
کندهار د کلیو 
او  بیارغونــي  د 
ریاست  پراختیا 
تر چتر الندي، د 
خوراکي  نړیوال 
 WFP پروګرام 
په مالي مرســته 
 HAPA د  او 
پــه  موسســې 

دامان  پــه  د کندهار  همــکارۍ 
ولســوالۍ کي پــر ۲۵۶۳ اړمنو 
کورنیــو خوراکي توکي ووېشــل 
شــول، چي پرمهال یــې د دامان 
ولســوالۍ او همکارو موسســو 
مســؤلینو حضور درلــود.     دامان 

ولسوالۍ له ۲۵۶۳ اړمنو کورنیو 
ســره په یادو مرستو کي  پر هري 
کورنــۍ ۵۰ کیلــو اوړه، ۵ کیلو 
دال، ۵ لیټــره غوړي، ۱،۵ کیلو د 
ماشومانو د خوارځواکۍ توکي او 
۴،۵ کیلو ســوپر سریال ووېشل 
شول.                     7مخ                

در  را  تــن  کابل، شــش  پولیس 
پیونــد به ســرقت و جعل اســناد 

بازداشت کرده است.
قوماندانــی  مطبوعاتــی  دفتــر 
امنیه کابل با نشــر ایــن خبر گفته 
پولیس  از سوی  افراد  این  اســت: 
حوزه ســوم قومندانی امنیه کابل، 

اند. باداشت شده 
از میان این افراد دو تن به پیوند 

تــن دیگر در  به ســرقت و چهار 
پیوند به جعل پاســپورت و تذکره 
بازداشت شدند. از سوی پولیس، 

از نزد افراد بازداشــت شده یک 
های  پاســپورت  و  تفنگچه  میــل 
آمده است.       نیز بدست  جعلی 

طبق یک گزارش دیگر: 
ید،  وزارت امــور داخلــه می گو
امنیه  قوماندانی  امنیتــی  نیروهای 
والیت بلخ ۱۸ تــن را در پیوند به 
قمار و سرقت از ناحیه پنجم شهر 

مزارشــریف                      ص7

د دغــه والیــت د ترانســپورټ 
ریاست د عوایدو آمر مولوي ګالب 
باختــر آژانس ته وویــل، چې دغه 
بسونه د احمد شاه بابا ابدالي شرکت 
هملند ته وارد کړي، چې د هلمند – 

کابل ترمنځ به فعالیت کوي.
نوموړي د یاد شرکت د دغه اقدام 
ســتاینه وکړه او ویي ویل، چې دغه 
بسونه به د ترانســپورټ ریاست له 

قوانینو سره سم                 7مخ

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

ملی روزنامه 
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1306 تأسیس: 

به منظور  عامــه  صحت  وزارت 
و  صحی  سیســتم  معیاری سازی 
عرضه خدمات بهتر به شهروندان 
اشــتراک  با  را  آنالیــن  نشســت 
کادرهای صحی کــه در بیرون از 
نهادهای  و  دارند  فعالیت  کشــور 
داخلی و خارجی کمک کننده، در 

کابل برگزار کرد.
ایــن  در  وزارت  ایــن  رهبــری 
کنفرانــس از کادرهای متخصص 
که در بیرون از کشور فعالیت دارند 
خواستار همکاری و شریک ساختن 
تجارب شان به صورت  فیزیکی و 

حتی آنالین شد.
داکتر قلندر عباد، سرپرست این 
وزارت می گویــد، بخاطر تقویت 

بخــش صحــت تصمیــم دارند 
پرسونل صحی این وزارت را جهت 

تخصص به کشورهای خارجی نیز 
بفرستند.                    ص7

وزارت  فرهنگ  او  اطالعاتو  د 
د ځوانانو چارو مرســتیال قاري 
محمــد یونس راشــد کونړ ته د 
خپل سفر په ترڅ کې د ځوانانو 
چــارو لپاره د شــته فرصتونو تر 
شــوې  جوړه  الندې  ســرلیک 
غونډه کې وویــل، چې ځوانان 
باید په هېواد کې پاتې شي او په 
آبادۍ کې دې یې برخه واخلي.

راشــد دغه راز زیاته کړه، چې 

د افغانستان دښــمنان او د نړۍ 
کفــار نه غــواړي، چــې زموږ 
سیاســت، ســوداګري، کرهڼه، 
تعلیم او اقتصاد پر مخ الړشــي 
او د له منځــه تلولپاره یې هڅې 

کوي.
نوموړي وویــل، چې موږ باید 
چاته محتــاج ونه اوســو خپل 
ډاکټر، انجنیر او په هره برخه کې 

تعلیم یافته ځوانان لرو.  7مخ

سفیر جمهوری قزاقســتان و هیئت 
همــراه اش با مولــوی امیرخان متقی، 
سرپرست وزارت امور خارجه در کابل 

دیدار کرد.
علیم خان یســین گلدییف، ســفیر 
قزاقســتان در این دیدار گفت، ســطح 
مبادالت تجاری میان دو کشور در سال 
گذشته به ۹۰۰ میلیون دالر رسیده است 
که نسبت به ســال قبلش ۳۰۰ میلیون 
دالر افزایش را نشــان می دهد. ســفیر 
قزاقستان هم چنان با بیان این که قزاقستان 
به روابط سیاسی، تجاری و بشردوستانه 
خود با افغانستان ادامه می دهد، افزود 
که انتظار مــی رود در مدت کوتاهی، 
محموله جدید کمک های بشردوستانه 
از قزاقســتان وارد افغانســتان شود. او 

هم چنان گفت، کشورش متعهد است 
تا بورســیه های تحصیلی را برای ادامه 
تحصیالت عالــی محصالن افغان در 
اختیار  افغانســتان قــرار دهد. مولوی 
امیرخــان متقی در این دیــدار گفت، 
دولت افغانستان خواهان ایجاد خطوط 
آهن در بســیاری از مســیرهای کشور 
اســت و در این زمینه بــه کمک فنی 

نیاز است. سرپرست وزارت  قزاقستان 
امــور خارجه از تالش های ســفارت 
قزاقســتان در کابل در ایجاد روابط دو 
کشور قدردانی کرد و افزود، سفارت و 
قنسولگری افغانستان در آستانه و آلماتا 
قزاقستان با دولت مرکزی تماس کاری 
داشته که نقش مفیدی در ایجاد روابط 

دوجانبه دارد .

وزارت صنعت و تجارت می گوید 
که قیمت های مواد خوراکی و نفتی 
در کشــور کاهــش یافته اســت و 

تالش ها جریــان دارد تا بهای مواد 
خوراکی بیش از این کاهش یابد تا 

مردم بتوانند              ص7

شفاخانه ۳۰ بستر امراض انتانی  
درمرکز والیت بامیان ، با اشتراک  
والی    ، عبدالله ســرحدی  مولوی 

والیت بامیان ، 
 داکتر جعفر ذکی  رئیس صحت 
عامــه ،داکتر شــاه فقیــر باوری، 
معاون پــروژه تطبیق کننده و داکتر 
تاج زاد ، نماینده ســازمان صحی 
جهــان ، افتتاح و بــه بهره برداری 

سپرده شد . 
    داکتر محمد نیطاقی مســئول 

ارتباطــی صحت عامــه بامیان به 
شــفاخانه  گفت:   باختــر  آژانس 
تمویل سازمان  با  انتانی  بستر   ۳۰
صحی جهان و تطبیــق این پروژه 
توســط بنیاد  آقا خــان تحت نظر 
ریاســت صحت عامه بامیان   به 

بهره برداری سپرده شد .
  وی افــزود ایــن پــروژه باعث  
ارائه خدمات  در  مثبــت  تغییرات 
از ســوی سیســتم صحی شده و 
رسیدگی به موقع برای مریضان را 

به بار خواهد آورد .
   وی خاطر نشان نمود شفاخانه 

والیتی ظرفیــت مریضان را ندارد 
چون از والیات دایکندی   ص7

کشــورهای قدرت مند کفری هیچ گاهی اتحاد و یک پارچگی 
امت اسالمی را نمی خواهند و تحمل هم نمی توانند.

 ازیــن رو، پیوســته تخم نفاق و پراکندگــی را در بین جوامع 
اســالمی و مســلمانان می پاشــند و منافع خود را در افتراق 
 و پراکندگی مســلمانان و کشــورهای اســالمی، جســتجو 

می کنند/ کرده اند. 
عربستان ســعودی و ایران، دو کشور اســالمی هستند که از 
دیرزمانی در بسا موارد باهم در تقابل قرار داشتند و مستکبران 
جهانی نیز در فراراه روابط دوســتانه ی این دوکشور اسالمی، 
مزاحمت ایجاد می کردند و هرازگاهی آتش نفاق میان این دو 

کشور اسالمی را دامن می زدند.
اما خوشبختانه در این روزها خبرهای خوش و امیدوارکننده یی 
از روابط این دو کشــور اســالمی به گوش می رســد و هردو 
می خواهند باهم نزدیک شــوند و راه را برای روابط دوســتانه   

هموار سازند.
 ملت افغانستان، من حیث یک ملت مسلمان و هم فرهنگ و 
امارت اسالمی من حیث یک حکومت ناب اسالمی، روابط 
حســنه  و دوستانه ی کشورهای اســالمی را به نفع مسلمانان 
می دانند و از تحکیم روابط حســنه ی این دو کشور اسالمی، 

استقبال می نمایند.
بدون شک اگر کشورهای اسالمی با هم متحد شوند، به نفع 
جهان اسالم تمام خواهد شد و پنجه ی مشکالت، چالش ها 

و بن بست ها، گریبان امت اسالمی را رها خواهد کرد.
دین مقدس اسالم اخوت اسالمی و یکپارچگی را برای امت، 
امر مهم و سرنوشت ســاز می داند و مســلمانان را به سفره ی 

رنگین اتحاد و اتفاق، پیوسته فرا می خواند.
واضح است که افتراق و پراکندگی مسلمانان را سخت ضربه 

زده و از پیشرفت، انکشاف و تمدن باز داشته است.
 
ّ
اگر کشــورهای اســالمی با هم متحد و یکپارچه شوند، حقا

که گریبان مســلمانان از چنگ توطیه و دسیسه ی قدرت های 
جهانی رهایی می یابد، ابهت و اقتدار اســالمی زنده می شود 
و پیشرفت های عظیم و چشم گیری از آِن مسلمانان می گردد.

بنابراین ملت و دولت افغانســتان، گسترش روابط دوستانه ی 
عربســتان ســعودی و ایران را کار نیکو و پرمنفعت دانسته، 
تحکیــم  پایه هــای اخــوت اســالمی را به نفع کشــورهای 
 بــه نفــع افغانســتان می داننــد و از 

ً
اســالمی و خصوصــا

 این گونــه اقدامات مفید و موثر، همواره حمایت و اســتقبال 
می نمایند.

به امید اتحاد، همدلی، ترقی و پیشرفت جهان اسالم

روابط دوستانه ی کشورهای اسالمی 
به نفع افغانستان است

 سخن انیس

سخنی در حقوق مساوی زنان
 و مردان

از اسراف آب باید جلوگیری 
گردد 

از ُحجره تا سنگر
 از سنگر تا پیروزی

سیستم صحی کشور معیاری می شودصحت عامه:

د اطالعات او فرهنگ د ځوانانو معین:
ځوانان دې هېواد کې پاتې شي او 
په آبادۍ کې دې یې برخه واخلي

میزان مبادالت تجاری میان افغانستان
و قزاقستان به 900 میلیون دالر رسیده است

شفاخانه ۳۰بستر امراض انتانی  در بامیان افتتاح شد 
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د هلمند- کابل ترمنځ VIP ماډل مسافر 
وړونکو بسونو فعالیت پیل کړ

وزارت صنعت و تجارت:
بهای مواد خوراکی، بیشتر کاهش 

می یابد

شاروالی کابل، خواستار باقی داری ها 
از مقروضین شد

جلسه کمیته پی گیری مقروضین 
شــاروالی کابل، به ریاست مولوی 
محمــد خالــد سجســتانی معین 
خدمات شــهری و حفــظ محیط 

زیست شاروالی کابل، برگزار شد.
به گزارش آژانــس باختر؛ در این 
نشست تاکید شد، تا آن افراد حکمی 
و حقیقی که از سالیان قبل اکنون از 
این نهاد باقیدار استند، هرچه زود تر 
حساب شان را تصفیه کنند، در غیر 

آن با برخورد قانونی روبه رو خواهند 
شد.

مقروضین  گیــری  پــی  کمیتــۀ 
شــاروالی کابل، به اســاس فیصله 
کابینۀ امارت اســالمی، ایجاد شده 
است. در این جلســه که با حضور 
نمایندگان اداره امــور، وزارت های 
مالیــه، عدلیه، داخلــه و ادارۀ عالی 
تفتیــش برگــزار شــد، در رابطه به 
ساختارعملیاتی پی گیری مقروضین 

شــاروالی کابــل، بحــث صورت 
گرفت.

معیــن خدمات شــهری و حفظ 
محیط زیســت شــاروالی کابل، از 
نمایندگان اداره های مذکور خواست 
کــه در تصفیه حســاب  مقروضین 
شــاروالی کابل، این نهاد را بیشــتر 

یاری رسانند. 
وی خاطرنشــان کــرد؛ عرضــه 

خدمات به شهروندان        ص7

دستگیری 33 تن در 
پیوند به جرایم مختلف 

در والیت های کابل 
و بلخ

د کندهار په دامان ولسوالۍ کي پر ۲۵۶۳ 
اړمنو کورنیو خوراکي توکي ووېشل شول



طالبان کرام تحت قیادت امیرالمؤمنین 
از  مجاهد  مالمحمدعمر  مرحوم 
حجره های مسجد و اتاق های مدرسه 
حرکت کردند و برای برچیدن گلیم 
قدَعَلم  افغانستان  در  فساد  و  ظلم 
نمودند و به مبارزه  مسلحانه، دست 

یازیدند.  
نشان  چشم دیدها  و  تاریخ  تمام 
میدهند که این حرکت ۲۹ سال پیش 
کمترین  در  و  افتاد  راه  به  امروز  از 
والیات  و  ساحات  بشترین  مدت، 
کشور را زیر پوشش گرفت، امن و 
آرامش را به مردم برگشتاند و تطبیق 

شریعت را در اولویت قرار داد.
روز  هر  گذشت  با  حرکت  این 
خصوصًا  و  ملت  حمایه ی  تحت 
مورد حمایه ی مدارس و علما قرار 
گرفت و عالمان دینی، طالب العلمان 
را ترغیب کردند که با تحریک یکجا 
شوند و برای برچیدن ظلم و فساد 
وارد مبارزه ی  کمرببندند و مستقیماً 

مسلحانه شوند.
همین بود که تحریک اسالمی طالبان 
قوت  با گذشت هرلحظه  افغانستان 
گرفت و طالب العلمان بیشتری وارد 
صحنه شدند و فتوحاتی وسیعی را 

رقم زدند.
اما این تحریک، خار چشم دشمنان 
و  جهان  و  شد  افغانستان  و  اسالم 
و  تحضیض  به  غربی  کشورهای 
با  وطن فروش،  یک مشت  ترغیب 
با  و  شدند  درگیر  اسالمی  امارت 
بهانه های واهی در افغانستان حمله ی 

نظامی نمودند.
رهبری  امریکا  توسط  حمالت  این 

خاطر  به  زیادی  کشورهای  و  شد 
در  شان  منافع  و  افغانستان  اشغال 
منطقه با امریکا شریک جنگ شدند 
و افغانستان را برای بیست سال در 

اشغال خود داشتند.  
در این بیست سال اشغال، جنگ های 
عجیب و غریبی به وقوع پیوست و 
بمب های مخرب و خانمان براه اندازی 
در وجب وجب افغانستان از طرف 
امریکا و حکومت دست نشانده اش، 

استعمال شد.
نصرت  به  مجاهدین،  و  طالبان  اما 
ملت  حمایت  و  العالمین  رب 
مجاهد، متجاوزان و غالمان شان را 
چنان ضرباتی را در پیکر شان وارد 
نمودند که تا قیام قیامت فراموش شان 

نخواهد شد. 
امریکا از شدت حمالت مجاهدین 
به ستوه آمد و باآلخره تن به تفاهم 
داد و مجبور شد که فرار را بر قرار 

ترجیح دهد.
امریکا و  نه تنها  با امضای توافق نامه 
فرار  راه  نیز  بلکه غالمان شان  ناتو، 

را در پیش گرفتند و با سرافکندگی 
رهسپار کشورهای بیگانه شدند.

بعد از امضای توافقنامه در دوحه، کلید 
مجاهدین  دست  به  پیروزی  و  فتح 
توانستند  مجاهدین  و  گرفت  قرار 
از وجود  را  ساحات وسیعی کشور 
پاک سازی  غرب  و  امریکا  غالمان 
کنند و درفش امارت اسالمی را در 
گام گام افغانستان در اهتزاز درآورند.

این قوت ایمان، غیرت، شجاعت و 
طالبان  باآلخره  بی دریغ  قربانی های 
و مجاهدین را به قله های پیروزی 
رساند و دشمنان اسالم و افغانستان را 

برای ابد سرنگون ساخت.
کوچکی  و  ُخرد  گروه های  اگرچه 
هنوز الف از مقاومت می زننذ، اما در 
نفس االمر دیگر مقاومتی وجود ندارد 
حرف ها  این  با  می خواهند  تنها  و 
کشورهای  از  نامشروع  ممر  این  از 

بیگانه، چیزی را به دست بیاورند.
بر  جهان  که  هستیم  مطمیئن  ما 
برده  پی  اسالمی  امارت  حقانیت 
پایه های  هروز  باگذشت  و  است 

تمام  با  و  می کند  پیدا  استحکام  آن 
تعامالت  و  حسنه  روابط  کشورها 

نیک برقرار می نماید.
سازمان های  و  کشورها  همچنان 
جهانی و بین المللی فهمیده اند                      
نمی تواند  گروهی  هیچ  دیگر  که   
جاگزین امارت اسالمی شود، از این 
جهت است که به این نظام، دلگرمی 
و تمایالت پیدا کرده اند و می خواهند 
رسیمیت  به  را  اسالمی  امارت  که 

بشناسند.
امارت  به  سفارت ها  واگذاری  
اسالمی در ترکیه و تهران، خود نشان 
اسالمی  امارت  کارهای  که  می دهد 
بهترشدن است و حقانیت و  به  رو 
دستاوردهای بزرگ آن، توجه جهان 

را به خود جلب کرده است.
ان شاءاهلل تعالی، به زودترین فرصت 
مقیم  افغانستان  سفارت خانه های 
اسالمی  امارت  اختیار  در  کشورها 
از  افغانستان  و  قرار خواهند گرفت 

عزلت و انزوا بیرون خواهد شد.
تنها چیزی که ننگین و فضیحت بار 
است؛ بردگی شماری از افغان هاست 
که امروز با ذلت وخواری شب وروز 
بیگانه سپری  را در کشورهای  شان 
افغانستان  ضد  تبلیغات  به  می کنند 

می پردازند.
تبلیغات منفی و ضد اسالم و منافع 
ملی، دیگر جایی را نمی گیرد و آنان، 
عفو  از  که  دارند  فرصت  هم  هنوز 
به  و  شوند  مستفید  اسالمی  امارت 
باعزت  و  عادی  صلح آمیز،  زندگی 

خویش برگردند.
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محرم الحرام  اول  تاریخ  از  اسالمی  هجری  جدید  سال 
آغاز می شود و مبنای آن واقعه ای هجرت حضرت پیامبر 
زمانی  ساالنه  هست.  سلم  و  وآله  علیه  الله  صلی  اکرم 
روز  و  می رسد  پایان  به  ذی حجه   )30( سی ام  روز  که 
هجرت،  بزرگ  واقعه  آن  فرامی رسد؛  محرم الحرام  اول 
دل ها را بیدار نموده تازگی دیگری می بخشد. این تاریخ 
بزرگ  واقعه ی  آن  از  پایدار  و  جاری  یادگار  حقیقت  در 

تاریخی است.
انسانی  عالی  اندیشه ی  پیام آور  هجری،  جدید  هرسال 
انسانی است  انقالب مهم زندگی  یادآور  برای بشریت و 
که به هجرت و بریدن از وطن آن پیامبر انسان ساز صلی 

الله علیه وآله و سلم ارتباط و پیوند دارد.
پیشینه ی تاریخ هجری

سال هجری در دوران خالفت فاروق اعظم به مشاوره ای 
شانزده   )16( رضی الله عنهما؛  حیدر  علی  حضرت 
سلم  و  علیه  الله  صلی  کریم  نبی  هجرت  از  پس  سال 
آغازشده است. دوران خالفت فاروقی از سال 13 تا 23 
اعظم  فاروق  دوران خالفت  در  یافته است.  داوم  هجری 
و  یافت  توسعه  اسالمی  حکومت  مرزهای  رضی الله عنه 
 )۲۲00000( دو میلیون و دو صدهزار میل مربع 

ً
تقریبا

حکومتی  فرمان ها  داشت.  گسترش  اسالمی  حکومت 
کرد؛  پیدا  نیاز  تاریخ  نوشتن  به  دساتیر  و  قوانین  سایر  و 
روش  تاریخ  یادداشت  برای  که  شد  ضرورت  بنابراین 
اعظم  فاروق  منظور  این  روی  شود،  برگزیده  را  معینی 
تا روش  انداخت  راه  به  را  برنامه ای مشاوره  رضی الله عنه 
مناسبی را برای انتخاب و یادداشت های تاریخی برگزیده 

شود.
مسئولیت سنگین و اندیشه ناب

مسئولیت حضرت امیر و سایر صحابه در این راستا خیلی 
اساسی  تقویت کنندگان  از  یکی  تاریخ  زیرا  بود؛  سنگین 
تاریخی  سال  که  ملتی  و  امت  است.  ملت  هر  زندگی 
نداشته باشد، گویا که خشت اول بنیادش به نابودی است؛ 
زیرا تاریخ پدیده ایست که ظهور و پیدایش و تمامی رسوم 

و داشته های هر ملت را روشن و ثبت می کند.
اسالمی  امت  مهم  موضوع  یک  وقتی که  است  همین 
قرار  کرام رضی الله عنهم  و صحابه  اعظم  فاروق  خدمت 
می گیرد، فکرهای پخته و اندیشه های ناب ایشان بهترین 
باوجود  ایشان  می دهند.  انجام  مورد  این  در  را  فیصله 
ملت ها،  دیگر  تمدنی  و  علمی  جایز  چیزهای  پذیرش 
چنانکه  بپذیرند.  هم  را  آن ها  تاریخ  سال  که  نخواستند 
برای  را  رومیان  و  فارسیان  وادارات  دفاتر  حساب وکتاب 
روش حکومت داری پذیرفته بودند؛ اما سال و تاریخ آنان 
را نپذیرفتند؛ زیرا سال و تاریخ هر ملتی یکی از اساسات 
بنیادین و خشت اساسی زندگی آن ملت است و می باید 
آن ساخته وپرداخته شود؛  به دست خود  و  از خود ملت 
اتفاق نظر  رضی الله عنهم  کرام  صحابه  همه  بنابراین، 
به گونه ای  و  همه  از  جدا  اسالمی  امت  تاریخ  که  کردند 
تنظیم شود که یکی از وقایع مهم تاریخی امت اسالمی 

مبنا و اساس آن قرار گیرد.)1(
مفکوره فاروقی و مشورت حیدری

زمانی که فاروق اعظم مفکوره تقرر سرچشمه تاریخ امت 
اسالمی را مطرح کرد، صحابه همه در جستجوی چنین 
واقعه ای شدند که سرآغاز خوب و اصلی اقبال و اساس 
تاریخی باشد. در این میان برخی میالد و پیدایش مبارک 
را  سلم  و  وآله  علیه  صلی الله  کریم  رسول  باسعادت  و 
 واقعه ای بزرگی بود؛ اما از یادآوری 

ً
پیشنهاد کردند که یقینا

وآله  علیه  الله  صلی  حضرت  آن  شخصیت  تاریخ،  این 
وسلم مطرح می گردید و عمل آن شخصیت برتر مطرح 
واقعه ای  را که بزرگ ترین  بعثت  واقعه ای  نمی شد. برخی 
آخرین دور انسانیت است را پیشنهاد کردند؛ اما این واقعه 
آغاز برنامه¬ی اقبال امت اسالمی بود، انتها و تکمیل آن 
هنوز ادامه دارد که به پایان نرسیده است. برخی تاریخ های 
جنگ بدر و فتح مکه را پیشنهاد کردند که بزرگ ترین وقایع 
انقالب آفرین بودند، اما این ها بنیاد فتح و اقبال اسالم و 
امت اسالمی نبودند، بلکه ثمرات و نتایج آن بودند. این 
موارد و موارد دیگری از این قبیل وقایع بزرگ برای گزینش 
آغاز تاریخ مطرح گردید؛ اما طبایع سلیم و دل های سالم 
بر هیچ یکی از این وقایع اطمینان و سکون حاصل نکردند 
تا سرانجام واقعه¬ی اساسی هجرت توسط حضرت علی 
مرتضی رضی الله عنه مطرح گردید و همه صحابه متوجه 
آن گردیدند و آن را به حیث اساس و مبنای تاریخ اسالمی 
وسلم  وآله  علیه  صلی الله  پیامبر  هجرت  زیرا  پذیرفتند؛ 

مبدأ حقیقی ظهور و عروج اسالم و اسالمیان است.)۲(
ادامه دارد

تاریخ هجری از 
اهمیت تا فراموشی

عبدالحق حبیبی صالحی

احمدشاه

قسمت نخست

اســالمی امارت د اشغالګرو ځواکونو 
دوتلو ســره ســم پــه کوردننــه او بهر د 
متقابلو اړیکو د پیوند دغښتلتوب له پاره 
غیږ پرانســتی پریښی هڅه یې کړی چې 
لوری  دمقابل  پرمهال  دڅوکلنی جګړی 
سره ښه چلند وکړی او په هېواد کې د ورانو 
ویجاړو په رغاونه کې ګډی هڅی رامنځ 
ته کړی ترڅو دجګړییزو کلونو بی باوری 
له منځه والړه شی او په هېواد کې دیووالی 
په رامنځ ته کیدو سره هغه تشه راډکه کړی 
کومه چې دتیرو فاســد و رژیمونو له خوا 
دواک د اوږدیدو له پاره رامنځ ته کړی وه. 
اوس هغه ســتونزه هواره شوي کوم چې 
دقومونو ترمنځ د شتون درلود ځکه چې 
دقومونــو او تنظیمونو ټکــه داران چې په 
دولتی تشکیالتی جوړښت کې یې دقوم 
او تنظیم په نوم امتیازونه ترالسه کول اوس 
نه شــی کولی چې په هېواد کې څوسری 
حکومت رامنځ ته کــړی او هېواد یوځل 
بیا دقومــی تاوتریخوالی ســره مخامخ 
کړی. همداوجهه ده چې د اشــغالګرو 
پلوی ګوډاګیان چې د اشــغالګرو ســره 
یوځای په تیښــته بریالی شوي له بهره په 
هېواد کې دبیا واکمنــی خوبونه وینی او 
داســی تبلیغاتو ته لمــن وهی چې هیڅ 
ډول حقیقت نه لري. دغه راز اشــغالګر 
هېوادونه چې په تیرو جګړییزو کلونو کې 
یې په سیمه کې خپلی ناوړه ګټی خوندی 
وساتی په مختلفه بڼه د اسالمی امارت په 
وړاندی ستونزی زیږوي او دملګرو ملتونو 
له الری داســی هڅی په الر اچولی چې 
دټولــو نړیوالو قوانیو خــالف ګڼل کیږی 
دواکمنی  امــارت  اســالمی  ځکه چې 
پرمهال داسی کومه سرغړونه نه ده کړی 
چې دنړیوالو منل شویو اوصولو خالف 

وي اســالمی امــارت هڅــه کړی چې 
د نړیوالو ســره دمتــوازن او متقابلو ګټو 
دخوندیتوب له پــاره الر هواره کړی خو 
په خواشینی ســره ویلی شو چې ملګرو 
ملتونو د اشغالګرو هېوادو د فشار له امله 
تردي دمه اســالمی امارت په رســمیت 
پیژندنــه کې خڼډونه را پیدا کړی او هڅه 
کوي چې په ملګرو ملتونو کې د اسالمی 
امارت د اســتازیتوب څوکی دهغه چاله 
پاره خوندي وســاتی کوم چې هیڅ ډول 
قانونــی بڼه نه لري. ځکــه دجمهوریت 
واک نړیدلــی او په ملګرو ملتونو کې یې 

استازیتوب غیری قانونی ګڼل کیږی. 
ڼــډو کې د  دغــه راز پــه نړیوالو غو
اســالمی امارت د اســتازیتوب پرته د 
تورونو لګــول بی انصافه اوله واقعیتونو 
لري شــمیرل کیــږی ځکه پــه ملګرو 
ټونو  درپو پرمهــال  دغونډو  کې  ملتونو 
څخه  ټونو  رپو نیمګړو  دهغو  څرګندول 
شمیرل کیږی چې هیڅ ډول رښتیتوب 

نه لري. همدا وجهه ده چې اســالمی 
ټونــه ردوي چې په  امــارت هغــه رپو
افغانســتان کــې د امنیتی او سیاســی 
وضعی پــه هکله خپور شــوي هغوي 
پروړاندی  امــارت  اســالمی  د  چــې 
دنــاوړه تبلیغاتو څخــه کار اخلی هیڅ 
وخت به په دي ونه توانیږی چې تراوږد 
مهالــه دپلمه ییــزو تبلیغاتــو له الری 
خپلی موخی ته ورســیږی ځکه نړیوال 
به ترکومــه دمافیایې کړیــو په پوچو او 
دروغجنو تبلیغاتو وغولیږی هرو مرو به 
د افغانستان په رښتینی وضعه وپوهیږی 
او د اسالمی امارت ســره به د متقابلو 
اړیکو په پیوند فکر وکړی. ښــه به وي 
چې نړیوال او په ټوله کې ملګري ملتونه 
خپلی کړنــی او وړاندوینی په بی پری 
توګــه څرګندی کړی ځکــه دهر هېواد 
خلک دخپلو ملی ارزښتونو او اسالمی 
عقیدی له مخی کولي شــی چې خپل 
برخه لیک پخپلــه وټاکی ځکه په نړي 

او پــه ځانګړی توګه په افغانســتان کې 
له بهره رالیږل شــوي واکمنان او دولتی 
تشــکیالتی بڼه نه شی منلی له دی کبله 
یوځل بیا په نړیوالو ســوله غوښــتونکو 
هېوادو غږ کوی چې په فساد او غصب 
باندی دککړو عناصرو دتبلیغاتو کمپاین 
ترتاثیر الندی رانه شــی او په افغانستان 
کې اوســنی امنیت ته په کتو سره هغه 
الر غوره کړی چې دسولي او امنیت له 
پاره ګټوره وي. اسالمی امارت باورمن 
دي چې په هېواد کې د اوسنی امنیت په 
رامنځ ته سره هیڅ وسله واله ډله نه شی 
کولی چې په پراخــه پیمانه د راټولیدو 
ځای ذګی پیدا کــړی پرته له دی چې 
کله کله غلچیکــی بریدونه چې زیات 
یې د اســالمی امــارت دمجاهدینو له 
خوا په نطفه کې خنثی شوي اوله منځه 

تللی دی. 
ملتونه  ملګری  او  هېوادونه  اشــغالګر 
امریــکا، جرمنی،  په  باید ومنی چــې 
فرانسه او داسی نورو هېوادو کې هم کله 
ترســترګو کیږی  بریدونه  ترهګرییز  کله 
هلته هیڅوک دنیوکي ګوته نه نیسی خو 
کله چې په افغانســتان کې کومه عادی 
پیښه وه شــی بیا نو د اســالمی امارت 
په وړاندی غربــی ډڼډورچیان تبلیغاتی 
کمپاین شــروع کړی او هرهغه څه چې 
دحقیقت او واقعیت څخه لری وي لمن 
وهې دا ډول کړنی هیڅ وخت دنړیوالی 
ســولي ســره ســمون نه خوري او دبی 

باوری فضا رامنځ ته کوي. 
اوس د اســالمی امارت مجاهدین په 
دي توانیدلی چې په هېواد کې سراسری 
امنیت ټینګښــت اوسله ییزه فضا پراختیا 

ومومی. 

کې وخت  مناسب  په  بلوسگر  هر 
کیږی  ټکول   

متین 

از ُحجره تا سنگر، از سنگر تا پیروزی



مثل  زیست  محیط  نابودي  و  آلودگي 
را  خشك  و  تر  هیزم  که  است  آتش 
بنابراین محیط زیست سالم  مي سوزاند 
و  است   بشری  اولویت های  از  یکی 
تمام  مسئولیت  آن،  بازاحیای  و  احیا 

شهروندان است.
متأسفانه کشورمان در زمرۀ کشور های 
زیست  محیط  آلودگی  از  که  دارد  قرار 
فابریکه  کثرت  برد.  می  رنج  تعفن  و 
بزرگ در  ها، کارخانه ها، و شرکت های 
سایر کشورها،  استعمال مواد کیمیاوی 
و  اشغالگران  سوی  از  بیولوژیکی  و 
استعمال بمب های فاسفورس و تخریب 
از  نیز  آنها  سوی  از  جنگل ها  و  باغ ها 
و  زیست  محیط  آلودگی  عمدۀ  دالئل 
تلویث  آب و هوای کشور است.  آلوده 
عمدۀ  عوامل  از  زیست  محیط  شدن 
افزایش بیماری های مهلک و خطرناک 
گاهان صحی  شمرده می شود، از دیدگاه آ
هموطنان  از  زیادی  تعداد  اکنون  همین 
بیماری های  شکار  دلیل  همین  به  ما 
 قابل ذکر است که 

ً
گوناگون شده اند. بنا

سرسبزی محیط زیست و حفاظت از آن 
بلکه  یک رسالت  نه  تنها وظیفه دولت 
انسانی و مسوولیت همگانی است، اگر 
محیط  از  حفاظت  جهت  جمعی  اراده  
زیست و سالم سازی آن به وجود نیاید و 
در عمل اجرا نگردد، امکان اینکه بتوانیم 
یک محیط پاک و مناسب را برای زندگی 
را  خود  شهرهای  و  ساخته  فراهم  خود 
مهیا  زندگی  جهت  مطلوب  محیط  به 

سازیم، بسیار محدود است.
راهکارهای  از  یکی  شرایطی  چنین  در 
وضعیت  از  آمدن  بیرون  برای  اساسی 
به خصوص  زیستی  محیط  مشکالت 
نهال شانی است واین  در شهرها توسعه 
نهادهای  و  دولتی  ارگان های  مسوولیت 
غیردولتی  به خصوص رسانه ها می باشد 
شانی  نهال  برای   را  مردم  ذهنیت  تا 
نهال  یک  غرس  با  زیرا  سازند،  مساعد 
یک  در  را  کشیدن  نفس  مناسب  زمینۀ  
محیط سالم با اکسیژن خالص و انرژی 

پاک فراهم می سازیم.

تنها  نه  شانی  نهال  که  است  ذکر  قابل   
می  تضمین  را  زیست  محیط  شفافیت 
نیز  اقتصادی  زیادی  فواید  بلکه  کند 
دارد، فیصدی زیادی هموطنان ما شغل 
کشت کاری،  طریق  از  و  دارند  زراعت 
می  برآورده  را  خود  زندگی  معیشت 
سازند، اگر ما توجه بیشتر برای پیشرفت 
به  احتیاج  از  سو  یک  از  بکنیم  زراعت 

دیگران رهای می یابیم و از سوی دیگر 
نیز قوی می  اقتصادی کشور  ریشه های 

گردد.
 همچمنان پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»ان قامت علی احدکم القیامه و فی یده 
فسیله فلیغرسها«، یعنی اگر قیامت برپا 
را  آن  باید  باشد  نهالی  دست  ودر  شود 
و  درخت  کاشت  به  باید  لهذا  بکارد، 
با  باشیم.  داشته  زیادی  توجه  ها  نهال 
نهال شانی در سراسر کشور به خصوص 
در محیط های شهری، به محیط زیست 
و  خود  و  بخشیده  دوباره  جان  خود، 
تدریجی  مرگ  از  را  خویش  هموطنان 

ناشی از آلودگی محیطی نجات دهیم.
دانشکده  فارغان  از  تن  یک  اخگر  ادیبا 
شانی  نهال  اهمیت  بارۀ  در  شرعیات 
به  توجه  می  گوید:  چنین  اسالم  در 
دنیای  زادۀ  شانی  نهال  و  کشاورزی 
معاصر و از پدیده های نِو روزگار نیست، 
کار  این  به  عمل  و  فکر  در  اسالم  بلکه 
آغاز  همان  در  و  داشته  توجه  مهم 

کید ورزیده است. ظهورش بر آن تأ
غرس نهال و احیای فرهنگ نهال شانی 
در  گذاری  سرمایه  معنای  به  واقع  در 
گذاری  سرمایه  چنان  است  طبیعت 
ای که هیچ گاه زیان پذیر نیست و این 
ماندگار است و حتی نتیجه آن را انسان 
در روز قیامت نیز می بیند. اسالم عزیز 
این قضیۀحساس و مهم که زیبایی دنیا و 

رستگاری آخرت را به دنبال دارد فراموش 
نکرده است بلکه همانند آن که در دیگر 
پیامی  و  برنامه  بشر  زندگی  بخش های 
زراعت  و  شانی  نهال  عرصۀ  در  دارد، 
در  ارشاداتی  و  دارد  را  خود  پیام  نیز 
مورد انسان داده است ما در قرآن کریم 
اسالم  معظم  رسول  گهربار  احادیث  و 
می بینیم که از نعمت های خداوند )ج( 
جنتیان  که  می باشد  درخت  هم  یکی 
باشند.  می داشته  قرار  آن  سایۀ  زیر  در 
از زیباترین مظاهر خلقت و  آن یکی  و 
و  عالم  آفریدگار  تجلیات  از  ای  جلوه 
آفریده های خداوند دانا  از گرانبها ترین 
برای انسان است و به دلیل نقش حیاتی 
زنده،  موجودات  تمامی  زندگی  در  که 
در  باشد  می  دارا  انسان ها  خصوص  به 
و  گرفته  قرار  خاص  توجه  مورد  اسالم 
نماد آبادانی و سر سبزی، مظهر زندگی،  
و  آسایش  موجب  هوا،  لطافت  باعث 
می  طبعیت  پاکی  و  صفا  و  انسان  رفاه 
نعمت  از  یکی  خاطر  همین  به  باشد. 

یکی  و  آخرت،  در  خداوند)ج(  های 
در  که  الله)ج(  بهشت  های  ویژه گی  از 
به  بار ها  شریفه  روایات  و  کریمه  آیات 
آن اشاره شده است، درخت می باشد. 
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)ص(  خدا  پیغمبر  که  است  روایت 
کند  غرس  را  نهالی  که  کسی  فرمودند: 
و یا نباتی را زرع نماید و از آن نهال و یا 
حیوانی  یا  و  انسانی  یا  ای،  پرنده  نبات 
برایش  همه  این   

ً
یقینا نماید،  استفاده 

صدقه و ثواب محسوب می شود«.
درختکاری در مملکت ما بخصوص در 
دوران های جنگ به یک موضوع فراموش 
شده تبدیل شده بود و مردم ما فراموش 
کردند که یکی از مظاهر زیبایی هر شهر 
و  باشد  می  آن  سرسبزی  مملکت،  و 
خداوند نیز در حدیث قدسي از زیبایي 
الله  ها توصیف کرده و مي فرماید:»ان 
خداوند  یعني  الجمال«  یحب  جمیل، 

زیباست و زیبایي را دوست دارد. 
سنت های  از  یکی  که  نهال شانی   

ً
بنا

یک   
ً
واقعا می باشد  کشور  در  دیرین 

این  می تواند  وهرکس  است  نیک  کار 
کار را انجام دهد، پس اگر ما در داخل 
خانه های خود ودر هرساحۀ شهر خود 
یک نهال غرس نماییم آنجا سبز خواهد 
این  افزاید که  زیبایی شهر می  به  و  شد 
زیبایی وسرسبزی به روح و روان آدمی 
در  که  باشد  می داشته  مثبت  نیزتأثیر 
نصیب  را  واخروی  دنیوی  اجر  نتیجه 

می شویم.
شهر  همشهریان  از  یکتن  وحید  احمد 
کابل در بارۀ مشکالت محیط زیست و 
چنین  آن  کاهش  در  نهال شانی  اهمیت 

اظهار نظر نمود:
جنگ،  سال ها  جریان  در  که  طوری 
بسیاری از زیربناهای کشور ویران شده 
آسیب  نیز  کشور  سبز  محیط  است، 

دیده، چون شهر ها بیشتر        ص۷
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مقبول  و  بهترین  دارای  پرور  مجاهد  و  خدا  شیران  سرزمین 
اما  است،  جهان  در  گردشگری  و  تاریخی  های  جای  ترین 
دقیق  شناخت  ماندگی  عقب  باعث  اقتصادی  امکانات  نبود 

آن گردیده است. 
که  است  ساخته  مقدور  را  سیاحین  سیاحت،  و  گردشگری 
کشور ما را به دنیای بیرونی اش به نمایش بگذارد و در گذشته 
نه چندان دور مناطق محبوب جای برای گردشگران داخلی و 
پولو” از این  خارجی بود و گردشگران نامداری چون “مارکو

کشور دیدن کرده است.
جذب  استعداد  افغانستان  از  مختلفی  مناطق  که  حالی  در 
مربوطه،  مسئوالن  توجه  صورت  در  و  دارد  را  گردشگری 
به  درکشور  عایداتی  مهم  منابع  از  می تواند  گردشگری 

حساب آید.
هستند  معتقد  افغانستان  گردشگری  کارشناس  از  بعضی 
و  بناها  بیشترین  دارای  که  استند  والیت هایی  بعضی  که 

مکان های تاریخی می باشند.
والیت بدخشان: 

کوه های پامیر:  پامیر نام مجموعه رشته کوه های متصل به 
کونلون  قراقروم،  کوهستان های  زنجیره  به  مشرف  و  هیمالیا 
زمین  کره  مناطق  بلندترین  میان  در  و  است  هندوکش  و 
دنیا  بام  اصطالح  با  را  مناطق  این  دور  گذشته  از  دارد.  قرار 
در  ها  کوه  این  از  ای  گسترده  بخش  هرچند  می شناسند. 
تاجیکستان و قرقیزستان جای گرفته، اما افغانستان نیز سهم 
 
ً
تقریبا جهان  با  منطقه  این  مردم  دارد.  منطقه  این  از  بسزایی 

در  حتی  اند،  کرده  زندگی  آرامش  در  همیشه  و  اند  بیگانه 
زمان جنگ های بحرانی افغانستان این سرزمین در صلح و 

آرامش بوده است.
والیت کابل: 

باغ بابر: باغ تفریحی و تاریخی بابر به دستور شاه مغول بابر 
در سال ۱۵۲۸ در شهر کابل ساخته شد. این باغ از دوست 

داشتنی ترین مکان های کابل است و با ۱۱ هکتار مساحت 
بزرگ ترین فضای سبز عمومی شهر به حساب می آید. این 
باغ به شکل چهار باغ درست شده و از مکان های تفریحی 
پادشاهان مغول بوده است. باغ بابر در دامنۀ کوه شیر دروازۀ 
از گزند  این شهر است، که  تاریخی  بناهای  از معدود  کابل 

حوادث محفوظ مانده است.
زیبایی  کاروانسرای  بابر  باغ  ورودی  ابتدای  در  کاروانسرا: 
به  ورود  برای  و  شده است  بازسازی  تازگی  به  که  دارد  قرار 
محوطه اصلی باغ باید از این مکان عبور کرد. در گذشته این 
اسکان  برای  مکانی  و  بازرگانان  رفت وآمد  محل  کاروانسرا 
فقرا بوده است. در حال حاضر این کاروانسرا تبدیل به دفاتر 

اداری باغ و غرفه  های فروش صنایع دستی شده است.
منار علم و جهل افغانستان: کابل پایتخت اشک ها و لب 
خند ها است منار علم و جهل از آثار تاریخی شهر کابل به 
حساب می آید. این منار با هفت متر ارتفاع بر روی تپه ای 
کوچک از سنگ مرمر و سیمت ساخته شده است. این منار 
در فراز دامنه ای کوه شیردروازه در دهمزنگ  کابل به شکل 
مقبول و مرغوب از سنگ های رنگین و ظریف بنا یافته است 
منار حدود یکصد  این  اثر جنگ ها آسیب دیده است.  و در 

سال قدامت دارد.
باغ وحش کابل: در سال 1346 خورشیدی برابر با 1۹67 
میالدی توسط خانواده »ظاهرشاه« تأسیس شد و سردار نادر 
باغ تعیین شد.  این  افتخاری  به عنوان رییس  پسر ظاهر شاه 
گونه   ۹۲ از  حیوان   700 تأسیس  زمان  در  کابل  وحش  باغ 
مختلف داشت.  باغ وحش کابل در جنگ های داخلی مانند 
دیگر بخش های افغانستان آسیب شدید دید، در این جنگ 
در  کابل  وحش  باغ  مردند.  گرسنگی  نتیجه  در  حیوانات  ها 
در  و  آسیا  جنوب  وحش  باغ  عضویت  میالدی   ۲006 سال 
به  را  المللی  بین  های  وحش  باغ  عضویت  میالدی   ۲00۹
دست آورد.  در این باغ وحش پرندگانی از جمله طاووس، 
کرکس، طوطی، عقاب، بوم، کبوتر، کبک، پرندگان صحرایی 
و... یافت می شود که نسل برخی از آنها رو به انقراض است. 
در این باغ وحش حیواناتی مانند شیر، خرس، گاو وحشی، 
شتر، روباه، گرگ، میمون، آهو و برخی حیوانات دیگر وجود 
مشهور  مکان  یک  به  وحش  باغ  این  حاضر  حال  در  دارد.  
وحش  باغ  این  از  تن  صدها  روزانه  و  شده  تبدیل  تفریحی 

دیدن می کنند.
ادامه دارد

مکان های تاریخی نماد 
و هویت ملی ما است

تهیه کننده: نجیب  قسمت نخست

با غرس یک نهال، زمینۀ مناسب نفس کشیدن را 
مهربانوایجاد کنیم !

که  است  حیاتی  عنصر  مهمترین  آب 
حیوانات  جانها،  زنده  یی  همه  زندگی 
جای  بناًء  است.  وابسته  آن  به  ونباتات 
تردید نیست که محافظت از این عنصر 
حیات  تداوم  و  حفظ  اساس  که  حیاتی 
به  را  ها  انسان  و  حیوانات  نباتات، 
اشکال مختلف آن تشکیل می دهد مهم 
عنصر  این  که  عواملی  هر  باشد.  می 
با  چه  و  نمودن  صنایع  طریق  از  چه  را 
باز دارد، باید حفظ کرد،  آلوده ساختن 
مواجه  تعلل  و  ویرانی  با  را  زندگی  ورنه 

می سازد. 
منحیث  آب  اهمیت  درنظرداشت  با 
آب  از  استفاده  الله»ج«  اساس حیات، 
را حق مشترک تمام مخلوقات و انسانها 
و  منع  آن  اسراف  از  و  است  داده  قرار 
کید فرموده تمام مخلوقات حق دارند  تأ
که بدون انحصار، اعمال زور، غارت و 
ضیاع و یا سؤ استفاده از آن بهره گیرند. 
زیرا با آفرینش آب، الله»ج« بقا و ادامه 
زندگی همه مخلوقات خود را متکی به 

آن ساخته است. 
زیان  آب  ضیاع  و  اسراف  که  همانگونه 
های فروان را بر زندگی و حیات انسانها 
حفظ  به  می سازد.  وارد  حیوانات  و 
جبران  های  زیان  نیز  زیست  محیط 
ناپذیر را وارد می سازد. به اساس حدیث 
امام احمد در »المسند« روایت می کند 
که حضرت محمد»ص« روزی از کنار 

می کرد  وضو  که  سعد»رض«  حضرت 
گذشت و برایش گفت ای سعد! اینقدر 
اسراف در آب چرا؟ سعد)رض( پرسید 
یا رسول الله آیا در وضو کردن )اگر آب 
زیاد استفاده شود( هم اسراف می شود؟ 
رسول الله »ص« فرمود بلی! حتا اگر در 
زیاد  را  آب  یعنی  کنی  نهر جاری وضو 
مصرف کنی اسراف می شود. با تأسف 
بزرگ  تهدید  با  جهان  حاضر  حال  در 
از  اسراف  و  حد  از  بیش  استفاده  دلیل 
ما  کشور  در   

ً
خاصتا است  مواجه  آب 

افغانستان این بی توجهی وجود دارد. 
آب های  از  رویه  بی  استفاده  اساس  به 
تحت االرضی در شهرهای بزرگ کشور 

حد  از  بیش  تراکم  دلیل  به  همچنان 
وسایر  کابل  شهر  در  بخصوص  نفوس 
کم  خطرناک  بحران  بزرگ،  شهرهای 
تهدید  مدت  کوتاه  در  آب  نبود  و  آبی 
استفاده  زیرا  می شود  محسوب  بزرگ 
توسعه  و  انکشاف  با  آب  رویه  بی 
میزان  بودن  پایین  شهرک های عصری، 
بارندگی ساالنه، نبود مدیریت آب های 
مستعمل یا استفاده شده نبود، مدیریت 
شهرهای  به  آن  توسعه  و  دریاها  آب 
پرجمعیت جهت استفاده میزان کاهش 
سریع آب های زیر زمینی را در پی دارد. 
ساحات  بسیاری  در  حاضر  حال  در 
شهرکابل باشندگان آن با قلت شدید آب 

صحی آشامیدنی مواجه اند. 
خاطر  انتظاره  طویل  های  صف  در 

بدست آوردن آب قرار دارند. 
ب اما اکثریت دیگر باشندگان شهرکابل 
برای  آمادگی  و  زمستان  فصل  ختم  با 
امور  به صورت بی رویه در  بهار  فصل 
های  خانه  اثاثیه  و  ها  فرش  شستشوی 
خویش به استفاده آب روی آورده، اسراف 
بیش از حد می نمایند. شوربختانه که در 
بارندگی  میزان  کمترین  سال  حوت  ماه 
جای  به  ما  هموطنان  هستیم.  شاهد  را 
اسراف وزیاده روی، در فکر آن باشند که 
افزایش میزان خطر فرد مصرف بیش  با 
موقعیتی  در  زمینی  زیر  آبهای  حد  از 
نیز  خوردن  برای  آبی  حتا  که  برسند 
نداشته باشند. بناًء در هنگام استفاده از 
در  گرفته  درنظر  را  اعتدال  حداقل  آب 
هنگام باریدن باران با حفر چاه های کم 
آبهای  تا  کرده  آوری  جمع  را  آبها  عمق 
زیر زمینی تقویت گردد. از سوی دیگر 
و  و آب  انرژی  وزارت های  برمسئوالن 
زراعت و آبیاری است روی سیستم های 
و  شده  استفاده  آبهاهای  مجدد  استفاده 
دریاهای خروشان والیات  آبهای  سوق 
از طریق حفر بندها و کانال ها نگذارند 
بحران کم آبی و کاهش شدید آبهای زیر 
آورده  در  صدا  به  را  خطر  زنگ  زمینی 
زندگی را با باشندگان شهر ها بخصوص 

شهر کابل مشکل سازند. 

از اسراف آب، باید جلوگیری گردد 
خالد 



برعالوه این که افغانســتان طی چهار 
دهــه خســارات ناشــی از جنگ های 
خانماســوز به یک ویرانه مبدل گشــته 
است ،اما روی هم رفته کارهای عمرانی 
زیادی صورت گرفته اســت. در بیست 
ســال اخیر بــا وجود اینکه افغانســتان 
توســط 41 کشــورمتجاوز به شــمول 
 کاری 

ً
امریکا اشغال گردیده بود ، نسبتنا

های عمرانی اجرا شــده اســت و مردم 
توقع داشتن تا پروژه های بیشتر عمرانی 
توســط دولت های وقت راه اندازی می 
شــد، اما با تأســف که در هر پروژه از 
مفیدیــت آن کرده کــرده اضرارش زیاد 
 مردم افغانســتان با 

ً
بوده ، چــون عمال

چشمان باز مشاهده کردند که در اجرای 
پــروژه های بزرگ اقتصــادی و قرار داد 
هــای آن خیانت هایــی بزرگی صورت 
گرفته اســت. به طور مثــال یک پروژه 
ســرک ســازی از یک والیت تا والیت 
دیگر به دوالی سه دست خرید و فروش 
صورت گرفــت از همین خاطر بوده که 
تمامی ایــن پروژه هــا ناقص و خالف 
خدمت گــذاری به وطن و مــردم بوده 
اســت.اکنون که الحمد لله از یک سال 
به این سو که امارت اسالمی افغانستان 
پیروز گردیده دیده می شــود در سطح 
شهر و شهر های بزرگ پروژه های بزرگ 
باز ســازی و عمرانی راه اندازی شده و 
دولــت تصمیم دارد تا بــا اندک بودجه 
که در دســترس دارد بتوانــد پروژه های 
بزرگ عمرانی را راه اندازی نماید، برای 
گزارشگر  موضوع  بیشــتراین  وضاحت 
روزنامه ملی انیس گزارشی را از جریان 
کار های عمرانی و باز ســازی شهر که 
توســط شــاروالی کابل پیش برده می 
شــود، تهیه نموده  خدمت خوانندگان 

گرامی تقدیم می گردد. 
درابتداد از نو ســازی خــط دوم  جاده 
بنایی که تا ارزان قیمت امتداد دارد دیدن 
نمــودم و با چندتــن از اهالی و عابرین 

صحبت هایی انجام دادم. 
حاجی ســیف الدین راننده تکسی که 
در جاده بنایی الی ارزان قیمت فعالیت 
دارد راجع به ساخت خط دوم این جاده 
گفت : خدا شــاروال کابل را خیر بدهد 
کار مردم را بســیار آســا ن و راه را ساده 
ساخته است از بنایی تا ارزان قیمت در 
15 دقیقه رفته می توانیم اما در گذشــته 
از ســرک پلچرخی تا ارزان قیمت کرایه 
موتر بــی حــد بلنــد وراه طوالنی بود 
،اکنون یک نفر به بسیار سادگی تا ارزان 
قیمت ده الی 15 دقیقــه رفته می تواند 
چون شــاروال کابل این خدمت را برای 

مردم در شــهر کابل انجام داده اســت.
خداوند امارت اسالمی افغانستان را آباد 
و آرام داشــته باشد تا بتواند چنین پروژه 
های بزرگ اقتصــادی را برای رفاه مردم 
راه اندازی نماید وما از امارت اسالمی 

خویش حمایت می نماییم.
کما ل الدین که در ساحه بنایی راننده 
ریکشاه اســت چشــم دیده خویش با 
ســاخت خط دوم جاده بنایــی تا ارزان 
قیمــت چنین بیان کرد:  از ســه ســال 
به این طرف در ســاحه بنایــی ، ارزان 
قیمت و پلچرخی مصروف کار اســتم 
، با ســاخت خط دوم جاده بنایی مردم 
ارزان قیمــت ، پلچرخی و کســانی که 
برای رفع ضرورت های کاری شــان به 
این دو محل رفت و آمد دارند شــاروال 
کابل و امارت اسالمی افغانستان را دعا 
نیک می نمایند ، چون برای رفت و آمد 
مردم و درایوران  که در این محالت کار 
تکســی رانی می نمایند ســهولت آمده 
است هم در قسمت پایین َآمدن کرایه و 
هم در ســاخت جاده نو این کار  دولت 

خود خوش استیم ،
از مــردم و تجــاران ملی  موصــوف 
خواست با شــاروالی کابل کمک مالی 
نماینــد تا بتوانــد جاده های بیشــتری 
را احیــا و راه انــدازی نماید.حاجــی 
عبدالفتاح باشــنده قلعــه زمان خان که 
از مسیر جاده بنایی در حال انتقال مواد 
خوراکه برای خانه اش بود از ســاخت 
خط دوم جاده بنایی خرسند بود و گفت 
: با پیروزی امارت اســالمی افغانستان 
خط دوم جاده بنایی مورد استفاده مردم 
قــرار گرفــت و برای رفــت و آمد مردم 
ســهولت های زیادی ایجاد شده است. 
حتی بــاالی نرخ  کرایه موتر نیز تاثیرات 
خودرا داشته اســت ،ازدحام این جاده 

به کلی برطرف شــده هر کس می تواند 
بسیار آســان به طرف ارزان قیمت برود 
و کرایه موترهم ارزان شــده است چون  
راه کوتاه شــده است.وی گفت خداوند 
دولت را آرام داشــته باشــد تا شاروالی 

کابل بتواند بیشــتر از این جاده های نو 
را بسازد. 

خانمی که ازگرفتــن نامش خود داری 
کرد گفت:

مــن داکتر در یکی از شــفاخانه های 
دولتی اســتم، از دولت به خصوص از 
شــاروالی کابل تشکر می کنم به خاطر 
ســاخت جاده بنایی راه ما را بسیارآسان 
و ساده شده به سهولت به وظیفه خویش 
میرویم تــا وقتی که این جاده نبود از راه 
پلچرخی تا وظیفه که می رســیدم یک 
ساعت و ســی دقیقه را در برمی گرفت 
بی حد راه بندی وســایط بود. اما حاال 
تــا 45 دقیقه به وظیفه خود می رســم.

خداوند دولت را توان بدهد که بیشــتر 
این ســهولت های زندگی را برای مردم 

مهیا سازد.
موصوف افــزود : بر عالوه اینکه جاده 
بنایی ســاخته شــد ه، ســرک 15 وزیر 
محمــد اکبر خــان جاده شــیرپور نیز 
توسط شاروالی کابل که سال ها توسط 
زورمندان مسدود شده بود باز گردیده و 
به یکی از ســرک های نمونه مبدل شده 
اســت این را می گویند خدمت به مردم 
 از 

ً
و خدمت به خلق خدا من شــخصا

کار کرد های شــاروالی و تیم همکاران 
شاروالی کابل تشکر می کنم. 

غالم محمد باشنده قلعه موسی مربوط 
ناحیه دهم گفت : پــروژه های عمرانی 
در شــاروالی کابل باعــث ایجاد کار و 
ســهولت های خوبی زندگی برای مردم 
مهیا کرده اســت از چند ماه به این سو 

شــاروالی کابل تصمیــم دارد که جاده 
قلعه موســی راالی ســرک 15 وزیراکبر 
خــان بســازد کار به شــدت آن جریان 
دارد با اکمال شدن این سرک راه رفت و 
آمد به طرف ناحیه نهم ، ناحیه هشتم ، 
ناحیه دهم و حتی برای مردم ناحیه 21 
پلچرخی بسیار ساده و آسان می شود و 
شرکت های ساختمانی نیز صاحب کار 

می شوند.
خواســت ما  از شــاروالی کابل این 
پــروژه هــای بزرگ  اســت که تمــام 
اقتصادی را جدی زیر نظرداشــته باشد 
، هر شرکت ســاختمانی و سرک سازی 
که داوطلبی ساخت جاده ها را برنده می 
شود به دقت کنترول شود چون در دوره 
جمهوریت بی حد خیانت در قســمت 
های جاده سازی چه در شهرکابل و چه 
در والیت های کشــور صورت گرفته. 
و اگر به والیت ها ســفر شــود خواهید 
دیــد که چقدر ســرک های نوســاخت 
دوره جمهوریــت از بیــن رفته اســت 
چون کنترول و ضمانتی وجود نداشــت 
هر پروژه بزرگ ســرک سازی به چندین 
دست توسط شرکت های برنده خرید و 
فروش می شد که امروز مردم افغانستان 
جفای آن را مشاهده می نمایند ، امارت 
اسالمی افغانستان باید به صورت جدی 
کارکرد شرکت ها را زیر نظر داشته باشد. 
ارشــاد احمد  که خودرا محصل سال 
چهارم یکی از پوهنتون های خصوصی 
و باشــنده تایمنی معرفی کردگفت :   تا 
جایی که دیده می شــود  بعد از پیروزی 
افغانســتان کار های  امارت اســالمی 
اقتصادی  بــزرگ   عمرانی وپروژه های 
اندازی شده  توسط شــاروالی کابل راه 
است ، تغییرات چهارراهی ها و ساخت 
چندین جــاده از جمله می توان گفت : 
ســاخت خط دوم جاده بنایی به سمت 
ارزان قیمت ، ســاحت و قیرریزی جاده 
15 وزیــر محمــد اکبر خان ، ســرک 
کشــی جاده چهارهای شهیدا به سمت 
وزیــر محمد اکبر ســاخت چهارراهی 
ها ماننــد چهارراهی پالزه ، چهارراهی 
ملک اضغر و اکنون چهارراهی  ســرک 
15 وزیــر محمد اکبر خان زیر کار قرار 
دارد. ایــن همه راه انــدازی پروژه های 
بزرگ اقتصــادی و پروژه هــای زیبایی 
شهرکابل است ، مردم شهر کابل از این 
کارکرد شاروالی کابل قدردانی می کنند 
و از شاروالی کابل خواهان هر چه بهتر 
و بیشتر این پروژه های زیبا سازی شهر 

استند. 
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شبیر احمد

مستعین

و  آور  شگفت  های  مهارت  از  یکی  زدن  سر  فوتبال  بازی  در 
و  مهارت  باید  فوتبال  تیم  در  بازیکن  هر  باشد.  می  جالب 
مبرا  قانون  این  از  بان  دروازه  حتی   . بداند  را  زدن  سر  تکنیک 

نیست .
مبتدیان باید دو نکته را در سر زدن به خاطر بسپارند :سعی در 
ضربه زدن با سر به توپ ، نه برخورد توپ به سر، و گذاشتن 
تمام وزن بدن بر روی توپ بوسیله سر ، برای قدرت و مسافت 

دادن بیشتر به توپ .
بازیکنان حرفه ای اصوال با هر نقطه از سر می توانند توپ را 
باید سعی کنند که در شروع ، توپ  اما مبتدیان عزیز   . بزنند 
برای  بهترین قسمت جمجمه  پیشانی  بزنند. زیرا  پیشانی  با  را 
 با چشمان خود توپ را تا لحظه 

ً
سر زدن است. بازیکن طبیعتا

برخورد به پیشانی دنبال می کند این امر به آسان نمودن مهارت 
سر زدن کمک فراوانی می نماید .

به  بگیرید.  کمک  خود  بازی  هم  از  یادگیری  برای  است  بهتر 
طوری که مقابل یکدیگر ایستاده و دوست شما با دست توپ 
را به سمت شما پرتاب کند و با سر توپ را به طرف دستان او 
بفرستید. 10 مرتبه شما ضربه بزنید و 10 مرتبه دوست شما، 
ادامه دهید.  این تمرین  به  و  پا را عقب گذاشته  رفته رفته یک 

سپس کمر و پاها را خم نموده و به این تمرین ادامه دهید .
آید، دست ها تقریبا جلو  به طرف شما می  هنگامی که توپ 
دادن  قدرت  برای  سر  با  توپ  برخورد  از  بعد  درست  و  است 

بیشتر به توپ دست ها به عقب و سر به جلو باز می گردد .
و  قدرت  با  تقریبا  باید  گردن  عضالت  که  بسپارید  خاطر  به 
سخت باشد و قبل از همه چیز اجازه ندهید توپ به سر شما 

برخورد نماید بلکه شما ضربه به توپ بزنید .
نحوه پاس دادن با سردر فوتبال باید به جای محکم ضربه زدن 
با سر، ضربه را کمی آهسته تر بزنید. به طوریکه بازیکن خودی 

بتواند توپ را کنترول کند .
زدن توپ های هوایی با سر به وسیله مدافعین، باید سر زن به 
دفاعی می  منطقه  به  که  توپ های هوایی  زدن  به  قادر  خوبی 
رسد، باشند. تا بتوانند آن توپ ها را به صورت پاس با سر به 

بازیکنان کنار خط برسانند .
اگر ضربه سر مدافعین ضعیف باشد امکان اینکه مهاجمین تیم 
مقابل صاحب توپ شوند زیاد است. پس توپ های هوایی را 
باید با شدت به وسیله سر از منطقه دفاعی دور نمود. توپ های 
هوایی را باید با قسمت باالی پیشانی دفع نمود تا قدرت کافی 

برای دور شدن داشته باشد .
به خاطر   ، بازی آشفته  بیروبار و  هنگام سر زدن در مواقع که 
داشته باشید که دست های تان به حالت جمع باشد. زیرا در 
صورت برخورد به بازیکن تیم حریف، داور به سرعت اعالم 

خطا خواهد نمود .
وقتی یک بازیکن با ضربه سر، توپ را درون دروازه حریف می 
بیند خیلی خوشحال میشود.وجود چنین هیجانی بدون تمرین 
مستمر و آموزش های الزم غیر ممکن است. اولین چیزی که 
می  سر  ضربه  اولیه  مبانی  درک  کنید  انجامش  در  سعی  باید 
باشد. امیدواریم اطالعاتی کافی در مورد نیروی جاذبه و پرش 

و ضربه سر از عقب به پیش داشته باشید .
 . می شوند  ترکیب  یکدیگر  با   ، هنگام ضربه  در  نیرو  دو  این 
نیروی پرشی در هنگام پرش باال بکار می رود و نیروی جاذبه 
باز می دارد . هر چقدر که قدرت  بلند  از پرش بسیار  بدن را 
توانید  بلند تری می  بیشتری در هنگام پرش بکار برید، پرش 
که  کند  می  به شما کمک  پرشی  نیروی  بنابراین  دهید.  انجام 
می  آن ضربه  به  سر  با  که  زمانی  و  بلند شوید  توپ  به طرف 
زنید، نیروی جاذبه دوباره شما را به طرف زمین می کشاند. به 
همین طریق می توانید میزان پرش و نیروی مصرف شده خود 
را تخمین بزنید. بنابراین پرش در هوا را تمرین کنید. اگر هر دو 
شانه خود را در هوا به سرعت پایین بیاندازید بطور قطع پرش 

بیشتری انجام خواهید داد.
به یاد داشته باشید که ضربه سر باید توسط پیشانی اجرا گردد 
. هرگز با قسمت باالی سر به توپ ضربه نزنید و همیشه چشم 
با باز نگاه  های خود را در حین اجرای ضربه باز نگاه دارید. 
داشتن چشم ها، توپ را می بینید و به راحتی می توانید آن را 
به مسیر دلخواه بفرستید. بنابراین با پیشانی به توپ ضربه زده ، 
با چشم های باز به آن نگاه کرده و دهن خود را برای جلوگیری 
از خطرات احتمالی به طرف عقب خم کنید و سپس در حین 
افزایش  برای  ببندید.  گرفتن،  دندان  نظیر  سریع  ضربه  اجرای 
به طرف عقب خم شوید و سپس در حین  باید  قدرت ضربه 
اجرای ضربه زود بدن خود را به جلو آورید . بنابراین مالحظه 
می کنید که این کار فقط توسط عضالت گردن انجام نمی گیرد 
. حرکت بدن به طرف عقب آهسته تر و آرام تر از حمله به طرف 
جلو است. ابتدا این تمرین را بدون توپ شروع کنید و پس از 
انجام دهید.  را  این کار  با یک توپ  توانید  پیشرفت می  کمی 
در شروع کار ضربه سر را از حالت ایستاده و سپس از حالت 

پرشی تمرین کنید .
فراموش نکنید در هنگام دفاع یا کسب امتیاز ضربه سر به اندازه 
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جهان ورزش 
نحوه استفاده ازضربات 

سر در فوتبال
ماستر سپورت محمد یعقوب

از  جدا  مورد  دو  )تکلیف(  و  )حق( 
همدیگر است که باید در بحث تساوی 
حقوق زن و مرد در نظر گرفته شود. واژه 
معنی  این  به  موضوع؛  این  در  )حق( 
مراد می شود که باید دیگران به صاحب 
حق  بپردازد، یا هنگامی که صاحب حق 
تصرف مالکانه را درآن اعمال می نماید، 

کسی مانع تصرف او نشود.
 اما در مقابل؛ کلمه ) تکلیف( که باید 

می شود  مستفید  از حقوق  که  شخصی 
باید  آن،  مزایای  از  استفاده  ازای  در 

تکالیفی را در مقابل دیگران ادا نماید.
اجتماع  در  حق  از  استفاده  میزان  پس   
انسانی وابسته و منوط به مقدار تکلیف 
و رنجی است که او در ازای آن متحمل 
فکر  من  اساس  این  به  است،  شده 
مساوی  تکلیف  و  مساوی  حق  می کنم 
در بحث حقوق زنان هنوز کماحقه برای 

آزادی  جنبش  در  که  زنانی  از  تعدادی 
را  آنان  که  یا مردانی  و  اند  زنان شریک 
تشویق و ترغیب می کنند مطالعه نشده 

است. 
مثال حق کارکردن و مساوی بودن زنان 
مفهومی   

ً
انصافا کار؛  حق  در  مردان  و 

می شود  کرده  مراد  )کار(  کلمه  از  که 
امتیاز  کدام  نه  است،  محض  تکلیف 
اضافی که برای مردان داده شود و زنان 
تا  است  باشند، الزم  محروم شده  ازآن 
تکلیف  مبحث  در  کاری(  )کار/شغل 
حقوق  ردیف  در  اینکه  نه  شود،  مطرح 
تکلیف  این  به  زنان  باید  شود،  شمرده 
خواهران  باید  بگذارند،  حرمت  مردان 
جنبش  تاریخ  همه،  از  قبل  ما  هموطن 
زنان را مطالعه نمایند و حتی زنانی را که 
شده   مردساالر  نظام  شریک  خواسته  نا 
اند و بعدها که جنبش آزادی خواهی به 
مردبیزاری تبدیل شد و مردانی که ازین 
زنان  حتی  و  پرداختند  تجارت  به  نهاد 
را همچون متاع و کاال در بازار تجارت 
خرید و فروش نمودند و امروز که امروز 

لیبرال دموکراسی  های  جامعه  در  است 
استفاده از زنان در بازار متاع و تجارت 
که  دارد  جریان  شدت  و  قوت  به  چنان 
و  زن  هر  شود،  مطالعه  نزدیک  از  اگر 
بیشتر  که  به حقوقی  این کشور  مرد  هر 
شکرگزار  می رسد،  برایش  تکالیف  از 

خواهد بود.
در غیر آن اگر مقصد از اعتراض و نقد 
نظام  ضعف  کردن  وارد  هرنحوی  به 

سیاسی باشد، منصفانه نمی دانم. 
گفت  می توان  حتی  خصوص  این  در 
زنی  هیچ  و  همدیگر  با  مردی  هیچ  که 
با مردی و بالعکس نه حق مساوی دارد 
اجتماع  هر  زیرا؛  مساوی  تکلیف  نه  و 
اتباع  برای  قانون محور  دولت  و  انسانی 
و  توانمندی   میزان  به  را  تکلیف  خود 
موقعیت اجتماعی شخص وضع می کند 
 
ً
و حقوق را که برایش قایل می شود اکثرا

فرد  از  که  است  تکلیف هایی  میزان  به 
اینکه  نه  تفاوت  این  و  می شود  خواسته 
به  بستگی  بلکه  نمی شود،  گفته  حق 
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سخنی در حقوق 
مساوی زنان

 و مردان

شاروالی کابل مصمم است تا شهر کابل  
رابه یک شهر نمونه مبدل سازد 
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دوکتور محمد هارون » کوشان  کندهاری«

کوهکن

 و زندگی
صحت

دالیــل مختلفی وجود دارد کــه منجر به 
اضافــه وزن در کودکان می شــود. از مهم 
ترین مضــرات چاقی کودکان مــی توان به 
این موارد اشاره نمود. یکی از ابتدایی ترین 
دالیل اضافه وزن کودکان، وراثت و عوامل 
ژنتیکی اســت. معموال افرادی که ســابقه 
چاقی دارند و خودشــان نیــز دارای اضافه 
وزن هســتند، ممکن اســت کودکان چاقی 
نیز داشــته باشــند. بنابراین باید از ابتدای 
تولد به این موضوع توجه داشــته باشــند و 
از چاقی کودک جلوگیــری نمایند. به طور 
عموم بســیاری از عارضه های ژنتیکی می 
توانند منجر به چاقی کودک شوند. در مواقع 
والدیــن باید به رژیم غذایــی کودک توجه 

بیشتری داشته باشند.
ســبک زندگی نیز در میزان تحرک کودک 
 کودکانی 

ً
نقش بســیار مهمی دارد. معموال

که تحرک کمتری دارند، نســبت به ســایر 
کودکان از اضافه وزن بیشتری برخوردار می 
باشند. متاسفانه امروزه والدین کودکان را به 
راحتی و تنبلی تشــویق می نمایند. استفاده 
از بایسکل و پیاده روی به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا کرده است. زیرا والدین کودکان 
خــود را در کوتاه ترین مســیرها نیز با موتر 
همراهی می کنند. از طرف دیگر اکثر بازی 
های کودک در موبایل و تبلت خالصه شده 
اســت و تحرک فیزیکی او به میــزان قابل 
توجهی کاهش یافته است. این موضوع می 
تواند یکی دیگر از دالیل اضافه وزن کودکان 
باشد. داشــتن رژیم غذایی نامناسب مانند 
استفاده بیش از اندازه مواد چرب و غذاهای 

فست فودی که کالوری بسیار زیادی دارند، 
از دیگر دالیل چاقی در کودکان می باشد.

شــغل کاری برخی از والدین، اســتفاده 
نمودن از غذاهای سرخ کردنی که در مدت 
زمان کوتاه تری آماده می شــوند و استفاده 
نمودن نامناســب از خوردنی هــای مانند 
چیپس و پفــک به جای میــان وعده های 
ســالم موجب شــده تا امروزه شاهد اضافه 

وزن شدید در میان کودکان باشیم.
بروز بیماری های زمینه ای و مشــکالت 
جسمی از ابتدایی ترین و مهم ترین مضرات 
چاقی کودکان اســت. از آنجایی که اضافه 
وزن باعــث تجمع چربی هــای اضافی در 
بدن می شود، می تواند منجر به اختالل در 
گردش خون شده و یا مسیر رگ ها را مسدود 
نماید. همچنین این چربی ها ممکن است 
در قســمت های مختلف بــدن مانند، کبد 
ذخیره شــوند و منجر به آســیب دیدگی آن 
بخش شــوند. از شایع ترین عوارض چاقی 

کودکان می توان به موارد زیر اشاره نمود.
مشــکالت قلبی: اضافه وزن باعث باال 
رفتن فشــار کلســترول خون می شــود. از 
آنجایی که کلســترول باال یکــی از اصلی 
ترین دالیل بروز مشــکالت قلبی اســت. 
متأسفانه کودکانی که به چاقی مبتال هستند، 
بیشتر از سایر کودکان در معرض سکته قلبی 
قرار دارند.تجمع چربی های اضافی در کبد 
انسان موجب می شود، تا پس از مدتی کبد 
دچار آســیب دیدگی شــود و بیماری های 
مختلفــی مانند کبد چرب بــروز پیدا کند. 
 کودکان و افراد بزرگســالی که دچار 

ً
معموال

اضافه وزن هستند، بیشتر از سایر دیگران در 
معرض آسیب های کبدی قرار دارند.

احتمال بروز بیماری ســرطان: افزایش 
احتمال بروز سرطان های مختلف از دیگر 
عوارض چاقی کودکان است. چاقی موجب 
کمبود مواد مغذی مورد نیاز بدن شــده و در 
نهایت احتمال ابتال به انواع ســرطان ها را 

افزایش می دهد.
بروز  متأسفانه  افزایش احتمال ســکته: 
ســکته های قلبی و مغزی از دیگر عوارض 
چاقی در کودکان است. برعالوه اضافه وزن 
شــدید موجب می شــود تا به استخوان ها 
و مفاصل فشــار زیادی وارد شود. بنابراین 
ممکن است این فشارها باعث بروز بیماری 
های استخوانی و همچنین افزایش احتمال 

شکنندگی استخوان ها شوند.
از دیگر مضرات چاقی کودکان می توان به 
بروز بیماری دیابت نوع ۲ اشاره نمود. با باال 
رفتن وزن، بدن نسبت به انسولین مقاومت 
نشان می دهد و دایما سطح قند خون را در 
ســطح باالیی نگه می دارد. از طرفی برای 
تولید انرژی بدن از قند اســتفاده می نماید. 
این موضــوع موجب باال رفتن ســطح قند 
در خون می شــود و فرد به دیابت مبتال می 

گردد.
از آنجایی کــه افزایش چربی های اضافی 
بدن باعث اختالل در گردش خون شــده و 
مسیر تنفسی را نیز دچار اختالل می نماید، 
این مشکل موجب می شود تا فرد نتواند به 
راحتی بخوابد و در طول خواب دچار نفس 

تنگی و اختالالت خواب شود.

چاقی کودکان عالوه بر مشکالت جسمی، 
عوارض روانی را نیز به همراه دارد. متأسفانه 
یکی از مضرات چاقی کودکان افسرده شدن 
آن ها است. از آنجایی که در جامعه اضافه 
وزن و چاقی یک مشکل دیده می شود، این 
باور به کودکان نیز منتقل شــده و آن ها نیز 
احساس بدی نســبت به اضافه وزن دارند. 
همین موضوع موجب می شود تا کودکانی 
که دچار اضافه وزن هســتند احساس بدی 
نسبت به خودشان داشــته باشند و به مرور 

زمان عصبی و افسرده شوند.
همچنــان کودکانی که دچــار اضافه وزن 
هستند، معموال به خاطر ظاهرشان در میان 
همســاالن خود پذیرفته نمی شــوند و در 
برخی از مواقع ممکن اســت مورد تمسخر 
نیز قــرار بگیرند.به همین دلیل نســبت به 
خودشــان احســاس خوبی ندارنــد. این 
موضوع موجب می شــود تا احساس کنند 
دوست داشتنی نیســتند و اعتماد به نفس و 

عزت نفس آن ها بسیار کاهش پیدا کند.
یکی دیگر از عــوارض چاقی در کودکان 
کاهش مهــارت های اجتماعــی در آن ها 
اســت. بســیاری از کودکان به دلیل چاقی 
از همساالن خود فاصله می گیرند و گوشه 
گیر می شوند.به همین دلیل در جامعه نمی 
تواننــد به خوبی بــا دیگران ارتبــاط برقرار 
 شــاگردانی 

ً
نمایند و به همین دلیل معموال

هســتند که در امور درســی، ضعیف تر از 
همصنفی های خود هستند. از طرفی دیگر 
به دلیل عــدم پذیرش در میان همصنفی ها 

پرخاشگر و عصبی نیز می شوند.          

معلومات عمومی :
گاز کاربــن مونو اکســاید یک گاز بی رنگ ، بی بــو و بدون ذایقه 
میباشد. که بنام قاتل بیصدا نیز یاد میگردد،  موجودیت این گاز در یک 
اتاق بســته قابل احساس نمیباشد ، اما با یک بررسی ساده وعمومی 
از حالــت و وضیعت  فضا و محل مملــو از گازمتذکره  ، همچنان 
موجودیت اعراض وعالیم مشخص مســمومیت در افراد ،میتوانید 

حدس بزنید که محیط با گاز سمی فوق الذکر آلوده می باشد.
خواص کمییاوی و فزیکی:

 گازکاربن مونواکساید از جمله اکساید های نوع خنثی بوده که تولید 
نمک را مانند اکساید های دیگر کرده نمیتواند. این گاز کمتر منحل 
در آب بوده و در درجه c 205 ســانتی گراد به مایع تبدیل شده . و در 
c  192 درجه ســانتی گراد منجمد میگردد. گازکاربن مونواکساید با 
شعله ی آبی رنگ می ســوزد و به کاربن دی اکسید تبدیل می شود. 
باید تذکر داد که مهمترین منابع تولید گازمونوکســید کاربن طبیعی 
هستند و ســاالنه در محیط جو زمین میلیارد ها کیلوگرام از این گاز 
تولید می شود. آتش فشــان ها، آتش سوزی در جنگل ها و مواردی 

دیگر نیز مهمترین منابع تولید کاربن مونوکسید هستند.
 در جنــگ اول جهانی این گاز را با کلورین تعامل داده و کاربونیل 
کلوراید ) phosgene ( را تولید می کردند که در ســاختار اســلحه 
کمیاوی کشــتارجمعی استفاده می شــد. اما اکنون از آن در ساختن 
 رنگ سازی به پیمانه وسیع استفاده صورت میگیردد.

ً
صنایع  خصوصا

 در اثر احتراق کامل مواد عضوی 
ً
 باید در نظر داشــت که معمــوال

  )CO2( مانند ذغال و یا چوب،  گاز کاربن دای اکسید ،)کاربن دار(
 
ً
آزاد می شــود. اما اگر احتراق بصورت کامل صــورت نگیرد، مثال
اگرسویه اکسیجن هوا کم باشد، گاز ســمی تر کاربن مونو اکساید 

)CO( تولید می گردد. 
هرچند مقدار کمی گازکاربن مونو اکساید در هراحتراقی تولید می 
شود، اما تا زمانی که تهویه مناسب در فضای بسته وجود داشته باشد، 
به مقادیر کم خطرناک نیســت.وزن مالیکولی کاربن مونو اکســاید 
کمی سبک تر از هوای معمولی است. در هر احتراقی مواد سوختی 
گاز متذکره به نحوی وجود می داشته باشدکه با جریان دود از طریق 
دود کش ها از ساختمان تخلیه می شوند. تولید این گاز درمحالت 
 از اثر اســتفاده بخاری های ناقص که به منظور 

ً
مســکونی معموال

تســخین در فصل زمســتان و یا در محالت کار و بار که با  موادی 
سوختی ســروکار دارند و تهویه مناسب موجود نمیباشد به مالحظه 
میرســند در نتیجه میتواند انسان ها را به خطرات مسمومیت و مرگ 

مواجه کند. 
با در نظر داشت موقیعت جغرافیایی کشور عزیز ما افغانستان دراکثر 
مناطق سرد سیر به ســبب  نبود امکانات منابع تسخین استاندرد در 
اکثر فامیل ها از منابع طبیعی سوخت در منازل، ، استفاده غیر معیاری 
منابع طبیعی تولید گاز کاربن مونواکساید سبب بروز مشکالت صحی 
و مرگ های جبری در اثرغفلت می گردد. هوای اتاق زمانی خطرناک 
و مسموم کننده می شــود که نل بخاری خراب باشد و یا دودکش به 
درستی کار نکند، طور مثال یک پرنده در آن النه ساخته باشد و یا در 
خروجی آن چیزی گیر مانده باشد، و یا هم با برگ درختان ، برف و یا 
چیز دیگری مسدود شده باشد. کاربن مونو اکساید از دستگاه های که 
با سوخت گاز پروپان گرم می شوند، نیز آزاد می گردد.  مقدار کاربن 
مونو اکساید در نتیجه سوخت گاز پروپان نیز به سرعت باال می رود. 
عالوه بر آن اســتفاده از ماشــین آالتی با موتورهای احتراقی در یک 
فضای بسته خطر تسمم با گاز کاربن مونو اکساید را افزایش میدهند. 
حتی در بعضی حاالت دود تنباکو در یک اتاق بسته می تواند سبب 

غلظت بیش از حد گازکاربن مونو اکساید و مسمومیت  ها شود.
تدابیر وقایوی

گازکاربن مونو اکساید همواره سبب حوادث مرگبار و یا مسمومیت 
ها در اشــخاص و افرادی  کــه به نحوی با گاز متذکــره  مواجه اند 
می گردد. ساالنه حدود 40000 واقعه تسمم با کاربن مونواکساید در 

امریکا به شعبات عاجل طبی غرض تداوی ثبت شده.
برای تشخیص سمیت گازکاربن مونو اکساید در فضای بسته مانند 
دفاتر دستگاه های کوچک هشدار دهنده، شبیه دستگاه های هشدار 
دهنده دود، در بازار به فروش می رسد. این دستگاه در اتاق ها و فضا 
های بسته، که در آن بخاری ها و یا اجاق های احتراق گاز و یا زغال 
وجود دارنــد، نصب می گردد. با بلند رفتن میزان معین  کاربن مونو 
اکســاید در اتاق این دستگاه به صورت اتومات بصدا می آید. با این 
هشدار، هوای اتاق باید هرچه زودتر تبدیل گردد و تا تهویه کامل باید 

از ساحه بیرون رفت.
میکانیزم مرگ درمسمومیت با کاربن مونواکساید:

در طبابت ایــن گاز بنام گاز اختناق آور )اســفکتیک ( مشــهور 
بوده ،هنگامی که گاز وارد جهاز تنفســی انســان گردد، بالفاصله به 
هموگلوبیــن متصل می گردد. )هموگلوبین پروتئینی اســت که در 
کسیجن در خون  کرویات سرخ خون وجود دارد و وظیفه آن انتقال آ
کسیجن در  است.(  گاز کاربن مونو اکساید باعث می شود که انتقال آ
خون قطع گردد. این عکس العمل در یک زمان معین سبب  سستی 
بیحالی و بیهوشی انسان می شــود. میل ترکیبی کاربن مونو اکساید 
برای اتصال به مالیکول  هموگلوبین حدود 230 الی 270 برابر بیشتر 

از اکسیجن است .                                              ص7

مضرات کم تحرکی در کودکان

گاز کاربن مونو اکساید
CO….(Carbon Monoxide(

دکمکیانو انیس- انیس کودک 

باغچه  شعر،  ادب  و هنر

مطالعه د ذهنونو د ودې روښانه ډیوه!
پوهه انسان له غلطو الرو ژغوري او په 
نیکه او مستقیمه الره  یې برابره وي، چې 
د انســانانو د خیر، ښېګڼې  او پرمختګ 

سبب کیدای شي.  
زموږ د هېواد اوســني نســلونه هڅه 
کوي، چې زده کړې وکــړي، ځکه زده 
کړه نه یــوازې دمادیاتو لپاره  دی؛ بلکې 
معنوي شتمنۍ هم ده، چې په دنیوي او 

اخروي مزایاوو سره تعلق نیسي. 
ځوانانو ته دو یلو وړخبره ده، چې کله 
دوی لــوړې زده کړې کــوي او په دندو 
ګمارل کیږي او ځینــي نور چې دندې  
نه لري، هغوی دې په خپلو پوهې بسنه 
نه کوي، بې حده  دې کوښــښ وکړي، 
چې که زمینه ورته برابره  وي، رسمي زده 
کړې دې وکړي او که نشــو یې کوالی، 
اکاډمیکــو ځایونو ته دې لوســت لپاره 

ورشي او مطالعه دې  وکړي.
که چیرته هغــه وخت یو زده کوونکي 
دښوونځي اویا یو زده کړیال د پوهنتون 
پــه  دور ه کــې مطالعه کــوي، آیا هغه 
مطالعه به ژر د دوی په ذهن ناسته وکړي 
او که اوس؟ نه که فکر وکړو دښوونځي 
او پوهنتون لړ یوداسې  دوره ده، چې  زده 
کوونکــي او زده کړیاالن یوازې فکر یې 
خپلو کتابونو او چپټرونو ته وي، محدوده 
مطالعه لري او هم ورســره دومره وخت 
نه وي، چې دنورو کتابونو لوستنه وکړي، 
کومه مطالعــه چې دوی کوي، هغه هم 
دخپلو ســمینارونو لپــاره موضوعګانې 

چمتو کوي او پرې خبرې کوي. 
تاســو به دا آزمویلي وي، که ســړی 
څومره ډیر فزیکي کارونه ولري، ترڅنګ 
یې یو څه مطالعه وکړي، ډیر  ژر په ذهن  

کې اغیزه کولی شــي او هــم د فزیکي 
ستړیاوو نه خالصی مومي، نو هر څوک 
دخپلو دندو او کارونو ترڅنګ لوست  ته 
هم ځای ورکړي، که هغه په کور کې وي 
اویا په کتابتون کــې غوره ده، چې خپل 

ځانونه په مطالعې روږدې کړي.
مطالعــه پــه آرام ذهن باید وشــي، 
ځانګړې وخت ورته پــه پام کې ونیول 
شــي، کوم مضمونونه  چې تحلیلي  او 
څیړنېــز   وي، دهغه لپــاره بیل وخت 
او کــوم مضمون چې  یادیــږي یا ذهن 
ته ســپارل کیږي ورته  مناسب وختونه 
لوســتونکي ځان لپاره غوره کړي، چې 
کوم وخت دلوستونکي په ذهن کې کوم 

مضمون ژر ښه کار کولی شي.
انســان ډیر عاجز مخلوق دی، خو د 
توان او پوهې له مخــې بیا لوی خدای 
)ج( داســې پوهه ورباندې لورینه کړې 
ده، چې  دنړۍ پر ســر غیــر له طبیعي 
موجوداتو چــې الله تعالی پیدا کړي، دا 
نور هرڅه  دانسان د پوهې او تفکر برکت 

ده، چې جوړ کړي دي. 
د لوســت په پیــل کې لومــړي باید 

دقرانکریــم تــالوت او دینــي کتابونو 
ولوستل شــي، ځکه چې څوک په خپل 
دین او اســالم کې معلومات ونلري، بیا 
هغه هېڅ نه دی، همدا دیني علوم دي، 
چې عصري علوم یې رامنځته کړي دي.

لوســت نه یواځې په کتابونو وشــي، 
بلکې لوست  له ورځپاڼو، مجلو، جریدو  
او ټولنیزو شبکو هم کیدای شي، ځکه دا 
هغه څه دي، چې دورځني موضوعګانو 
پــه اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، چې دا  
مطالعه  په لوســتوونکي  اغیزې کوي، 
چې دټولو لپاره موضوعګانې تازه او هریو 

ورسره مخ وي.
مهمــه ټولو لپاره ګڼو، چې دلوســت 
فرهنــګ  پــه اړه  لوســتي ځوانــان، 
دښــوونځیو   ، مالامامان  دجوماتونــو 
ښوونکي او قومي مشران  عامه پوهاوی 
ورکړي، دلوست ښیګڼې او ګټې خلکو 
لپاره بیان کړي، ترڅو د مطالعې ســتر 
نعمت چــې الله )ج( موږ تــه راپیرزو 
 په دودولو 

ُ
کړې، په قدر یې پوه او عمال

کې کوټلي ګامونه پورته او زموږ ذهنونه 
به روښانه شي.

آسمان، رنگ قلم شد شعِر نابم را نوشت

ُزهره و ناهید، عنواِن کتابم را نوشت

یادلی ابر، امشب داد بر من خصلت در

اشک، با آیینه گی تعبیر خوابم را نوشت

در بهشِت پاک بازی ها، سوالی داشتم

گین، جوابم را نوشت حور با لبخنِد شهدآ

آتش عشِق حقیقی، دامن دل را گرفت

یه شد، دوِد کبابم را نوشت آسمان در گر

شعر من، از دامن خورشید  گیرد سهم خویش

جاِن شب شد منفجر، تا آفتابم را نوشت

م باز ماند
ّ
باغ، از تاب و تعاِلی و ترن

خار. با بی چاره گی، رنج و عذابم را نوشت

قطره ی باران به پهنای فضا از رقص ماند

دانه دانه تا گناهِ بی حسابم را نوشت

 تاتار
دالله حامد

عب
لیکنه : شیرمحمدامیني ستانکزی

گناه بی حساب



 اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و 
سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شود، د افغانســتان برشنا شرکت در نظر 
دارد تا قرارداد  پروژه »تهیه و تدارکات 41 قلم 
تجهیزات آی تی مورد ضروت کابل برشــنا 

تحت شماره تشخیصیه

 را با شرکت خدمات لوژستیکی لمر پاینت 
دارنده جواز نمبر 59286 و با داشــتن محل 
اصلی شرکت } جاده نادرپشتون، ناحیه دوم، 
مرکزکابل، کابل{ بــه قیمت مجموعی مبلغ 
1,534,910 افغانی )یک میلیون و پنجصد 
سی و چهار هزار و نهصد و ده افغانی( اعطا 

نماید.
اشــخاص حقیقــی و حکمی کــه هرگونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، می توانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر این اعالن 
الی هفــت روز تقویمی طور کتبــی توأم با 
دالیل آن به  ریاســت تدارکات  دافغانســتان 
برشنا شرکت واقع دهمزنگ، کابل،افغانستان 
وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه 

نمایند.
این اطالعیه به معنی عقــد قرارداد نبوده و 
الی تکمیل میعاد فــوق الذکر و طی مراحل 
قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.                         

 ***
موضوع: اعالن پروژه تدارک الیسنس 

سیسکو
پروژه تدارک الیســنس سیســکو ضرورت 
ریاســت محترم تکنالــوژی معلوماتی برای 
دارای  ا.ا.ا  امــور  اداره  عمومــی   ریاســت 

شخیصیه نمبر 

ریاســت عمومی اداره امــور ا.ا.ا از تمام 
داوطلبان واجد شــرایط دعوت می نماید تا 
در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک 
نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش 
دسک از ریاســت تدارکات و یا ا ویبسایت 

https//aop.gov.af/dr/access-to-
دست  به   information/administrative
آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج 
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 
11 بجــه قبل از ظهر مــورخ 1402/01/15 
ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور 
ا.ا.ا واقــع محوطــه )تعمیر اســبق( وزارت 
معدن تعمیر ریاســت تدارکات ارائه نمایند. 
 آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش 

نمی باشد.
تضمین آفــر به طور گرنتــی بانکی یا پول 
نقد مبلــغ )180000( یک صدو هشــتاد 
هزار افغانیی بوده و جلســه آفرگشایی مورخ 
1402/01/15 به ساعت 11 بجه قبل از ظهر 
د رصالون جلسات ریاست تدارکات تدویر 

می گردد. 
 ***

دعوت به داوطلبی
نام پروژه : تهیه و تدارک یک ســیت هید و 
یک ســیت مکمل هید گاسکیتان ضرورت 

آمریت ارزگان برشنا.
د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی( تهیه و تدارک یک سیت هید و یک 
سیت مکمل هید گاسکیتان ضرورت آمریت 

ارزگان برشنا.(، دارای کود نمبر 

اشــتراک نموده و نقل شرطنامه را به شکل 
ســافت در حافظه یا فلش دسک از مدیریت 
قرارداد های اجناس بدســت آورده، آفر های 
خویش را مطابق  شــرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانــون و طرزالعمل تــدارکات  طور 
ســر بسته از تاریخ نشــر  اعالن الی ساعت 
10:000 قبل از ظهر روز ســه شــنبه تاریخ         
15/ حمــل /1402 به ریاســت تــدارکات 
دافغانستان برشنا شرکت واقع دهمزنگ شهر 
کابــل ارایه نمایند آفر های ناوقت رســیده و 

انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
1- تضمین  آفر : اظهارنامه تضمین آفر.

2- جلســه قبل از داوطلبی: جلسه قبل از 
داوطلبی در نشانی ذیل دایر میگردد:

ریاست تدارکات، منزل ششم، د افغانستان 
برشنا شرکت، دهمزنگ

تاریخ جلســه: 8/ حمل /1402 به روز سه 
شنبه

3-  آفر گشــایی: جلسه آفر گشایی به روز 
سه شنبه ســاعت 10:00 قبل از ظهر  مورخ 

15/ حمل/1402 برگزار میگردد.
آدرس و محل آفر گشــایی : منزل   -4

ششم  اطاق کنفرانس  ریاست تدارکات.
5-  آدرس اداره : د افغاستان برشنا شرکت 

واقع دهمزنگ ناحیه سوم شهر کابل.
برای معلومات بیشــتر به شماره ذیل تماس 

گیرید.
شماره تماس: 0202513677

hamed.kamal@  : آدرس الکترونیکــی
dabs.af / mukhtar.ahmadi@dabs.af

 ***
اطالعیه تغییر اسم دواخانه

محترم یاسر  خان فرزند ناصر خان  ولدیت 
زمــان خان دارنده تذکــره نمبر  )  ۱۱۷۵۴-

۰۱۰۰-۱۴۰۰( مســکونه اصلــی والیــت  
ننگرهار مالک دواخانه  عبدالرحمن بابا واقع 
مرکز والیت ننگرهار  عنوانی این اداره عارض 
وخواهان تغییر اســم  دواخانــه  خویش از 
عبدالرحمن بابا  به اسم  خان گردیده است .

اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۳روز بــه آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۵۶۴
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم محمد اجمل  فرزند عبدالرســول 
ولدیت غالم ســخی دارنده تذکــره نمبر  ) 
والیــت  اصلــی  مســکونه   )  ۵۳۴۹۰۸۳
کابــل مالــک دواخانــه ســهاک احمدزی  
واقــع ولســوالی بگرامی والیــت کابل طی 
درخواســتی به مقام محترم اداره ملی غذا و 
ادویه افغانســتان عــارض و خواهان  فروش 
امتیاز دواخانه خویش  بــاالی محترم ذبیح 
الله فرزند گال جان ولدیت نصرت الله دارنده 
تذکره شــماره )  ۱۴۰۰-۰۳۰۵-۲۵۲۰۲ ( 

مسکونه اصلی والیت  کابل گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۵۴۵
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم ســراج الدین فرزنــد حاجی نظام 
الدین ولدیت محمد عیســی دارنده تذکره 
نمبــر  )    ۲۲۷۱۳۰۲( مســکونه اصلــی 
والیت فاریاب وکیل شرعی دواخانه رسولی 
واقع ولســوالی المار والیــت فاریاب طی 
درخواســتی به مقام محترم اداره ملی غذا و 
ادویه افغانســتان عارض و خواهان  فروش 
امتیــاز دواخانه  خویش باالی محترم فضل 
احمــد فرزند دین محمــد ولدیت  صاحب  
دارنــده تذکــره شــماره ) ۲۶۸۷۰۹۷۸( 
فاریــاب  گردیده  مســکونه اصلی والیت 

است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۴۸۸
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم سید روح الله علوی  فرزند سید گل 
آقا ولدیت سید میر حسین دارنده تذکره نمبر  
) ۸۳۵۵۴-۱۱۰۲-۱۴۰۰ ( مسکونه اصلی 
والیت میدان وردک مالک دواخانه روح الله 
علوی واقع ناحیه سیزدهم والیت کابل طی 
درخواســتی به مقام محترم اداره ملی غذا و 
ادویه افغانســتان عــارض و خواهان  فروش 
امتیاز دواخانه  خویش  باالی محترم شــبیر 
فرزنــد محمدنعیم خاطری  احمد خاطری 
ولدیت گل حســن خاطری  دارنــده تذکره 

شماره
مســکونه   )  ۱۳۹۹-۱۲۰۲-۶۸۳۳۶   (

اصلی والیت غزنی  گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۵۳۹
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم سید حسیب الله  فرزند سیدحفیظ 

الله  ولدیت  سید قبول شاه دارنده تذکره نمبر  
) ۶۷۴۹۱۲ ( مســکونه اصلی والیت کابل 
مالک دواخانه  احسان زاده واقع ناحیه هفتم 
والیت کابل طی درخواســتی به مقام محترم 
اداره ملی غــذا و ادویه افغانســتان عارض 
و خواهــان  فروش امتیــاز دواخانه  خویش  
باالی محترم سنجر الدین سیفی فرزند نظام 
الدین ولدیت ایام الدین دارنده تذکره شماره 
) ۴۱۳۶۶-۰۹۰۰-۱۳۹۸ ( مسکونه اصلی 

والیت  کابل گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۵۴۱
 ***

اطالعیه تقرری
قرار است محترم سید بالل فرزند سیدجالل 
دارنده تذکره نمبر ) ۲۹۹۷۲( مسکونه فعلی 
ناحیه  ۴ در مربوطات شاروالی کابل بحیث 
دریــور تقرر حاصــل نماید اگر بــه دوایر و 
موسسات مســئولیت داشته باشند الی مدت 
یک هفته در ریاست مالی و اداری شاروالی 
کابل مراجعه نموده در غیر  آن حق شــکایت 

را نخواهند داشت.۴۵۳۸
 ***

اطالعیه مفقودی
یک قطعه کارت هویت  وکالت دفاع شماره  
۳۶۵۳ مورخ  ۸/ ۱۳۹۹/۱۰  مربوط محترم 
عبدالحفیــظ  فرزند عبدالحمید که شــماره 
متذکره نیز درج آن می باشــد مفقود گردیده 

است بناء از اعتبار ساقط می باشد.۴۵۶۰
 ***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه جــوار کار اتبــاع خارجی تبعه 
کشــور هندوستان به اســم  سوشانت هری 

چیکانی مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۵۷
***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه جــوار کار اتبــاع خارجی تبعه 
کشورهندوســتان به اســم  رایندار ناروکیار 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۵۹
***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه جــوار کار اتبــاع خارجی تبعه 
کشــور هندوستان  به اســم  لپیل موهاندارا 

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۵۶
***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه جوار کار اتباع خارجی تبعه کشور 
هندوســتان به اســم ملک فرزند عبدالروف  

مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۵۲
***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه جــوار کار اتبــاع خارجی تبعه 
کشــور هندوســتان به اسم  ســانتوش اتان 

مسکار مفقود گردیده اعتبار ندارد.۴۵۵۸
***

اطالعیه مفقودی 
یــک جلــد پاســپورت ســیاحتی دارای  
اقامه کشــور دوبی به اســم ذاکر الله فرزند 
اعتبــار  گردیــده  مفقــود  خواجه محمــد  

ندارد.۴۵۵۱
 ***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم احمد علی شــریفی فرزند میرزا 
یعقوب  ولدیت شریف دارنده تذکره نمبر  ) 
اصلی  مسکونه   )  ۱۳۹۸-۱۱۰۰-۴۵۵۷۸
والیــت دایکنــدی مالک دواخانــه حمید 
جاوید  واقع ناحیه ســیزدهم والیت کابل 
اداره ملی  به مقام محترم  طی درخواســتی 
غذا و ادویه افغانســتان عــارض و خواهان  
یــش  باالی  فــروش امتیــاز دواخانه  خو
محترم غالم ســخی بختیــاری فرزند فقیر 
حســین بختیاری ولدیت سید احمد دارنده 
تذکره شــماره )  ۱۳۹۹-۱۱۰۴-۵۴۰۲۴( 
 مســکونه اصلــی والیــت  وردک گردیده

 است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی 
مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانستان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۵۴۵
 ***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابــل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره په 
)۵( حوزه کــي د ) ۱۳ ( او یا تر هغه د دیرو 
خونو کور د قلعه واحد مڼځڼي ښوؤنځي لپاره 
اړتیا لري ، هغه کسان چي د یاد ښوؤنځي په 
سیمه کي دا ډول تعمیر ولري او وغواړی چي 
په کرایه قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه 
دي له خپریدو نیټي څخه تر ۲۱ ورځو پوري 
د کابل ښار پوهني ریاســت د تدارکاتو لوی 
مدیریت ته د څلورمی کارتي په سرای غزني 
سیمه کي وسپاري او شــرطنامه دي وګوري 

۴۵۶۱
  ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محترم یما فرزند ســیدال ولدیت اسدالله 
دارنــده جواز شــماره ۳۹۳۰مــورخ  ۱۱/۳ 
/۱۴۰۰  متصدی رهنمای معامالت ســیدال 
ناصــری  واقع ســیدال ناصــری ناحیه  ۱۷ 
شــاروالی کابل  خواهان فسخ جواز خویش 
گردیده است . بناء بعد از نشر اعالن رهنمای 
مذکــور فاقد اعتبار قانونی بوده هرگاه ادارات 
دولتی و  اشــخاص انفرادی باالی موصوف 
ادعــای حقوقی بــه ارتباط فعالیــت جواز 
مذکور داشته باشــند بعد از نشر اعالن الی 
یک هفته به ریاست انسجام ، بررسی و ثبت 
جمعیت هــا و احزاب – وزارت عدلیه اطالع 

دهند.۴۵۶۵
 ***

اطالعیه ضرورت خانه کرایی
ریاســت معارف شهر کابل جهت تدریس 
شــاگردان خویش در سال ۱۴۰۲ به خانه ها 
و تعمیرات کرایی در ســاحات ذیل ضرورت 

دارد:
۱-تعمیر ) ۲۸( اطاقه برای مکتب ابتدائیه 

قلعه نو  مربوط حوزه  هشتم .
۲-تعمیر ) ۳۰( اطاقه برای و یا بیشــتر از 
آن برای لیسه نســوان آقا علی شمس مربوط 

حوزه  هفتم .
اشــخاصی که در ســاحات مکاتب فوق 
همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند 
درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن 
الی مدت ۲۱ روز به مدیریت عمومی تهیه و 
تدارکات واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده 

شرطنامه را مالحظه نمایند۴۵۴۰
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان ، تانک 
تیل دولتــی ارزاق قیمت والیــت کابل را به 
طور قرار داد به کرایه میدهد.افراد ، اشخاص 
و شــرکت های که خواهش قرار داد را داشته 
باشــند ، درخواســت های خویش را اعتبار 
از تاریخ نشــر اعالن هذا الی ۲۱ روز کاری 
به شــرکت دولتی نفت و گاز افغانستان واقع 
کوتل خیرخانه ســپرده و خود شــان به روز 
معینه جهت اشــتراک در جلســه آفرگشایی 
مراجعه نمایند ، شــرطنامه را مالحظه کرده 

میتوانند ، تامینات اخذ میگردد.۴۵۳۶
 ***

اطالعیه داو طلبی 
به اســاس قــرار قضایــی نمبــر )190( 
ابتدائیــه  محکمــه   1390/05/19 مــورخ 
تجارتــی والیــت کابل و محضــر تاریخی 
1401/12/16هیئــات تطبیــق ، یک دربند 
حویلی مندرج قباله شرعی نمبر)7بر963( 
مــورخ 1387/03/20 اســمی ذاکرالله ولد 
ملک خــان واقع کارته پــروان ، که از طرف  
شــرکت کابل تریدنگ درمقابل اخذ قرضه 
میباشد،ازطریق  بانک  پشتنی  تحت تضمین 

داوطلبی/مزایده بفروش برسد.
بناًء اشخاص حقیقی وحکمی که تقاضای 
خریدآن را داشته باشند میتواننددرخواستهای 
خویش را  بعداز نشــراعالن درمدت )21( 
یوم به ریاست حقوق والیت کابل ومدیریت 
عمومی حصول قروض بانک بســپارند، وبه 
اطالع مسئولین شرکت کابل تریدنگ ومالک 
جایداد نیزرســانیده میشــود تــا درمجلس 
داوطلبــی حضور یافتــه و همچنان اجناس 
منقول موجــوده درجایــداد را انتقال نمایند 
،درغیــر آن مســؤلیت بعدی بــدوش بانک 

نخواهد بود.
د پښتنې بانک خبرتیا

د کابل والیت دلومــړی تجارتی محکمي 
نیټــې )190( ګڼې قضایی  د1390/05/19 

قرار او16 /1401/12 نیـټې د تطبیق پالوي د 
محضر په اساس،د ذکرالله دملک خان زوی 
په نامه یو باب حویلۍ چې د 1387/03/20 
نیټې )7/963( ګڼې شرعي قبالې درلودونکې 
ده او د کابــل والیــت په کارته پــروان کې 
موقعیت لري دکابل تریدنګ شــرکت د پور 
پر بنســټ دبانک تر تضمین الندې قرار لري 
د داوطلبی اومزایدی له طریقه پلورل کېږي. 
هغه قدرمن حقیقي اوحکمي اشخاص چې 
دپیریدلو غوښــتنه یې لري کوالی شي خپل 
غوښــتنلیک دخبرتیا له خپرېدو څخه تر 21 
ورځو پورې دکابل د حقوق ریاست او د بانک 
د پور ټولوني لوي مدیریت ته وسپاري. دکابل 
تریدنگ شرکت مسئولینو اومالک دجایداد ته 
خبر ورکول کیږي چې په داوطلبۍ اومزایدې 
جلســه کې ګډون وکړي او همــداراز خپل 
منقول توکي چې په جایداد کې شــتون لري 
هم ولېږدوي،تردې پرته به راتلونکی مسؤلیت 

د بانک پرغاړه نه وي. 4553
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
ریاســت امالک شــرکت انکشــافی ملی  
جایدادهای خویش را به شــرح ذیل به مدت 

۳ سال به عقد قرار داد می سپارد.
۱-موازی ۲ جریب و ۱۰ بسوه و ۳ بسواسه 
زمین شــامل ۸۰ باب دکان و غرفه واقع پل 

محمود خان ناحیه ۲ شهر کابل.
۲-دکان نمبر ۲ بالک ۵ شهرک خوشحال 
خان واقع ناحیه پنجم با مســاحت ۳۳ متر 

مربع. 
اشخاصی که خواهش عقد قرار داد جایداد 
های فوق را داشــته باشــند درخواست های 
خویش را بعد از نشر اعالن به مدت ۲۱ روز 
به شرکت انکشاف ملی واقع قصبه ناحیه ۱۵ 
شــهر کابل بسپارند . شــرطنامه را مالحظه 

نموده تضمین اخذ میگردد.۴۵۴۶
 ***

اطالعیه به کرایه دهی
ریاســت عمومی اجرائیوی نساجی افغانی 
یــک گنبد حمام دارای ۳۶ بــاب اتاق نمبره 
، سرای شــمالی ۵ باب دکان و ۴ باب اتاق 
فابریکه  مخروبه ملکیت خویش واقع جوار 
جنگلک مربوطه ناحیه هفتم شاروالی کابل 
را که در مســاحت مــوازی ۱۰۴۷ متر مربع 
اعمار گردیده است از طریق داوطلبی بکرایه 

میدهد.
اشــخاص حقیقی و حکمی و شرکت های 
که خواهان اشــتراک در داوطلبــی جایداد 
متذکره باشــند ، درخواست های خویش را 
از تاریخ نشــر اعالن الی مدت ۲۱ بیست و 
یک یوم به مدیریت عمومی خدمات شرکت 
دولتی نســاجی افغانی واقع سرک داراالمان 
کوچه مقابــل صالون عروســی کابل دوبی 
 اخذ 

ً
سپرده .شرطنامه را مالحظه تضمین نقدا

میگردد.۴۵۴۷
 ***

اطالعیه به اجاره دهی
بدین وسیله به تاســی از فقره ۲ ماده چهل 
ســوم قانون تدارکات به اطالع عموم افراد و 

اشخاص رسانیده میشود .
شــاروالی شــهر چاریــکار در نظــر دارد 
تهجائیی میوه و ترکاری شــرق لیسه نعمان و 
 مارکیت ترکاری را به مدت یک سال به اجاره 

میدهد.
بناء  به اطالع عمومی افراد و اشخاص واجد 
شرایط رسانیده می شود اگر خواهش مزایده 
را داشته باشند درخواســت های خویش را 
جهت اشــتراک گزاری در جلســه داوطلبی 
باز واخذ آفر به ریاســت شاروالی چاریکار 
بسپارند و خود شان الی مدت ۱۰ روز بعد از 
نشر اعالن غرض داوطلبی به شاروالی شهر 
چاریکار بخش قرار داد ها به ساعت ۱۰ قبل 
از ظهــر حاضر شــرطنامه را مالحظه نموده 

 اخذ میگردد.۴۵۵۰
ً
تضمین نقدا

 ***
اطالعیه لیالم

وزارت زراعت آبیاری و مالداری تعداد ۸۱ 
قلم رنگ های مختلف النوع پرنتر و ماشــین 
فوتوکاپــی و غیــره اجناس مــازاد ضرورت 
خویش را به تاریخ ۹-۱-۱۴۰۲ طور مزایده 

به لیالم میسپارد.
 اشخاص و موسساتیکه خواهش خریداری 
آنــرا داشــته باشــند از تاریخ نشــر اعالن 
درخواستی های شــانرا با فوتوکاپی تذکره و 
۱۵ فیصد تضمین به ریاســت اداری و زارت 

سپرده در روز لیالم حاضر گردند.۴۵۴۲
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گاز کاربن ...
اکثر افرادی که با این گاز مسموم می گردند، به موقع 
متوجه آن نمی شــوند.آنها نخست احساس خستگی 
شــدید  و خواب آلودگی مــی کنند،یکی از اعراض و 
عالیم  اولی مسمومیت با این گاز احساس سوزش در 
چشم هاست. اگر فرد مسموم شده بخواهد روی پاها 
بایســتد، یک حالت سرگیجه و تهوع به وی دست می 
دهد البته سرعت مســمومیت وابسطه به غلظت این 

گاز در داخل اتاق میباشد.
کاربن مونواکساید با نهی انزایم سایتوکروم اکسیداز 
سبب بی نظمی حرکات قلبی  وتخریب  نسج دماغ در 
اثر اسکیمی میشود. میزان عادی مسموم  کننده در اتاق 
»25ppm« حصه از یک ملیون در هشــت ســاعت 
اســت و اگر این سویه به 1200ppm )0.12 فیصد( 
برســد، برای حیات فوق العاده مضر می شود هر قدر 
شــدت و زمان معروضیت زیاد باشد، به  همان اندازه 

سرعت تسمم زیاد می شود.
اعراض و عالیم  مسمومیت 

 در افــرادی که بــه ســگرت اعتیاد ندارند ســویه 
کاربن مونو اکســاید در خون شــان کمتر از 3% کل 
هیموگلوبین به مالحظه میرسد این در حالی است که 
در افرادی که اعتیاد به دخانیات دارند سویه آن به %10 
رسیده میتواند. در فیصدی 20 تا 30 دلبدی و استفراغ 
درفیصــدی  30 تا 40 تکی کاردی در ســویه بیش تر 
از 40 – 50 آن ســبب تسمم آشکار می شود در  سویه 
بیشــتر از 60  فیصد ، شخص بطرف بیهوشی و کوما 
و در غلظت های 70 % ســبب مرگ میشود )احتمال 
وقــوع مرگ در غلظت های کمترنظــر به افراد موجود 
میباشد(. سردردی و دلبدی شکایت عمده مسمومین 
را تشکیل میدهد  .مشکالت عصبی ناشی از اسکیمی 
)هیپوکسیک دماغی( در تســمم با گاز قابل مالحظه 
میباشــد. مانند حمالت  صرع )مرگی (و پارکینسون، 
علت عمده مــرگ در حالــت حاد اریتمــی قلبی و 

انحطاط تنفسی است.
تشخیص تسمم با گازکاربن مونو اکساید بعد ازمرگ 
بامعاینات البرتواری و تغییرات مقدم میتی در معاینات 
ظاهری جسد با تثبیت لکه میتی به رنگ سرخ آلبالویی 
و یا رنگ سرخ روشــن صورت میگیرد. و درمعاینات 
اتوپسی )معاینات داخلی جســد ( تغییرات در نسج 
دماغ و عضله قلب  (میوکارد نکروز) مشاهده می گردد 
. در معاینات البرتواری معاینات خون شریانی ، مقدار 
کسیجن منحل در پالسما  از روی سویه فشار قسمی  آ
کسیجن تعیین میشود؛ کاربوکسی هموگلوبین  سویه آ
در افزایش ســویه کلســترول در جدار شــراین عامل 

مساعد کننده در افراد بخاطر سکته قلبی میباشد.
تداوی تخصصی

 اکثرا مســمویت ها نیازبه تداوی عاجل میداشــته 
باشند .  به مسمومت و حاالت بیهوشی ناشی از کاربن 
 استفاده از یک ماسک بخاطر تطبیق 

ً
مونو اکساید ، فورا

کســیجن 100 %وتداوی الی نزول سویه کاربوکسی  آ
هموگلوبین بــه زیر 5% ادامه میابد . برعالوه این افراد 
به اتاق های مخصوص جا داده می شــوند که در آنها 
کســیجن خالص محیطی ادامه می دهند.  به تنفس آ
این اقدام سبب تسریع بیرون شدن گازمونواکساید از 
خون می گــردد. تداوی عرضی درمریضان با اختالج 
و دلبدی بشکل تداوی ســببی بوده و با اخذ معاینات 
ECG و  EEGبه  صورت مداوم برای چند ساعت بعد 
از مسمومیت ادامه مییابد. باید مریض با وجود شواهد 
بهبــود حالت کلینیکی به مدت 6 – 8 ســاعت تحت 

مراقبت قرار گیرد.
محققان در آزمایشگاه ها با استفاده از نورو گلوبین 
، انتی دوت  برای مقابله با ماده ســمی در بدن ساخته 
اند این ماده یک نوع پروتینی اســت که در ساختمان 
مغز و شــبکیه چشــم دریافت میگردد که با اتصال به 
اکســیجن و نایتریک اکساید رابطه های کمییاوی گاز 
ســمی کاربن مونو اکســاید را تغیر داده و از پیشرفت 
پروسه تســمم جلوگیری میکند این تجارب در حال 
آزمایــش باالی حیوان تجربوی البرتواری بوده که 87 
فیصد باعث نجات شان از مسمومیت شده بوده اند .

منابع
۱- پزشــکی قانونــی گــودرزی فرامــرز 1377 ، 
انتشــارات انشــتین جلد دوم ایران  )123ص( فصل 

ششم مسمومیت ها 
۲- تقدســی نژاد، فخرالدین )۱۳۸۶(، سم  شناسی 
بالینی و مسمومیت ها، تشخیص و درمان، چاپ اول، 

تهران: موسسه نشراتی آبنوس.
نحوه استفاده ازضربات ....

فوتبالیست هایی وجود دارند که   متأسفانه هنوز هم 
اجرای ضربه توسط سر را به درستی نمی دانند. شاید 
یا  زمینه  این  در  کافی  آموزش  عدم  علت  به  امر  این 
عدم درک اهمیت ضربه سر می باشد. به همین علت 
تمرینات را شروع و مبانی اصلی و اولیه ضربه سر را 

درک کنید .
یک فوتبالیست خوب با اجرای ضربه سر می تواند به 
راحتی حمله کند. ضربه سر کیفیت سرعت تیم را باال 
می برد. با استفاده از سر دقایق گران بهای خود را در 
رسیدن به توپ بر روی زمین ذخیره می کنید. موارد 
بسیاری از ضربات سر در مسابقات پیش می آید. شما 
پرشی ضربه  و  دویدن  ایستاده،  از حاالت  توانید  می 
سر را اجرا کنید. توپ نیز توسط اجرای ضربه به جلو، 

عقب، پهلو و یا ارتفاعات مختلف رانده می شود .
شما می توانید حرکت پرشی سر از عقب به مقابل برای 
اجرای ضربه سر را نیز فرا بگیرید. از کاربرد این روش 
پرشی به خود راه ندهید زیرا اگر آن را به طور صحیح 
از  استفاده  بینید.  نمی  ای  صدمه   

ً
مطمئنا بگیرید  یاد 

پیشانی به این علت است که توپ به قسمت جلوی 
سر صدمه ای وارد نمی آورد. در روش ضربه از حرکت 

عقب و پیش باید طریقه محافظت از خود را که توسط 
بازوان در حین افتادن بر روی زمین صورت می گیرد 
با  فرا بگیرید. برای آموزش بدون توپ ، به تنهایی یا 
افراد دیگر تمرین کنید. در ابتدا باید اجرای ضربه سر را 
از حاالت ایستاده، دویدن و پرشی را فرا بگیرید. پس 
از مسلط شدن در این تکنیک، می توانید به یادگیری 
سایر روش های فوتبال بپردازید. الزم است تمرینات 
ادامه دهید زیرا این عمل جزء  خود را به طور مداوم 
فعالیت های پیچیده ای است که در آن تقریبا از تمام 

عضالت بدن استفاده می شود .
اید  کرده  سر  ضربه  و  پرش  یادگیری  به  شروع  اگر 
بر  اگر  کنید.  استفاده  پا  دو  هر  از  که  نکنید  فراموش 
در  را  چپ  زانوی  باید  شوید  بلند  راست  پای  روی 
الزم  اوقات  گاهی  کنید.  خم  قدرت  افزایش  جهت 
است که برای بلند شدن از زمین هر دو پا را بکار برید. 
زمانی که توسط هر دو پا از روی زمین بلند می شوید 
بازوان و نیروی کشش بدن نیز به شما کمک موثری 
اینکه پاهای شما زمین را ترک کنند  از  . قبل  می کند 
بازوی خود را در پشت سر قرار دهید. سپس در لحظه 
امر هیچ  این  بیاورید.  باال  و  به جلو  را  بازوها  پرش، 
گونه نیروی جنبشی به پرش شما اضافه نمی کند . این 
تاکتیک ها را تمرین کرده و قدرت الزم برای رسیدن به 

توپ بدست آورید .
شاروالی کابل، خواستار ...

 از طریــق کرایه دهــی جایداد های ایــن نهاد و 
محصول خدمات شــهری تمویل می شود که نباید 
افراد حکمی و حقیقــی در پرداخت آن، بی اعتنایی 

و یا غفلت کنند.
وی از افراد حکمی و حقیقی که از سالیان قبل، از 
این نهاد باقیدار اســتند، تقاضا کرد که هرچه زود تر 
حساب شــان را تصفیه کنند . نمایندگان اداره هایی 
که اعضای این کمیســیون اند٬ متعهد به همکاری با 

شاروالی کابل، شدند.
سیستم صحی کشور ...

شماری از نهادهای کمککننده داخلی، خارجی و 
متخصصان که در بیرون از کشور فعالیت میکنند از 

همکاریشان   در این بخش اطمینان دادند.
مسوالن وزارت صحت عامه به تمام اشتراککنندگان 
اطمینان میدهند که امکانات زندگی و آمادهســازی 

ضروریات صحت را برای شان مهیا میسازند.     
د هلمند – کابل ترمنځ...

خپل فعالیتونه کوي.
د هغه په خبره، د اســالمي امارت په راتګ ســره 
تراسپورټي آسانتیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوې او 
پر لویو الرو د غیر قانوني پیســو د اخیستلو مخه هم 

نیول شوې ده.
ورته مهال د یاد شــرکت د هلمند څانګې مسوول 
عبدالهــادي هلمند وویل، چې دغه بســونه یې تازه 

هېواد ته راوارد کړي، چې ګڼې آسانتیاوې لري.
اخــوا د هلمنــد اوســېدونکي او یو شــمېر موټر 
چلوونکي د یادو بسونو پر فعالیت خوښي ښیي، خو 

د دغې لویې الرې د جوړولو  غوښتنه کوي
ځوانان دې هېواد کې پاتې ...

ورته مهال په دې غونډه کې د کونړ مرســتیال والي 
عبدالله حقاني ځوانان د ســبا واکداران او مسوولین 
یاد کړل او له هغوی یې وغوښــتل، چې د خپل هېواد 
پــه آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي، ترڅو د نورو 

سره سیال شو
په همدې حــال کې د کونــړ د اطالعاتو او کلتور 
ریس مولوي نجیب الله حنیف وویل، چې اسالمي 
امارت د اسالمي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې 
ځوانانــو ته د زده کــړو او کار زمینې برابرولو ته ژمن 

دی.
د غونډې په پای کې آزاد بحث ترســره شــو، چې 
په کې د ګڼو ځوانانو پوښــتنو ته د قاري محمد یونس 

راشد له خوا ځوابونه ورکړل شول.
د کندهار په دامان ولسوالۍ ...

وروستیو کي د دامان ولســوالۍ یادو اړمنو کورنیو 
د افغانســتان اسالمي امارت له مشــرانو او همکارو 
موسساتو څخه ځانګړې مننه وکړه، چي له دوی سره 

یې د خوراکي توکو مرستي وکړې. 
دستگیری 33 تن در ...

 بازداشت نموده و همچنان ۹ تن دیگر را در پیوند 
به ســرقت، قتل و فــرار از منزل در جریان ســه روز 
گذشته از مربوطات ولســوالی های شولگره، بلخ و 

نهرشاهی این والیت نیز بازداشت کرده اند.
شفاخانه ۳۰بستر امراض ...

 غور، ســرپل، میدان وردک، پروان، ســمنگان و 
بغالن مریضان شــان را در بامیان می آورد از همین 
جهــت ضرورت بود یک شــفاخانه انتانی جدا گانه  
ایجاد گردد تا از فشار کار باالی شفاخانه والیتی کم 

گردد و سهولت بشتر برای مریضان ایجاد گردد.
   مولوی سرحدی ، والی  والیت بامیان  از زحمات 
و تالش های بجا و شایسته ی بخش صحت و تمویل 
کننده های این پروژه  سپاســگزاری نمــوده  اظهار 

داشت :
یگانه راه  سر بلند زیســتن و نتیجه بخش دراجراء 
امور این اســت  کــه اخوت و بــرادری ، همدلی و 
فرهنگ همدیگر پذیری را میان مردم ترویج بسازیم 
و از تبعیض و قوم پرستی ها  نه تنها در بخش صحت 

بلکه در همه امور  به دور باشیم .
  آقای  ســرحدی ، از  ریاســت صحت عامه ، و 
ســازمان صحی جهــان ، خواســت ؛ توجه ژرف 
در قســمت رشد سیســتم صحی  داشــته باشند، و 
زمینه تداوی بهتر در داخل کشــور  فراهم گردد تا از  
سرگردان شدن مریض ومریضداران که مجبور است 
برای درمان به پشــت در   کشور های همسایه برود 

جلوگیری به عمل آید.
تولید قالین ۲۵ درصد ...

 اشتراک کنیم.«
در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی 
وزارت اقتصاد، میگوید که برای پشتیبانی از صنعت 
قالینبافی در افغانستان، باید از واردات بیرویهی قالین 

جلوگیری شود.
او میافزایــد: »اگــر مــا از صنعــت قالینبافــی و 
سرمایهگذاری در این بخش حمایت نکنیم، ممکن 

این صنعت در سالهای آینده با رکود روبهرو شود.«
با این حال، مســئوالن وزارت صنعت و تجارت، 
میگویند که به مشکالت اتحادیهی نامبرده رسیدگی 

خواهند کرد.
در همین حــال، مولوی قدرتاللــه جمال، معین 
وزارت صنعــت و تجــارت، میگویــد: »ما تالش 
داریم کــه تعرفههــای گمرکی را کاهــش دهیم. از 
مــردم میخواهیم کــه از تولیدات داخلی اســتفاده 
کننــد و همچنان به مشــکالت اتحادیهی مولدین و 

صادرکنندگان قالین افغانستان، توجه میکنیم.«
بر اســاس معلومات وزارت صنعــت و تجارت، 
امســال یک میلیون تن با صنعت قالینباقی ســرگرم 
کار بوده و قالینبافان، توانسته اند ۸۰۰ هزارمتر قالین 

ببافند.
رونق صنایع دستی ...

“به تعداد ۲۵ شاگرد دارم که ماهانه پنجهزار افغانی 
برای آنان میپردازم. تقریبا اکثر آنان محصالن پوهنتون 

و شاگردان مکتب استند.”
فریبا میافزاید که پس از هفت سال تجارت، اکنون 

صاحب یک میلیون و 300 هزار افغانی میباشد.
به کارگاه یک خانم دیگر میروم و آنجا با شبانه سینا، 
مسئول کارخانه وارد گفتوگو میشوم.  او میگوید که در 
این کارگاه تزیینی به تعدد ۱۲ شاگرد مصروف کارند.
“در کارگاه ما بیشــتر شاگردان مکتب و محصالن 
پوهنتون هســتند. ماهانه برای آنــان ۳۵۰۰ افغانی 

میدهیم. به امید روزی که شرایط بهتر شود.”
با این همه مســئوالن در اتاق تجارت زنان در زون 
غرب میگویند که قرار است برای رشد تجارت زنان 
و بازاریابی تولیدات آنان، نمایشــگاهها و برنامههای 

ارتقای ظرفیت برگزار گردد.
بهناز ســلجوقی، معاون اتاق تجارت زنان در زون 
غرب گفت که قرار اســت در سال جدید خورشیدی 
بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی و محصوالت زنان 

برگزار گردد.
“از زمان رویکار آمدن امارت اسالمی تاکنون ما سه 
مرکز تجارتی را برای زنان افتتاح کردیم. اتاق تجارت 
پالن دارد که در شــروع ســال جدید یک نمایشگاه 
بزرگی را داشته باشد و در کنار آن برنامههای ارتقای 

ظرفیت نیز خواهیم داشت.”
به گفتۀ زنان تجارت پیشــه، پس از رویکار آمدن 
امارت اســالمی ســه مارکت زنانه در والیت هرات 
افتتاح و تالش ها جریان دارد تا زنان بیشتر به کارهای 

تجارتی مشغول شوند.
د ماشومانو لپاره د ملګرو..

 نقدي مرسته ترسره کړي .
د نوموړي په وینا دغه مرستې هغه کورنیو ته ورکول 
کیږي چې د بې وزلۍ له امله یې ماشومان له زده کړو 

بې برخې کیږي او شاقه کارونو ته مخه کوي .
د هغه په خبره په یادو مرســتو کې هرې کورنۍ ته 
)۴۰( څلویښــت امریکایې  ډالرو معادل افغانۍ  په 
میاشــتني ډول ورکول کیږي، چې دغه مرستې به یو 
کال دوام وکړي او په درې قسطونو کې به ترسره شي.

د نورستان والي ښــاغلي الحاج حافظ محمد اغا 
حکیم  د یونیســف د مرستو څخه د مننې ترڅنګ د 
زده کړو په برخه کې د یادې ادارې مرستې ارزښتمنې 
وبللــې او ورڅخــه یې وغوښــتل چې د مســلکي 
ښوونکو په روزنه،د ښوونځیو د ودانیو په جوړونه  او 
نورو اړینو برخو د نورســتان والیت د پوهنې د برخې 

سره همکاري وکړي.
ښاغلي حافظ صاحب همداراز روغتیا،رغونې او په 
ځانګړي توګه د کامدېش او کشتوز د بېځایه شوو د بیا 
مېشته کېدنې په پروسه کې د اسانتیاو په برابرولو کې 

د یونیسیف د همکاریو غوښتنه وکړه.
په دې ناســته کې د کډوالو، پوهنې، عامې روغتیا 
او کلیو او پراختیا ریاســت مسؤلینو د منظم پالن په 
اســاس په اوړونده برخو کــې د دې والیت د خلکو 

ستونزې له یاد پالوي سره شریکې کړې.
د نورســتان والیت د عامې روغتیــا رئیس مولوي 
نقیب الله نوري د صحت اړوند ستونزو باندې خبرې 
وکړې او د یادې ادارې مســؤلینو تــه یې د روغتیا په 
برخه کې د دغه والیــت محرومیتونه په ګوته کړل . 
د کلیوپراختیــا رئیس مولوی احســان الله ابو احمد 
او د کډوالــو چارو ادارې رئیــس مولوی دین محمد 
مســتغني هم په دغه والیت کې د یونیسف له خوا په 
روانو پروژو او د کډوالو په برخه کې خپلې غوښــتنې 

شریکې کړې . 
د یونیســف مســؤلینو د والیتي ادارې د همغږۍ 
ســتاینه وکړه او زیاته یې کړه، چې نورســتان والیت 
د دوی پــه لومړیتوبونو کې شــامل دی او دوی به د 
چارواکو وړاندیزونه د اړونده مســؤلینو سره شریک 

کړي. 
کوریای جنوبی در قسمت ...

 ادامه خواهد داد و همکاری های الزم را در زمینه 
آموزش حرفه یی به خانواده های بی سرپرست ارائه 
خواهــد کرد و همچنان تــالش داریم که توجه  نهاد 

های کمک رسان را بیشتر به افغانستان جلب کنیم. 
چهار استوپه در ننگرهار ...

 »اگر بازســازی شــود، این فایدهاش خواهد بود 

که گردشــگران به اینجــا رو خواهنــد آورد. پیروان 
بودیزم خواهند آمد و از یادگارهای گذشته، تاریخی 
و عقیدتــی دیــدار خواهند کرد.« ریختــن روبهرو 
استند. نور محمد حنیف، رییس اطالعات و فرهنگ 
ننگرهار گفــت: »در آینده این اســتوپهها را طوری 
خواهیم ســاخت، چگونه که در گذشته ساخته شده 
بودنــد، تا گردشــگران داخلی و خارجــی که اینجا 

میآیند، از آن لذت ببرند.«
از سوی دیگر، باشندگان محل میگویند که شمار 
این اســتوپهها نزدیک به ۴۰ بود، اما بیشتر این اثرها 
به گونه کامل نابود شــده اند و تنها نشانههایی از آنها 

به جا مانده اند.
 شــکرالله، باشنده ولسوالی ســرخ رود-ننگرهار 
گفت: »ســی و هشــت یا ســی و نه تپه که از زمان 

کودکی ما است و ما آن را حساب کرده ایم.«
عبدالغفار، باشنده ولسوالی ســرخ رود-ننگرهار 
گفت: »این استوپه نیز مانند آبده تاریخی دیگر بود، 
چونکه این بــه گونه کامل فروریخته اســت، اگر به 
استوپه نیمه فروریخته دیگر توجه نشود، بر سرنوشت 

استوپهی دیگر دچار و خراب خواهد شد.«
باشــندگان محل میگویند که در جریان جنگهای 
پسین، کاوشــهای خودســرانه در اینجا انجام شده 
اند. آنان میافزایند که اگــر این بازماندهها  مرمت و 
بازسازی شوند، شمار گردشگران در این جا افزایش 

خواهند یافت.
برات مالخیل، باشــنده ولسوالی سرخ رود گفت: 
»مردم آمده بودند، کنــدن کاری کردند، آن را از باال 
سوراخ کرد، ُچقری را که فعلن میبینید، پایان رفتند، 
مثل گندم چیــزی بود اما چیزی دیگری به دســت 

نیاوردند.«
شاه زمان، باشنده دیگر ولسوالی سرخ رود گفت: 
»این باید بازسازی شود تا به بیکارهای این روستا کار 
پیدا خواهد شد، مزدوری پیدا خواهد شد. به دولت 
نیز مفید خواهد بود، چون به گونهی موزیم ســاخته 

شود.«
اســتوپهها در ننگرهار به گونه مشــابه طراحی و 
ســاخته شده اند، در ســاخت آن از ِگل و سنگ کار 

گرفته شده است و بلندی آنها تا شش متر میرسد. 
این استوپهها در نزدیک تپهی سبزآباد ساخته شده 
اند، چهار ســال پیش هنگام کندن کاری در این تپه، 

چندین اثر تاریخی از دوره بودایی بدست آمده اند
د ۳۵.۵ میلیونه افغانیو په ...

 د اوبو چیک ډیمونه)ذخیــروي( بندونه چې د ۹ 
میاشــتو په موده کې یې کارونه بشــپړ او په ځانګړو 

مراسمو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شول.
د دغه پروژو د ګټې ســپارلو پرمهال د والیت والي 
الحاج محمــد عمري ولســونو ته د دغــه پروژو د 
بشپړېدو د مبارکۍ ترڅنګ وویل: نن د خوښۍ ځای 
د چې د والیــت په کچه د اوبــو د ذخیروي بندونو 
پنځه پروژې په بېالبېلو ولســوالیو کې ګټې اخیستنې 
ته سپارو، نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ اسالمي امارت 
مشــران او والیتي ادارو په بشــپړه ژمنتیا سره د هېواد 
ابــادۍ لپاره کار کوي او خلکو تــه کاري فرصتونو د 

برابروي.
دغه راز ښــاغلي عمري زیاته کړه: والیت مقام له 
اړونده سکتوري او تخنیکي ریاستونو سره په همغږۍ 
پــه را روان ۱۴۰۲ لمریز کال کــې پالن لري چې د 
والیت په کچه په لرې پرتو ولســوالیو او ســیمو کې 
۲۰ د اوبــو ذخیروي بندونه جــوړ کړي، همدارنګه 
د بزګرانو او ولســي خلکو په همکارۍ د اوبو د ښــه 
مدیریت په موخه له لویو ویالــو او کانالونو څخه د 
ورخونو جوړولــو ګټوره طرحه چې د والیت مقام، د 
کرنې، کلیو او بیارغونې ریاســتونو لخوا جوړه شوې 

عملي کړو.
هالل احمر افغانی از ثبت ...

 داخلی معرفی کردیم که ُنه تن آنان را به پاکستان و 
بقیه را در کابل به شش شفاخانه فرستادیم. مسئوالن 
سازمان همکاری اسالمی به ما وعده داده اند که در 
قسمت درمان بیماران با ما همکاری خواهند کرد که 
این روند تکمیل و بعد عملی میشود. این زمان میبرد 
و هنوز کسی وعدهی مطلق به همکاری نداده است. 
نزدیک به یازده هزار ]کودک مبتال به سوراخ قلب[ در 

ماه پیش ثبت شدند که منتظر درمان اند.«
نسرین، باشندهی کابل که کودکش از دو سالونیم 
به این سو از بیماری سوراخ قلب رنج میبرد، میگوید: 
»زیاد سینهبغل میشد و شیر نمیخورد؛ فکر کردم که 
سینهبغل است، هیچ خوب نشد و دستها و پاهایش 
همیشه سرد میبود و سبز میشد. به شفاخانهی صحت 
طفل بردیم و ســوراخ قلب تشــخیص شد و ما را به 

سرهمیاشت/جمعیت هالالحمر معرفی کردند.«
در همین حال، پزشــکان، آلودگــی هوا، تغذیهی 
ناکافی مادران حین بارداری و ازدواجهای خانوادگی 
را، مهمترین دلیلهای ابتال به سوراخ قلب در کودکان 

عنوان میکنند
عبدالحــق قاضیزاده، پزشــک در بخش داخلهی 
عمومی در شــفاخانهی باختر، میگوید: »ســوراخ 
قلب دالیل مختلف دارد؛ مانند استفادهی داروهای 
غیرمجــاز در دوران بــارداری، ازداوجهای فامیلی، 
کمخونــی که مــادران در دوران بــارداری از غذای 
درســت و کافی استفاده نمیکنند و این حرکات قلبی 
و سوراخ قلب را به میان میآورد. باروت در هوا و مواد 

انفجاری که بر رشد جنین بسیار تأثیر دارد.«
ایــن در حالی اســت کــه مطیعالحــق خالص، 
سرپرســت دفتر جمعیت هالالحمــر افغانی، روز 
گذشته در دیدار با سرپرست ســفارت بریتانیا برای 
افغانستان، در قطر، گفته که برای درمان کودکان مبتال 
به سوراخ قلب در افغانستان، به هزینهی زیادی نیاز 

است.
سخنی در حقوق مساوی...

 تصور کنید پسری جوان همراه با مادرش در سفره 
صبحانه نشســته باهم صرف غذا میکند، مقداری از 
ماســت، دو قرص نان گرم، دو گیالس چای سبز و 
یک گیالس آب جوش در ســفره هموار شده است، 
مرد جوان ماست و یکنیم نان را بعد دو گیالس چای 
ســبز را صرف میکند، اما مادرش نیــم نان را با یک 

گیالس آب جوش.
در این مثال فرضی نصیبی که از سفره برای هر فرد 
رسیده تفاوت آشکار دارد، اما این تفاوت به هیچوجه 
بستگی بهجنسیت آنان ندارد زیرا مادر این مرد جوان 
به سن پیری رسیده و اشتهای کمتر از مرد جوان دارد 
یا نسبت مریضی از بعضی غذاها پرهیز است، بلی 
در صورتیکه مادرش به علت اینکه از جنس زن است 
حق ندارد یک قرص نان کامل را همســان با پسرش 
نوش کند، آنگاه حق بــه جانب معترض خواهد بود 
اما بحث حقوق مساوی و شرر اندازی، ماهی گرفتن 

و آب آلوده کردن است و بس.
با غرس یک نهال ...

  محل درگیری و رویارویی بوده است، لذا درختان 
سرسبز آن ها نیز مثل ساکنان شان قلم شده و به این 
در  یا  رسیده،  ثمر  به  درخت  اصله  هزاران  صورت 
میان آتش و گلوله سوخته و یا هم توسط غارتگران 
از بیخ و بن بیرون کشیده شده است واز جانب دیگر 
افزایش جمعیت در روستاها و عدم توسعۀ زراعت 
شده  مردم  میان  در  فقر  گسترش  باعث  دهات،  در 
و فرار بی وقفۀ آن ها از دهات به سمت شهرها را در 
پی داشته است. به این ترتیب، در شهرها  که نسبت 
پاک  و  صاف  هوای  به  ضرورت  دیگر  جای  هر  به 
شده  بیشتر  جمعیت  تراکم  روز  هر  گذشت  با  دارد 
و به همان پیمانه، آلودگی هوا نیز بیشتر شده است. 
این در حالی است که بسیاری از شهرهای کشور، 
 شهر کابل، از این بابت با مشکل بسیار 

ً
مخصوصا

بزرگی رو به رو می باشد. .
مزدحم،  شهرهای  برای  کشور ها،  دیگر  دولت های 
نهال شانی  به  جاده ها  کنار  در  که  این  بر  عالوه 
می پردازند، برای آن ها کمربندهای سبز نیز در نظر 
از  افغانستان  شهرهای  در  درحالی که  می گیرند، 
ایجاد کمربندهای سبز نیز خبری نیست واگر نهال 
هم غرس می شود  توجه جدی به آنها نمی شود این 
دارند،  پرورش  به  ضرورت  غرس،  از  بعد  نهال ها 
درحالی که دربسیاری جاها بعد از نهال شانی یکی 
دو بار به آن ها آب داده می شود، اما دوباره نه کسی 
آبی  قطرۀ  نه  و  می کند  نظارت  و  حفاظت  آن ها  از 

می بینند.
دولت،  وظایف  اساسی ترین  از  یکی  بنابراین،   
 شاروالی ها  و مردم این است که متناسب 

ً
مخصوصا

با میزان جمعیت، به پاکی و صفایی هوای شهرها نیز 
توجه کنند و این نا ممکن است تا بدون غرس نهال 
و پرورش درخت در شهرها به هوای پاک و محیط 

سالم دست یافت.
حال که در سراسر کشور روزهای نهال شانی

 فرا رسیده است، اگر هر شهروند یک نهال را غرس 
میزان  و  سرسبز  آینده،  سال  پنج  تا  افغانستان  کند، 
قابل مالحظه ای خواهد  کاهش  آن  در  هوا  آلودگی 
با  را  نو خورشیدی  بهتر است سال  بنابراین،  یافت. 
غرس نهال آغاز کنیم تا آیندۀ سرسبز و کشور زیبا و 

خرم داشته باشیم.
...بیشترخوراکیموادبهای

مواد مورد نیازشان را خریداری کنند.
عبدالســالم جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت 
صنعت و تجارت، در این مــورد می گوید: »در 
بازار نرخ مــواد خوراکه پایین آمده، چنانچه دیده 
می شود یک بوری آرد ســال گذشته باالتر از دو 
هزار و پنجصــد افغانی بود و حالــی به ۱۸۵۰ 
افغانی رســیده و هم چنان قیمــت روغن و برنج 

پایین آمده است.«
در همین حال، اتاق تجارت و ســرمایه گذاری 
نیز گفته اســت که قیمت ها بیش تر از این کاهش 

خواهد یافت.
میرویس حاجی زاده، عضو سکتور خصوصی، 
گفته اســت: »آرزوی ما این اســت که کمیته ها 
نظارت بیش تر داشته باشند چون این بسیار مهم 

است.«
برعالوه، باشندگان کابل می گویند که در قیمت 
آرد، روغن، گاز و بوره تغییراتی آمده اما امیدواراند 
که بیش تر از این کاهش یابد زیرا مردم هنوز توان 

خرید مواد مورد نیازشان را ندارند.
محمد اســلم، باشــنده کابل، گفت: »شــکر 
است، حالی یک کمی ارزانی شده و امید داریم 

که ارزان تر شود.«
در حــال حاضر، یک بــوری آرد ۵۰ کیلویی 
بــه ۱۹۰۰ افغانی، روغــن ۱۰ کیلویی به ۱۰۵۰ 
افغانی، هفت کیلو بوره به ۴۰۰ افغانی، یک کیلو 
گاز به ۵۸ افغانی و یک لیتر تیل پترول هم به ۶۶ 

افغانی در بازارهای کشور به فروش می رسد.
شــماری از تاجران نیز گفته اند که قیمت های 
مواد خوراکی و نفتی در بازارهای جهانی کاهش 
نیافته است اما تالش ها جریان دارد تا قیمت مواد 

اولیه در افغانستان کاهش یابد.
به باور آگاهان، هرگاه قیمت ها در بازار از سوی 
نهادهای حکومتی نظارت جدی شود، قیمت ها 
بلند نخواهد رفت زیرا در گذشــته فروشــندگان 
بهای مواد اولیه را بلند می بردند و نظارتی هم در 

این مورد وجود نداشت



ژمنــې پــه اســاس )۲۴۰۰۰( 
څلورویشــت زره کورنیو ســره د 
یوکال له پاره نقدي مرســتې کوي. 
د یادې ادارې لوړ پوړو مســؤلینو 
پرون  نورستان والیت ته سفر وکړ 
او د دغــې والیــت د والي الحاج 
حافــظ محمدآغا حکیم ســره په 
یو ځانګړي مجلــس کې یې دغه 

څرګندونې وکړې . 
د نورســتان والي ښاغلي الحاج 
حافــظ محمدآغاحکیــم د یادې 
ادارې مسئولینو ته د ښه راغالست 
ترڅنګ هغوې ته د هر رازهمکارۍ 

ډاډ ورکــړ او ویــې ویــل: چې د 
تیرو کلونو کې  په  نورستان والیت 
د حکومتونــو د پاملرنې څخه بې 
برخې پاتې شوې دی او په ر غنیزه 
او پوهنیزه برخه کې د نورو والیتونو 
څخه وروسته پاتې دی او ال زیاته 

پاملرنه ورته په کار ده.
د یونســیف ادارې د ختیځ زون 
عمومــي مســؤل ابراهیــم کانتي 
وویــل: چــې دوی غــواړي زده 
کړو ته د تشــویق په موخه د دغې 
 والیت )۲۴۰۰۰( څلرویشت زره 
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با پیــروزی امارت اســالمی، 
رجــوع بــه صنعــت قالین بافی 
در کشــور، افزایش یافته اســت 
دلیل  بــه  بیش تر شــهروندان  و 
به  ازدست دادن وظیفه های شان، 

این صنعت رو آورده اند.
مسئوالن در اتحادیه ی مولدین 
و صادرکنندگان قالین افغانستان، 
قالین  تولید  امسال  که  می گویند 
در کشور ۲۵ درصد افزایش یافته 
است؛ اما به دلیل حضورنداشتن 

افغانستان در بازارهای بین المللی، 
قالین افغانستان به نام کشورهای 

دیگری به فروش می رسد.
معــاون  نــوری،  نوراحمــد 
اتحادیه ی مولدین و صادرکنندگان 
 قالیــن افغانســتان، می گویــد: 
»۲۵ درصــد تولیــد قالیــن در 
یافته است.  افزایش  افغانســتان، 
قالین افغانستان به گونه ی دست  اول 
به فروش نمی رسد و نمی توانیم در 

بازارهای بین المللی          ص7

شماری از زنان تجارت پیشه در 
هرات تالش دارند  تاصنایع دستی 
زنان را بیشتر رونق دهند. از سویی 
هم مسئوالن در اتاق  تجارت زنان 
در زون غــرب از پالن های شــان 
در زمینه رشــد تجارت زنان سخن 

می زنند
زنان تجارت پیشــه در هرات در 
تالش مصروف کــردن زنان خانه 
نشین در بخش صنایع دستی استند. 
به گفتۀ آنــان زنان زیــادی در این 
والیت به تجارت و صنایع دســتی 

روی آورده اند.

فریبا صدیقی که از هفت ســال 
به  اینســو مصروف تجارت است، 
می گوید که در اولین قدم تجارت 

را از ده هزار افغانی شروع کرده، اما 
رفته رفته سرمایه ی وی افزایش یافته 

است.                       ص7

مسووالن ریاســت اطالعات و 
می گویند  ننگرهار  والیت  فرهنگ 
که پیشینه ی این استوپه ها به پیش 
از اســالم، به دوره بودایی می رسد 
و در گذشــته به علت رویدادهای 
طبیعی و کاوش های خودســرانه، 
زیان دیده اند. سیدامرالله امید، آمر 
فرهنگ ریاست اطالعات و فرهنگ 

ننگرهار گفت:                  ص7

مســئوالن در دفتــر جمعیــت 
هالل احمــر افغانی، می گویند که 
در سال روان خورشیدی، بیش از 
۷۰۰ کودک مبتال به سوراخ قلب 
در کشور، درمان شده یا زیر درمان 
قرار گرفته انــد. کم بود امکانات و 
هزینه  برای درمان، همواره یکی از 
چالش های فــراراه درمان کودکان 
مبتال به سوراخ قلب در کشور بوده 

است.
عرفان الله شرف زوی، سخن گوی 
افغانی،  هالل احمر  جمعیت  دفتر 

می گوید: »امســال ۷۰۷ تن را به 
شفاخانه های                   ص7

په میــدان وردګ والیت کې د 
ســیندیزې حوزې په چوکاټ کې 
د DRC نړېوالې مؤسسې په مالي 
مالتــړ د کار په بــدل کې د نغدو 
پیسو د ویش پرګرام تر چتر الندې 
د ۳۵.۵ میلیونه افغانیو په ارزښت 
دوه په نرخ، یو په مرکز میدانښار، 
یو په ســیدآباد او یو په دایمیرداد 

ولسوالیو کې                  ۷مخ

 تولید قالین ۲۵ درصد افزایش یافته است

هال ل احمر افغانی از ثبت یازده هزار کودک 
مبتال به سوراخ قلب خبر داد

رونق صنایع دستی درهرات
یک زن صنعت کار، صاحب یک میلیون و 300 هزار افغانی از این رهگذر شد

د ۳۵.۵ میلیونه افغانیو په ارزښت د پنځو پروژو 
چارې بشپړ شوې

چهار استوپه  در ننگرهار با خطر فروریختن 
روبه رو اند

محمــد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
سعودی از تشــکیل یک شرکت هواپیمایی 
برای رقابت در بازار حمل ونقل منطقه خبر 

داده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی پرس، 
شــرکت ریاض ایر به مدیریت اجرایی تونی 
دوگالس، چهره کهنه کار صنعت هواپیمایی، 
تا ســال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ مقصد در سراســر 

جهان پرواز خواهد داشت.
رویترز گزارش داده که انتظار می رود این 
شــرکت هواپیمایی ۲۰ میلیارد دالر بر رشد 
درآمد داخلی غیرنفتی عربســتان سعودی 
بیفزاید و به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 

بیش از ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
شــرکت ملی ریاض ایر با سرمایه گذاری 
ششــصد میلیارد دالری دولت عربســتان 
ســعودی بــا غول هــای منطقــه ای مانند 
هواپیمایــی امــارات، قطرایرویز و تورکیش 

ایرالینز به رقابت خواهد پرداخت.
تشــکیل این شــرکت بخشــی از برنامه 

بلندپروازنــه محمد بن ســلمان، ولیعهد و 
نخست وزیر قدرتمند عربستان سعودی برای 

توسعه اقتصادی در این کشور است.
بن سلمان در نظر دارد که اقتصاد عربستان 
را از وضعیت تک محصولی و وابســتگی به 
درآمد نفتی بیرون کنــد و تنوع منابع درآمد 

ملی این کشور را گسترش دهد.
به نظر کارشناســان، تحقق این برنامه تا 
حد زیادی وابسته به تحول عمیق عربستان 
به شدت محافظه کار و باز کردن فضای تنگی 
است که سنت های سختگیرانه بر آن حاکم 

است.

پــه قضایي سیســتم کې د بنســټیز 
ســمون پر وړاندې د لسمې اونۍ لپاره 

اسراییلو کې مظاهرې دوام لري.
دا مظاهــرې د اســراییلو لر و بر کې 

روانې دي چې ویــل کېږي یوازې تل 
ابیب کــې - چــې د الریونونو اصلي 
مرکــز هــم دی - نــژدې ۲۰۰،۰۰۰ 

ګډون کړی.
د حیفا په شــان ښــارونو کې هم د 
رپوټونو له مخې د الریونیانو شمېر ۵۰ 

زرو ته رسېدلی.
اســراییلي چارواکو په تل ابیب کې 
د هغه ټوېټ لــه کبله یو خبریال نیولی 
نتنیاهو یې  بنیامیــن  چې لومړی وزیر 

پکې دیکتاتور یاد کړی دی.

کوریــای جنوبی و ایــاالت متحده 
آمریــکا بزرگتریــن رزمایــش نظامی 
مشــترک خود را در پنج سال اخیر آغاز 

کردند.
ایــن مانور نظامی که »ســپر آزادی« 
نام دارد و قرار است ده روز ادامه داشته 

باشند.
واشــنگتن و مسئول همکاری نظامی 

خــود را در پاســخ به آنچه کــه تهدید 
فزاینده پیونگ یانگ می خوانند، تشدید 
کرده انــد. ارتش کوریای شــمالی روز 
یکشنبه دو موشک کروز استراتژیک را 
از یک زیردریایی در سواحل شرقی این 

کشور شلیک کرد.
آزمایش های  مــورد  آخریــن  ایــن 
تسلیحات ممنوعه کوریای شمالی بوده 

است.
در اوایــل این مــاه، کوریای  جنوبی 
 
ً
فاش کــرد که نیروهای ویــژه آنها قبال

تمرینی را با شبیه ســازی حمالت دقیق 
آمریکا به تأسیســات کلیــدی کوریای 

شمالی انجام داده بودند.

دیپلوماتان ایرانی در ســازمان ملل و 
سفارت این کشور در مسکو گفته اند که 
ایران قرار داد خرید جنگنده سوخو – ۳۵ 

از روسیه را، نهایی کرده است.
آنان گفته اند که جنگنده های سوخو 
۳۵، از نظر فنی مــورد قبول جمهوری 
اسالمی قرار گرفته و تهران قرارداد خرید 

آن ها را نهایی کرده است.
رئیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان 
ملل ، با آن کــه از توافق دوطرف برای 
خریداری این جنگنده ها ســخن گفته 
اســت، مگر از ارائه جزئیات خوداری 
کرده اســت و آن را محرمانــه خوانده 

است.
زمــان دقیق تکمیل این قــرارداد و یا 
تعداد جنگنده های که ایران از روســیه 
تحویــل خواهــد گرفت، مشــخص 
نیست. کاظم جاللی؛ ســفیر ایران در 
مســکو گفته که تهران امیدوار اســت٬ 
توافق های جدیدی را امضا کند، او این 
کار نشانه ی از تقویت روابط میان تهران 

ومسکو گفته است.
مگر توافق اخیر و در عین حال نزدیک 
شدن بیشتر مسکو وتهران خشم امریکا 
را برانگیخته اســت٬ امریکا هشدارداده 
است که نزدیکی مســکو و تهران برای 
اوکراین، همســایه گان ایــران و جهان 

»زیان بار« است.
این در حالی اســت که امریکا رقبای 
منطقه ایران» اســرائیل و شــماری از 
کشور های خلیج« را کمک تسلیحاتی 

می کند.
باید گفت که روســیه آن تسلیحات 
امریکایــی را که در جنــگ اوکراین به 
غنیمــت گرفته اســت، غــرض کاپی 

برداری به ایران داده است.

اخبار جهان

عربستان سعودی شرکت ملی هواپیمایی 
جدیدی را راه می اندازد

د اسراییلو تاریخ کې سلګونه زره کسانو د حکومت 
قضایي سمون ضد مظاهرو کې ګډون کړی

امریکا و کوریای جنوبی بزرگترین رزمایش 
نظامی پنج سال اخیر را آغاز کردند

ایران قرار داد خرید جنگنده سوخو – 
۳۵ از روسیه را، نهایی کرده است

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

د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق 
د نورستان والیتي ادارې سره د یو کال 

لپاره نقدی مرستې کوي

بــرای بیــش از چهــار هزار 
خانواده نیازمند درولسوالی دره 
صوف بــاالی ســمنگان، مواد 

غذایی توزیع شد.
مسئول  شــاهرخی  ثمرالدین 
احیــا  ریاســت  مطبوعــات 
به  ســمنگان  دهات  وانکشاف 
دفترکمک  باخترگفــت:  آژانس 

برای  هنگــری  بشــری  هــای 
افغانســتان و ســازمان غذایی 
جهان برای خانواده های نیازمند 
که در 86 شــورای انکشــافی 
ولســوالی دره صوف باال تنظیم 
شــده اند، مواد غذایی شــامل 
آرد، روغــن  دال نخود٬نمــک 

طعام... توزیع کرد.   

4000 خانواده مستحق در سمنگان
 مواد غذایی دریافت کردند

وزارت صحت عامه می گوید که 
در جریان این کمپاین 9.4 میلیون 
کودک زیر پنج ســال، در برابر پولیو 

واکسین خواهند شد.
درعین حال برای کودکان شــش 
ماهه تا پنــج ســاله، به خاطر بلند 
بردن ســطح معافیت بدن شان در 
برابر امراض، ویتامین )A( نیز داده 

می شود.
وزارت صحــت عامــه همچنان 

می گوید کــه به دلیل ســردی هوا، 
این کمپایــن در والیت های بامیان، 
از  دایکنــدی و غــور و شــماری 
ولســوالی های سردســیر، تطبیــق 
نمی شــود. گفتنی ا ست که در سال 
2022 میــالدی، دو واقعــه مثبت 
پولیو در والیت های پکتیکا و کنر به 
ثبت رسیده بود، اما در سال جاری 
هیــچ واقعه مثبت ایــن ویروس در 

کشور ثبت نشده است.

آغاز کمپاین سراسری واکسین پولیو 
درافغانستان

ریاســت انتشــارات کتب 
بیهقــی در نظــر دارد تا یک 
تعداد غرفه های فروش کتب 
برای  را  و جرایــد خویــش 
مدت )یک الی سه( سال به 

کرایه بدهد.
اشــخاص و افــرادی کــه 
خواهــان به کرایــه گرفته آن 
می باشــد، بــرای مدت ده 
روز از نشــر اعالمیه متذکره 

خویش  درخواســتی  طــی 
انتشــارات کتب  ریاست  به 
بیهقی واقــع پل باغ عمومی 
را  شــرطنامه  شــده  حاضر 
اخذ  تضمیــن  و  مالحظــه 

می گردد.
بــرای معلومــات بیشــتر 
 بــه شــماره ذیل بــه تماس

 شوید:
+93775037812

اعالمیه


