختګ کې عملی الس ته راوړنی 
ترالسه شې اوس په هېواد کې دسراسري امنيت د رامنځ 
ته کېدو له کبله دسيمو دهېوادو سره دسوداګري له پاره د 
راکړي ورکړي الر هواره شوي هرڅوک کولي شي چې په 
ډاډه زړه پانګونه وکړي او دهېواد داقتصادي بهير په پياوړتيا 
کې خپله هېوادني دنده ترسره کړي. اسالمي امارت لوړ 
ليدو کتو کې ډاډګيرنه  په  پوړي چارواکې دسوداګرو سره 
په هواري کې  ورکړي چې دهر ډول سوداګرييزو ستونزو 
به دمرستې څخه دريغ ونه کړي او دی ته به الرهواره شي 

چې دپانګوني بهير الپسې پراختيا ومومي. 
دکاني  او  شوي  لوړه  کچه  دعوايدو  دکانونو  اوس  همدا 

زيرمو د رايستلو له پاره مناسبي هڅې رواني دي. 
را وسپړل شي چې  زيرمي  به  دننه  په کور  يو چې  باوري 
ارزښت  ستراتيژيک  پاره  له  پياوړتيا  اقتصادي  د  دهېواد 
لري. روسيه، ايران او پاکستان سره څلور اړخيزي ناستی 
سره  امارت  اسالمی  د  هم  هېوادونه  دسيمی  چې  وښوده 
ليوالتيا ښودلي  پاره خپله  له  اقتصادی اړيکو دټينګښت  د 
څخه  کولو  دترالسه  موخو  سياسي  له  پرته  چې  ده  هيله 
اقتصادي برخې ته په بې پري توګه عملي بڼه ورکړل شي 
ترڅو دهېوادونو دمتقابلو ګټو دخونديتوب له پاره مناسب 
بهر  او  دننه  کور  په  امارت  اسالمي  شي.  پورته  ګامونه 
خپله  پاره  له  کېدو  ته  رامنځ  د  اړيکو  دمتوازنو  دهېوادونو 
غيږ پرانيستي پريښي ټينګار کوي چې دستونزو او فشارونو 
په  اړيکو  دښو  سره  امارت  اسالمي  د  دي  پرځای  دلټون 
او  دانديښنو  کې  نړۍ  او  سيمه  په  ترڅو  غوروشي  پيوند 
ناوړه تورونو لګول پاي ته ورسيږي او دباور فضا رامنځ ته 
شی. نړيوال بايد ومني چې افغانان دخپلو اسالمي او ملي 

ارزښتونو په وړاندې دهيڅ ډول                       7مخ

نړیوال دې په 
واقعیتونو سترګې 

نه پټوي
انســان ها با کماالت صعود می کنند و 
 با کمال تقــوا و علم می توانند 

ً
خصوصا

عزتمندانه صعود کنند، شهرت نيک پيدا 
نمايند و افتخار ملت ها شوند.  

اکثر اشــخاصی که به قله های شــامخ 
شهرت و ســعادت رســيده اند؛ بيشتر 
کسانی بوده اند که با بال های تقوا و علم 

پرواز کرده و ارتفاع گرفته اند.
دانشمندی گفته است: 

»شــخصيت به لحاظ علم، فوقيت به 
لحاظ تقوا«

بدون شک انسان، با علم، شخصيت و 
اهميت پيــدا می کند و با تقوا و طهارت، 
مقام رفيعــی را در نزد رب العالمين ازآن 
خود می  نمايد و نسبت به ديگران جايگاه 

بلندی را تسخير می کند.
اما، اين هردو بيشتر بستگی به شجاعت 
دارند و انســان های شــجاع اســتند که 
تقوا پيشــه می کنند و همچنان با تحمل 
مشکالت، علم فرا می گيرند و با اراده ی 
آهنيــن در مقابــل هجوم دشــواری ها 

می ايستند.
واضح اســت که؛ اگر جوهر شجاعت 
نباشد، کسی نمی تواند راه تقوا را بپيمايد 
و با دشــواری های طاقت سوز و جانکاِه 
فراگيری علم و دانش، دســت وپنجه نرم 

نمايد.
تصميم و قاطعيــت جزئی از فضيلت 
و برجستگی انســان های شجاع و متين 

است.
وقتی که انسان شــجاعت داشته باشد، 

تصميم و قاطعيت نيز می داشــته باشد و 
ا که 

ّ
وقتی اراده و قاطعيت موجود بود، حق

به ســختی ها تن در نمی دهد و می تواند 
برای به دست آوردن گوهر تقوا و دانش، 

به خوبی بتابد.
وقتی که تاريخ اســالم و مسلمين را به 

دقت مطالعــه کنيــم در می يابيم؛ تمام 
انبيا)ع(، اولياءالله، علما و دانشــمندان 
از شجاعت و دالوری ويژه يی برخوردار 
بوده اند و در مقابل هيچ گونه اســتکبار، 
زورگويــی و زرق و بــرِق ماديات تن در 
نــداده اند و در ره حــق و عدالت، تقوا و 
علم، چون کــوه فوالدين اســتقامت و 

ايستادگی کرده اند.
بلی!

جهاد و ســنگرداری که يکی از اجزای 
مهــم تقوا و عبادت اســت، نيــز پيوند 
عميقی با شــجاعت دارد و سنگرداری، 

پاسداری، شــب زنده داری و پرهيزگاری 
همه از انسان ها شجاعت می طلبند و با 
جوهر شــجاعت می توان اين گوهرهای 

گران بها را به دست  آورد.
انســان های بی جرئت و بزدل، هيچ گاه 
نمی تواننــد الگوی تقوا و علم باشــند، 

چون در اين مسير موانع و بن بست هايی 
وجود دارند که با مشعل ايمان و شمشير 

شجاعت می توان ازآن ها عبور کرد.
شــجاعت اگرچه يک جوهر و هديه ی 
الهی است که برای هرکسی ميسر نيست، 
اما بايد آن را آموخت و اين مشعل درخشان 

و شمشير جوهردار را در دست گرفت.
غيرت آمــوزی نيز يکــی از آموزه های 
اســالم است و برای مشــق و تمرين آن 

تاکيد زيادی صورت گرفته است.
به دست گرفتن اســلحه ی جهاد، خود 
يکی از آموزه هايی است که جوهِر جرئت 

و شــجاعت را صيقل می زند و انسان را 
سرسخت و پراستقامت می گرداند.

مادران، پدران و اســتادان مسلمان بايد 
برای فرزندان و شاگردان خويش، درس 
جرئت و شــجاعت بياموزند، تا بتوانند 
نسل ها در آينده کوشــا، مبارز، مجاهد، 
خســتگی ناپذير در تمــام عرصه هــا و 
 در عرصه ی علــم و تقوا به بار 

ً
خصوصا

بيايند.
در فتح، پيــروزی و تمدن اســالمی، 
شــجاعت نقش بسزايی داشــته است و 
مسلمانان شــجاع برای بلندنگه داشتن 
پرچم پيــروزی و تمدن نقــش عمده و 
انکارناپذيری را ايفا کــرده اند که تاريخ 
اســالم آن را در حافظه ی خويش ثبت و 

جاويدانی کرده است.
وقتی که مــا زندگی نامه پيامبران الهی، 
اصحاب کرام، امامان و پيشــوايان دين 
را می خوانيــم؛ در می يابيــم که جوهر 
شجاعت آنان چقدر تابنده بوده و جرئت 
و غيرت در زندگی شان، چه نقشی را ايفا 

کرده است.
پس بر مســلمان الزم است که جوهر 
شــجاعت خويــش را بيشــتر از پيش، 
پااليش دهد و در راه تقوا، دانش و تمدن 
ازاين جوهر ارزشــمند و خداداد خويش 

استفاده ی اعظمی نمايد.
نصيب  موفقيت چشــم گيری  باشد  تا 
شان شــود و با اين شمشــير جوهردار، 
غول های بی تقوايی، بی علمی و ناکارآيی 

را مغلوب گرداند.

نقش شجاعت در تقویه ی تقوا 
و دانش

احمدشاه

متین

از بردگی فکری تا آزادی اندیشه
که  است  رويداد  اين  گواه  تاريخ 
اقوام ضعيف  بر  هميشه ملت های قوی 
هجوم آورده ايشان را برده و غالم خود 
آفتاب قوت  اما هر زمان که  ساخته اند. 
قوم مستبد رو به زوال شده است، زنجير 
گسليدن  به  رو  نيز  ضعيف  قوم  غالمی 

گرفته است. 
اينکه  بدون  قوت ها  حاضر  عصر  در 
غصب  و  فتح  را  قومی  سرزمين های 
کنند، مردم ضعيف را برده و غالم خود 

می سازند. 
اين غالمی بدترين نوع بردگی است که 
حتی پس از شکستن و از بين رفتن قوم 
بود  که  همانطور  بردگی  اين  نيز  فاتح 

ادامه پيدا می کند. 
مراتب  به  فکری  غالمی  شود  ديده  اگر 
و  جسمی  غالمی  از  کننده تر  معيوب 
اگر  است؛  واضح  چون  است.  فزيکی 
هيچ   باشد،  داشته  انديشه  آزادی  ملتی 

گاهی شکست را نمی پذيرد. 
سختی  نوع  هر  با  آزادی  برای 
دست وپنجه نرم نموده تا فردای حريت 

شکيبايی اختيار می نمايند. 
اگر قومی دچار وابسته گی فکری باشد، 
برای آزادی سعی و تالش که هيچ حتی 
فکر آزادی در ذهن شان جوالن نمی کند. 
ملت هايی که اسير غالمی فکری شدند 
نه در ذهن خودشان کدام انديشه دارند 
شان  چشم های  با  را  دنيا  حاالت  نه  و 
شان  موالی  و  بادار  بلکه  می بينند، 
جسم  و  ذهن  بخواهد  که  طرف  کدام 
شان را سوق می دهد در حاليکه ايشان 
حتی  و  نمی شوند  هم  متوجه   

ً
اصال

فکر می کنند که در آزادی مطلق به سر 
می برند. 

چهارده صدسال  از  بيشتر  تاريخ  در 

و  حاالت  شاهد  مسلمانان  اسالم، 
ارتداد  فتنه  بودند.  گوناگونی  مصائب 
وجود  به  ص  پيامبر  رحلت  از  بعد  که 
آمد سخن کوچکی نبود، اگر هر دين و 
حاال  داشت  قرار  اسالم  بجای  مذهبی 
نام و نشانش باقی نمی ماند. اما از ميدان 
اين همه مشکالت و فتنه ها مسلمان ها 

سرخ رو و خوشبخت بيرون آمدند.
قلوی  دو  برج های  سرنگونی  از  پس 

تجارتی نيويورک در 11 سپتامبر 2001، 
امريکا و ناتو گويا به بهانه از بين بردن 
کشورهای  در  القاعده  و  تروريست ها 
اسالمی دست به اشغال و تجاوز زدند. 
اسامه  حضور  به خاطر  افغانستان  در 
گروه  يک  رهبر  وی  گويا  که  الدن  بن 
پناه گاه  افغانستان  و  است  تروريستی 
است،  بين المللی شده  تروريستان  امن 
که  حالی  در  نمودند.  لشکرکشی 
افغانستان از سوی اميرالمومنين مرحوم 
رهبری  )رح(  مجاهد  مالمحمدعمر 

می شد. 
امريکا  سرانجام  زمينی  يورش  از  پس 
ناتو،  و  اروپا  اتحاديه  همکاری  با 

حمالت  و  داخلی  اجير  مهره های 
به اشغال کامل  هوايی خطرناک، موفق 

افغانستان شدند. 
فوکوياما  تاريخ،  پايان  نظريه  بر حسب 
افغانستان  اشغال  با  امريکايی  دانشمند 

نوا و طبل تسخير جهان نواخته شد.
از  متفکران  و  تحليل گران   
بالمانع  سلطه گری  و  شکست ناپذيری 
می گفتند.  سخن  جهان  بر  امريکا 

صورت  به  منطقه  و  جهان  رسانه های 
و  پيروزی  مستقيم  غير  و  مستقيم 
جهان  بر  امريکا  مطلق العنان  سيطره ی 
يعنی  می کردند؛  مخابره  و  گزارش  را 
ليبراليسم  بی رقيب شدن  و  پيروزی 

امريکايی در جهان را جشن گرفتند.
 تبليغ و ترويج اين ايده که جهان امروز و 
آينده به صورت يکدست با ايدوئولوژی 
رهبری  و  مديريت  امريکايی  ليبراليسم 

خواهد شد،اما چنين نشد. 
تحليل ها،  و  کرد  تغيير  معادله 
از  باطل  نظريه پردازی ها  و  پيش بينی ها 
آب درآمدند، خياالت کاذبانه در سطح 

خيال و رويا باقی ماند. 

فرعونی  غرورهای  و  نمرودی  افکار 
شکسته شد و بدون ترديد لشکر متجاوز 
و متوحش همچون لشکر ابرهه، نمرود 
تاريخ  شرمسار  و  سرافگنده  فرعون  و 

گرديد.
و  صحرا  شيران  و  برهنگان  پای   

ً
يقينا  

برعکس  عمرمختار  همچون  بيابان، 
ديدگاه متجاوزان و همراهان شان مسير 

تاريخ را تغيير دادند.
جان نثار  و  جان برکف  مجاهدان   
شهادت  مجاهدت،  با  امارت اسالمی 
پيام  و  درس  اين  بی نظيرشان  مبارزه  و 
که  اشغالگران رسانيدند  و  به جهان  را 
لشکرکشی  و  تجاوز  سلطه طلبی،  با 
تحليل های  و  ديگران  ساحت  به 
لشکر  واقعيت،  از  دور  و  ناسنجيده 
چاه  به  را  خود  ظالم  و  بی رحم 
طوری  می اندازند.  نابودی  و  هالکت 
چيزی  ما  کشور  اشغال  سفره ی  از  که 
خلق  و  بدنامی،  ناکامی،  ذلت،  جز 

نداشتند.  بر  شرارت 
منحوس  سرباز  آخرين  سرانجام 
نيروهای اشغالگر در نهم سنبله 1400 
ما  عزيز  ميهن  ترک  به  مجبور  ش،  ه 
قدم  امريکا  که  بيست سالی  در  گرديد. 
پليدش را در اين کشور نهاده بود، تهاجم 
فکری-فرهنگی اش بر ملت ما بی سابقه 
بود که حتی بعضی ها، نعوذبالله آمريکا 

را خدای زمان می پنداشتند. 
و چنان انديشه مردم را غالم و برده خود 
ساخت که با گذشت نزديک به دوسال 
از آمدن امارت و نظام اسالمی باز هم 
مردم  اذهان  در  غربی  وابستگی  همان 
وجود دارد و منتظر برگشت دوباره غرب 

هستند.
ادامه دارد

مولوی عبدالوهاب »سعادت« قسمت نخست

جهاد و سنگرداری که یکی از اجزای 

مهم تقوا و عبادت است، نیز پیوند عمیقی با 

شجاعت دارد و سنگرداری، پاسداری، شب زنده 

داری و پرهیزگاری همه از انسان ها شجاعت 

می طلبند و با جوهر شجاعت می توان این 

گوهرهای گران بها را به دست  آورد.

مجاهدان جان برکف و جان نثار امارت اسالمی 

با مجاهدت، شهادت و مبارزه بی نظیرشان این 

درس و پیام را به جهان و اشغالگران رسانیدند که با 

سلطه طلبی، تجاوز و لشکرکشی به ساحت دیگران و 

تحلیل های ناسنجیده و دور از واقعیت، لشکر بی رحم 

و ظالم خود را به چاه هالکت و نابودی می اندازند.
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د نظام ننګه؛ 
د ولس مسئولیت

ج-ذ

عقیله حسین
زمان  تا  نبوت  عصر  از  مسلمان  زن 
علمی  جنبش  در  فعال  نقشی  کنونی 
ايفا کرده است ، طوری که زنانی عالم، 
در  و شاعر  اديب  مفتی،  فقيه، محدث، 
زمينه های پزشکی، داروسازی، کارهای 
آموزش،  دعوت،  نويسندگی،  خيريه، 
وقف  علمی،  مراکز  مدارس،  ساخت 
کتابها و مصحف و ... متمايز گشته اند .

مشارکت زنان در میدان علوم
از نشانه های تسامح و گرامی داشت زن 
آموزش  بين  که  است  اين  اسالم  توسط 
نگذاشته  تفاوتی  مرد  آموزش  و  وی 
قولی  سنت  از  دينی  نصوص  و  است 
است،  بسيار  پيامبر)ص(  عملی  و 
و  علم  طلب  خداوند»ج«  چنانکه 
فرض  مسلمان  هر  بر  را  اندوزی  دانش 
گردانيده است.  بنابراين خطاب شرعی 
و تحصيل تشويق  يادگيری  آموختن،  بر 
و  است  عام  خطاب  اين  است،  نموده 
رعايت ضوابط  با  را  زن  و  مرد  دوی  هر 
متعلق  که  علم  اهل  نزد  معروف  شرعی 
بر  در  است  جنس  دو  ميان  تمايزات  به 
می گيرد . پيامبر»ص«  به آموزش زنان 
چنانکه  است  داده  نشان  زيادی  توجه 
زنان از پيامبر»ص«  درخواست نمودند 
که روزی را برای يادگيری و آموزش آنان 
اختصاص دهد و ايشان نيز پذيرفتند.  از 
ابو سعيد خدری »رض« روايت شده که 
زنان به پيامبر ملسو هيلع هللا ىلص گفتند : مردانی ، شما را 
از آن خود کرده و ) برای ما ( وقتی باقی 
 ) فرصتی   ( بنابراين روزی  اند  نگذاشته 
حاضر  شما  نزد  تا  بده  اختصاص  ما  به 
گرديم ، پس پيامبر»ص«  روزی را برای 
آنان  اندرز  به وعظ و  آنان تعيين نمود و 
می پرداخت و در يکی از آن روزها به آنان 
فرمود: » هر زنی که سه فرزند خود را از 
مادران  برای  قيامت  روز  در  دهد  دست 
آتش  برابر  در  مانعی  و  حجاب  خود 
اگر   : . زنی گفت   » جهنم خواهند شد 
دو فرزندش را از دست بدهد نيز اينگونه 
است ؟ پيامبر»ص«  فرمود: » بله« زنان 
در مجالس رسول خدا )ص(حاضر می 
شدند و نمازها را در مسجد می خواندند 
حضور  عيدها  و  جمعه  روزهای  در  و 
و  شنيدند  می  را  مطالب  و  يافتند  می 
از  بسياری  اينکه  کما  نمودند  می  حفظ 
زنان در عصر نبوت خواندن و نوشتن را 
در  که  زنی  و شايد نخستين  می دانستند 
عصر پيامبر»ص« کتابت و نوشتن را فرا 
 » قريشی  عبدالله  دختر  شفاء   « گرفت 

است.
با تصميم  و مادر مؤمنان حفصه)رض( 

رسول خدا»ص« از شفاء کتابت )نوشتن( 
خدا  رسول  گويد:  می  شفاء   . آموخت 
)ص(نزد من آمد در حالی که نزد حفصه 
بودم پس به من فرمود : » آيا آنچنان که 
رقيه ی  او  به  آموختی  کتابت  حفصه  به 
نمله هم می آموزی،؟ ما نخستين نمونه 
برای حرص زن مسلمان بر يادگيری را در 
همسران و دختران پيامبر»ص« مشاهده 
می کنيم، چنانکه رسول خدا)ص(،مادر 
مؤمنان عايشه»رض« را به عنوان همسر 
خويش برگزيد تا معلم تمام زنان جهان 
باشد، بنابراين صورت با زيور علم او را 
آموزش  به  اسالم  توجه  که  نمود  تربيت 
زنان را اثبات می نمايد. زهری گويد: » 

اگر علم عايشه در يک کفه ی ترازو و علم 
ساير مادران مؤمنان و حتی علم تمامی 
علم  گيرد،  قرار  ديگر  کفه ی  بر  زنان 
فزونی  آنها  بر  و  بود  برتر  عايشه»رض« 

می کرد«
خدمت  و  علوم  در  زنان  مشارکت 

رسانی به انسانیت
ويژگی  يک  بودن  مادر  که  است  ممکن 
زيست شناختی باشد ، هر زنی فرزندانی 
اين گفته شايد کوتا  اما  آورد  دنيا می  به 
بينانه و ظالمانه در حق زن باشد که تنها 
فرزند می زايد بلکه او کودک را پرورش 
اوليه  امور  و  مبانی  می دهد و می آموزد، 
بزرگ  که  کودکی  آن  شخصيت  به  را 
شده و با مرور زمان تکامل می يابد القأ 
می نمايد ، تا اينکه کودک به يک دانشمند 
يا مبتکر تبديل می شود و در بنای تمدن 
و توسعه ی جامعه و خدمت به انسانيت 
بودن،  مادر  بنابراين  می کند،  مشارکت 
واالترين کار و وظيفه در جامعه ی بشری 
خود  توليد  به  بودن  مادر  که  چرا  است 
مربوط  وی  شخصيت  ساختن  و  انسان 
است  دستاوردی  امر  اين  و   ، شود  می 
که هيچ دستاوردی به پای آن نمی رسد و 
زن مسلمان در اين زمينه کوتاهی نکرده 
بلکه وظيفه ی نخست و بزرگترين توجه و 

عنايت وی بوده است . نمونه های بسيار 
دانشمندی  و  عالم  مادران  از  است  زياد 
که در بردن فرزندان شان به مجالس علم 
بزرگی  با علمای بزرگ نقش  و همراهی 
داشته اند ؛ کسانی همانند ام ربيعه الرأی 
و مادر امام مالک »رح« و بزرگترين مثال 
را  که وی  است  امام شافعی»رح«  مادر 
خواب  و  داد  پرورش  يتيم  و  پدر  بدون 
می  بيرون  وی  شکم  از  نوری  که  ديد 
زند بنابراين خواب خود را چنين تفسير 
به  شد  خواهد  عالمی  پسرش  که  نمود 
تربيت و  به  همين خاطر خود را متعهد 
نگهداری ويژه ی او نمود و در حالی که 
خانواده  نزد  را  وی  داشت  سن  سال   ۱۲

اش در مکه فرستاد با اينکه خود در غزه 
ساکن بود، زنان نيز مانند مردان در همان 
لبيک گفتند و دسته  را  ايمان  آغاز ندای 
از  و  شدند  خداوند)ج(  دين  وارد  دسته 
بسياری  علوم   ، زالل  سرچشمه ی  اين 
و در رأس آنها قرآن، حديث و فقه را بر 
گرفتند و مردان در اين کار زنان را تشويق 
می نمودند؛ اينگونه که به آنها اجازه می 
جماعت  در  و  بروند  مسجد  به  دادند 
حضور  خدا)ص(  رسول  و  مسلمين 

يابند.
مشارکت نمودن زن در علوم شرعی:

نقش   ، قرون  طول  در  مسلمان  زن   
يادگيری علم شرعی  را در  بزرگی  بسيار 
و تبليغ آن ايفا نموده است و هسته های 
بودند  مؤمنان  مادران   ، امر  اين  اوليه ی 
طول  در  زنان  از  بسياری  نسل های  و 
از  آن  تبليغ  و  علم  بار  تحمل  در  قرون 
از  بسياری   ، نمودند  روی  دنباله  آنها 
از  که  را  مختلف  نبوی  احاديث   ، زنان 
پيامبر»ص« شنيده بودند روايت نمودند 
با طيف های مختلف  همانند صحابه ها 
اعم از آنان که زياد روايت کردند يا آنان 
که کم روايت نمودند از همسران دختران 
و خانواده ی رسول خدا»ص« گرفته تا، 
عموم زنان مسلمان، از زنان صحابی می 

توان مادران مؤمنان بويژه عايشه را نام برد 
و زنان تابعين نيز تعدادی از احاديث را 
روايت نمودند و روايت حديث از طرف 
زنان آزاد و کنيزان و زنان بزرگ و کوچک 
بوده است ، و گاهی زن از يک زن ديگر 
يا برادرش  يا پدر  و گاهی هم از همسر 
حديث می شنيدند و گاهی نيز زنانی از 
خويشاوندان  يا  پسران  همچون  مردانی 
زنان  اين  شنيدند.   می  خود  غالمان  يا 
به  متعلق  احاديث  روايت  به  صحابی 
توضيح  احاديث  يا  زنان  ويژه ی  مسايل 
بسنده  زنان  به  مربوط  احکام  ی  دهنده 
نکردند بلکه روايت آنان عموم احاديث 
اخبار  زنان صحابی  و  را شامل می شد 
های  نشانه  و  معجزات  نبوی،  سيرت 
قيامت را روايت نموده اند چنانکه اينکه 
احاديث پند و اندرز و امر و نهی و اخبار 
بهشت و جهنم را روايت کرده و همچنين 
روايت گر احکام عبادات و معامالت و 
احاديث فضايل و مناقب ) مدح ( و رفتار 
نيکو و برخورد با مسلمين بوده اند و به 
طور کلی هيچ فصلی از فصول حديث 
را نمی يابيم مگر اينکه يک زن صحابی 

روايت گر برخی احاديث آن می باشد.
زن و تألیف

به  را  کتاب  رونويسی  بسياری  زنان، 
عنوان حرفه ی خود انتخاب کرده بودند، 
حرفه  اين  در  گرانقدری  و  عالم  زنان 
حتی  بلکه  بودند  کرده  پيدا  تخصص 
زنانی در بين آنها بودند که علمای امت 
حبان  ابن  چنانکه  اند،  ستوده  را  آنها 
قرطبی  احمد  دختر  عايشه  بر  قرطبی، 
است:  گفته  موردش  در  و  داده  گواهی 
اندلس  زنان  از  يک  هيچ  او  در عصر   «
و عزت وی  ادب  فهم،  با علم،  که  نبود 
مدح  را  اندلس  پادشاهان  کند،  برابری 
قرآن  داشت،  نيکويی  خط  نمود،  می 
به جمع  و  می نگاشت  را  اداری  دفاتر  و 
آوری کتابها می پرداخت، به علم اهتمام 
می ورزيد و کتابخانه ای بزرگ داشت «. 
اينها تنها برخی نمونه ها از اشتغال زنان 
است  علما  کتاب  های  کتابت  و  تأليف  به 
چه بخاطر حفظ و يادگيری بوده باشد يا 
برای حرفه ی رونويسی. زنانی بودند که 
بسياری هم  زنان  و  نوشتند  را  ديوانهايی 
اقدام به نگارش شعر نمودند يا در مورد 
علوم شريعت نوشتند، اما منابع در ذکر 
از  و  باشد،   می  کمياب  بسيار  آنها  نام 
جمله ی کسانی که منابع آن را تصريح 
تصنيف  کتاب هايی  آنان  که  اند  نموده 
نموده اند، عايشه دختر يوسف بن احمد 

باعونی است. 

د اسالمي امارت له حاکميت را په دېخوا  ۱۹ مياشتې شوې 
با ثباته، امن او يووالي مزلې وهي او  چې افغانستان د يو 
او په  ننګه  افغان ولس يې په خورا مينه د اسالمي امارت 
ترخو  تېرو  له  موږ  کوي.  پورته  ګامونه  اوچت  کې  بدرګه 
ټينګښت  نظام  د  پرته  ولسونو  د  چې  کړل،  زده  دا  تجربو 
ناشونی دی، ځکه تېرو نظامونو ته چې په ژوره توګه کتنه 
په  نظام  د  ولس همکاري  د  کوي، چې  ډاګه  په  دا  وشي، 

ثبات او پايښت کې ګټور المل کېږي .
زموږ تاريخونو دا جوته کړې، چې په افغانستان کې ځيني 
تېر نظامونه په اسالمي اصولو والړ نه وو؛ دظلمونو، اخالقي 
دې  په  کلتور  هېوادونو  نورو  د  او  اخيستو  بډې  فسادونو، 
خاوره کې عملي کول يې اصلي کړنې او موخې وې، چې 
له هماغو  په خالي الس ودرېدل.  په مقابل کې  ولس يې 
نظامونو سره د زبرځواکو هېوادونو پوره مالتړي هم وو؛ خو 

د ميړني ولس د مبارزو او قربانيو په پايله کې راوپرځېدل .
همدارنګه د تېرو نظامونو په دننه کې دکبر، غرور او وحشت 
بېالبېلو  په  يې  چارواکو  وې،  رسېدلې  ته  اوج  سرچينې 
فسادونو کې ښکېل وو او د خوار ولس آه ته مسوولو چارواکو 
غوږ هم نه نيوه، دوی په خپلو عيشونو او نوشونو کې غرق 
وو، ولس يې شا ته پرېښي وو؛ خو په مقابل کې يې مېړني 
سرښندونکي را والړ شول او هغه متل رښتيا ده، چې وايي: 

ميږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرونه ورکوي .
ودردېدل،  ولس  افغان  بيا هم  اشغال کې  کلن  تېر شل  په 
وربړېدل او تر لسګونه زره زيات افغانان شهيدان په سلګونه 
بې  او  خوره  بې  پالره،  بې  موره،  بې  کوره،  بې  ټپيان،  زره 

وروره شول؛ خو ولې او د څه لپاره!!؟
غرب  د  ناټو  ورسره  او  امريکې  مکارې  او  دروغجنې 
ايډيالوژي په راوړلو، د بشر حقوق، دښځو حقوق او ورته 
د  کې  بدلون  په  فکرونو  ځوانانو  د  ترڅنګ؛  حقونو  نورو 
او د  تبليغات په الره واچول  ناوړه  مغرضو رسنيو له الرې 
کاذب نظام په واسطه چې په پيسو والړ نظام و، عملي يې 

کړل. 
غربيانو په افغانستان کې د پورتنيو مواردو تر شعار الندې 
هغه څه ترسره کړل، چې د قلم څوکه پرې درېږي او ژبه له 
ګويا پاتې راځي. په دغه اشغال کې د هېواد ډېری عالمان، 
قومي مشران، مخور کسان، ځوانان، مېرمنې او نور قشرونه 
په شپنيو چاپو او يا هم د بمباريو په ترڅ کې شهيدان شول، 
ټولګټي  او  کورونه  ښوونځي،  مدرسې،  جوماتونه،  ډېری 
ځايونه په بمياريو او يا د توغنديو په واسطو له منځه الړل. آن 
تردې چې زموږ ماشومان، تور سرې او سپين سرې مېرمنې 

د هغوی له وحشت نه هم په امن کې پاتې نه شوې .
په  په موده کې زموږ ملي ګټو  امريکا د شل کلن اشغال   
زيانمنولو، ملي شتمنيو  او ملي فرهنګ په چور او تاالن کې 
ستر رول ترسره کړل او غوښتل يې، چې د غرب فرهنګ په 
دې سپېڅلي اسالمي خاوره کې پلي شي؛ خو دا د دوی له 

فکره او پالنه ليرې خبره وه .
جوړ  الندې  اشغال  د  چې  نظام  جمهوريتي  نامه  په  تش 
شوی و، د امريکا د وحشت او بربريت پر وړاندې چوپه 
خوله پاتې و، يوازې د يوې غندنې اعالميې په خپرولو نور 

واک يې نه درلود، چې د ولس غمخوري واوسي.
زموږ د دين پتنګان او سرښندونکي چې د ولسي ټولنو څخه 
راوالړ شوي وو، د اشغالګرې امريکې او مالتړي ځواک پر 
وړاندې د جهاد نعره پورته کړه او ورو ورو د مجاهدينو ليکې 
په سترې منظمې ډلې بدلې کړې، چې امريکايي پوځونو 
په  تاوانونو  او ځاني  او د سترو مالي  ته د سختو ګوزارونو 
اسالمي  د  چې  شو،  اړ  ته  دې  ولسمشر  امريکا  د  اړولو 
ځواک سره د تش په نامه سولې لوري ته رادمخه شي، چې 
دا امريکا او متحدينو لپاره هغه پلمه وه، چې خپلې پښې 
له دې خاورې سپکې کړي او هماغسې هم شول او شل 
کلن اشغال؛ د شلو کلونو په سترو قربانيو، مبارزو، وينې 
تويدنې، اخالص، رښتنولۍ او دشهيدانو دټوټې ټوټې بدن 

په برکتونو پای ته ورسېدل.
افغانستان  په  وخوړه،  ماتې  شرمندونکي  او  ستره  امريکا 
ټوله  هېوادپه  د  حاکميت  امارت  اسالمي  ځلي  بيا  د  کې 
جغرافيائي ځمکه کې ټينګ شو. سوله، امن يووالی رامنځته 
شو او دخلکو په ژوندانه کې ستر مثبت بدلون راغی، ځکه 
نا امني پای وموند، د غلو، قاچاق وړونکو او مافياوو کړۍ 

ختمې شوې.
 ان شاءالله ډېر ژر به د پرمختګ شاهدان هم واوسو، ځکه 
اوس د امنيت په شتون نړيوالو او ملي سوداګرو ته ښه زمينه 
په الس ورغلې، چې دلته پانګونې وکړي او ولس ته هم د 

کارو بار زمينه برابره شي .
اوس نو د هېواد ټولو ولسونو ته دا ستر مسووليت ورپه غاړه 

دی، چې د خپل اسالمي نظام مالتړي                7مخ

نقش زنان در بنای تمدن

موجود  يک  اساس  که  ايام  نخستين  از 
در   " انسان   " عنوان  به  العاده ای  فوق 
نهاد می  گام  پيکره ی خاکی  اين  پهنای 
جهان  خود،  ساختار  روال  به  انديشيد. 
، تدوير و چرخش عالم وجود.  هستی 
صفحه ی  که  نگريست  می  متعجب 
هستی چگونه کهکشان های بزرگ فراتر 
نهايت را در  قابل  از تعقل، اجسام غير 
منظم  نسق  است،  داده  جاه  خود  بطن 
کائنات با داشتن موجود ُمدرک)انسان(، 
چشمه  تنوع  و  انديشه  مکاتب  مقتضی 
های فکری گرديد. جوشش ايده ها چتر 
وسيع را گسترانيد که باعث تبار عناصر 
کارا در توده های مختلف شد. شگفتی 
های جهان هستی مکاتب فکر را جذب 
نگرش به ابعاد غير قابل تصور ساخت، 
واقع نگر  های  اسعداد  توسط  بتواند  تا 

زيبايی خود را به نمايش بگذارد.
بزرگ مرد دقايق چند قبل از َنزع گوشم 
و  زيستن  نحوه  ی   « گفت:  و  کوبيد  را 
تحول در سطوح اموار زمين زاده ای طرز 

 ! بعداز 
ً
تفکر و اختالف آراست«. دقيقا

دستگاه  از  که  شد  وانمود  مکس  اندک 
تحکيم  عنوان  به  ها  ايده   فکری  های 
بازنگری  انديشه،  نوين  جهان  انديشه، 
ترديد  بدون  شد.  هويدا  غيره  و  انديشه 
مفهوم لفظی و شکليات عنوانی هريک 
اينها محتوای زيبای را به خود گرفته، که 
اگر توفيق رفيق بود زوايای مثبت هريک 
انعکاس  جوان  انديشمند  قشر  به  آنرا 
خواهيم داد. ولی مکاتب انحراف فکری 
برای تحکيم انديشه يغماگر خود سم را 
تقديم  انسانی  جوامع  به  قند  قالب  در 

نمودند.
انديشه  و  تفکر  آيا  اينجاست،  سوال 
می تواند تحت شعاع نقد و بررسی قرار 

گيرد؟ 
اساس  بر  آن  هسته ای  که  هايی  انديشه 
مدارج  شيوع  و  پيشرفت  تحقيقات، 
علمی گذاشته شده ، می تواند ستودنی 
باشد ولی اوراق تاريخ شاهد تک تازی 
حاکميت  و  انحرافگر  مکاتب  های 

انديشه های آنها نيز بوده است. 
و  تمدن  ايجاد  باعث  فکر  افزايی  نور 
نيرومند  های  تمدن  گرديد.  مدنيتها 
را  خود  تکامل  مسير  و  برخاسته  پا  به 
نا  قامت  آنها  از  بعضی  اما  پيمودند. 
استوار قبل از بلوغ .... به کام فنا رفتند. 
انديشه ای  با  فرامرزی  های  شخصيت 
جهان خود اساس تمدن های غير قابل 
به  باعث  آن  فرايند  گذاشتند.  را  تصور 
توانند  های  شخصيت  آمدن  وجود 
علمی، فرهنگ های زيبا با معيار های 
اخالقی، تربيت مفکوره های محوری، 
بدون  پذيری  نوع  هم  حس  ايجاد 
تبارز  نژاد،  و  پوست  رنگ،  نظرداشت 
دادن شگفتی های انفسی و تالش برای 
فکری  وحدت  مکتب  ساختن  جاری 
نمودن  معرفی  و  اسالمی  جوامع  در 
فکری  تحرک  گرديد.  بشر  نوع  قابليت 
برای گام نهادن ورای مدار و جغرافيای 
با  بزرگ  عالم  تطابق  و  مقياس  زمين، 
فرايند  خود  کوچک  پيکره  و  وجود 

انديشه مثبت نوع بشر است.
بر عکس،  شاخص ديگر دستگاه های 
فکری، چون از نخستين لحظات ظهور 
و قد آرايی اش همچو باد در حرکت بود. 
نهال انحرافگرايی در وجودش لحظه به 
لحظه در حال رشد و شکل گرفتن بود. 
قوای انفعالی منفی آنها و دست پرورده 
های اين مکتب بدليل ُبعد آنها از معيار 
های سالم انديشه و کانون اصيل علمی، 
تاختند،  فکری  انحرافات  مسير  در 
مکاتب  سمی  های  فعاليت  جمله  از 
انحراف فکری، شيوع پديده های ناپسند 
يغما  به  تمدنها،  و  بشری  جوامع  در 
بردن اذهان صاف قشر جوان، استعمار 
مستضعف  های  توده  های  انديشه 
جوامع  وحدت  ساختن  گين  زهرآ و 
انسانی، ايجاد جريان ها برای تصاحب 
اقتدار نامشروع سياسی و درآوردن نظام 
های مقتدر تحت حاکميت اين انديشه  

و جريان های انحرامی بود.

از نشانه های تسامح و گرامی داشت زن توسط 

اسالم این است که بین آموزش وی و آموزش مرد 

تفاوتی نگذاشته است و نصوص دینی از سنت 

قولی و عملی پیامبر)ص( بسیار است، چنانکه 

خداوند»ج« طلب علم و دانش اندوزی را بر هر 

مسلمان فرض گردانیده است.

آیا شخصیت انسان، زاده ی 
طرز تفکرش نیست؟

محمد ظریف وهاج
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شفیق   

بدن سازی و تناسب اندام يکی از رشته های ورزشی جذاب 
و  ،مردان  جوانان  از  بسياری   . باشد  می  امروزی  دنيای  در 
کهن ساالن تالش می کنند با تمرينات ورزشی و بدن سازی 
 . شوند  زيبا  و  قدرتمند  بدن  و  فرم  خوش  اندامی  صاحب 
مستمر  تمرينات  و  تالش  محصول  اندام  تناسب  و  زيبايی 
نظر  زير  تمريناتی که   . برنامه ريزی شده و درست است  و 
مربيان حرفه ای انجام شود هم نتيجه بهتری خواهد داشت 
بود. برخی تمرينات و  آن کمتر خواهد  از  ناشی  و عوارض 
اشتباهات در بدن سازی می تواند دستيابی به تناسب اندام 
و عضالنی شدن را به تأخير انداخته يا حتی نتيجه معکوس 

داشته باشد.
هيچ راه ميانبر يا رازی برای موفقيت وجود ندارد؛ مگر اينکه 
های  روش  ساير  از  بهتر  و  تر  هوشمندانه  تمرينات  برخی 
تمام  نوشتن  داريد  نياز  آنچه  همه  باشد.  بدن سازی  تمرين 
انتظارات  بايد  است.  بدنسازی  ورزش  شروع  برای  اهداف 
واقع بينانه تری نسبت به آنچه که در کوتاه مدت يا بلند مدت 
می خواهيد داشته باشيد و با يک برنامه روشن و تعريف شده 

تمرينات بدن سازی خود را آغاز کنيد.
به  منجر   

ً
لزوما دارد،  وجود  مختلفی  انواع  در  سازی  بدن 

و هدف  برنامه  اين  نمی شود.  و سايز عضله  افزايش حجم 
شما است که تعيين کننده خواهد بود، جالب است بدانيد 
تمامی ورزشکاران در رشته های ورزشی، از جمله فوتبال، 
برجسته  خيلی  عضالت  که  دوش  و  ژيمناستيک  بوکس، 
ندارند، از تمرينات بدن سازی بهره می گيرند. اين تمرينات 
ورزشکاران  به  بدن  کارايی  و  استقامت  قدرت،  افزايش  با 

کمک خواهد کرد.
عالوه بر اين موارد، نمی توان از نقش بدن سازی برای عموم 
افزايش  و  ها  ماهيچه  رشد  با  شما  کرد.  نظر  صرف  مردم 
استقامت و استحکام آن ها، لطف بزرگی به دوران ميان سالی 

خود خواهيد کرد. بدن سازی اگر به شکل درست انجام شود 
می تواند در حفظ سالمت استخوان ها به شما کمک کند.

تناسب اندام نيز يکی از مهم ترين مزايای ورزش بدن سازی 
است که امروزه بيش از هر جنبٔه آن اهميت پيدا کرده است. 
کمک  به  سوزی  چربی  و  عضله  حجم  افزايش  برای  شما 

بدنسازی نياز خواهيد داشت.
در اواخر قرن 19 ميالدی جريان فکری تازه ای با رويکردی 
آرمانی، که در آن زيبايی، تناسب و پرورش يافتگی عضالت 
و بدن، عاملی برای ستايش و تمجيد انسان قلمداد می شد، 
پديد آمد. بر اثر نفوذ اين جريان فکری جديد، سنت قديمی 
بلند کردن سنگ به طور ورزش مدرن وزنه برداری درآمد و با 
توجه به روند توسعه اش، جوانب گونه گونی در فرهنگ های 

مختلف پيدا کرد.
از  برخی  ورزشی،  رشته  اين  متداوم  رشد  و  توسعه  از  بعد 
تناسب  و  بيشتر  چه  هر  رشد  بخاطر  ورزشکاران  و  اساتيد 
اندام به مکمل های بدن سازی رو آوردند. بايد به ياد داشته 
باشيم که مکمل بدن سازی را نمی توان جايگزين مناسبی 
برای وعده های غذايی در نظر گرفت چرا که  مکمل های 
 
ً
مثال غذاها  منافع  و  مزايا  مغذی،  مواد  ی  همه  بدنسازی 
و  رسانند  نمی  بدن  به  را  سبزيجات  و  ها  ميوه  ها،  ويتامين 
اين مکمل ها در کنار وعده های غذايی مناسب باعث رشد 
به  نسبت  بنابراين  شد.  خواهند  عضالت  شدن  برجسته  و 
بدن شما و همچنين عادات غذا خوردن ورزشکاران بايد از 

مکمل های مناسب بهره ببرند.
کنند  می  ورزش  که  افرادی  توسط   

ً
معموال بدنسازی  مکمل 

و يا به نوعی درگير رشته بدنسازی هستند مورد استفاده قرار 
اهداف  به  رسيدن  برای   

ً
معموال ها  مکمل  اين   . گيرند  می 

مکمل  به  توان  می  جمله  از  که  شوند  می  مصرف  مختلفی 
افزايش وزن، مکمل کاهش وزن، مکمل های افزايش عملکرد 
کراتين  مکمل  پروتئين،  مکمل   ، ريکاوری  مکمل   ورزشی، 
و ... اشاره کرد.برخی از مکمل ها به صورت جداگانه و بعضی 

به صورت ترکيبی مورد استفاده بدنسازان قرار می گيرند.
نکته ی جالبی که بايد به آن توجه کرد،  اين است که مکمل 
گسترش  به  که  کند  می  کمک  ورزشکار  به  سازی  بدن 
در  البته  و  بپردازد  خود  بدن  مختلف  های  بخش  عضالت 
کنار اين مسئله بدن ساز بايد تغذيه خوب و  مناسب ، تمرين 
عالی و استراحت به اندازه کافی داشته باشد تا بتواند به آن 

چه که می خواهد برسد.                                    ص7

جهان ورزش 
ورزش، در حفظ سالمت استخوان ها 

به شما كمک می كند
ماستر سپورت محمد يعقوب

   شبير احمد

در اين روزها آمد، آمد بهار است همه 
به  زيبايی  و  ، شادابی  از طراوت  پر  جا 
ها  درخت  و  سبزه ها  می خورد  چشم 
طروات  و  شادابی  سرسبزی   سوی  به 
همه  باغداران  و  دهقانان  می روند، 
مصروف نهال شانی ، کشت و زراعت 
رويدست  را  های  آمادگی  سرسبزی  و 
ومحل  شهر  ی  گوشه  درچندين  دارند 
ها  سال  از  فروشی  گل  و  فروشی  نهال 
به اين سو ايجاد شده است روزانه ده ها 
برای  مردم،پيروجوان  و  زن  از  اعم  تن 
سرسبزی محيط زندگی ،حويلی ومحل 
خويش برای خريداری نهال و گل های 
نهال  وفروش  خريد  محالت  در  زينتی 
خريداری  هاسرگرم  فروشی  گل  و  ها 
و  بيشترازحال  وضاحت   اند،برای 
احوال گل فروشی و نهال فروشی های 
جهت  که  نموديم  تهيه  را  شهرگزارشی 
گاهی خوانند گان روز نامه ملی انيس  آ

تقديم می گردد . 
اکنون  که  سوم  مکروريان  چهاراهی 
گذاری  نام  عبدالحق  چهاراهی  بنام 
سال  چندين  از  که  است  محلی  شده 
نهال   زينتی،  های  نهال  سو  اين  به 
فروش  برای  گل  انواع  و   ميوه  درختان 

در اين محل موجود است .مردم برای 
سرسبزی و زينت بخشی محل زندگی 
منازل  داخل  و  اطراف  طروات  و  شان 
گل   خريداری  برای  دسته  دسته   شان 
و  ميايند  زينتی  های  نهال  و  درخت 
با  محل  اين  در  می کنند   خريداری 
حاجی  را  امش  برخورديم  تن  چند 
سوم  یان  مکرور باشنده  فواد  احمد 
گفت: در اين محل آمده ام و تا اکنون 
به تعداد 150 بته بيد ديواری و شصت 
و  مربوط  بالک  برای  مرسل  گل  بته 
ثابت  بن  نعمان  شريف  مسجد  پارک 

» رح « خريداری نموده ام تا محالت 
ما سرسبز و زيبا شود ومردم از فضا ی 

سبز و بوی گل ها لذ ت ببرند. 
را  انسان  زندگی  اساس    : گفت  وی 
بهار تشکيل می دهد   زيبايی و طراوت 
و  ماحول  از  که  وادارسازد  را  فرد  هر  تا 
آن  نمايد  حفاظت  شان  زندگی  محل 
تعالی  خدای  چون  سازد.  سرسبز  را 
انسان  برای  را  زندگی  های  همه خوبی 
اشکال  و  انواع  با  مختلف  های  رنگ 
گل  مانند  است  کرده  هست  گوناگون 
ها ی رنگارنگ و درخت های مختلف 

نموده  زينتی خلق  غير  و  زينتی   ، مثمر 
خداوند  مخلوقات  همه  اين  که  است 
برای استفاده بشريت هست شده است.
وامروز من هم گل و درخت خريداری 
کردم تا محل  زندگی خويش را سرسبز 
سازم چون ضرب المثل وجود دارد که 
بزرگان مان گفته اند ما کشت می کنيم 
تا ديگران از آن لذت ببرند.« و حال ما 
کشت می کنيم تا نسل های آينده ما لذ 

ت ببرد . 
در  که  جوانی  مرد  زی  شیر  حاجی 
نهال  یداری  خر برای  فروشی   گل 
آمدآمد   : گفت  آمده  گل  های  بته  و 
نباتات  و  درختان  روزه  همه  بهاراست 
زنده می شوند همه جا سرسبز و شاداب 
ديگری  لذت  يک  بهار  چون  گردد  می 

دارد.  
 وی گفت :  قبل از آن که سال نو رابه 
برای  بايد  کنيم  تصور  نيک  سال  يک 
ماحول  و  حويلی  شادابی  و  سرسبزی 
هم  من  نماييم  شانی  نهال  را  خويش 
بته  و  زينتی  های  نهال  خريداری  برای 
ام   آمده  فروشی  به گل  های گل مرسل 
اما قيمت ها نسبت به سال های گذشته 

تفاوت کرده است                       ص7

گزارش شهری؛
هر باشنده كابل مکلف اند تا برای صحت محیطی یک

 یک نهال غرس نمایند 

ازدانش، حسن  بهره ای  اشــخاصی که 
سلوک با مخاطبان، رفتارنيک و پسنديده 
داشته اند؛ بادرک حقايق، آگاهی وتوانايی 
در راه اطالع رســانی صحيح وعادالنه به 
مردم جامعه صادقانه تالش می کنند. آنان 
دليرمردانی اندکه  آزادگی و وارســتگی را 
بهترين خصلت کاری خــود می دانند، 
باغم و اندوه مردم غمگين و باشادی آنان 
شــاد می شــوند. درنگاه، قلم و چکيدۀ 
افکارشان؛ جزحل مشکالت وتنوير اذهان 

مردم چيزی ديگری  را نمی جويند.
آنان باانديشه ای روشن و وجدانی بيدار؛ 
باتالش وکوشــش شــبانه روزی، سعی 
درعمــل برتعهدات خود در برابرانســان 
وانسانيت دارند؛ آشکارساختن حقايق و 
جستجوی حل مشکالت جامعه  بشری، 
اطالع رســانی مفيد، دقيق وســازنده را 
بامطبوعاتی سالم،  رسالت قلمی خود می 

دانند. 
رسانه ها مهم ترين وسيله ارتباط جمعی 
اند؛ گســتردگی اخبار و اطالعات روزانه 
درهر جامعه و حتا درسطح جهان باعث 
شده که وســايل ارتباط جمعی ازجايگاه 
ويژه يی برخوردارشود. اين رسانه است که 
نقش عمده يی را به خود اختصاص داده و 
توسط آن درجهت دهی افکار وتنوير اذهان 
مردم درجامعه تالش بی شــايبه يی انجام 
می گيرد. ازاين تالش ها وطرز برخوردها، 
انديشه های تازه يی شکل می گيرد. راه حل 
های جديدی برای حل مشــکالت پديد 
می آيد و انگيزه های تازه يی برای حرکت، 
جستجو،  ابتکار ومشارکت برمی انگيزد؛  
برعکس، سســتی وبی رمقی مطبوعات، 
رکود وکم تحرکی وسايل ارتباط جمعی؛ 
جامعه را ساکت و مردم آن را چون مردگان 
متحرک وانمود کرده، به فقرفکری، فرهنگی 

و زوال ُحريت می کشاند. 
آزادی بيــان و مطبوعات بايد هميشــه 
درخدمت مردم کشــور بوده ودرمحدودۀ 
قوانين مقدس اســالم و شــريعت غرای 
محمدی)ص( به بهترين وجه تأمين شود. 
معنــی آزادی بيان اين نيســت که هرکس 

برخــالف قوانين و برخــالف وحدت و 
همبســتگی ملی، هرچه دلــش بخواهد 
بگويــد. آزادی بيان درحــدود چارچوب 
قوانين اسالمی يك ملت است. مهم ترين 
وظيفه مطبوعات درنظام اســالمی نقش 
فرهنگــی اش درمعرفی ودفــاع ازارزش 
های انســانی، اســالمی و آرمــان های 
موردقبول مردم وباالبردن ســطح آگاهی 

و ارتقــای ظرفيت و معرفت آنان اســت. 
ســرمايه اصلی هر رســانه کسب اعتماد 
عمومی است که ازطريق اعتنابه ارزش ها 
واعتقادات  جامعه، حفظ کرامت انسانی 
وصداقت در رســاندن پيام، نشرو پخش 

رويدادها و اظهار و بيان به دست می آيد.
 شايسته است که افراد واشخاص متبحر 
جامعــه و نهادهای دولتــی درمقام عمل 
به تقويت و ارتقــای آزادی بيان  به عنوان 
جان بيدار جامعه بپردازند. تا اهل رســانه 
ها باصداقت ونشرحقايق درکيفيت کاری 
خود همه موازين اخالقی را مدنظر گرفته، 
هيچ خدشــه يی به منافع عمومی وپيکره 
جامعــه وارد نگردد. آنان بانشــر وپخش 
گزارشهايی از رويدادهای به وقوع پيوسته، 
بادقت، ســرعت واخالص تمام ســعی 
نمايند کــه با اصل آزادی بيــان  مغايرتی 
نداشته باشد. باچنين شعاروچنين هدف 
می توان به دست يابی به آرمان های واالی 
آزادی بيان درمحدودۀ قوانين اسالمی اميد 

داشت. 
هرآن چه را که ممکن است به عنوان يك 
سوژه قلمی برای نويسنده نام برد، می توان 
گستره کار روزنامه نگار ناميد. براين اساس 
اين حرفه دارای ويژگی هايی خاص است 
و همين امر آن را ازساير شغل ها جدامی 
کند. اگر روزنامه نگاری را فراتر ازيك حرفۀ 
عادی بپذيريم بايد اخالق حرفه يی آن را 

نيز بهتر وکامل تر از اخالق ساير حرفه ها 
بدانيم. ازاين روشايسته است يك روزنامه 
نگار دارای بهترين خصوصيات اخالقی 
باشــد تا تأثير کالم و قلم او که دايره بسيار 
وسيعی را پوشش می دهد، در زير پرچم 
آزادی بيان وانديشه افکار واذهان مخاطب 
را به سمت اهداف اصلی هدايت نمايد. 
نويســندگان و روزنامه نگاران می توانند 
باانتقاد ســازنده؛ بــدون توهين، تحقير، 
تخريب وارائه اطالعات صحيح و تحريف 
ناشده، اعتماد مردم را به خود جلب کنند.

 مطبوعات بايد بابيــان حقايق عدالت 
اجتماعی را درجامعه گسترش دهد. الزم 
است اهل رسانه ها درانتشاراخبار، وقايع، 
رويدادها ويا ســاير مطالــب اجتماعی، 
سياســی، اقتصــادی، فرهنگــی و موارد 
ديگر صداقت ودرستی را اساس کارخود 
قراردهــد. ازمهــم ترين وظايف رســانه 
های جمعی، گســترش دانش و رساندن 
اطالعات بــرای مخاطبان در زمينه هايی 

است که امکان دسترسی وتجربه مستقيم 
از رويدادها و موضوع های مختلف برای 
آنان فراهم نباشد. وظيفه جستجو، جمع 
آوری، تدوين وانتقــال اطالعات وتأمين 
نيازهای مخاطبان در زمينه های مختلف 
به عهده همه رسانه های جمعی، به ويژه 

روزنامه ها ومطبوعات است. 
رسانه هابه عنوان وسيله يی برای انتقال 
مســايل ومشــکالت مردم به مسئوالن و 
پاســخگويی مســئوالن به مردم است. 
رسالت عرفی واخالقی مطبوعات ايجاب 
می کند تاحقايق را آن گونه که است مطرح 
کند و هيــچ گاه باکتمان حقيقت صورت 
مســئله را تغيير ندهــد. مطبوعات بايد 
زبان گويــای دولت برای عرضۀ خدمات 
به افرادجامعه، وســيله ابراز نقد، طرح و 
پيشنهادهای ســازندۀ مردم به مقامات و 

زنگ بيداری مسئوالن باشد. 
آزادی بيان واطالع رسانی ازپايه ها، ارکان 
مهم گســترش فرهنگ و ازمهم ترين رکن 
رسانه های جمعی درجامعه به شمارمی 
رود. دردنيــای امروزکه ارتباطات جهانی 
بسيارگسترده وفراگيرشده است، ملت ها 
ازطريق رســانه های پيشرفته وتکنالوژی 
مرزهای  تاحدزيــادی  ارتباطــات  نوين 

جغرافيايی وسياسی را ازميان برداشته اند.
 مطبوعات به علل تحليل مســايل گونه 
گون، باال بردن حساسيت مردم نسبت به 
واقعيت های اطــراف زندگی آنها، نقش 
وجايــگاه عمده يی درميان رســانه های 
جمعی به خود اختصاص داده اســت. به 
گونه يی که بی هيچ ترديدی نقش کم نظير 
در جهت دهی افکار، انديشه ها وخواست 
های مــردم ايفامی کنــد. مطبوعات می 
تواند به علت تنــوع، گروه های خاصی را 
مخاطب خود قرارداده با زبان خودشــان 
باآنــان ارتباط برقرارکنــد و مطالب مورد 
عالقه شان رامنتشرسازد. مطبوعات ارزان 
ترين وسيله ارتباط جمعی است وشايد در 
درازمدت موثرترين وسيله اثر گذار برافکار 

عمومی تلقی شود. 

رسالت اخالقی رسانه ایجاب می نماید
تا حقایق را آن گونه كه هست، مطرح كند
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یمی داکتر صهیب کر

کوهکن

 و زندگی
صحت

سالمت روانی کودکان و نوجوانان، 
يکی از مهم ترين مســايلی است که 
بســيار  از اهميت  والدين  در ذهــن 
زيــادی برخوردار اســت و آنها تمام 
تالش شــان را می کنند تــا فرزندان 
شــان، از نظر روحی ســالم باشند. 
اما نکته ای که هر پدر و مادری بايد 
به آن دقت داشــته باشد اين است که 
نوجوانان   

ً
مخصوصا شــان،  فرزندان 

نيز بــه راحتی ممکن اســت به انواع 
افسردگی دچار شوند يا بيماری های 
روحی و روانی مختلفی برای شــان 
پيش بيايــد و متوجــه فرزندان خود 

باشند.
اگر والدين بتوانند هم مسير با رشته 
از  روانشناســی کودک قرار بگيرند و 
نکات آن اســتفاده کننــد، می توانند 
آينده فردی فرزنــدان خود را تضمين 
کنند. چــرا که بســيار از اختالالت 
بزرگســالی  دوران  در  شــديد  روانی 
ريشــه در دوران کودکــی فرزندان ما 

دارند.
فهميدن الگو هــای رفتاری طبيعی 
و غيــر طبيعی کودکان و نوجوانان، به 
والدين يا روان شــناس کمک می کند 
تــا ارتباط بهتــری با کــودکان برقرار 
کننــد، راحت تر مســايل را بــه آنها 
آموزش دهنــد و به آنها کمک کنند تا 
احساســات شــان را بهتر درک کنند. 

گاهی می شود با دقت کردن به رفتار 
را  بيماری های خاصی  های کودکان 

تشخيص دهند.
اين  کودکان  روانشناســی  نکات  از 
اســت که اگر شما فرزند خود را درک 
نکنيد، ممکن است در درک توانايی يا 
عدم توانايی او اشــتباه قضاوت کنيد. 
گاهی اوقات اين ســوء تفاهمات بی 
اغلــب موارد  اما در  ضرر هســتند، 

چنين نيست. 
گاهی پدر و مادر از وضعيت  عدم آ
رشد کودک می تواند باعث تشخيص 
اشــتباه توانايی هــای او و در نهايت 
تصميم گيری اشتباه شود. در يکی از 
بررســی های انجام شده ، نشان داده 
اســت که: کودکان به طرز عجيبی از 
مدت زمانی که پدر و مادرشان برای 
رشــد آن ها وقت مــی گذارند متاثر 

هستند.
بنابراين، اهميت بسيار دارد که پدر 
و مادران در مورد رشــد و روانشناسی 
کــودکان آمــوزش ببينند تــا بتوانند 
احساسات و رشــد ذهنی شان را در 

نهايت حالت ممکن نگه دارند.
رشــته  در  اصلــی  هــای  بخــش 

روانشناسی کودک عبارتند از:
رشــته  در  کــودکان:  توســعه   -
روانشناســی کودک، رشــد و توسعه 
کودکان، به ســه بخش کلی تقســيم 

می شود:
توسعه  و  رشــد  فیزیکی:  توســعه 
به صورت   

ً
فيزيکی کودکان معمــوال

طبيعی رخ می دهد و کودکان کم کم 
اين بخش از توســعه را طی می کنند. 
وظيفة والدين در اين مرحله از رشــد 
کودکان اين اســت که آنها را همراهی 
کنند تا بتوانند راحت تر اين مرحله را 

طی کنند.
رشــد ذهنــی و روانی: مهــم ترين 
وظيفــه والديــن در حفظ ســالمت 
فرزندان شــان، در اين بخش است. 
والدين بايد در صورت بروز مشکالت 
مختلف يا شرايط متفاوت، هميشه با 
فرزندان خود، صحبت کنند تا بتوانند 
تمامی مشکالت را حل کنند و تمامی 
سواالت را پاسخ دهند تا فرزندانشان 
اين مرحله از رشــد را نيز کامل طی 

کنند.
توســعه اجتماعی: توســعه و رشد 
اجتماعی نيز يکــی ديگری از بخش 
های مهم رشد و توسعه کودکان است 
که بســيار مهم است و والدين بايد به 
آن اهميــت زيادی بدهند. مســايلی 
مانند دوســت يابی، روابط با ديگران 
يا مســايل اين چنينی جزء اين دسته 
از رشد کودکان و نوجوانان به حساب 

می آيد.
-  نقاط عطف کودکان: نقاط عطف 

يا همان مراحل مهــم زندگی از مهم 
ترين نقاطی هســتند که روانشناسان 
در کــودکان آنهــا را انــدازه گيری و 
مطالعه می کنند. بر اساس اين نقاط 
عطف آنها می توانند نحوه رشد و نمو 

کودکان را اندازه گيری کنند.
- رفتار شناســی در روانشناســی 
کودک:رفتــار کودکان مــی تواند در 
طــی زمان بســته به شــرايطی که در 
آن قرار دارند فرق کنــد. به نوعی که 
بزنيد.  آنها ســر  از  رفتارهای عجيبی 
يکی از کارهای روانشناســی کودکان 
اين اســت که اين رفتارها را به خوبی 

ريشه يابی و علت سنجی کند.
 
ً
- احساس شناسی کودکان: دقيقا
ماننــد رفتار شناســی، در احســاس 
به  شناســی هم روانشناســی کودک 
علت سنجی دقيق هر احساسی است 
که کودکان از خود بــروز می دهند. 
يادتان باشــد رفتارهای مــا در نتيجه 
احساساتی اســت که داريد پس اين 

دو مورد از هم جدا نيستند.
-  جامعه شناســی کودکان: شايد 
اين کلمه کمی عجيب به نظر برســد 
اما شــناخت رفتارهای کــودکان در 
جامعه مربوط به جامعه شناســی آنها 
می شــود و اطالعات بســيار دقيقی 
در اختيــار روان شناســان فعــال در 

روانشناسی کودکان قرار می دهد. 

يکی از امراض شــايعی که می تواند امــراض قلبی را تقليد 
نمايد ، زخم معده و اثناعشــر اســت. اين امــراض می تواند 
عاليمی ايجاد نمايد که به صورت درد قفســه ســينه احساس 
شــده و عاليم مشــابه با امراض قلبی و آنژين ايجاد نمايد. با 
اين حال موضوع مهم و خطرناک برعکس اين است و نگرانی 
بيشتر از اين است که يک مريض عاليم مرض قلبی خود را به 
ناراحتی های هضمی و درد معده نســبت دهد و در تداوی آن 

تأخير ايجاد شود.
زمانی که زخم معده يا اثناعشــر وجود داشته باشد ، درد آن 
در اغلب موارد در ناحيه باالی شکم و زير قفسه سينه احساس 
می شود. )ناحيه ســردل Epigaster(. با اين حال در برخی 
از مــوارد در معده به صورت دردهای ســينه و در ناحيه جناغ 
سينه احساس می شــود و عاليمی مانند دردهای قلبی ايجاد 

می کند.
درد ناشــی از زخم های معــده حالت سوزشــی دارد و به 
صورت پيچشــی يا مچاله شدن احســاس می شود. اين درد 
 با غذا خوردن بهبود پيدا می کند و با مصرف الکول، 

ً
معمــوال

 در 
ً
قهوه ، سگريت و غذاهای محرک تشديد می شود. معموال

کنار درد بر روی معده ، عاليمی مانند تهوع ، اســتفراغ ، آروغ 
زدن و احساس مزه ترش اسيدی در گلو هم ايجاد می شود.

آیا درد من مربوط به معده است یا قلب؟
افتراق دادن درد معده از دردهای قلبی مزمن و آنژين ســاده 
اســت. دردهای معده برخالف آنژين به فعاليت يا استراحت 
ارتباطی ندارند و بيشتر با خالی ماندن معده از غذا و گرسنگی 
تشديد می شوند و برعکس با غذا خوردن کاهش پيدا می کنند. 
درد معده حالت مالشــی و سوزشی دارد و به صورت اسپزمی 

هر چند دقيقه يکبار تشديد شده و آرام می شود. عاليمی مانند 
نفخ ، تهوع و استفراغ و احســاس ترشی در گلو هم از عاليم 
ناراحتی هضمی است. با اين حال هم دردهای قلبی می توانند 
به اشکال غيرتيپيک ظاهر شوند و هم درد معده می تواند خود 

را به صورت دردهای سينه و درد قلبی نشان دهد.
از اين رو توصيه می شــود اگر فردی در معرض امراض قلبی 
اســت مانند افرادی که عوامل خطر امراض قلبی مانند ديابت 
، چربی خون باال ، فشــارخون بــاال ، اضافه وزن و هم چنين 
ســابقه فاميلی امراض قلبی دارند ، در صورت تکرار حمالت 
شــبيه به ناراحتی معده حتما برای اطمينان از نداشتن مريضی 

قلبی توسط متخصص قلب بررسی شوند.
مشکل اصلی در مورد دردهای حاد قلبی و سکته قلبی است 
برای اينکه درد ناشــی از حمالت حاد قلبی همانند درد معده 
می تواند هم در اســتراحت و هم با فعاليت بدنی ايجاد شود 
و هــم اينکه همراه با آن عاليمی مانند تهوع و اســتفراغ ايجاد 
می شود که می تواند با دردهای ناشی از ناراحتی معده اشتباه 
 مشــاهده شده اســت که مريضان با سکته قلبی 

ً
شود. مکررا

عاليم خود را به ناراحتی معده نسبت داده اند و مريضی آنها با 
تأخير زمانی قابل توجهی تشخيص داده شده است.

با توجه به اهميت تشــخيص سريع و خطرات جبران ناپذير 
تأخير در تداوی حمالت قلبی

توصيه می شــود تمام دردهای ناگهانی و شديد ناحيه پايين 
قفســه ســينه و باالی شــکم که می توانند همزمان از امراض 
هضمی هم ايجاد شــون،  ابتدا از نظر عدم وجود سکته قلبی 

بررسی شوند.
تشخیص و تداوی ناراحتی هضمی

معموال تشخيص زخم های معده باشرح حال و معاينه داکتر 
هضمی صورت می گيرد. گاها الزم اســت از اندوســکوپی 
برای ديدن زخم های معده اســتفاده شــود. با توجه به اينکه 
عامل اصلی بســياری از زخم های هضمی انتانی به باکتری 
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ممکن است كودكان به انواع افسردگی دچار شوند

آیا زخم معده می تواند 
درد قفسه سینه ایجاد 

نماید؟

دكمکیانو انیس- انیس كودک 

باغچه  شعر،  ادب وهنر

فواید حیرت انگیز كتاب خواندن در زندگی 
روزمره انسان

با کتابخوانــی مهارت های تفکر تحليلی 
تان قوی تر می شوند

يک رمان پليســی پرفــروش، معمايی را 
برای خواننده مطــرح می کند تا آن را حل 
کند؛ بدين ترتيــب مهارت های تحليلی 
فرد توســعه می يابند. خواندن يک کتاب 
اسرارآميز و تالش برای حل آن راز، بسيار 
هيجان انگيز است. حتی اگر خودتان معما 
را حل نکنيد، با اين  حال تفکر تحليلی و 
انتقادی تان را به بهترين نحو ممکن بکار 

گرفته ايد.
تاثیر مطالعه بر مغز و تقویت حافظه

طبق تحقيق محققــان، تاثير مطالعه بر 
مغــز و فوايدی که برای آن دارد بســيار 
چشمگير اســت. برای دنبال کردن يک 
طرح بايد اطالعــات زيادی را در ذهن 
بی برای مغزتان  بســپاريد که تمرين خو
است. بايد نشــانه ها و عاليم مختلف، 
پيشــنيه اين عاليــم، و نقــش آن ها را 
يک  در  داســتان  تــا  بســپاريد  بخاطر 
زنجيره متوالی شــکل بگيرد. در نهايت 
اگر حين خواندن، اين جزئيات معين را 
از متن نخواهيد  نسپاريد چيزی  بخاطر 
فهميــد. درنتيجه خوانــدن کتاب عمال 
توانايی حفظ کردن و به خاطر ســپردن 

مغز را تقويت می کند.
کتاب  خواندن خواب تان را تقويت می کند
بيشــتر خوره های کتاب می توانند به اين 
مسئله اعتراف کنند. هيچ چيزی به اندازه 

گرفتن کتاب در دســت احساس خواب 
آلودگی نمــی آورد. کتــاب خواندن مثل 
قرص خواب آور اســت که آرامش بخش 
 زمانی که خســته ايد يا 

ً
بــوده و خصوصا

استرس زياد داريد باعث خواب می شود.
کتابخوانــی عالوه بر اينکه بــه خوابيدن 
کمک می کند، کيفيت کلی خواب را نيز 
بهبــود می بخشــد. از آنجايی که مطالعه 
آرامش بخش اســت و از ميزان استرس و 
تنش می کاهد، شــما را به خواب عميق و 

آرامی فرو خواهد 
از ديگر فوايد مطالعه کردن آن اســت که 
تمرکــز را تقويت می کند چــرا که برای 
فهميدن مطالب کتاب بايد روی آن متمرکز 
شــويد. اگر نتوانيد روی کتــاب متمرکز 
 نمی توانيد ســير مطالعه تان 

ً
شــويد قطعا

را حفــظ کنيد. در واقــع، کتاب خواندن 
پادزهری اســت در مقابل وسواس فکری 
امروز بشــر در انجام چند کار همزمان و 
باهم؛ مانند ايميــل زدن و همزمان چت 
کردن با دوستان در حاليکه يک چشم تان 
به گوشــی موبايل است قهوه می نوشيد و 
پاسخ توئيت تان در توييتر را نگاه می کنيد. 
اين رفتار باعث پرت شدن حواس می شود 

و بهره وری فردی را مختل می سازد.
مطالعــه کــردن نيازمند تمرکز اســت؛ 
مولفه ای که حلقه گمشــده اين روزهای 
جامعه بشريت است. با اختصاص دادن 
15 تــا 20 دقيقه روزانه به مطالعه و کتاب 
خوانــدن می توانيد توانايــی تمرکزتان را 
بهبود ببخشيد و نهايتا بهره وری تان افزايش 

می يابد.

با مطالعه کتاب بدون پرداخت هيچ هزينه 
ای تفريح می کنيد

 جالب نيســت کــه تنها از طريق 
ً
آيا واقعا

مطالعه يــک کتاب خوب، بــدون هيچ 
هزينــه ای بــه اقصی نقــاط دنيا ســفر 
می کنيد؟ کتاب ها قيمت بااليی دارند اما 
لزومی ندارد که حتما کتاب ها را بخريد. 
کتابخانه هايی در سراســر دنيا هستند که 
بصورت رايگان يــا در ازای بهايی ناچيز، 
کتاب های دســت دوم را می فروشند؛ به 
عــالوه منابع آنالينی کــه براحتی و بدون 
توانيــد کتاب های  پرداخت هزينــه می 

الکترونيک را رايگان دانلود کنيد.
تاثیر کتاب در آرامش درونی

عــالوه بر کاهش اســترس، احتمال دارد 
موضوعی که دربــاره آن مطالعه می کنيد 
باعث آرامــش درونی و آســايش خاطر 
شود. تحقيقات نشــان داده اند که خواند 
کتاب های معنوی باعث کاهش فشار خون 
می شود. کتاب های خودياری می توانند به 
خوانندگانی که حالت های روحی مناسبی 
ندارند، کمک کنند. احتماال کتابی برای 
هر حالــت روحی کــه می خواهيد به آن 

دست پيدا کنيد وجود دارد.
گفتگوهای شما با خواندن کتاب بهتر 

می شود
با مطالعه زياد، شما با موضوعات بسياری 
آشنا می شــويد و شايد سواالتی هم برای 
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معاذ قسمت دوم و پايانی



اطالعیه داوطلبی
وهوانــوردی  ترانســپورت  وزارت 
مساحت ۰،۸۰ متر مربع در ساحات  
ميــدان هوايی بين المللــی کابل را 
جهت گذاشــتن چهار پايه ماشــين 
ازديــداد کريــدت کارت تيلفون  به 

اجاره ميدهد.
شــرکت هايی که  خواهش به کرايه 
گرفتن ســاحات متذکــره را به طور 
مزايده داشــته باشــند از تاريخ نشر 
اعالن الی مدت ده روز درخواست 
های خويش را بــه آمريت  امالک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  رياســت 
واقــع  هوانــوردی  و  ترانســپورت 
انصاری وات بســپارند ، شــرطنامه 
برای متقاضيان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بــدون باز پرداخــت توزيع 

ميگردد.۴۴۱۰
 ***

اطالعیه داوطلبی
وزارت ترانســپورت وهوانوردی  ، 
مساحت های  )۵۸،۶۹( متر مربع 
واقع پارک D ، مســاحت )۱۵( متر 
مربــع و )۱۲،۹۵( متــر مربع واقع 
جوار گمــرک ، مســاحت ۶۰ متر 
مربع واقع رقع ســوم ، ميدان هوايی 
بين المللی کابل را جهت گذاشــتن 
کانتينر های بخش تخنيکی  به اجاره 

ميدهد.
شــرکت هايی که  خواهش به کرايه 
گرفتن مســاحت متذکــره را به طور 
مزايده داشــته باشــند از تاريخ نشر 
اعالن الی مدت ده روز درخواست 
های خويش را بــه آمريت  امالک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  رياســت 
واقــع  هوانــوردی  و  ترانســپورت 
انصاری وات بســپارند ، شــرطنامه 
برای متقاضيان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بــدون باز پرداخــت توزيع 

ميگردد.۴۴۰۶
 ***

اطالعیه داوطلبی
وهوانــوردی  ترانســپورت  وزارت 
، مســاحت ۰،۹۰ متــر مربــع در 
المللی  بين  ، ميدان هوايی  ساحات 
کابل را جهــت گذاشــتن پنج پايه 
تيلفون   کارت  کرديت  ازدياد  ماشين 

به اجاره ميدهد.
شــرکت هايی که  خواهش به کرايه 
گرفتن مســاحت متذکــره را به طور 
مزايده داشــته باشــند از تاريخ نشر 
اعالن الی مدت ده روز درخواست 
های خويش را بــه آمريت  امالک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  رياســت 
واقــع  هوانــوردی  و  ترانســپورت 
انصاری وات بســپارند ، شــرطنامه 
برای متقاضيان در بدل مبلغ ۳۰۰۰ 
افغانی بــدون باز پرداخــت توزيع 

ميگردد.۴۴۱۳
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني رياست د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدريسی 
لپاره په )يوولسمه( حوزه کي د ) ۱۶( 
خونو او يا ديرو خونو کور ته د  بی بی 
حنيفی مڼځڼي ښــوؤنځي لپاره اړتيا 
لري ، هغه کسان چي د ياد ښوؤنځي 
په ســيمه کي دا ډول تعمير ولري او 

وغواړی چي په کرايه قرار داد وکړي، 
له خپريدو  خپل غوښــتنليکونه دي 
نيټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري د کابل 
ښــار پوهني رياست د تدارکاتو لوی 
مديريت تــه د څلورمــی کارتي په 
سرای غزني ســيمه کي وسپاري او 

شرطنامه دي وګوري.۴۴۱۸
 ***

موضوع: به اجاره دادن موازی 
)۱۱،۶( به طور قرار داد )۵ ساله(

 )۱۱،۶( مــوازی  اراضی  مديريت 
قريه ميرزاخيل  واقــع  زمين زراعتی 
را طور قــرار داد غــرض زراعت و  
باغــداری به اجاره ميدهــد. مزايده 
کننده گان که خواهــان اجاره گيری 
ساحه مورد بحث در بدل مبلغ تعين 
شــده به منظور زراعــت و باغداری 
باشند الی ۲۱ يوم از نشر اين اعالن با 
درخواست های خويش به مديريت 

اراضی مراجعه نمايند.
فورمه های الزم اجــاره دهی را از 
رياســت اراضی ، واقــع قلعه نجارا 

اخذ نمايند.
البتــه اســناد ناوقت رســيده بعد 
از ضــرب االجــل تعيين شــده رد 

ميگردد.۴۴۱۹
 ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای 
معامالت

محترم زين الله فرزند رحمت الله 
دارنده جواز شماره ) ۱۰۳۱  ( مورخ 
۵ /۱۲ / ۱۳۹۸ متصــدی رهنمــای 
معامالت تــگاب صافيان  واقع بين 
چهار راهــی داود خــان ناحيه  ۱۲ 
شــاروالی کابل  خواهان فسخ جواز 
خويش گرديده اســت . بناء بعد از 
فاقد  نشــر اعالن رهنمای مذکــور 
ادارات  هــرگاه  بوده  قانونــی  اعتبار 
دولتی و  اشــخاص انفــرادی باالی 
ارتباط  به  ادعای حقوقــی  موصوف 
باشند  فعاليت جواز مذکور داشــته 
بعد از نشــر اعالن الی يک هفته به 
رياســت انسجام ، بررســی و ثبت 
جمعيت ها و احزاب – وزارت عدليه 

اطالع دهند.۴۴۲۳
 ***

اطالعیه تقرری
فرزند  اســامه  محترم  اســت  قرار 
اللهــی بخــش دارنده تذکــره نمبر 
)۱۱۰۳۲۲۷۱۴ ( مســکونه فعلــی 
ناحيه ۲  در مربوطات شاروالی کابل 
بحيــث دريور تقرر حاصــل نمايد 
اگر به دواير و موسســات مسئوليت 
داشــته باشــند الی مدت يک هفته 
در رياســت مالی و اداری شاروالی 
کابــل مراجعه نموده در غير  آن حق 

شکايت را نخواهند داشت.۴۴۲۹
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
نساجی  اجرائيوی  عمومی  رياست 
افغــان دکاکيــن منــزل اول داخل 
مارکيت ، بيــرون مارکيت و حويلی 
ملکيت خويــش واقع کوچه قصابی 
شهر نو را طور دکان وار و اتاق های 
منــزل دوم مارکيت مذکور را جمعی 

و انفــرادی از طريق داوطلبی مزايده 
بشکل آفر سر بسته به کرايه ميدهد.

اشــخاص حقيقــی و حکمــی و 
شــرکت های که خواهان اشــتراک 
باشند ،  در داوطلبی جايداد متذکره 
درخواست های خويش را از تاريخ 
نشــر اعالن الی مــدت ۱۴ چهارده 
يوم بــه مديريت عمومــی خدمات 
شــرکت دولتی نســاجی افغان واقع 
سرک داراالمان کوچه مقابل صالون 
عروسی کابل دوبی سپرده   شرطنامه 
 اخــذ 

ً
را مالحظــه تضميــن نقــدا

ميگردد.۴۴۱۶
 ***

اطالعیه داوطلبی
 ، وهوانوردی  ترانســپورت  وزارت 
مساحت ۵۸،۸ متر مربع واقع رمپ 
دوم ميدان هوايــی بين المللی کابل 
را جهت گذاشــتن دو پايــه کانتينر 
به منظور پيشــبرد امور تخنيکی  به 

اجاره ميدهد.
شــرکت هايی که  خواهش به کرايه 
گرفتن مســاحت متذکــره را به طور 
مزايده داشــته باشــند از تاريخ نشر 
اعالن الی مدت ده روز درخواست 
های خويش را بــه آمريت  امالک، 
وزارت  اداری  و  مالــی  رياســت 
انصار  واقع  و هوانوردی  ترانسپورت 
بــرای  ، شــرطنامه  بســپارند  وات 
متقاضيــان در بــدل مبلــغ ۳۰۰۰ 
افغانی بــدون باز پرداخــت توزيع 

ميگردد.۴۴۰۹
 ***

اطالعیه تغییر مالکیت شرکت
تشــبث ) شــرکت تجارتی شروق 
حميــد اللــه ( دارنده جــوار نمبر 
۷۷۳۴۲  طی يــک قطعه عريضه و 
تصويب عنوانی اين رياست خواهان 
تغيير رئيس شده اند که محترم حميد 
الله فرزرند ســيد فقير رئيس تشبث 
از رياست اســتعفا و )۵۰٪( سهم 
خويش را به محترم الياس خان بيان 
فرزند ميــر عجب دارنده تذکره نمبر 
واگذار   )۱۴۰۱-۱۱۰۰۱-۲۰۳۱۸(
نموده که نامبرده بحيث رئيس جديد 

تعيين ميگردد. 
بناء  اشــخاص َ موسسات و دواير 
دولتــی  کــه باالی شــرکت مذکور 
ادعای داشــته باشــند از تاريخ نشر 
اعالن الی مدت ده  يوم به رياســت 
عمومــی اداره ملــی غــذا و ادويه 
افغانســتان واقع محمــد جان خان 
وات متصل وزارت مخابرات اطالع 

دهند.۴۴۲۰
 ***

اطالعیه مفقودی
يک  قطعه قبالــه  عرفی زمين واقع 
ولســوالی چهار آســياب قريه  خير 
آباد به اسم داود فرزند حدارن مفقود 

گرديده اعتبار ندارد.۴۴۱۷
***

اطالعیه مفقودی
به  تجارتی  پاســپورت  يک جلــد 
اســم محمد علــی مهمنــد فرزند 
محمد عظيم مفقــود گرديده اعتبار 

ندارد.۴۴۲۵
***

اطالعیه مفقودی
به  تجارتی  پاســپورت  يک جلــد 
اســم محمد يوســف مهمند فرزند 
محمد عظيم مفقــود گرديده اعتبار 

ندارد.۴۴۲۶
***

اطالعیه مفقودی
به  تجارتی  پاســپورت  يک جلــد 
اسم نثار احمد وزيری فرزند گل آقا 

مفقود گرديده اعتبار ندارد.۴۴۲۸
 ***

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
محتــرم محمــد صديــق فرزنــد 
ســربلند ولديت فضل احمد دارنده 
تذکره نمبر  ) ۴۸۱۵۲۲( مســکونه 
اصلی واليت هرات  وکيل شــرعی 
ناحيه  واقع  ايمــاق  دواخانه منصور 
اول واليت  هــرات عنوانی اين اداره 
عارض وخواهان تغيير اسم  دواخانه  
خويش از  منصور ايماق  به اسم ابن 

سينا گرديده است .
اشخاص موسســات ودواير دولتی 
در مــورد ادعای داشــته باشــند از 
تاريخ نشــر اعالن الی مدت ۳روز 
بــه آدرس اداره ملــی غــذا وادويه 
افغانســتان واقع ده افغانــان تعمير 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ســابقه 

مراجعه نمايند.۳۷۶۹
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم نصير احمد فرزند گل محمد 
تذکره  دارنده  ولديت دوست محمد 
نمبر  )۱۴۸۵۸۶۳( مسکونه اصلی 
امتياز  واليت کابــل وکيل شــرعی 
دواخانــه نوی صحت واقــع ناحيه 
دهم واليت بلخ طی درخواســتی به 
مقام محتــرم اداره ملی غذا و ادويه 
افغانستان عارض و خواهان  فروش 
امتياز دواخانه  خويش  باالی محترم 
اســد الله فرزنــد عبدالعلی ولديت 
خــدای رحيم دارنده تذکره شــماره 
) ۱۸۰۴۹۹۶۳( مســکونه اصلــی 

واليت  بغالن گرديده است .
اشخاص موسســات ودواير دولتی 
در مــورد ادعای داشــته باشــند از 
الــی مدت ۱۰  تاريخ نشــر اعالن 
روز بــه آدرس اداره ملی غذا وادويه 
افغانســتان واقع ده افغانــان تعمير 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ســابقه 

مراجعه نمايند.۴۴۲۶
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم محمد همايون قيامی فرزند 
معــراج الدين خان قيامــی ولديت 
خواجه قيام الدين خان قيامی دارنده 
-۰۹۰۲-۶۹۱۳۲ نمبــر)  تذکــره 

اصلــی واليت  مســکونه   )  ۱۳۹۹
کابل  مالک دواخانه ســروش شبير 
واقع ناحيه هشــتم واليت کابل طی 
درخواســتی بــه مقام محتــرم اداره 
ملی غذا و ادويه افغانســتان عارض 
و خواهــان  فروش امتيــاز دواخانه  
خويش  بــاالی محترم  محمد فريد 

بابکــر خيــل فرزند محمد حســن  
ولديت محمد حسين  دارنده تذکره 
 )  ۱۳۹۸-۱۰۰۰-۱۶۷۱۶  ( شماره 
مسکونه اصلی واليت کابل  گرديده 

است .
اشخاص موسســات ودواير دولتی 
در مــورد ادعای داشــته باشــند از 
الــی مدت ۱۰  تاريخ نشــر اعالن 
روز بــه آدرس اداره ملی غذا وادويه 
افغانســتان واقع ده افغانــان تعمير 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ســابقه 

مراجعه نمايند.۴۴۲۲
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی: 
وزارت فوايد عامه از تمام داوطلبان/
سرمايه گذاران عالقمند که  توانايی 
تجهيــزات،  و  ماشــينری  مالــی، 
پرســونل تخنيکــی و فنی،ظرفيت، 
قابليــت و مهارت هــای تخنيکی، 
فنی  و مســلکی داشــته باشــند و 
شرايط مندرج شــرطنامه مربوطه را 
تکميل نمايند، دعوت مينمايد تا در 
سرک  اساسی  ترميم  پروژه  داوطلبی 
شاهراه عمومی ســالنگ ها به طول 
30 کيلومتر، طوری که 10 کيلومتر 
کانکريت و 20 کيلومتر اســفالت، 
ترميم اساســی زهکشــی سيســتم 
اساســی زهکشــی  ترميم  ســرک، 
سيســتم تونل و ترميم اساســی پل 
اولنگ و پل دوشــاخ در آن شــامل 
اســت(  و در بدل اســتخراج و بهره 
برداری از معادن يا  نصب سيســتم 
تول پالزا تمويل خواهد شد  اشتراک 
نموده، درخواست، طرح و آفر های 
سربســته خويش را مطابق شــرايط 
مندرج  شــرطنامه بعد از نشــر اين 
اعالن الی آخرين روز ضرب االجل 
تســليمی آفرها به وزارت فوايدعامه 

ارائه نمايند.
بازديد ساحه، تحليل ترميم اساسی  
ارقام و احجام شــامل پــروژه، ارايه 
طرح و پيشــنهاد در بــدل معادن يا 
نصب تول پالزا  و داشتن تجهيزات، 
ظرفيــت، مهــارت هــا و قابليــت 
تخنيکــی و مالی و ســاير شــرايط 
مندرج شــرطنامه توســط داوطلبان 

حتمی می باشد. 
شرطنامه  شرطنامه:  حصول  آدرس 
را ذريعــه فلش/ميمــوری از وزارت 
فوايــد عامه  واقع ســرک پلچرخی 
مقابــل مرکز تعليمــی وزارت دفاع 
ملی، بدست آورده و تسليمی آفر ها 
بتاريخ )۰۵ /۱۴۴۴/۰۹( که ساعت 
10:00 قبل از ظهر صورت ميگيرد.  
آفرهــای دير رســيده و انترنتی قابل 

پذيرش نميباشد.
زمان آفرگشايی: )۱۴۴۴/۹/۰۵ هـ 
ق( » روز ســه شنبه ساعت 10:00 
قبل از ظهر، سالن جلسات رياست 

تدارکات «.
تاريــخ  درصورتيکــه  نــوت: 
۱۴۴۴/۹/۰۵ هـــ ق ســال جاری 
بطور غيــر مترقبه از طــرف امارت 
اسالمی افغانســتان رخصتی اعالن 
های  پروژه  آفرگشــايی  جلسه  گردد 
متذکــره روز بعــد کاری در همان 
ساعت و مکان مندرج مکتوب هذا 

برگزار ميگردد.
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ورزش، در حفظ سالمت ...
در مورد مکمل بدنسازی تنها اورجينال بودن مکمل 
شرط نيست بلکه زمان مناسب مصرف کردن و مقدار 
از اهميت بسياری برخوردار است و  نيز  آن  مصرف 
برای اين امر فرد بدن ساز بايد از علم روز بدن سازی 

بر خوردار باشد.
مزیت های اصلی مکمل بدن سازی 

به عنوان مثال مقدار پروتئين الزم برای يک ورزشکار 
 250 الی   200  

ً
حدودا گرام  کيلو   100 وزن  با  بالغ 

اين  بخواهد  فرد  اگر  است.  روزانه  صورت  به  گرام 
هزينه  بايد  کند  تامين  روزانه خود  با غذای  را  مقدار 
پخت  جهت  الزم  زمان   ( وقت  لحاظ  از  را  زيادی 
با کمک مکمل  که  بپردازد.در صورتی  ( هزينه  پز  و 
به  را  ميزان  اين  از  زيادی  بخش  تواند  می  پروتئين 

راحتی فراهم کند.
قابل اعتماد: مکمل های بدن سازی به عنوان مثال 
آمينو ، پروتئين ، گلوتامين و کراتين و ... آزمايش خود 
را طی سال ها و دهه های گذشته پس داده اند و اگر 
ورزشکاران نتيجه الزم را پس از مصرف اين مکمل 
ها نمی گرفتند اکنون شما ورزشکار و بدن سازی را 

نمی ديديد که از اين مکمل ها استفاده کنند.
استفاده راحت و آسان:استفاده از اين مکمل ها بسيار 
روزانه می  فراهم کردن غذای  از  تر  آسان  و  تر  ساده 

باشد.
هر ورزشکار برای ساختن عضالت بدن خود به گونه 
های مختلفی از مکمل های بدنسازی نياز دارد که با 
توجه به علم و دانش پايه موجود و مقدار هزينه مدنظر 
اطمينان  و  کند  تهيه  را  ها  اين مکمل  تواند  خود می 
حاصل کند، که به نتايج مطلوب دست خواهد يافت.

نړیوال دي په واقعیتونو ...
 معاملي له پاره تياري نه لري نوځکه به ستونزي او 
به  پاره  له  دپرمختګ  دهېواد  خو  وزغمي  فشارونه 
او  اړيني  په کور دننه هغه الري ومومي کومي چې 

لومړيتوب لري. 
دهېواد اوسني روان بهير را په ګوته کوي چې دستونزو 
او فشارونو لړي به دهېوادوالو په اوسپنيز دريځ کې 
هيڅ ډول بدلون رامنځ ته نه کړي ځکه افغانان د ډيرو 
جګړييز  په  دمبارزي  سره  حاالتو  پيچلو  او  سختو 
او  دسيسو  ډول  دهر  او  شوي  پاخه  ښه  کې  سنګر 
ستونزو په وړاندي خپله حوصله له السه نه ورکوي. 
له دي کبله په هغو هېوادو غږ کوي چې دا مهال د 
اسالمي امارت سره د نړيوالو د اړيکو په ټينګيدو کې 
خڼډونه او پلمي لټوي الس واخلي ځکه دستونزو او 
خڼډونو رامنځ ته کول ستونزي نه شي هوارولي ښه 
به وي چې په خپلو کړو وړو فکر وکړي او دزهرجنو 
تبليغاتو پرځاي دښه تعامل الس راوغزول شي ترڅو 
په سيمه کې د ډاډمن امنيت دخونديتوب له پاره الر 
هواره شي. معلومه شوي به وي چې په بهرکې دځينو 
هېوادو له خوا د افغانستان او په سيمه کې د امنيت د 
رامنځ ته کيدو په هکله غونډي جوړي شوي. تردي 
دمه يې هيڅ ډول الس ته راوړني نه ترسترګو کيږي 
ځکه چې د اسالمي امارت دګډون پرته دغوڼډو او 
عملي  يې  پريکړي  او  نيمګړي  جوړول  کنفرانسونو 
جوړونکي  دغونډو  چې  ده  نوهيله  لري  نه  جنبه 
هېوادونه دغوڼډو دالس ته راوړنو په هکله فکر وکړي 
نانګاره  ځانونه  څخه  دشتون  امارت  اسالمي  د   او 

وانه چوي. 
 هر باشنده كابل مکلف اند  ...

اين  از  است  رفته  باال  ها  نرخ  در سطح جهان  چون 
نيز  افغانستان  مردم   زندگی  امور  باالی همه  نرخ  رو 
امورات  همه  چون  است،  گذاشته  را  خود  تاثيرات 
مردم به نرخ دالر پيش می رود نرخ ها متفاوت است 
از 50 افغانی گرفته تا 150 و حتی بعضی از درختان 
و نهال ها وجود دارد که، باالتر ازنرخ مناسب آن باال 
است شکر خداوند»ج« است که انواع گل ها به قدر 
ضرورت پيدا می شود . در گل فروشی های  چمن 
حضوری سرزدم محلی که بيشترين و زياد ترين نهال 

ها و گل های زينتی در اين محل به فروش ميرسد.  
برای  اش  ساله   14 پسر  با  که  ماللی  خانم 
یداری نهال و درختان میوه از سید نور محمد  خر
شاه مینه آمده است گفت: آستانه بهار است همان 
طوريکه خداوندمتعال انسان ها و تمام دنيا را هست 
کرده  خلق  نيز  را  نباتات  و  ها  گل  طور  همين  کرده 
موجودات  اين  از  شان  زندگی  در  ها  انسان  تا  است 
روی زمين لذت  ببرند، اکنون من هم می خواهم تا 
را  خويش  حويلی  اطراف  و  حويلی  سرسبزی  برای 
نهال شانی نمايم و از فضای سبز آن لذت برده محيط 
برای  سو  يک  از  تا  بسازيم  سالم  را  زيست  خويش 
کسيجن استفاده نماييم و از سوی ديگر بتوانيم  توليد آ
بهره مند  درختان  حاصل  های  ميوه  و  سبز  فضای  از 

شويم.
در پل کوته سنگی با يک تن از بزرگان  واليت فارياب 
درخت  و  انگور  تاک  نهال  موتر  يک  که  سرخوردم 

انجير را از واليت قندهاربه کابل انتقال داده است. 
ايشان خود را حاجی فريد احمد معرفی کرده و گفت 
تاک  نوع  مختلف  های  نهال  اصله   400 تعداد  به 
انگور، انجيرو نهال درخت آنار را از واليت قند هار 
خريداری کرده بودم امروز اين نهال ها  به کابل رسيد 
 اعمار کردم 

ً
می خواهم تا نهال ها را به باغی که جديدا

درغرس نمايم .
کابل  تا  قندهار  از  نهال  اصله   هر  گفت  موصوف 
400 افغانی تمام شده است و می خواهم تا در باغ 
 اعمار نمودم غرس 

ً
خود واقع واليت لوگر که جديدا

نمايم و تصميم گرفته ام تا ازهرواليت نهال و درختان 
ميوه و درختان زينتی را در باغ خويش غرس نمايم. از 
يک طرف از سرسبزی وطروات آن خودم و همسايه 
از سوی  ديگر معلوم شود که  ببرند  و  گان ما لذت 
چه مقدار درختان و نهال های يک واليت به واليت 
ديگر سازش خواهند کرد ،اگر در اين کار موفق شوم 
ان شاءالله که نام باغ را در سال های آينده باغ درختان 

34 واليت نام گذاری خواهم کرد. 
وی گفت اکنون نظر به توان مالی خويش 400 اصله  
نهال و درختان انجير، تاک و آنار  را خريداری نمودم 

 .
که  سالی  کهن  زنی  پور  شیر ساحه  فروشی  درگل 
نامش را بی بی گل گفت و  با سه تن از  نواسه برای 
در   : گفت  بوده  آمده  ميوه  درخت  نهال  خريداری 
تا در حويلی و  نو خانه ساختم ميخواهم  چهلستون 
اطراف آن درختان مثمر و نهال های ميوه و گل و نهال 
عمرم  از  که  سالی  چند  نماييم  غرس  را  زينتی  های 
باقی مانده اگر خداوند»ج« بخواهد تا از حاصل آن 
استفاده نماييم و يا نواسه هايم وهمچنان اقارب من 
از ميوه و فضای سبز آن استفاده نمايند و به حق مادر 

شان دعا نمايند از اين خاطر زحمت می کشم.
مرسل  های  بته  گل  یداری  خر برای  امان  استاد    
آمده است و به تعداد بیست بته گل های مختلف 

یداری نموده گفت :  مرسل را خر
رنگ  و  بوی  بهترين  دارم  خوش  زياد  را  مرسل  گل 
های مقبول دارد می خواهم که تمام حويلی خويش 
گل  حويلی  نام  به  دارد  موقعيت  باغ  بادام  در  که  را 
مرسل نام گذاری نمايم و همچنان در کنار گل مرسل 
درختان ميوه را هم در حويلی خويش غرس کرده ام 
کنيم  می  استفاده  آن  های  ميوه  ازحاصل  ساله  همه 
حتی برای دوستان و اقارب نزديک خويش روان می 

کنم  .
و  نباتات  همه  است  نزديک  بهار  که  افزود  وی 
بيدار می شوند همه جا  از خواب زمستانی  درختان 
من  شود،  می  رونما  شادابی  و  طراوت  سرسبز،  ها 
انسانی  و  ايمانی  مسئوليت  شهروند  يک  مانند  هم 
خود را در سبزنگهداشتن محيط زيست ادا می نمايم 
چون  سازيم  شاداب  و  سرسبز  را  خويش  اطراف  و 
کند  می  توليد  کسيجن  آ ها  انسان  برای  درختان 
تمام  رو  اين  از  می دهند   حاصل  ميوه  وهمچنان  
راحت  درآينده  تا  است  زحمت  در  انسان  زندگی 
ازواليت  قبل  سال    5 که  الله  ايشان  حاجی  باشد 
  : گفت  می کند  زندگی  کابل  شهر  در  است   زابل  
حويلی خريده ام  و برای خريدار درختان ميوه و نهال 
خريداری   برای  ساله  همه  آمده  گل  های  بته  و  های 
ها  فروشی  گل  در  زينتی  های  گل  و  ميوه  درختان 
ازچهار  بيشتر  حالی  به  ت  گذشته  سال   5 در  ميايم 
صد اصله نهال درخت و در حدود 300 بته  گل های 
و  نسبت خشک سالی  که  کردم   مختلف خريداری 
خشک  ها  بته  گل  و  ها  نهال  از  تعدادی  آب   کمبود 
مهربان  باريد خداوند  زياد  برف  زمستان  در  امسال   
است تا آب فراوان پيدا شود و من هم  به همين اميد 
و  بخرم  را  درخت  های  نهال  و  ها  بته  گل  تا  م  آمد 

حويلی خويش را شاداب و سرسبزسازم .
فواید حیرت انگیز...

مالقات  خود  دوستان  با  که  بعدی  دفعه  بنابراين 
ميکنيد، موضوع جديدی برای گفتگو داريد که باعث 
ميشود لذت بيشتری از سپری کردن وقت با دوستان 
صادق  هم  شما  دوستان  برای  امر  اين  ببريد.  خود 
است چرا که در هر بار مالقات با شما، با موضوعات 

جديدی آشنا ميشوند.
ین برای مغز شما است کتابخوانی یک تمر

تفاوت زيادی بين يک فعاليت بی کنش مانند تماشا 
کردن تلويزيون و يک فعاليت مانند کتابخوانی وجود 
دارد. از ديگر فوايد کتاب خواندن آن است که وقتی 
ميدهيد  آموزش  خود  ذهن  به  ميکنيد،  مطالعه  شما 
که روی اطالعات جديد تمرکز کرده و آنها را جذب 
باعث  امر  اين  شد،  ذکر  پيشتر  که  همانطور  کند. 
اين  تحليلی مغز می شود.  و مهارتهای  بهبود حافظه 
امر يعنی مطالعه تبديل به يک ورزش برای مغز شما 

ميشود.
کتاب خواندن مسری است

در نهايت يکی ديگر از فوايد مطالعه کردن آن است 
ثانويهای  تاثيرات  ميتواند  شما  مطالعه  ميدانيد  که 
 اگر دارای فرزند باشيد. زمانی 

ً
داشته باشد، مخصوصا

که افراد پيرامون شما مطالعه ميکنند، به احتمال زياد 
شما هم اين کار را انجام خواهيد داد.

آیا زخم معده می تواند ...
  تشخیص آن با استفاده از گازهای تنفسی هم به 

تشخیص کمک می کند.
تداوی زخم های معده با دوره های تداوی ترکيبی از 
دواهای ضد اسيد معده مانند پنتوپرازول و اومپرازول 
بردن  بين  از  برای  بيوتيکی  آنتی  دواهای  و هم چنين 

اچ-پيلوری صورت می گيرد.
نکته مهم

بسياری از مريضان قلبی الزم است به داليل مختلف 
از دواهای رقيق کننده خون مانند آسپيرين ، پالويکس 
 NOAC جديد  ضدانعقاد  دواهای  و  وارفارين   ،
اين دواها که گاها الزم است  استفاده کنند. مصرف 
می  شوند  مصرف  هم  با  هم  آنها  از  مورد  سه  يا  دو 
از  افرادی که زخم معده دارند به خونريزی  تواند در 
از سيستم هضمی يکی  معده منجر شود. خونريزی 
از امراض مهم است که هم می تواند بر سالمت فرد 
اثرگذار باشد و هم در اثر قطع دواهای قلبی می تواند 

به اختالط مهم قلبی بينجامد.
از اين رو الزم است افرادی که از دواهای رقيق کننده 
يا سه مورد  اگر دو  به ويژه  خون استفاده می کنند - 
از آنها را باهم مصرف می کنند - در صورت داشتن 
خونريزی  از  وقايه  مورد  در  زير  مسايل  از  کدام  هر 

هضمی با داکتر خود مشورت کنند:
سن باالی 65 سال

سابقه خونريزی از سيستم هضمی
سابقه زخمهای معده که از قبل تحت تداوی هستند

احساس ناراحتی و سوزش معده
استفاده همزمان از دواهايی مانند کورتونها و مسکن 
های غيراستروييدی از قبيل بروفين ، ميفانميک اسيد 

، ديکلوفيناک و ناليديکسک اسيد.

آيا می توان برای جلوگيری از ناراحتی معده خودسرانه 
از دواهای ضد اسيد معده استفاده کرد؟

توصيه می کنيم از اين کار پرهيز نماييد. دواهای ضد 
عوارض  فاقد  که  شود  می  تصور  اگرچه  معده  اسيد 
از  بسياری  با  ولی  باشند  بدن  برای  خاصی  ضرر  و 
دواهای قلبی تداخل دارند و اثر آنها را به شدت کم 
می کنند. اثر دواهايی مانند پالويکس ، کاپتوپريل ، 
و  رزوواستاتين  و  آتورواستاتين  مانند  مهمی  دواهای 
همچنين دوای حساسی مانند وارفارين با استفاده بی 
مورد از دواهای ضد اسيد معده کاهش پيدا می کند.

قلبی  دواهای  از  که  مريضانی  شود  می  توصيه  لذا 
استفاده می کنند از مصرف دواهای ضد اسيد معده 

بدون تجويز داکتر خوداری کنند.
د نظام ننګه ...

 اوپه ساتنه او بقاء کې هر ډول قربانيو ته لبيک ووايي.
که خدای مه کړه، ولس د نظام په ثبات او ټينګښت 
کې بې پروايي وښيي، نو دا د ولس په زيان دی، چې 
د نظام کړنې به ټکنۍکړي او د سوچه اسالمي نظام 
پر مټو  جوړ شوی نظام دی؛ وننګوي  چې د ولس 
او يا دا چې له خنډ سره مخ کړي. موږ دا منو چې د 
نظام ګټل آسان کار دی او ساتنه يې ستونزمنه خبره 
متوجې  مسووليت  دروند  ته  ولس  اوسمهال  ده، 
اوږې سپکې  نه خپلې  بار  کيږي، چې ددغه دروند 
صداقت،  اخالص،  خو  ده،  شونی  کار  دا  کړي. 
اړتيا  ډيره  ته  اتحاد  او  يووالي  رښتنولي،عدالت، 
د  د خپل ځان  او  او مالتړ  ننګې  د  نظام  د  ده، چې 

هوساينې او پرمختګ لپاره ترسره شي.
 نو لېرې به نه وي، چې په اسالمي هېوادونو کې د 
اسالمي امارت په شان سپېڅلي نظامونه جوړ شي 
او  سال  له  حکومت  افغان  د  به  هېوادونه   ډېری  او 

مشورو نه ګټه ترالسه کړي. ان شاء الله   
د جرمونو په څېړنو كې ...

 يوه ميکانېزم جوړولو غوښتنه کړې. د بښنې نړيوال 
شورا  په  حقونو  بشري  د  ملتونو  ملګرو  د  سازمان 
چې  کړي  رامنځته  جوړښت  داسې  چې  کړی  غږ 
په خپلواکه توګه د نړيوالو قوانينو له مخې د جنګي 
او بشريت ضد جرمونو په اړه څېړنې وکړي چې له 
دې الرې به د دې جرمونو عاملين معلوم شي او د 
عدالت د تامين لپاره شواهد تر السه او تحليل شي. 
د اسالمی امارت وياند وايي، له بيرونه د ورته څېړنو 
حال  داسې  په  شي،  لرلي  بڼه  تبليغاتي  يوازې  خبره 
کې  څېړلو  په  جرمونو  د  محاکم  دوی  د  چې  کې 
جدي دي. هغه دغه راز وويل، دا چې ملګرو ملتونو 
د دوی حکومت په رسميت نه دی منلی نو دا به په 
دې مانا وي چې د ملګرو ملتونو ورته څېړنې به هم 

اساس نه لري.
جمع آوری نزدیک به 30هزار ...

ميان  در  اند.  شده  شناسايی  حرف های  گداهای   
13020کودک  تعداد  به  شده  جمع آوری  گداهای 
تعداد  به  و  مستحق  آنها  4534تن  تعداد  که  است 
هستند.  حرف های  گداهای  شان  ديگر  8415تن 
همچنين به تعداد 71کودکان بيسرپرست می باشد. 
به  بايومتريک  از  پس  بيسرپرست  گدای  کودکان 
مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده 
به کودکان  اعاشه  بر  مراکز عالوه  اين  در  می شوند. 
بی سرپرست زمين های آموزش نيز فراهم می گردد. 
با گدايان مستحق از سوی امارت اسالمی افغانستان 

کمک های نقدی دوامدار صورت می گيرد.
آموزش دهی به ۳۵۰۰ سرباز...

کوشش  آنان  امنيت  و  آرامش  برای  شود،  تمام 
ميکنيم«

تأمين  در  پوليس،  به  آموزشی  برنامههای  برگزاری 
مهم  حکومت  به  مردم  ساختن  نزديک  و  امنيت 

خوانده ميشود.
هرات،  علمای  واليتی  شورای  رييس  بشر،  مولوی 
عنوان  به  همه  برای  گيرد،  صورت  مردم  »حفاظت 
ديديد  را  اگر يک ريش سفيد  ببينيد.  نزديکان خود 
آن احترام داشته  به  به گونهی پدر، کاکا و پدرکالن 

باشيد.«
منظور  به  است  قرار  سربازان  که  ميشود  گفته 

تأمينامينت در واليتهای غرب کشور مستقر شوند. 
بستری شدن كودكان ...

تغذيه  برای  که  ميگويد  يونيسف  حال،  اين  در 
 ۱۸۶ به  نياز  افغانستان  در  کودکان  بشردوستانه 
ميليون دالر دارد تا حدود ۹۰۰ هزار کودک مبتال به 

سوء تغديه را در افغانستان کمک کند.
رهبری وزارت صنعت و تجارت ...

 در هماهنگی با سکتور خصوصی حل مينماييم.
در ادامه الحاج نور الدين عزيزی سر پرست وزارت 
ايجاد سهولت  به  افزود ما متعهد  صنعت وتجارت 
فرا راه  ارائه خدمات همه جانبه و رفع چالش ها  و 
به زودی شاهد آغاز  صنعت کاران کشور هستيم و 
روند توزيع زمين برای صنعت کاران کشور خواهيم 

بود.
وتجارت  صنعت  وزارت  رهبری  هئيت  همچنان 
در برنامه نهال شانی اشتراک نموده و در پارک های 
آبادانی  با شعار سرسبزی و  صنعتی پلچرخی کابل 

کشور نهال غرس نمودند.
افغانستان ته مو صادرات ...

 افغانستان ته د صادراتو د اندازې په اړه په خپل راپور 
جوالی  له   ۲۰۲۲ د  پاکستان  په  چې،  وېيلي  کې 
څخه د ۲۰۲۳ تر جنورۍ پورې د څه باندې ۲۸۵ 

ميليون ډالرو صادرات کړي دي.
د پاکستان د مرکزي بانک په راپور کې له افغانستانه 

پاکستان ته د صادراتو يادونه نهده شوې.
په وروستيو ورځو کې د تورخم بندر د بندېدو له کبله 
د دوو هېوادونو ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې 
خنډ پېښ شو او سوداګرو ته يې مالي تاوانونه واړول.

د نیشه یي توكیو د څه باندې...
 چې د دې ترڅنګ له ۵۰۰ ټنو ډېر نشهيي او الکولي 

توکي نيول شوي او د هغو د توليد او پروسس 170 
د  راز  دغه  چارواکو  دي.  شوې  ويجاړې  فابريکې 
هېواد په مختلفو سيمو کې د نيشه يي توکيو د زرګونه 

معتادينو د راټولولو او درملنې خبر هم ورکړی.
له منځه وړلو خالف  د  توکيو د فصلونو  نيشه يي  د 
هم د پراخ کمپاين خبر ورکړل شوی، خو له دې سره 
ال هم د سيمې هېوادونه په افغانستان کې د نيشه يي 

توکيو د کرکيلې او قاچاق له پلوه انديښمن دي.
څو ورځې وړاندې هندي رسنيو ووېيل، چې هېواد 
سيمه  شانګهای  د  کې  مياشتو  څو  راتلونکو  يې 
ييزسازمان د دوره يي مشر په توګه په افغانستان کې 
د نيشه يي توکيو د موجوديت او زياتيدو د انديښنو په 

اړه د دغه سازمان ځانګړې غونډه رابولي.
آزمون نهایی طبی ...

ما در ظرف دو سه روز يعنی ما آماده از اين هستيم 
که امتحان از آنان بيگيريم.«

فرنوش داکتر دندان ميگويد که سالها تحصيل کرده؛ 
های  پوهنتون  نهايی  آزمون  از  ماندن  محروم  اما 

طبی، وی را نگران ساخته است.
فرنوش گفت: »اگزيت نه تنها يک امتحان خروجی 
بود بلکه يک امتحان دخولی برای مسيرهای بعدی 
و  استادی  کادر  امتحان  کاری  جواز  شمول  به  بود 
نشود  داير  امتحانی  اگر چنين  امتحان تخصص که 
امتحانات  اين  و مشابه  نشود  داير  امتحان  يا همين 
ديگر همينجا توقف ميکند تحصيل و پروسه کاری 

داکتر صاحب هايی که طبقه اناث هستند.«
از  افغانستان برای ۴ تن  از سويی هم، شورای طبی 
پوهنتون  نهايی  آزمون  داکترانی که در ششمين دور 
آوردهاند  دست  به  را  امتياز  بيشترين  طبی،  های 

اجازه فعاليت داده شد.
شماری از اين داکتران از امارت اسالمی ميخواهند 

که برای آزمون زنان بيدرنگ اقدام کند.
افغانستان  طبی  شورای  مسئوالن  گفته های  بنياد  بر 
در واپسين آزمون، ۳۰ در صد داکتران پسر کامياب 
اين  از  را  فعاليتشان  جوازهای  ميتوانند  و  شدند 

شورای به دست آورند.
برگزاري سمینارپژوهشي  ...

از حدود 60 سال قبل زمانی آغاز شد که در دوران 
حکومت ظاهر شاه، در سال 1343 هجری شمسی 
برای  دموکراسی  نام  به  جديد  اساسی  قانون  در 

سازمان های سياسی اجازه فعاليت داده شد. 
وی افزود که شماری از اين سازمان ها، با تبليغات بر 
ضد دين مقدس اسالم، مقدسات و فرهنگ افغانی 
پرداختند، برخالف٬ حکومت آن وقت، علمای دين 
به اساس مسئوليت شرعی و دينی شان در برابر آنانی 
ايستادند که بر ضد دين تبليغ می کردند و در نهايت 
اين خيزش در سال 1349 هجری شمسی، منجر به 

قيام بزرگ و عمومی علمای دين شد. 
سرپرست اکادمی علوم، خاطرنشان کرد پس از آن 

سلسلۀ هجرت و جهاد سرعت يافت. 
بعد قاری محمد يوسف احمدی معاون سخنگوی 
امارت اسالمی، پيام رياست الوزرا  را که به مناسبت 

اين سمينار آماده شده بود، خواند. 
در پيام آمده است: در دوران جنگ و اشغال، ميليون 
ها هموطن ما به خاطر محفوظ بودن از شرو زيان، 
مهاجر  ديگر  های  کشور  به  شان  های  خانواده  با 
و  ادبا  محققان،  دانشمندان،  آنان  درميان  که  شدند 

فرهنگيان کشور نيز شامل بودند. 
حالل  نفقه  کردن  پيدا  کنار  در  غربت  ديار  در  آنان 
و  ادب  زبان،  غنای  برای  شان،  های  خانواده  برای 
ادبياتی  و  کردند  تحقيق  و  تأليف  نوشتند،  فرهنگ؛ 
نيز گفته  ادبيات مهاجرت  آن  به  ايجاد کردند که  را 

می شود. 
خاطر  به  نيز  علوم،  اکادمی  از  پيام  دراين  همچنان 

برگزاری اين سمينار به  قدر دانی ياد شده است. 
علمی  معين  خيرخواه  الله  لطف  دکتور  سپس 
هايش  درصحبت  عالی،  تحصيالت  وزارت 
افغانستان  مهاجرت  ادبيات   « سمينار  برگزاری 
اصطالح  به  رابطه  در  و  دانست  مهم  گام  را   «
مهاجرت و ادبيات مهاجرت معلومات داد و گفت 
و  ُبعد شرعی  بلکه  نه  لغوی  ُبعد  تنها  که مهاجرت 

فکری هم دارد. 
سمينار،  اين  علمی  مجلس  در  ترتيب  همين  به 
پژوهشگران و محققان مقاله های علمی شان را در 
خوانده  مهاجرت،  ادبيات  مختلف  ابعاد  به  رابطه 
بررسی  را  مهاجرت  ادبيات  عمومی  وضعيت  و 

کردند. 
درجلسه كمیسیون ارزیابی كتاب ...

را  ها  کتاب  از  شماری  وعناوين   کنند  می  ديدن   
ثبت و درکميسيون مورد ارزيابی قرار می دهند. 

اکنون  تا  کميسيون گفت:  اين  اعضای   از  تن  يک 
که  کتاب  جلد  عنوان  صدوشصت  يک  از  بيش 
پاليسی  با  مخالف  و  اند  شده  چاپ  بلند  تيراژ  با 
امارت اسالمی و نيز درتضاد با ارزش های جامعه 
باشند، درکميسيون بررسی کتاب  مورد بحث   می 

وارزيابی قرار گرفته است . 
ماهانه بیش از 60 میلیون ...

 تاله و برفک و جلوگيری  از سوء استفاده ها٬ برنامه 
زغال  وزن  برای  بيشتری  افرادی  و  هايی شده  ريزی 
بيش  ماهانه  اند٬  گماشته شده  استخراج شده  سنگ 
معادن جمع آوری شده  از  افغانی  ميليون  از شصت 

وتحويل خزانه دولت می شود .
پتروليم  و  معادن  رياست  در  مسئوالن  همچنان 
بغالن می افزايند که با روی کار آمدن دوباره امارت 
اسالمی و تامين امنيت، کار استخراج معادن زغال 

سنگ ولسوالی تاله و برفک تسريع يافته است.
افزایش ظرفیت ...

 ظرفيت توزيع هم تالش ها صورت گرفته است.
واليات  و  مرکز  در  تخنيکی  تيم های  و  “مامورين   
کار می کنند تا ظرفيت توزيع را به بيشتر از ده هزار 

 هم به قدرکافی 
ً
جلد پاسپورت در روز برسانند. فعال

توزيع  پاسپورت جريان دارد.”
پتمن می افزايد که به منظور ايجاد شفافيت، سيستم 
آنالين فعال است. وی از مردم می خواهد که جهت 
اخذ پاسپورت به کسی پول ندهند و خودشان فورم 

درخواستی آنالين را خانهپری نمايند.
پاسپورت  متقاضيان  از  شماری  حال  عين  در 
ادامه  اينگونه  به  توزيع  روند  اگر  که  يند  می گو
می توانند  آنان  نشود،  ايجاد  سکتگی  آن  در  و  يابد 
متقاضيان  از  يکتن  بگيرند.نرگس،  پاسپورت  بزودی 
 بسيار خوب 

ً
پاسپورت ميگويد که روند توزيع فعال

ادامه  همين گونه  که  اميدوارند  متقاضيان  و  است 
آنالين  طريق  از  که  انتظار  سال  يک  از  “بعد  يابد. 
راحتی  به  توانستم  امروز  بودم،  کرده  نام  ثبت 

بگيرم.” پاسپورت 
سهيال، ديگر متقاضی پاسپورت می گويد که داشتن 
پاسپورت بسيار مهم است و حکومت بايد در توزيع 
آن  به  همه  تا  کند  ايجاد  را  بيشتر  سهولت های  آن 

دسترسی پيدا کنند.
د ننګرهار د كانال ...

 چارې يې پيل شوې، چې خلک د ننګرهار کانال 
د ادارې په پاملرنې خوشاله دي.

رياست  دکانال  ننګرهار  د  مخې  له  خبر  بل  يو  د 
هډې  اړوند  رياست  ددغه  چې  وايي،  چارواکي 
ځمکه  جريبه   ۱۰ په  څېرمه  ته  سړک  حلقوي  فارم 
په  چارواکو  د  جوړېږي.  خونه  سړه  معياري  کې 
خبره ددغه سړې خونې رغنيزې چارې کابو ۲ کاله 
له  الملونو  نامعلومو  د  خو  وه،  شوې  پيل  مخکې 

مخې اوس په ټپه والړې دي.
چاراوکي  وزارت  مالدارۍ  او  اوبولګولو  دکرنې، 
پار  په  پيل  بيا  د  چارو  رغنيزو  د  خونې  سړې  ددې 
هلې ځلې پيل کړي دي، چې ډېر ژر به يې رغنيزې 

چارې پيل شي.
خبره،  په  چارواکو  د  ادارې  دکرنې  ننګرهار  د 
25 زره جريبه ځمکه بېالبېل ډوله  ننګرهار کې پر 
مېوو  نورو  او  بېرې  خرماو،  ستروسو،  د  لکه  بڼوه 
د  بڼوالۍ  د  خونه  سړه  دغه  چې  شوي،  جوړ  بڼونه 
مهم  يو  برخه کې  په  لوړولو  ارزښت  د  محصوالتو 
عامل ګڼل کيږي، چې په جوړېدو سره يې د بڼوالۍ 

د محصوالتو د خوسا کېدو مخه نيول کيږي.
کرنيز  سره  استفادې  په  څخه  خونې  سړې  له 
ته  بازار  بيه  مناسبه  په  او  وقت  پرخپل  محصوالت 
وړاندې کيږي، چې د بڼوالو او بزګرانو په اقتصادي 

وده کې به رغنده رول ولري.
كشورهای اسالمی برای ...

پروژه های انکشافی تاکيد صورت گرفت و فيصله 
شد که يک تيم فنی و تخنيکی  بخاطر بررسی ساير 
ضروريات افغانستان، نيز اعزام گردد، همچنان قرار 
است در آينده نزديک يک هيئتی از علمای اسالم به 

افغانستان سفر کند. 
که  خرسنديم  گفت:  حنفی،  عبدالسالم  مولوی 
اسالمی  های  همکاری  سازمان  با  اسالمی  امارت 
مناسبات نزديک دارد و به آن به نظر نيک می نگرد.

اينکه سازمان همکاريهای اسالمی  بر  اشاره  با  وی 
می تواند نقش مهم و مثبت را در افغانستان ايفا کند، 
گفت که از نشست اخير وزرای خارجه کشورهای 
عضو که در آن به تداوم کمک های بشردوستانه به 
ميکنيم  استقبال  گرفت،  صورت  فيصله  افغانستان 
و خواهان توجه بيشتر بخاطر کمک در زمينه های 
بشری،  قوای  ظرفيت  ارتقای  شمول  به  مختلف 

صحت و ساير عرصهها هستيم.
مولوی عبد السالم حنفی در مورد کارکردهای مثبتی 
که از بدو حاکميت امارت اسالمی صورت گرفته، 
تامين  سرتاسری  امنيت  که  گفت  داده،  معلومات 
ختم  اداری  فساد  گرديده،  اعالم  عفوعمومی  شده، 
و کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر که مصيبت 

بزرگ برای تمام جهان بود، منع شده است
که  گفت  همچنان  الوزراء  رياست  اداری  معاون 
امارت اسالمی در مجلس های)  نمايندگان  از  اگر 
O.I.C  (از سطوح مختلف دعوت صورت گيرد و 
 شريک ساخته 

ً
نظريات مستقيما و  آنان مشورت  با 

شود، نتيجه موثر را در قبال خواهد داشت. مولوی 
الوزراء  رياست  اداری  معاون  حنفی  عبدالسالم 
تا  نمود  دعوت  اسالمی  کشورهای  شرکتهای  از 
انرژی،  توليد  معادن،  استخراج  های  عرصه  در 
سرمايه  افغانستان  در  ها  عرصه  ساير  و  مواصالت 

گذاری نمايند.
ازهیچنوع مقاومت ...

 مسلحانه و نه مقاومت سياسی  در برابر نظام کنونی 
حمايت نمی کند .

برای  اروپا  اتحاديه  نماينده  نيکلسون  توماس 
را  خشونت  سالها  افغانستان  داد؛  تذکر  افغانستان 
اين خشونتها  تا  است  اکنون فرصت  و  کرده  تجربه 

پايان يابند.
قبل از اين نيز، شماری زيادی از کشور ها منجمله 
ايران٬ روسيه٬ امريکا٬ ناروی... گفته اند که از هيچ 

نوع مقاومتی در افغانستان حمايت نميکنند.
728 زندانی افغان از ایران ...

 آغاز شده است.
امارت  شارژدافير  حقانی،  محمد  فضل  مولوی 
تصويری  نوار  يک  در  ايران  در  افغانستان  اسالمی 
تن   ۱۷۲۸ به  زندانيان  اين  شمار  که  است  گفته 

ميرسد.
از  افغان  اين ميان ۷۲۸ تن زندانيان  از  به گفته وی 

ايران به افغانستان انتقال داده شدند.
وی همچنان افزوده است که پروسه انتقال زندانيان 

افغان به کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
ادامه دارد، امروز  باره گفت:»اين پروسه  وی دراين 
)سه شنبه ۱۶حوت( و روز پنجشنبه )۱۸حوت( اين 

روند نيز ادامه خواهد داشت.«
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پاسپورت  رياســت  مقامات 
می گويند که قرار اســت روزانه 
پاســپورت  هزار  حدود ۱۰  در 
در سراسر کشــور توزيع گردد. 
تالش ها  کــه  می افزايند  آنــان 
برای افزايش ظرفيت و سهولت 

بيشتر در روند توزيع پاسپورت 
همچنان جريان دارد. شــماری 
از شــهروندان از آغــاز دوباره 
پاسپورت  رياست  فعاليت های 
خوشــحال شــده و می گويند 
می تواند  پاســپورت  توزيع  که 

مشکالت متقاضيان حل کند.
ســخنگوی  پتمن،  نوراللــه 

اين رياســت می گويد که روند 
توزيع پاسپورت به دور از فساد، 

کميشــن کاری و جعل، جريان 
دارد و برای افزايش       ص7

د پاکســتان مرکزي بانک وايي، 
په وروستيو ۷ مياشتو کې له د غه 
هېواد څخه افغانستان ته صادرات 
د تېر کال د ورته مــودې په پرتله 

په ســلو کې څه باندې لس زيات 
شوي دي.

د پاکستان سټېټ بنک يا مرکزي 
بانک په ياده موده کې        7مخ

ســنگ تهــداب يــک مرکز 
در  پناهندگان  بــرای  اجتماعی 
ناحيــه دوم شــهرمهترالم مرکز 

والت لغمان، گذاشته شد.
اين تاسيســات، بــه حمايت 
عالــی  کميســاريای  مالــی 
پناهندگان سازمان ملل، با هزينه 
دوصدو پنجاه هزار دالر ساخته 

می شود.
به گزارش آژانس باختر؛ قاری 
العابدين والــی لغمان در  زين 
مراسم افتتاحيه اين مرکز گفت: 
در ايــن مرکــز به بســياری از 

اين  ساکن  جوانان  و  پناهندگان 
منطقه آمــوزش کامپيوتر، زبان 
داده  بدنی  تربيت  و  انگليســی 

می شود. قابل ذکر است که کار 
ساخت اين مرکز در مدت يک 

سال تکميل خواهد شد.

مسئوالن شورای طبی افغانستان 
می گويند که پس از تصويب طرح 
اين شورا از سوی امارت اسالمی، 
آزمون نهايی پوهنتون های طبی از 

زنان گرفته خواهد شد.
مشــاور فنی اين شورا می گويد 
که اين طرح به امارت اســالمی 

فرستاده شده است.
شــکوهمند،  شــاه  احمــد 
مشــاور ارشــد تخنيکی شورای 
»داکتر  گفت:  افغانســتان،  طبی 
صاحب هــای جوان کــه نو فارغ 
شــدند مجــرد کــه طرزالعمل 

تصويب شود            ص7

د کورنيو چــارو وزارت وېيلي؛ 
په ۴۲۱۰ عملياتــو کې د څلورو 
بهرنيو وګړيــو په ګډون ۵ زره ۵۱ 
کسان د نشــه يي توکو د قاچاق په 

تور نيول شوي دي.
د دغه وزارت د نيشــه يي توکيو 
پر وړاندې د مبارزې يوه چارواکي 

محمدالله احمدي وېيلي   7مخ

علوم  اکادمــی  عمومی  رياســت 
افغانســتان، ديروز سيمينار » ادبيات 
مهاجــرت افغانســتان » را به منظور 
بررســی وضعيت عمومــی ادبيات 

مهاجرت، درکابل برگزار کرد. 
به گــزارش خبرنگار آژانس باختر؛ 
در اين سيمينار که با حضور شماری 
پژوهشگران،  از مسئوالن حکومتی، 
و فرهنگيان برگزار شد، شيخ الحديث 
مولوی فريد الدين محمود سرپرست 
اکادمی علوم، در  رياســت عمومی 

رابطه به عوامــل مهاجرت و ادبيات 
مهاجرت صحبت کرد. 

وی در سخنانش گفت که سلسلۀ 
مهاجرت در افغانستان       ص7

جلســه کميســيون ارزيابی کتاب 
ديروز به رياست مولوی مهاجر فراهی 
معين امور نشــرات وزارت اطالعات 

وفرهنگ، برگزارگرديد.
 به گــزارش خبرنگار آژانس باختر: 
دراين جلسه اعضای کميسيون، بيش 
از بيســت عنوان کتاب را که در بازار 
های کابل به فروش می رسيد ، مورد 
ارزيابی قرار دادندو برای کتاب هايی 
که مطابق با ارزش های اســالمی و 
عنعنات مردم در کشور بودند، مجوز 

فروش  داده شد.

همچنــان درايــن جلســه، در باره 
يــک طرزالعمــل واحــد و جامــع 
بــرای کميســون ارزيابــی کتاب در 
هماهنگی بــا ادارات ذيدخل، بحث 
شــد، همچنان در مورد تعيين تاريخ 
برگزاری جلســات همراه با ناشران  و 
مطابــع خصوصی و نيز ارزيابی  ُنزده 
عنوان  کتب جهت ارســال به خارج 

کشور بحث صورت گرفت .
کتاب   ارزيابی  کميســيون  اعضای 
قبل از جلســات نوبتی خود از کتاب 

فروشی  های کابل        ص7

 مســئوالن می گويند که ماهانه 
بيش از شــصت ميليون افغانی از 
معــادن زغال ســنگ تاله و برفک 
بغالن جمع آوری شــده وتحويل 

خزانه دولت می شود.
رئيس  حميد،  عبداللــه  مولوی 
معادن و پتروليم  بغالن به خبرنگار 
آژانس باختر گفت: برای استخراج 

بهتر از معدن               ص7

معاون رياست عمومی اداره امور 
در مراســم فراغت  برنامه آموزشی 
کارمند  هــر  که  گفــت  تدارکات 
دولتــی در هر کارومســئوليت که  
به او ســپرده شده اســت، بايد در 
آن رشــته تحصيالت کامل داشته 

باشد.
عمومی  رياست  دفترمطبوعاتی 
اداره امور ديروز با نشــر اين خبر 
گفته اســت : مولوی عبدالســالم 

حقانی معاون مالی واداری رياست 
عمومی اداره امور اين گفته ها را در 
مراسم  فراغت بيست وپنج تن از 
کارمنــدان ادارات مختلف از يک 

برنامه آموزشی بيان داشته است.
اين برنامه پانزده روزه، از ســوی  
رياســت منابع بشــری رياســت 
عمومی اداره امور به منظور افزايش 
ظرفيــت کاری کارمنــدان بخش 

تدارکات برگزار شده بود. 

افزایش ظرفیت 
در روند توزیع 

پاسپورت

درجلسه كمیسیون ارزیابی كتاب، روی 
محتوا ومتن 20 عنوان كتاب بحث گردید

شورای طبی:

آزمون نهایی طبی از زنان گرفته 
خواهد شد

د پاكستان مركزي بانک:

 افغانستان ته مو صادرات زیات شوي

معاون ریاست عمومی اداره امور:
 كارمندان نهاد های دولتی، باید 
تحصیالت تخصصی داشته باشند 

افغانستان«  مهاجرت  »ادبیات  سیمینارپژوهشی  برگزاری 
در اکادمی علوم

د نیشه یي توكیو د څه باندې ۵ زرو قاچاقبرو 
د نیولو خبر وركړل شو

آغاز كارساخت یک مركز اجتماعی برای 
پناهندگان  در لغمان

ماهانه بیش از 60 میلیون افغانی ازمعادن 
زغال سنگ تاله و برفک بغالن، جمع آوری می شود

د اوکراين له څو بندرونو د غلو د صادراتو 
تړون تېــر کال د ملګرو ملتونو او ترکيې په 
منځ ګړيتوب د روســيې او اوکراين تر منځ 

وشو. دا تړون د مارچ تر ۱۸مې د اعتبار وړ 
دی خو د ترکيې د بهرنيو چارو وزير مولود 
چاووش اغلو پرون په انقره کې ويلي چې، 
هڅه کوي د تړون موده وغځوي. روسيې 
تېر کال اجازه ورکړه چې، د اوکراين له دريو 
بندرونو غلې بهر صادرې شي. اوس يې د 
تورې بحيرې د غلو د صادراتو د تړون لپاره 
دا شرط اېښی چې د روسيې غله جات هم 

په پام کې ونيول شي. 

جيورجا ميلونــی، صدراعظم ايتاليا 
از اقدامــات پوليس و گارد ســاحلی 
کشــورش به دنبال رويداد غرق شدن 
يک کشــتی در سواحل جنوبی ايتاليا، 
دفاع کــرد، رويدادی که جــان ده ها 
مهاجر بشــمول افغان هــا را گرفت. 
ابوظبی،  از  ميلونی هنگام ديدار  خانم 
پايتخت امارات متحدۀ عربی گفت که 
ادارۀ مرزی اروپا يــا فرانتکس بخاطر 
وضعيت اضطراری بــا مقامات ايتاليا 
تماس نگرفته بود. فرانتکس شــامگاه 
بيســت و پنجــم ماه فبــروری از يک 

طياره، کشتی چوبی را شناسايی کرد و 
محل آن را به روم اطالع داد، کشــتی 
که هنگام انتقال مهاجران افغانســتان، 
ايران در جريان  پاکستان، ســوماليا و 

توفان يکشنبه غرق شد.

ولوديمير زلنســکی رئيــس جمهور 
اوکرايــن پذيرفت که جنــگ جاری در 
منطقــۀ دونبــاس »دردنــاک و چالش 

برانگيز« است.
نيروهای روســی به تالش های شان 

برای محاصرۀ شهر بخموت ادامه داده 
اند. اين شهر به دنبال چند ماه آتش باری 
قوای روسی، ويران شده است. زلنسکی 
در سخنرانی گفت که شجاعت، توانايی 
و ايستادگی ســربازان اوکراينی را که در 

دونباس می جنگند می ستايد.
نبرد در اطراف بخموت متمرکز است. 
کرملين با وجود متحمل شدن زيان های 
فــراوان در ميدان جنگ، تالش کرده که 
اين شهر را که هفتاد هزار جمعيت دارد 

تصرف کند.

آتش ســوزی بــزرگ در يــک کمپ 
مسلمانان روهينگيا در جنوب بنگالدش 
رخداد و بــر اثر آن هــزاران مهاجر بی 

سرپناه شدند.
امداد الحق، يک مقــام ادارۀ اطفاييه 
گفت که از وارد شــدن تلفــات در اين 

رويداد گزارش نشده است.
کميشنری عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهجويان گفته است که رضاکاران 
کمپ مهاجريــن روهينگيا به حمايت 
اين اداره و شــرکايش بــرای مهار آتش 
تالش کردند. طی چند دهۀ اخير، بيش 

از يک ميليون تن از مسلمانان روهينگيا 
از ميانمــار به بنگالدش فــرار کرده اند. 
از ايــن ميان، ۷۴۰ هزار تن از آگســت 
ســال ۲۰۱۷ بــه اين طرف پــس از آن 
مهاجر شدند که اردوی ميانمار اقدامات 

سرکوبگرانه را روی دست گرفت.

اخبار جهان

تركیه:
 هڅه كوو له اوكراین د غلو د صادرات 

تړون تمدید كړو

صدراعظم ایتالیا:

در مورد خطر غرق شدن كشتی به آن ها 
اطالع داده نشده بود

زلنسکی: 
جنگ در دونباس شدید تر شده

آتش سوزی در كمپ مسلمانان روهینگیا 
در بنگالدش هزاران تن را بی سرپناه ساخت

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

آمار تازه از زلزله مرگبار ترکيه و سوريه 
نشان می دهد که در تکان حدود يک ماه 
پيش، تا ۵۱ هزار تن در هر دو کشــور 
جان باخته اند. ســليمان سلوات وزير 
داخلــه ترکيه گفت که شــمار قربانيان 
زلزله ماه گذشته در کشورش تا اکنون به 

نزديکی ۴۶ هزار تن رسيده.
به گفتــه او در ميان جــان باخته ها، 
اضافه از چهار هزار تن شان پناهجويان 
ســوريه بودنــد. ســلوات افــزوده که 
بيش از يک و نيــم ميليون خانه هم در 
نتيجه زلزله تخريب شده اند که اکنون 

باشنده های آن در خيمه ها بسر می برند.
سوريه پيش از اين اعالم کرده بود که 
بيش از ۵۸۰۰ تــن در زلزله مرگبار در 

اين کشور جان باخته اند.

شمار كشته شده های زلزله در تركیه 
و سوریه به۵۱ هزار تن رسیده


