
 

شورای امنیت از جامعه جهانی خواستار 
عدم انزوای امارت اسالمی شد 

همزمان با اعالم پالن پاسخدهی 
بشــری بــرای ســال ۲۰۲۳ در 
افغانستان، یک مقام سازمان ملل 
متحد می گوید که این پالن آماده 
شــده و جهان در را به روی مردم 

افغانستان باید نبندد.
رامز االکبروف معاون فرســتادۀ 
ویژۀ ملل متحد در افغانســتان و 
هماهنگ کنندۀ امور بشــری این 

سازمان در توییتی       صفحه 7 

 ذبیح الله مجاهد، ســخنگوی 
امارت اسالمی در توییتی شهید 
شــدن والی بلخ مولوی مزمل را 
تایید کرد و نوشت که تحقیقات در 

این زمینه آغاز شده است.محمد 
داوود مزمل، والی بلخ، صبح روز 
پنج شنبه در یک حمله ی ناگهانی 
در ســاختمان والیت بلخ شهید 

شد.
امنیه  فرماندهی  مســووالن در 
والیت بلــخ می گویند که حمله 
کننده مواد انفجاری را که در بدنش 

جاسازی کرده بود در نزدیک دفتر 
والی بلخ منفجر ساخت که سه تن 
به شمول والی شهید شدند و چهار 

تن دیگر زخم برداشته اند.
وزیــری،  آصــف  محمــد 
ســخنگوی فرماندهــی امنیــه 
بلخ، در بــاره این رویداد گفت: 
»امروز )روز پنجشــنبه( حوالی 
تــن کــه مواد  ســاعت ۹ یک 
انفجاری را بر خود بسته بود، بر 
والی بلــخ الحاج مولوی محمد 
داوود مزمل منفجر ســاخت که 
بدبختانــه در نتیجه این انفجار، 
والی بلخ مولــوی محمد داوود 
مزمل با دو فرد ملکی به شهادت 
رسیدند. همچنان چهار تن دیگر 
که سه تن آنان نظامی   صفحه 7

 اشــتراک کننده گان نشست 
شــورای امنیت ســازمان ملل 
افغانســتان،  متحــد در مورد 
بــر آزادی ذخایــر ارزی بانک 
مرکــزی، لغــو تحریم هــا بر 
مقام هــای امارت اســالمی و 
همــکاری جامعــه جهانی با 
با  افغانســتان در زمینه مبارزه 

تروریزم، تأکید کردند.
این نشســت شام چهارشنبه 

)17 حــوت( به وقــت کابل، 
برگــزار گردید کــه در آن، روزا 
اوتنبایــوا؛ رییــس دفتر هیئت 
معاونت سازمان ملل متحد در 
کابل )یوناما( در مورد وضعیت 

افغانستان گزارش داد.
اوتنبایــوا، بــا ابــراز نگرانی 
بشــری  حقوق  وضعیــت  از 
در افغانســتان گفــت که برای 

دستیابی           صفحه 7 

خارجه  امور  وزارت  سرپرست   
سازمان  نماینده  با  دیدار  در 
که  گفت  اسالمی  همکاری 
ارتباط  خواهان  اسالمی  امارت 
همکاری  سازمان  با  ویژه 
اسالمی و کشورهای اسالمی به 

منظور دستیابی به تعامل سازنده 
در زمینه های سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی است.
امور  وزارت  دفترمطبوعاتی 
گفته  خبر  این  نشر  با  خارجه 
متقی  خان  امیر  مولوی  است: 

خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
نماینده  بخیت   علی  طارق   با 
در  اسالمی  همکاری  سازمان 

شهر قندهار دیدار کرد.
حیات  مولوی  دیدار،  این  در 
الله مبارک معاون والی قندهارو 
حقانی  عبدالشکور  مولوی 
قندهار  خارجه  امور  رئیس 
امیر  مولوی  داشتند٬  حضور 
وزارت  سرپرست  متقی  خان 
اسالمی  امارت  خارجه:  امور 
سازمان  با  ویژه  ارتباط  خواهان 
کشورهای  و  اسالمی  همکاری 
به  دستیابی  منظور  به  اسالمی 
های  زمینه  در  سازنده  تعامل 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

است.            صفحه 7 

 ســفارت افغانســتان در ایتالیا 
از انتقال جســدهای شهروندان 
کشــور در روزهای آینده به کابل 

خبر داده است.
در  ســفارت  ایــن 
گفتــه  خبرنامــه ای 
اســت که ۴۸ جســد 
جان باختــه گان  از 
ایتالیــا،  آب هــای  در 
افغانستان  شــهروندان 

شناسایی شده اند.
اما این ســفارت در این 

دقیق  زمــان  درباره ی  خبرنامــه 
انتقــال این جســدها اطالعات 

نداده است.      صفحه 7 

 برنامه توســعه سازمان ملل متحد 
در افغانســتان، نمایشگاه تولیدات 
وصنایع 26 زن متشبث افغان را در 
دبی برگزار می کند. برنامه توســعه  
ســازمان ملل متحد در افغانستان 
وبســایت خــود  در    )UNDP(
نوشته است که نمایشگاه تولیدات 
زنان افغان دارنده تشبثات کوچک و 

متوسط با همکاری اتاق  
صنعت و تجارت زنان 
امارات  در  افغانســتان 
متحــده عربــی برگزار 
می گردد. قرار است در 
تولیدات  نمایشگاه  این 
زنان، مانند؛ جواهرات، 
قالین، میوه خشک، صنایع دستی، 
مصنوعات چوبــی و محصوالت 
زعفرانی به نمایش گذاشته شود. این 
سازمان گفته است که زنان کارآفرین 
در افغانستان هنگام راه اندازی یک 
تجارت یا کار بــرای تامین معاش 
بــا چالش های فوق  خانواده خود 

العاده روبرو هستند.

 هغــه امریکایي ســرتېري چې د 
۲۰۲۱ کال په اګست کې د کابل 
هوایي ډګر مخې تــه په برید کې 

ټپی شوی و وایي، ورته وېیل شوي 
وو چې د داعش ډلې پر مشکوک 

ځانمرګي بریدګر حمله ونه کړي.

د راپورونــو له مخې تایلر ورګاس 
اندریــوز د تېرې چهارشــنبې په 
ورځ د اســتازو جرګــې د بهرنیو 
اړیکو کمېټې غونــډې ته وېیلي، 
استخباراتي معلوماتو تایید کړې وه 
چې برید کوونکی پېژندل شوی و.
هغه دا جزییــات هم ورکړي چې 
ځانمرګی له خرېیلې ږیرې، شنو 
کالیوو، تور واسکټ له یوه سپین 
ږیري سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته 
ننوت، خو په خبره یې قومندان یې 

ورته ووېیل چې          7 مخ 

 رییس هــالل احمر افغانی روز 
پنج شــنبه )۱۸حوت( در دیدار با 

همکاری  سازمان  خاص  نماینده 
خواستار  افغانستان  برای  اسالمی 

همکاری آن سازمان در بخش های 
تداوی مریضــان روانی و کودکان 

مصاب به سوراخ قلب شد.
دفتر مطبوعاتی هالل احمر افغانی 
با نشر این خبر گفته است:»مولوی 
مطیع الحق خالص، رئیس عمومی 
هالل احمر افغانی، با طارق علی 
ســازمان  خاص  نماینده  بخیت، 
همکاری اسالمی برای افغانستان 
و داکتــر محمد ســعید العیاش، 
نماینده سازمان همکاری اسالمی 
در افغانستان دیدار کرد. صفحه 7

  د متحدو ایالتونو کانګریس ته یوې 
دولتې ادارې په راپور کې وېیلي چې 
امریکا په ۲۰۲۱ کې د ځواکونو له 

ایستلو وروسته په افغانستان 
کې د ۷ ملیارده او دوه سوه 
ارزښت  په  ډالرو  میلیون 

وسلې پرې اېښي دي.
 له هغه راپور سره سم، چې 
په فبرورۍ کې د افغانستان 
د بیارغونې لپاره د امریکا 
د ځانګړي سرمفتش دفتر 
خپور کړ، د امریکا دفاع وزارت د تېر 
کال په مارچ کې کانګریس 7 مخ 

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

ملی روزنامه 

فصــل رنگین بهار و زیبایی در حال رســیدن اســت و آغاز کارهای 
معماری، کارهای عام المنفعه و تالش ها برای سرسبزی کشور، امیدها 
را زنده ساخته و مردم را نسبت به پیش رفت و آبادی وطن، خوش بین کرده 
است. یگانه راهی که کشورها را به   مدارج بلند زندگی و موفقیت های 
بزرگ می رساند، آن است که مردم با دولت و حکومت خویش همیش 
همکار باشــند و همه برای ارتقای مملکت خود دست به دســت هم 

بدهند و شانه به شانه کار کنند. 
امروز کشورما به چنین همکاری خیلی ها ضرورت دارد. آبادی وطن 
باید آرزو و آرمان  همه ی ما باشد و هر کدام ما قدر توان خویش، برای 

آبادی وطن مسئولیت هایی داریم. 
نه دولت تنها می تواند وطن را آباد کند و نه ملت! 

این وطن مربوط به همه ی ماســت و ما مکلف هستیم تا در بخشی از 
بخش های آبادی آن سهیم باشیم. 

چنان که مردم افغانســتان با یکدیگر دست تعاون و همکاری دادند و 
گلیم اشــغالگران و مزدوران آنان را از کشور برچیدند، نیاز می رود تا 
دوباره برای بازســازی، رفاه و آســایش کشور، دست همکاری به هم 

بدهند و این وطن زیبا را زیباتر بسازند. 
هر هموطن و شــهروند کشــور در قبال خاک و وطن مسوولیت ها و 

مکلفیت هایی دارد. 
اگر همه ی ما مسئولیت های خود را درک کنیم، بدون شک که به زودترین 

فرصت، به رفاه و آسایش می رسیم. 
مسئولیت عمده  ای که در بخش آبادانی کشور مربوط به دولت می شود 
این است که دولت باید برنامه های عام المنفعه، پروژه های بزرگ و غیره 
را بیشــتر از پیش، روی دســت گیرد و زمینه های شغلی را برای مردم 

مساعد نماید.
این کارها مردم را نیز نسبت به آبادی و شکوفایی دلگرم می سازد و مردم 
بیشــتر تصمیم می گیرند که در راستای سازندگی کمر همت ببندند و 

 اقدام نمایند.
ً
عمال

عمران و آبادی وطن در اثر مشارکت و اعتماد عمومی و سرمایه گذاری 
مادی و معنوی افراد جامعه حاصل می شود. 

دفاع جانانه و همه جانبه از ارزش ها، باورها، خاک و سرمایه های یک 
ملت، از نشانه های بارِز وطن دوستی و عشق به میهن محسوب می شود 
و همه باید وطن عزیز خود را دوست داشته باشیم و برای عمران و آبادی 

آن از هیچ تالشی، دریغ نورزیم. 
به قول دانشمندان، وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج 

کرد، هدیه داد و یا فروخت.
 مبارز وطن سرسخت ترین، دلیرترین و فداکارترین مبارزی است که 
برای آزادی، آبادی و اســتقالل وطن تا آخرین قطره خون خود مبارزه 

می کند.
پس بر ما الزم اســت قســمی که برای آزادی وطن در مقابل هر غول 
متجاوز رزمیدیم، باید برای آبادی و شکوفایی کشور نیز بکوشیم و در 
عرصه ی جهاد سازندگی، ترقی و تمدن نیز از خود تاریخ بزرگی را به جا 
گذاریم، تا باشــد دراین راستا نیز الگو و افتخاری برای نسل های آینده 

باشیم.

برای آبادی وطن 
یک دست شویم! 

 سخن انیس

برگزاری نمایشگاه تولیدات 
زنان افغان در دوبی

دورنمای اقتصادی افغانستان؛ بررسی 
وضعیت صنعت نساجی  جامعه گرایی؛ خصوصیت مطلوب قرآن

شنبه 20 حوت 1401 هجری شمسیl 18 شعبان  1444 هجری قمری l 11 مارچ 2023 میالدی l شمارۀ مسلسل 24792

1306 تأسیس: 

یو لوی سړی و کوچېد
صفحه 4صفحه 23 مخشهید مال محمد داود مزمل

یک مقام ملل متحد:
 جهان از کمک های بشری به مردم 

افغانستان دست نکشد

د کابل هوایي ډګر په برید کې 
د امریکایي عسکرو پر الس لرلو اعتراف 

د امریکا کانګرېس ته په افغانستان 
کې د7 میلیارد ډالرو وسلو او تجهیزاتو 

پاتې کېدو راپور وړاندې شو

سازمان همکاری های اسالمی در بخش تداوی 
کودکان مصاب به سوراخ قلب همکاری کند

رئیس حالل احمر افغانی: 

سازمان همکاری اسالمی وضعیت 
افغانستان را مثبت ارزیابی کرد

جسدهای شهروندان 
کشور به کابل انتقال می شوند 

ذبیح الله مجاهد:
تحقیقات درباره حادثه مقام والیت بلخ آغاز 

شده است



نظام  اسالمي  صداقت،  اخالص، 
کچه  بې  سره  هیواد  د  او  ژمنتیا  ته  
مینه  دده د ژوند  بارز صفتونه وو، د 
خارجې اشغالګرو سره یې د جګړو 
په ډګر کې قوي هوډ او  فوالدي عزم 

الره.
یې  وړاندي  په  فتنګرو  او  خوارجو  د 
یې  ماته  باله  عبادت  بهترین  جګړه 
خارجې  د  چې:  وه  ویلې  ځلونو  په 
کې  جګړو  ډېرو  په  سره  یرغلګرو 
خپل  تل  زه  خو  یم،  شوی  مخامخ 
خدای ته هغه جګړه چې د خوارجو 
کې  سیمه  یوه  په  هلمند  د  مي  سره 

کړې واسطه ګرځوم.
طالب  زړی  پاک  یو  مدرسې  د  هغه 
مرکزې  په  کندهار  د  وو،  العلم 
کافیې  د  زما  کې  مدرسه  جهادي 
د  چې  کله  کښېناستلو،  ته  تکرار 
لمریز   /1٣٨٠ کال   /1٥ پر  میزان 
پر  زموږ  یرغلګرو  امریکایې  کې 
وکړ،  یرغل  افغانستان  هیواد  ګران 
او  وو  موجود  کې  شمال  په  هم  دی 
په زخمې حالت  یو ځای  زموږ سره 
بندي  کې  زندان  په  شبرغان  د  کې 
وو. شهید مال محمد داؤد مزمل در 

یادوم.

د   
ً
اصال چې  شهید  مزمل   ! هوکې 

ولسوالۍ  ګرشک  د  والیت  هلمند 
په   او  استوګن  کلې   د  نورزو  د 
وو،   زیږیدلی  کې   1٣٥٨ لمریزکال 
هغه  وو  انسان  الکماالت  جامع  یو 
په  او  پیاوړی  یو  ډګر  د  جګړې  د 
تابه  وو  جنرال  پوه  تاکتیکونو  نظامي 
حربې  نړیوال  کوم  د  چې  کاوه  فکر 
پوهنتون نه یې په لوړو نمرو دوکتورا 

اخیستلې.
په  یرغلګرو  امریکایې  د  چې  کله 
پیل  خوځښتونه  جهادي  خالف 
لومړنیو  شوه شهید مزمل هم د هغو 
پکې  یې  برخه  چې  وو  نه  کسانو 
یېز  جګړه  خپل  د  هغه  او  واخیستل 
العاده  فوق  او  ورتیا  زړه  مهارت، 
د  برکته  له  استعداد  ورکړي  خدای 
مشهور  ژر  ډېر  منځ  تر  مجاهدینو 

شو.
شهید مزمل مي بیا ځلې کال 1٣٨6 
چې  ولید  وخت  هغه  کې   لمریز 
آدم خان  ده  د  ولسوالۍ کې  ګرشک 
د  مجاهدینو  کې  سیمو  په  زمبلې  او 

دښمن سره جنګې کرښې ساتلې.
د  کله  چې  مزمل   داؤد  محمد  مال 
فراه والیت لپاره والي وو په دې موده  
کې داسالمي امارت  مجاهدینو ډېر 
د  خو  وار  یو  آن  وکړل،  پرمختګونه 
فراه د ښار ځینې برخې د مجاهدینو 

تر ولکه الندي راغلې.
هلمند  د  چې  کله  همداشان      

بیالبېلو  په  وو  مرستیال  لپاره  والیت 
کړۍ  دښمن  پر  یې   کې  سیمو 
داوه  ځانګړتیا  ده  د  کړلې،  راتنګې 
عملیاتو  په  یې  به  خپله  شخصا  چې 
په  چې  دې  تر  اخیستل  برخه  کې 
ډېرو جګړو او تهاجمې عملیاتو کې 

به تر نورو وړاندي روان وو.
امریکایانو  د  چې  وخت  هغه 
د  کې  شتون  په  ادارې  کابل  او 
ولسوالۍ   ډېری  والیت  ننګرهار 
ېدلې  ولو السته  خوارجو  دداعشې 
ددې  مشرتابه  امارت  اسالمي  د 
ننګرهار  لپاره  کولو  کابو  د  فتنې 
په  هم  مزمل  شهید  چې  ولیږه  ته 
تلفاتو  کمو  بیخې  او  ډول  ښه  ډېر 
وچې  رېښې  فتنې  ددې  ورکولو  په 

. کړلې
نه  جګړو  د  ننګرهار  د  چې  کله 
هلمند  د  ما  وو  سوی  راستون  دی 
او  ولید  کې  ولسوالۍ  سنګین  په 
حیرانوونکې  یې  اړه  په  جګړو  ددې 
خبره  عجېبه  یوه  وکړلې  راته  کیسې 
خوارج  یې:  کړل  راته  چې  داوه  یې 
پولو  له  انسانیت  د  او  وحشیان  ډېر 
سیمو  کومو  ځکه  وه  خلک  اوښتې 
وه حتا حیواناتو  راغلې  دوی  ته چې 
هغو  له  هم  پیشوګان  او  )سپي  لکه 
موږ  چې  کله  او  وه  تللي  نه  ځایو 
ورغلو او فتنه ګر مو له سیمې وشړل 
او  راپیداکېدل  هم  حیوانات  دا  نو 

راتلل.           7 مخ 

یو لوی سړی و کوچېد

شهید مال محمد داود مزمل
از بردگی فکری 

 تا آزادی اندیشه
 سخن اینجاست؛ تا زمانی که فکر و فرهنگ ناب اسالمی 
در میان مسلمان ها رایج باشد هیچ گاهی اسیر و برده فکری 
ایشان  از  اندیشه ی ناب اسالمی  اما هنگامی که  نمی شوند. 
جای گزینش  بردگی  و  غالمی  فکر  سادگی  به  شود،  گرفته 

می شود.
باقی  دیروقت  تا  که  است  موثر  این قدر  غالمی  فکر  اثرات   
می ماند و با وجود آزادی جسمی، مسلمان از لحاظ ذهنی، اسیر 
 )Adversity( طاقت های کفری می شود. بزرگ ترین نقصان
و  دوست  میان  برده  اشخاص  که  است  این  غالمی  اندیشه 
دشمن، خوب و بد سود و زیان تفکیک نمی توانند و همه را 

عکس هم می دانند.
از جمله اثرات زهراگین فکر غالمی که در اذهان مسلمانان جا 
گرفته است؛ این است که در عصر کنونی برای نظام اسالمی 
نیاز نیست و همه ملت ها باید زیر سقف نظام دموکراسی و 
جمهوری زندگی کنند و جایگزین نظام اسالمی، جمهوریت 
را پیشنهاد می کنند. این ذهنیت های غالمی، مسلمانان را از 
فکرکردن به گفته های قرآن و حدیث دور نگهداشته است که، 
حاالت را مطابق ارشادات الله »ج« و رسولش بررسی و تجزیه 

)Analysis( می کردند. 
نیز تجزیه و تحلیل  قلم  اهل  و  اکثر روشن فکران  اما نخیر؛ 
حاالت را به گفته های رسانه های غربی می کنند. فقط توصیف 
و تمجید غربی ها و باداران شان که بیست سال یوغ استعمار و 

استثمار را بر گردن شان نهاده بود، از نوک قلم شان می تراود. 
بطور مثال: حمله روس در افغانستان و جهاد و فتح مجاهدین 
اسالمی  تحریک  آمدن  افغانستان،  بر  امریکا  تجاوز  افغان، 
ظلم های  عراق،  اشغال  و  خلیج  در  امریکا  آمدن  طالبان، 
اسرائیل بر فلسطین، حمله یازده سپتامبر و غیره واقعات را این 
دانشمندان چنان تجزیه و تحلیل می کنند که گویا، متجاوزان و 
اشغالگران خوب کردند، مسلمانان شایسته چنین تهاجم بود، 

مقصر هستند، کوتاهی کردند. 
به جای نشان دادن قدرت خدا، ممالک غربی را خدای زمین 
امریکا  به خواست  می آید  پیش  دنیا  در  و هرچه  می پندارند 

می شود. 
سیاست و امداد امریکا را دیده، جهاد افغان ها برعلیه روسیه و 
شکست ذلیالنه شان را چنان توجیه می کنند که فرسخ ها از دین 

و عقل دور باشد.
 همچنان جنگ صلیبی امریکا علیه دنیای اسالم را تحلیل 
اقتصادی می کنند در حالی که جهان کفر در آغاز لشکرکشی از 

پاپ کلیسا اجازه و مشروعیت گرفتند. 
اشغال  و  نفت  برای  عراق  اشغال  تحلیل گران،  این  نظر  به 

افغانستان برای معادن )Mineral Resources( بوده است. 
توسط  یهودیان  که  است  تحلیلی   همان 

ً
دقیقا این همه  بلی 

نام  تحت  اجیر  رسانه های  و  روزنامه ها  در  بلندگوها 
ریپورت تحقیقی پخش و نشر می کنند. و متفکرین سرشناس ما 
این را دیده به تعقیب ایشان قلم به دست شده، شایعات پخش 

شده را تایید می کنند. 
افراد  این  اند:  نوشته  یهودی  ها  دانشمندان،  این گونه  در مورد 
از ذهن ما می نویسند و مسیر شان آن سوی می باشد که ما 

راهنمایی می کنیم.
 اگر گفته شود که جنگ های یک قرن قبل یا کمتر برای اشغال 
جغرافیا، مادیات و وسایل بود تا حدی جا دارد. اما نبردهایی 
را که دنیای کفر در ممالک اسالمی در این عصر راه اندازی 
 برای مادیات نیست. چراکه کشورهای کفری از 

ً
کرده اند، اصال

نگاه مادیات و وسایل یا نفت و گاز خیلی غنی هستند. 
که  است  جنگ  همان  دادن  پایان  برای  کفر  جنگ  حاال 
چهارده قرن قبل شروع شده بود. منظورم این نیست که امریکا 
با این اسباب و وسایل ضرورت ندارد. مقصد اصلی دنیای 
کفر این نفت و گاز نه، بلکه همان هدفی است که بیشتر از 

چهارده قرن قبل پیامبر نازنین »ص« ارشاد فرموده بودند.
اعالم  اقتصادی  جنگ های  را  نبردها  این  یهود  دانشمندان   

می کنند، تا اینکه مسلمانان دینی و مذهبی فکر نکنند.
 چون، فکر اسالمی و دینی جذبه ی جهاد و شوق شهادت را در 
رگ رگ مسلمانان زنده می کند و سرانجام به هیچ قدرتی تسلیم 

نمی شوند. 
در اذهان مردم این تبدیلی فکری بخاطر به وجود آمده است که 
مسلمانان حاالت موجوده را در روشنایی قرآن کریم و حدیث 
جستجو نکردند، بلکه راضی به همان گفته هایی شدند که از 

بلندگوها و رسانه های غربی شنیدند. 
ما این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که اکثر خبرگان و اهل قلم، 
طرز فکر شان غربی است و این مفکوره ی غالمی بر همه گان 

تٲثیر بسزایی کرده است.
 این یک حقیقت مسلم است؛ تا زمانی که عقیده و نظریه ی یک 
ملت به اصل و بنیادش مستحکم باشد، غالم و برده ی فکری 
هیچ جریان نمی شود. ملتی که هیچ عقیده و نظریه ندارد، مانند 
قافلهء می ماند که بعد از غارت شدن، توسط رهزنان در صحرا 

حیران و پریشان قدم می زنند. 
رهبر  را  رهزن  هر  که  این جاست  قافله  این  بدشانسی 
فریب های  تجربه نمودن  از  پس  می کنند.  دنبال  پنداشته 
تکراری باز هم فکر می کنند که این بار سفر ایشان به راه 
صواب است. اما بی خبر از اینکه این راه که تو می روی 

به ترکستان است.     صفحه 7 
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    مهاجر فراهي

احمدشاه

نقش روحانیون  در تحوالت و فتوحات افغانستان
فتوحات  و  تحوالت  تمام  در 
نقش  روحانیون  و  علما  افغانستان، 
در   

ً
خصوصا و  اند  داشته  بارزی 

نجات  و  بیگانگان  تهاجمات  مقابل 
نقش  متجاوزین،  چنگ  از  افغانستان 
است  بوده  کلیدی  روحانیون،  و  علما 
تاریخ بزرگ و  از خود  این مسیر  و در 

اند. به ماندگار گذاشته  را  درخشانی 
روس،  و  انگلیس  تجاوزات  مقابل  در 
به همه  نسبت  روحانیون  و  علما  نقش 
آنان  زعامت  و  فتوا  به  و  بود  برجسته 
به  پیروزی ها  و  قیام ها  حرکت ها، 

وجود آمد و صورت گرفت.
لشکر  و  امریکا  تجاوز  مقابل  در 
نبرد،  قیادت،  سنگین  بار  صلیبی، 
روحانیون  دوش  به  فداکاری  و  جهاد 
گذاشته شد و هر طالب، مال و عالم، 
و  و سنگر مستحکم  شمشیر جوهردار 
و  امریکا  برابر  در  بود  تسخیرناپذیری 

هم پیماناِن خارجی و داخلی اش.
بیشترین  اشغال،  سال  بیست  این  در 
و  عالم  مال،  علیه  دسیسه  و  توطئه 
پول های  و  گرفت  صورت  روحانی 
گروه  این  فزیکی  برای حذف  هنگفتی 
و  رسید  مصرف  به  راسخ  و  کفرشکن 
برجسته ی  مجاهدان  و  نامدار  عالمان 
و  رسیدند  شهادت  به  افغانستان، 
و  امریکا  بنیان برانداز  بمب های  با 
پاره  پاره  اش  دست نشانده  حکومت 
سوراخ  آنان،  آتشیِن  مرمی های  با  و 

گردیدند. سوراخ 
تسلط  و  تجاوز  دوره ی  هر  در 
بیشترین  روحانیون  و  علما  بیگانگان، 

و  اند  شده  متقبل  را  زحمت  و  رنج  
جهنمی  زندان های  در  سال  سال های 

عذاب، زجر و شکنجه دیده اند.
در  ویژه  به  و  تجاوزات  تمام  در 
محابس  غربی ها،  و  امریکا  تجاوز 
بگرام  گوانتانامو،  بدنام  زندان های  و 
و  دین  عالمان  از  مملو  پلچرخی  و 
مظلومان  این  زّجه ی  و  بود  روحانیون 

به  آنان  زنجیرهای  شیوِن  و  تاریخ 
گردید. انداز  طنین  گوش کهکشان ها 

و  علما  زحمت  و  زجر  همه  این  با 
تسلیمی  ذلِت  به  تن  کشور  روحانیون 
تلخ  روزهای  کردن  سپری  با  و  ندادند 
متجاوز  دشمنان  مقابل  در  دشوار  و 

کردند. ایستادگی 
قربانی های  و  ایستادگی  جهاد،  این 
پیروزی  آخراالمر  روحانیون،  بی دریغ 
ارمغان  به  افغانستان  در  را  بزرگی 
آورد و قفل زندان ها شکست و زنجیر 
و  مجاهد  ملت  بلند  گردن  از  اسارت 

فروریخت. افغانستان،  قهرمان 
دارد،  شهادت  که  ملتی  یند:  می گو

اسارت ندارد.
که  است  ملتی  افغانستان،  ملت 
با  را  عزت  و  آزادی  استقالل،  درخت 
خون پاک شان آبیاری کرده اند و تحت 
قاطع  و  امیران عالم، روحانی  زعامت 
جانبازی های  و  مسلحانه  جهاد  به 

پرداخته  تاریخ ساز  و  حماسه آفرین 
اند.

گواهی  افغانستان  تاریخ  برگ  برگ 
و  مثبت  تحوالت  تمام  که  میدهد 
در  دین  علمای  توسط  فتوحات، 
اما  است،  خورده  رقم  کشور  این 
فریب،  و  نیرنگ  مکتب  تربیت یافتگاِن 
با  پیروزی  و  فتح  از  پس  همواره 
معامله،  و  شیطنت  خدعه،  از  استفاده 
خود  نام  به  را  دستاوردها  و  افتخارات 

اند. کرده  می کنند،  قلمداد 
پس  باید  کشور  روحانیون  و  علما 

عمل  هوشمندانه  نیز  فتح  و  جهاد  از 
کنند و بکوشند که زمام امور به دست 
علما  زحمات  تا  و  نگیرد  قرار  دیگران 
شان  دستاوردهای  و  مجاهدین  و 

نشوند. ضایع 
دسیسه  پی  در  شیطان ها  چون 
هرازگاهی  و  استند  تخریب  و 
اسالمی  نظام  داخل  در  می خواهند 
و  بدنامی مجاهدین  برای  و  کنند  نفوذ 
زشتی  و  شنیع  کارهای  اسالمی،  نظام 

انجام دهند. را 
مسئولیت  ما  نظام  مقامات  و  بزرگان 
مصلح،  متدین،  اشخاص  از  تا  دارند 
مفید و دلسوز اسالم و میهن در پیشبرد 
انسان های  و  بگیرند  کار  کشور  امور 
بدعقیده، بداندیش، مغرض و مخرب 

را از صف بیرون نمایند.
امیدواریم که علما و روحانیون کشور، 
و  شناسایی  با  و  کنند  عمل  زیرکانه 
استفاده جو،  انسان های  دورکردِن 
درخت  جاسوس،  و  معامله گر  طّماع، 
جهاد را به ثمر برسانند و ملت مجاهد 
از میوه ی  را  این سرزمین  و شهیدپرور 
پیش،  از  بیشتر  اسالمی،  نظام  شیرین 

سازند. مستفید 
و  آزادی  گوهر  درکنار  همچنان  و 
آمده است،  به دست  آرامی که  نعمت 
بیشتر  کشور  شکوفایی  و  آبادی  برای 
باشد؛  تا  نمایند  تالش  پیش،  از 
شامخ  قله های  به  عزیز  افغانستان 

نیز برسد. تعالی و تمدن  ترقی، 
افغانستان  باد  پاینده  و  زنده 

مقتدر و  اسالمی، مستقل 

مولوی عبدالوهاب »سعادت« قسمت دوم و پایانی 

ین توطئه  در این بیســت سال اشــغال، بیشتر
و دسیســه علیه مــال، عالــم و روحانی صورت 
گرفــت و پول های هنگفتی بــرای حذف فزیکی 
این گروه کفرشــکن و راســخ به مصرف رسید و 
عالمان نامدار و مجاهدان برجسته ی افغانستان، 
به شــهادت رســیدند و با بمب های بنیان برانداز 
یکا و حکومت دست نشانده اش پاره پاره و با  امر
مرمی های آتشیِن آنان، سوراخ سوراخ گردیدند.
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از  تن  یک  ظاهری  یس  ادر محمد 
چنین  را  کابلدیدگاهش  شهروندان 

بیان کرد: 
توانمند  بازوان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
و  صلح  شهروندان،  استند،  افغانستان 
رفاه را در قامت استوار، دلیری و شهامت 
کنند.  می  تصور  کشور  امنیتی  نیروهای 
شجاعت، دلیری و قهرمانی های نیروهای 
امنیتی برعالوه آنکه تعهد و صداقت شان را 
در راه دفاع ازخاک، وطن، ناموس و مردم 
بدون  گذاشتند  نمایش  به  سرزمین  این 
شک صفحه جدیدی را در تاریخ پر افتخار 
کشور رقم زده اند که حماسه های بی نظیر 
برای  سرزمین  این  کف  به  جان  فرزندان 
همیش در اذهان مردم شریف افغانستان 

ماندگارخواهد ماند.
دفاعی  نیروهای  منسوب  هر  امروز 
وارثان،  که  می دانند  خوبی  به  افغانستان 
پرافتخار  تاریخ  شجاع  و  دلیر  قهرمانان 
کشورهستند و با کمال افتخار و سربلندی 
تمام بطور آگاهانه از سرزمین آبایی شان 
با قبول درد و رنج بی شمار دفاع کردند و 
گلیم اشغال را از کشور برچیدند. نیروهای 
مادی  منافع  و  مال  ازجان،  امنیتی کشور 
از  صیانت  برابر  در  خویش  معنوی  و 
نوامیس، عزت، شرف و آبروی وطن شان 
می گذرند، شب ها را در سنگر های سرد 
نبرد سپری می کنند تا مبادا خون هم وطن 
شان بریزد و یا کسی به مال و شرف مردم 
شان تجاوز کند. بناًء ما ارج می گذاریم به 
پایان و خستگی  زحمات و خدمات بی 
ناپذیر این شیران پاسدار و از تمامی ملت 
و جوان  پیر  و مرد  از زن  افغانستان  غیور 
این مرز و بوم تمنا داریم تا در حمایت از 
نیروهای امنیتی شان درهرحالتی که هستند 
شان  امنیتی  نیروهای  با  و  نورزند  دریغ 
همگام باشند. احترام گذاری و حمایت از 
نیروهای امنیتی باید به عنوان یک بخشی 
از فرهنگ و عنعنات حاکم برجامعه درآید. 
شهروندان  از  تن  یک  انعامی  ظریف 
نیروهای  کرد:  نظر  ابراز  چنین  کابل 

امنیتی کشور ما در واقع حامی سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم بوده 
و از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند. 
این نیروها در نبود حمایت های گسترده 
امارت اسالمی و مردم نمی تواند به اهداف 
کلی شان که تامین امنیت و صلح است 
دست یابند. این نیروها هیچ وقت جبهه 
حالی  در  نکردند  رها  را  جنگ  داغ  های 
که هر روز شاهد مبارزات شان در میدان 
های نبرد هستیم. اما حضور جوانان برای 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  مشارکت 
چشم گیر وقابل توجه بوده است. نظام و 
ملت می تواند با اقدام های عملی، فرهنگ 
کشور  در  را  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
مسؤلیت  بزرگ  بخش  بسازد.  نهادینه 
ارزشی  های  حمایت  اسالمی  امارت 
می باشد.  امنیتی  نیروهای  از  فرهنگی  و 
طورمثال زمانی که امیرالمومنین حفظه الله 
از قطعات و جزوتام های نیروهای امنیتی 
دیدن کرد انگیزه، شجاعت و غیرت این  
سربازان را چند برابر شد و خیلی از جوانان 
عالقه مند به جلب و جذب در نیروهای 
امنیتی کشور شدند، این نشان دهنده عزم 
راسخ و حمایت همه جانبه رهبری امارت 

کشور  امنیتی  نیروهای  قبال  در  اسالمی 
می باشد. پس مسؤلیت هر افغان است که 

از نیروهای امنیتی کشور حمایت نمایند.
سمیع الله محمدی یک تن از همشریان 
کابل در مورد حمایت نیروهای امنیتی 
برابر  در  همواره  امنیتی  نیروهای  گفت: 
مخالفان در خط  مقدم نبرد بوده از وجب 
این مرز وبوم دفاع می کنند  وجب خاک 
جنگ  نبود  مشکالت  همه  این  وجود  با 
نظربه کشورهای  افزار واکماالت درست 
منطقه  بازهم با شور، انگیزه، حس وطن 
با  همانا  نداده  دست  از  را  خود  دوستی 
وتمامیت  ملی  ازنوامیس  کامل  صداقت 
ارضی کشور دفاع کرده که ما شهروندان 
حمایت   

ً
مسلما کنیم،  زندگی  آرامش  در 

ازنیروهای امنیتی حق هر شهروند است 
باید درمقابل این همه زحمات شبانه روزی 
آنها که جان های را درخطر انداخته اند تا ما 
در صلح و امنیت زندگی کنیم سپاس گزار 
نیروهای  آوردهای  دست  از  اشتیاق  با  و 
بخاطر  دوشادوش  نموده  استقبال  امنیتی 
درکنارشان  دایمی  ثبات  و  صلح  آوردن 

همگام باشیم. 
صبور احمد زی یک تن از شهروندان 

اشغال  سال  بیست  در  گفت:  رابطه  در 
کشور توسط غداران و جنایت کاران تاریخ 
کشور عزیز ما تمام هست وبودش را از 
دست داد، تمام زیربناها تخریب شد و پایه 
های اساسی اقتصادی کشور نابود و ویران 
گردید و این جنایت کاران روسیاه و شرمنده 
شکست خورده و از دادن تلفات انسانی و 
مالی وطن ما را ترک کردند و روسیاه تاریخ 
راسخ  مجاهدین  همین  توسط  و  گردیده 
مالیده  خاک  با  پوزشان  دوست  وطن  و 
شد دشمنان با تبلیغات زهراگین و کشنده 
شان باز در صدد مغشوش قرار دان اذهان 
عامه اند ولی کور خوانده اند که می گویند 
»آزموده را آزمودن خطا است« این فراریان 
و  ندارند  سرزمین  این  در  پا  جای  دیگر 
ملت و مردم از بوی بد شان متنفرشده اند و 
زهرشان تاثیرگزار نمی باشد. ما با تمام نیرو 
از فرزندان صدیق، راسخ و مجاهد، خود 
حمایت کرده و از هر لحاظ با آنان همگام 

خواهیم بود. 
این  طول  در  افغانستان  اسالمی  امارت 
ثبات  امن،  فضای  ایجاد  با  کم  مدت 
پایدار و تامین صلح در کشور با ریشه کن 
اخالقی،  اداری،  فساد  شوم  پدیده  کردن 
پرستی،  نژاد  خوری،  خویش  اجتماعی، 
مواد مخدر، فحشا و منکرات و ده ها پدیده 
بزرگ شان خود  و دستاورد های  مخرب 
را به ملت ثابت کردند و صداقت  ایمانی  
شان سبب گردید که در قلب ملت و مردم 

جا  گیرند و گرفته اند.
ما ملت از پیر و جوان، مرد و زن، خورد 
و کالن کشور مسئولیت داریم تا با وجه 
احسن با قوت و توان خویش از فرزندان 
مبارز، شجاع و دلیر کشور و مجاهدین 
حمایت  و  نموده  دفاع  خود  کف  سربه 
ما  انسانی  و  ایمانی  وظیفه  این  کنیم، 

است. 
باید فرهنگ حمایت از نیروهای امنیتی و 

دفاعی کشور را سرتاسری سازیم. 
زنده باد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 

و زنده باد حامیان واقعی نیروهای امنیتی.

ین  یخ و حماسه آفر درشرایط کنونی باید با تمام قوت و توان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت وپیشتیبانی کرده و دوشادوش  این رادمردان تار
یده تا در یک محیط امن، با ثبات، پایدار و صلح آمیز زندگی کنیم، خبرنگار روزنامه  حرکت نماییم و درهمکاری با این نیروهای دلیر و شجاع، غفلت نورز

ملی انیس گزارشی را در این مورد تهیه دیده که تقدیم خوانندگان می گردد.

مردم:

حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وجیبه هر فرد  است
گزارشگر: نجیب 

معنای  به  فاعل  اسم  و  گرفته  »جمع«  واژه  ی  از  جامعه 
فرقی  لغوی  نگاه  از  است.  »فراهم کننده«  و  »گردآورنده« 
نمی کند که عامل این گردآوری چه باشد، هر چیزی از قبیل 
اشخاص و اشیاء یا اجزای دیگری می تواند فراهم آور جامعه 
باشد و بر آن مجموعه »جامعه« اطالق می گردد. )فخرالدین 

طریحی، مجمع البحرین، ج 4 ص 313(
اما جامعه در اصطالح به معنای گروهی از انسان هاست که 
در یک مکان خاصی چه کوچک باشد و یا بزرگ، گرد هم آیند. 
عامل فراهم آوری این گروه از انسان ها می تواند دین، مذهب، 
نژاد، زبان، شغل، جغرافیا، حرفه ، هنر و... باشد؛ ازاین جهت 
این واژه به اعتبار کمیت و کیفیت فرقی نمی کند و در جوامع 
مختلف به کار رفته و حتی به معنای وسیع تر و کلی تر بر تمام 

بشریت به عنوان »جامعه بشری« نیز به کار می رود.
هرچند برای جامعه انسانی و بیان اجتماع بشری در قرآن کریم 
دیگری  واژه های  اما  است،  استفاده نشده  »جامعه«  واژه  ی 
مانند »قوم«، »امت«، »الناس« برای آن به کاررفته است و بر 
مجموعه ای از افراد انسانی که بر اساس دین، فرهنگ، آداب، 
سنن و دیگر عوامل گرد هم آمده و به صورت جمعی و مشترک 
زندگی می کنند، به کاررفته است. تفاوت های عوامل مختلف 
در پیکره  ی جامعه بشری و ویژگی های درون و بیرون هر یک 
بازی کردن نقش های  برای  قرآن کریم  از منظر  این عوامل 
مختلف و متعددی است که خاستگاه جامعه انسانی به آن نیاز 
دارد. خدای متعال خطاب به جامعه  ی انسانی که از عوامل 

مختلف شکل یافته اند، چنین می فرماید:
ترجمه:»ای مردم! ما شما را از مرد و زنی )به نام آدم و حّواء( 
آفریده ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را 
بشناسید )و هرکسی با تفاوت ها و ویژگی های خاص درونی 
ص شود و در پیکره جامعه انسانی 

ّ
و بیرونی از دیگری مشخ

نقشی جداگانه داشته باشد(. بی گمان گرامی ترین شما در 
ما آگاه و باخبر 

ّ
نزد خدا مّتقی ترین شما است. خداوند مسل

)از پندار، کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چیز( 
است.« )حجرات: 13(

خاستگاه درونی جامعه بشری، همان نهاد فطرت انسان است 
که در صدد برآوردن نیاز های غریزی بشر هست. این غریزه 
به گونه ای ناآگاهانه و جبری در پیکره ی انسان وجود دارد و میل 
به حیات و خوردن و نوشیدن و تولید مثل می کند و این سبب 
فراهم شدن جامعه ی بشری می گردد. خاستگاه  و  اجتماع 
بیرونی جامعه بشری همان برآوردن نیازهای زندگی همچون 
خانواده، مالکیت، حقوق،تطبیق قانون و... به صورت تعاون 
خود  نیازها  فراهم سازی  و  اجتماع  این  است.  همکاری  و 
به نوعی موجب می شود که کار در میان افراد تقسیم گردد و 
بدین وسیله به تناسب نیاز و کار، جامعه ی کوچک یا بزرگ 
از انسان ها تشکیل می گردد. خدای متعال پیرامون تقسیم کار 
در زندگی اجتماعی بشر و بهره گیری از نیروی یکدیگر که 
انسان ها شکل  بیرونی  و  درونی  اساس همان خاستگاه  بر 

می گیرد را ترسیم نموده چنین می فرماید:
»آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند )؟(. این ماییم 
که معیشت آنان را در زندگی دنیا میان شان         تقسیم کرده ایم؛ 
و برخی را بر برخی دیگر برتری هایی داده ایم تا بعضی از آنان 
بعضی دیگر را بکار گیرند )و به یکدیگر خدمت کنند(.« 

)زخرف: 32(
تقسیم کار در جامعه ای بشری بر اساس تعامالت اجتماعی 
است و به کارگیری و بهره گیری از نیروی یکدیگر هماره بر 
اساس کشش های پیکره ی انسان ها به گردآمدن در کنار هم و 
وحدت اجتماعی دعوت می کند و سبب می شود که جامعه 
انسانی به بررسی فواید زندگی اجتماعی بپردازد و عقل های 
جمعی با تحلیل فواید و ویژگی های زندگی جمعی، پیوندهای 
این موجودات اجتماعی را به اثبات رساند. این پیوندها طوری 
که در عوامل تشکل جامعه گفتیم، شامل پیوندهای روحی، 
معنوی،عاطفی، درونی و بیرونی است؛ اما متأسفانه هرروزی 
که از عمر بشر می گذرد، پیوندهای جامعه ی انسانی به جاده ی 
یک طرفه مبدل گردیده است. جای روابط روحی و معنوی را 
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جامعه گرایی؛ 
خصوصیت مطلوب قرآن

حبیبی صالحی

د  دهېوادونو  نړۍ کې  په  ده چې  څرګنده 
جغرافیایې جوړښت راهیسی دحکومتونو 
او دولتونو تشکیالتی جوړښت توپیریزه بڼه 
وګړی دچارو دسمبالښت  دهرهېواد  لري 
دحکومت  او  لري  قوانین  بیالبیل  پاره  له 
یا دولت د واکمنانو سره یې دوګړو مالتړ 
اړین وي. خو دواک دترالسه کولو له پاره 
کیږی  اخستل  کار  څخه  الرو  دمختلفو 
داده  تعریف شوي خبره  او  نه غوره  دټولو 
چې دوګړو له پاره په پرمختیایې چاروکې 
الس بری او دخلکو هوساینه په لومړیتوبونو 
کې شمیرل کیږی. نوځکه میشت وګړی د 
دولتی واکمنانو چاری له نیږدی څاری او 
دهغه چا مالتړ کوي چې په چاروکې یې 

الس ته راوړنی ترسترګو شی همداوجهه ده 
چې په ډیرو هېوادو کې دمفسدو او غاصبو 
په وړاندی دکرکې څپه را برسیره کیږی او 
دخلکو مالتړ له السه ورکوی موږ ولیدل 
واکمنان  تپل شوي  را  له خوا  دپردیو  چې 
او تشکیالتی جوړښت چې د افغان ولس 
سمون  سره  ارزښتونو  اسالمی  او  دملی 
او سرښندونکو  دمړنیو  هېواد  د  درلوده  نه 
مجاهدینو له خوا دګواښ الندی ونیول شو 
ترهغه چې د اوږد مهاله واکمنی توان یې له 
السه ورګړو او دخپلو بادارانو سره یوځای 
تیښتی ته اړشول. لیدل کیږی چې دمافیایې 
کړیو مالتړ اشغالګر هېوادونه الاوس هم په 
دي تمه دي چې دګوډاکیانو سره به اسالمی 

ترڅو  کړی  پیل  بهیر  اترو  دخبرو  امارت 
یوځل بیا په افغانستان کې دویشل شویو 
ادارو واکمنی بیا رامنځ ته کړي. او په یوه 
نوي بڼه د اشغالی معاملی له پاره الرهواره 
کړی ښه به وي چې غربی نړۍ په خاصه 
اشغالګر هېوادونه  افغانستان کې  په  توګه 
دي دخپلو ناوړه اوبی ځآیه تیری کوونکو 
مداخیلو څخه تجربه ترالسه کړی وی او 
په افغانستان کې دخپلو ګوډاګی رژیمونو 
هکله  په  دسمبالښت  دچارو  او  وړه  ګړه 
دي بی پری او انسانی څیړنه ترسره کړی 
انسانانو  ډول  پوهیږی چې دڅه  وه  ترڅو 
ډالرو  میلیونو  د  او  کاوه  مالتړ  یې  څخه 
لګښټ د افغانانانو له پاره کومه آسانتیاوی 

رامنځ ته کړی او د تښتیدلو چارواکو پانګه 
او ملکونو کې یې  بانکونو  په بهرنیو  چې 
کړی  ترالسه  ځایه  کومه  له  کړی  پانګونه 
ځکه د دوی دتیر ژوند د دارای او اوسنی 
پانګوالی په هکله معلومات په کور دننه او 
بلل کیږی.  کار  اړین  او  ارزښتناکه  بهریو 
همدا وجهه ده چې اشغالګر تردی دمه په 
واقعیتونو سترګي پټوی او دهغه څه له پاره 
هلی ځلی او ناوړه پلمیږ تبلیغات کوی چې 
د افغانانو له پاره دمنلو نه ده ځکه افغانانو 
تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې هېواد  په 
په  چلند  توپیریز  قومي  او  کیدو  دویشل 
وړاندی دسختو خطرونو سره مخامخ شو 
او دیوه واحد ملت په وړاندی داسی ناوړه 
یې  تراوسه  چې  شوي  ته  رامنځ  ستونزی 
دحل الرنه ده مندل شوي. نوښه او مناسبه 
په  هېوادو  دنورو  افغانان  چې  داده  خبره 
آزاده  په  ترالسه شوی خپلواکۍ کې  څیر 
توګه پریښودل شی ترڅو حکومتی بڼه او 
په خوښه  افغانانو  د  تشکیالتی جوړښت 
پردي  د  افغانان هیڅ وخت  بوځی  پرمخ 
پالو فرمایشی حکومتونه او واکمنی نه شی 
حکومتونو  دهغو  کبله  دی  نوله  زغملی 
حکومتی  دوه  چې  کولي  شی  نه  پلوی 

ویشل شوي واکمنی ولری. 
ډاډه یو چې نړیوال به په دی وپوهیږی چې 
افغانان کولی شی خپل برخه لیک پخپله 
په  سم  سره  دمالتړ  دهېوادوالو  او  وټاکی 
پرمختیایې چاروکې را پیدا شوي خڼډونه 
پاره  له  هوساینی  د  او  یوسی  منځه  له 
الرهواره کړی. پوهیږو چې دنړیوالو له خوا 
ناندریزی خبر به هوساینی له پاره الر هواره 
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د اسالمې امارت سره د پلمه ییزو خبرو پرځای 
مخامخ خبرې ګټورې دي 

متین



درنده ی بی باک در محیط خطرناک 
حیوان نادر و کمیاب جهان که  از سوی مردم بدخشان اسیر و دوباره به طبیعت بازگردانده شد 

ثبات اقتصادی یک مملکت در گرو درک 
درست از ظرفیت منابع بشری و امکانات 
براساس  آگاه  دست داشته است. مدیراِن 
کشور،  شهروندان  عمومی  ظرفیت 
برنامه هایی را در اولویت قرار می دهند که 
بخش عظیم جامعه بتوانند از آن مستفید 
و  مهم  برنامه های  این  از  یکی  گردد. 
در  که  بوده  نساجی  صنعت  ساز،  شغل 
بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته 
است. اما در افغانستان روی این صنعت 
و  توجه  کمترین  اخیر  دهه های  طی  در 

سرمایه گذاری صورت گرفته است. 
درین مطلب روی اهمیت صنعت نساجی 
در کشور تمرکز شده، آن را اسباب رهایی 
می دانند.  فقر  دام  از  افغان ها  از  بسیاری 
چنانچه تجارب کشور های مهم دنیا نیز 
نشان می دهد که آنان صدها سال قبل با 
استفاده از همچو فرصت، انقالب صنعتی 
شان را رقم زده اند. آنچه در باب انگلستان 
و چین به عنوان دو غول اقتصادی جهان 

آمده، جالب و مثال زدنی است. 
نخست: انگلستان با چنین درک دقیق از 
صنعتی  انقالب  داشته،  دست  امکانات 

خود را برای نخستین بار از صنعت نساجی 
شروع کرد. مسئولین در انگلستان به این 

پی بردند که 
"الف: پنبه )در مقایسه با سایر الیاف های 
و  کنترول  قابل  آسان  خیلی  طبیعی( 
بافندگی  و  ریسندگی  است،  دست کاری 
وابستگی کمتری به شرایط آب و هوایی، 
شب  و  روز  تغییرات  و  فصلی  تغییرات 
هزینه  کم  ابزارهای  از  استفاده  و  دارد 
کشت  به  نسبت  راحت تر  خیلی  ساده، 
سرپناه  ساختن  یا  زراعتی  محصوالت 

قابلیت ماشینی شدن  رادارد.
بازار  با  مقایسه  در  منسوجات  بازار  ب:   
قبیل  )از  مصرفی  سبک  کاالهای  دیگر 
بزرگتر  مبلمان(،  و  سفال  جواهرآالت، 
است  بیشتری  درآمدی  کشش  دارای  و 
به  درآمد،  افزایش  با  همزمان  بنابراین  و 
سرعت رشد می کند، به تولید انبوه می رسد 
و نوآوری هایی را در شرایط رقابتی تحریک 

می کند. 
در  صنعتی  انقالب  شروع  از  پیش  ج: 
بریتانیا، این کشور بازار منسوجات خود را 
برای صدها سال دستکم از زمان الیزابت 

اول)۱۵۵۸_۱۶٠۳( یا حتی مدتی پیش 
پارچه  بازار  بزرگترین  ایجاد  به  که  آن  از 
در  هجدهم  سده  اوایل  در  منسوجات  و 
اروپا منجر شده بود رونق داده و انگلستان 
سرانجام صاحب بیشترین تعداد بنگاه های 

متقدم در حوزه نساجی شد". 
دوم: تاریخ چین نشان می دهد که این کشور 
در عرصه صنعتی شدن بصورت تاریخی 
با   )۱۹۷۸( در  سرانجام  اما  بوده،  ناکام 
بسیج نیروی عظیم انسانی به سمت تولید 
 ۶۰۰ جمعیت  زراعتی،  محصوالت 
میلیونی خود را از دام فقر و ورشکستگی 
نجات داده، بدین ترتیب انقالب صنعتی 
در آن کشور رقم می خورد. بگفته )یی ِون( 
نویسنده کتاب "چگونگی شکل گیری یک 
ابرقدرت اقتصادی: رمزگشایی از صنعتی 
شدن سریع چین" روستائیان بی سواد چین 
را منابع بشری عظیمی می داند که در اواخر 
سده بیستم با کمک مدیران امور توانستند 
شعله ور  را  چین  صنعتی  انقالب  مشعل 
حیاتی ترین  که  می دهد  ادامه  وی  کنند. 
صنعت این کشور برای آغاز این انقالب، 

صنعت نساجی و پوشاک بود.
در  نساجی  صنعت  که  است  جالب 
افغانستان نیز تاریخچه دیرینه دارد. مدیران 
این صنعت، ظرفیت  اهمیت  به  دوره  آن 
بشری و وفور مواد خام به خوبی پی برده، 
رشد  صادرات  سرحد  تا  را  صنعت  این 
افغانستان  روزگاری  چنانچه  بودند.  داده 
بزرگترین  به  را  محصوالت نساجی خود 
جاپان  و  امریکا  مثل  جهان  کشورهای 

صادر می کرده است. 
اسناد نشان می دهد که در حدود ۱۲۰ سال 
قبل گام های اساسی درین بخش برداشته 
بناء  کابل  بافی  پشمینه  کارخانه  شده، 
می گردد. این کارخانه در ابتدا ساالنه برای 

۵۰ هزار عسکر تکه دریشی نظامی تولید و 
مازاد آن به بازار نیز عرضه می شده است. 

نساجی  کارخانه های  صورت  همین  به 
ماشین  بلخ،  بگرامی،  گلبهار،  کندهار، 
بافی  پشمینه  وطن،  شرکت  کابل،  خانه 
پلچرخی، پشمینه بافی و نختابی کابل و 
امسال آن بعدها تاسیس و میلیون ها متر 
تکه ساالنه در کشور تولید می شده است. 
چنانچه کارخانه نساجی بگرامی در سال 
میلیون   ۵۹۰ ابتدایی  سرمایه  با   ۱۳۴۹
می رسد.  به بهره برداری  و  اعمار  افغانی 
ظرفیت تولید این کارخانه در سال تا ۶۰ 
میلیون متر تکه و ۳۰۰هزار کیلو گرام نخ 
به  نزدیک  برای  همچنان  و  شده  گزارش 
فراهم می سازد.  را  کار  زمینه  تن   ۳۵۰۰
همچنان آمده است که از مدرک فروش 
ساالنه  کارخانه  این  نخ  و  منسوجات 
بدست  افغانی  میلیون   ۴۰۰ از  بیشتر 
مدرک  از  آن  بر  عالوه  است.  می آمده 
صدور ۵۴۸ هزار متر تکه بخارج، ۱۶۵ 
بود،  شده  حاصل  امریکایی  دالر  هزار 
البته باید گفت که در بعضی سالها یک 
قسمت از تولیدات این فابریکه و فابریکه 
خارج،  به  نخ  یا  و  پارچه  بشکل  بلخ 
 ایاالت متحده امریکا و جاپان 

ً
مخصوصا

صادر شده است. 
تولیدات  کل  صورت  همین  به 
برابر   ۵ اگر  را  نساجی  کارخانه های 
تعداد  اینکه  ضمن  بگیریم،  نظر  در 
 ۵ نیز  مستقیم  غیر  و  مستقیم  کارمندان 
در  تکه  تولیدات  مجموع  گردیده،  چند 
سال به ۳۰۰میلیون متر  می رسد. با یک 
را  تکه  متر  هر  اگر  ساده  ضرب  و  جمع 
۱۰۰ افغانی قیمت گذاری کنیم، مجموع 
به  سال  در  شده  تولید  های  تکه  ارزش 
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دهه ها  کردن  سپری  وجود  با  افغانستان 
در  را  مختلفی  حیوانی  گونه های  جنگ، 
خود نگه داشته است؛ اما این گونه ها نیز 
از آسیب های جنگ در امان نمانده و برای 
بقای شان، ازاین جغرافیا به سرزمین های 

هم جوار فراری شده اند.
در  کم یاب  حیوانی  گونه های  از  یکی 
جهان، پلنگ برفی است  که چشمان زیبا 
و شگفت انگیزش هر بیننده را شیفته و دل 
باخته ی خود می سازد، چشم آبی و حالت 
آشفته مانند: است که خطرناک ترین و در 
عین حال زیبا ترین جای دنیا را به عنوان 
قلمرو امپراتوری خود انتخاب نموده و دور 

از چشم انسان ها، تنها زند گی می کنند.
برفی  کوه های  پلنگ ها،  این  قلمرو 
جنوبی  و  مرکزی  آسیای  کشور  چندین 
جمله  از  افغانستان  و  دربرمی گیرد  را 
کشور هایی است که این نوع از گربه سان ها 
در آن وجود دارد و پامیرهای بدخشان که 
پناهگاه حیوانات کمیاب بومی گفته شده 
است، در سال های اخیر این حیوان زیبا 
نتایج  و  شده   دیده  آن،  بلند  قله های  در 
از  حمایت  نهاد  دانشمندان  تحقیقات 
پلنگ ها  که در مجله ی جهانی مطالعات 
محیط زیست منتشر شده، نشان می دهد 
که نخستین نوار ویدیویی پلنگ های سفید 
در قله های بلند پامیر بدخشان  که به نام بام 
دنیا شهرت دارد  ثبت شده است. همین 
گونه، گمان می رود که این گونه ی حیوانی 
در والیت های نورستان، لغمان و بامیان نیز 

وجود داشته باشد.
 اگر از حیرت آوری چشمان و نگاه دوست 
پوست  بگذریم،  او  ناک  ترس  و  داشتنی 
و  لباس  که  است  قیمت  پر  و  گران بها  او 

ساخته  آن  از  قیمت بها  و  زیبا  جامه های 
مورد  که  است  همین  برای  و  می شود 
شکار قرار می گیرد، اما کشتارشان توسط 
خال خالی  پوست  دنبال  که  شکارچیانی 
آن ها بودند و دامدارانی که می خواستند از 
حیوانات خود حفاظت کنند باعث شده بود 
تا تعداد آن ها در دهه های اخیر کاهش پیدا 
کند، اما حاال به نظر می رسد که منع شکار 
آنان توسط حکومت، ساخت محل  های 
حفاظتی برای دام  ها در روستاهای محل 
ملی  پارک  ایجاد  و  برفی  پلنگ  زندگی 
افغانستان  برفی  پلنگ  پناهگاه  واخان که 
گفته می شود، رونقی دوباره به زندگی آن ها 
بخشیده است  و می توان گفت که تا حدی 

در معرض انقراض قرار ندارند.  
دارد  آن  از  پامیر حکایت  در  برفی  پلنگ 
که در پر برف ترین و خطرناک ترین جای 
دنیا که چشم انسان به آن کمتر می رسد، 
پیدا شده است و در گذشته فکر می شد 

 ۴۵۰۰ حدود  در  حیوان  این  تعداد   که 
پامیر  در  که  اکنون  ولی  باشد  تا۷۵۰۰، 
احتمال  است،  شده  کشف  افغانستان 

می رود که تعداد آن بیش از این باشد.
کارشناسان  تحقیقات  اساس  بر   
و  عکس ها  مجموعه  و  حیات وحش 
تصاویر گرفته شده از ۱۶ محل مختلف در 
شهرستان واخان بدخشان، گفته می شود که 
پلنگ سفید، حیوان چست وچاالک است 
و از پای های قدرت مندی بر خوردار بوده و 
قادر است خیزش های بلندی را انجام دهد 
و نمی خواهد درقطار دیگر موجودات زنده 
دیده شود. او دردور افتاده ترین کوه ها، زیبا 
ترین و دست نخورده ترین مناطق جهان 
را  او  که   است  همین  برای  دارد.  زندگی 
و  می شناسند  کوهستان«  »ارواح  نام  به 
در تعداد کشور های دنیا از جمله ایران، 
کوهنوردان لقب پلنگ برفی را برای خود 

انتخاب می کنند.

احسان الله براتی در رابطه به اینکه چند 
سوی  از  بدخشان  در  برفی  پلنگ  قالده 
مردم اسیر و دوباره به طبیعت بازگردانده 
شد، چنین می گوید: حوالی نیمه های شب 
برفی  پلنگ  دوشنبه )۲۳ دلو( یک قالده 
به دلیل شدت گرسنگی وبرف باری های 
بعداز  واخان  کنش درۀ  قریۀ  در  سنگین 
با  مسکونی  خانۀ  یک  در  شدن  حمله ور 
از  گوسفند  رأس  هشت  کشتن  و  هجوم 
بود،  گرفته شده  دربند  محل  مردم  سوی 

دوباره به طبیعت آزاد کرده شد.
و  اطالعات  رییس  احمدی  معزالدین 
مطلب  این  تایید  با  بدخشان  فرهنگ 
می گوید که به اثرشدت بارندگی های برف 
و باران دراین اواخر دو قالده پلنگ برفی از 
سوی روستا نشینان دربند گرفته شده بود که 
پس از وقوع رویداد به مجاهدین دستور داده 
شد تا اطراف محله ای که پلنگ برفی در آن 
گیر مانده است را محاصره نمایند و اجازه 
از بین بردن این حیوان وحشی کم یاب را 
به کسی و یا گروهی ندهند و تالش نمایند 
نادر جلوگیری  این حیوان  انقراض  از  که 
باز طبیعت  به  سالم  بطور  را  آن   نموده 

 گردانند.
به گفته وی خوشبختانه مجاهدین موفق 

گردیدند این پلنگ را آزاد سازند.
تحفظ  بخش  در  که  مؤسساتی  از  وی 
حیات وحش نادر وکم یاب جهان فعالیت 
می نمایند می خواهد که جهت حفاظت 
به  جهان،  نادر  حیوان  این  انقراض  از 
حال  در  حیوان  این  حمله  متضررین 
  
ً
انقراض غرامت بپردازند درغیر آن احتماال

بار دیگر توسط مردم متضرر ممکن به آن 
آسیب برسد.
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دانستنی های جالب
 در بازی فوتبال

تمریناتی که در خوب شدن فوتبال تأثیر دارد:  برای آنکه فوتبال شما 
خوب شود، باید تمریناتی را انجام دهید از این تمرینات می توان 

ریسمان بازی،آب بازی ، دوش استقامت...نام برد.
دالیل  آن:

و  استقامت  بردن  بلند  برای  ورزش  بهترین  بازی:  ریسمان   
تنفس، قوی شدن عضالت، همچنین سالمت قلب و استخوان 

را در پی دارد )توصیه شده برای فوتبال آموزان(
روپایی:بهترین تمرین جهت استحکام بدن وتعادل داشتن در 

حفظ توپ.
آبباری : با شنا کردن و راه رفتن داخل آب عضالت راحت می 

شود.
مقدار  توان  می  ورزش  این  دادن  انجام  استقامتی:با  دوش 
بیشتری دوید و ظرفیت توانایی را به شکل اثربخشی زیاد می کند 

و به فوتبال کمک زیادی می کند.
 وسایل یک بازیکن فوتبال: یک بازیکن فوتبال دارای لوازمی 

می باشد که بصورت استاندارد باید این موارد را دارا باشد .

وسایل بازیکن فوتبال عبارتند از: پیراهن،نیکر ورزشی،جوراب 
ساق بلند،محافظ ساق،کرمچ.

بازیکنی که برای تکمیل وسایل زمین را ترك کرده و برای ورود به 
 باید توپ خارج از بازی باشد.

ً
زمین حتما

توپ  درکنترول  فوتبالیست  مهارت   : فوتبالیست  مهارت 
مهـارت  ایـن  بـدون  بازیکنی  هیچ  است.  مشهود   

ً
کامال

و  مدرن  فوتبال  در  شد.  نخواهد  موفـق  بـازی  در  مهـم 
پیشرفته کنتـرول و تصـاحب مطلـوب و دلخـواه تـوپ،راه 
میسر  را  بعدی  حرکت های  بـه  اقـدام  و  مناسـب  حـل 

می سازد.
اندام ها و سطوحی که بیشتر درکنترول به کار می روند عبارت 
پـا،ساق  روی  پـا،  پا،بیرون  پا،بغل  پا،داخل  کف  از:  اند 

پا،ران،شکم،سینه و سر.
به طور عمده، هدف از کنترول توپ ساکن کردن آن و یا هـدایت 
آن در مسیر دلخواه برای حرکات بعدی مثل دریبل، شوت و پاس 

می باشد.
ضربه آزاد :اگر بازیکنی به تشخیص داور هر یک از خطاهای 
ذیل را مرتکب شود یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تـیم مقابـل 

اعالم می شود.
1 - بازی کردن به نحو خطرناك.

2 -سد کردن.
٣ -جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.

 اگر دروازه بان ٥ خطای ذیل را در داخل محوطه خود انجام 
دهد، یک ضربه آزاد مستقیم گرفته می شود.

1 -دروازه بان توپ را بیش از 6 ثانیه از پر تاب توپ در اختیار 
داشته باشد.

2 -بعد از رها کردن توپ آن را دو باره با دست لمس کند، قبل از 
اینکه توپ با بازیکن دیگر لمس شده باشد.

٣ -توپ را از پرتاب اوت توسط هم دسته آن با دست لمس کند.
4 -وقت را تلف کند.

٥ -چنانچه توپ عمدی توسط بازیکن هم دسته دروازه بان پا به 
طرف او زده و با دست لمس کند.

کارت زرد در فوتبال : اگر بازیکنی هفت خطای زیر انجام دهد 
کارت زرد می گیرد:

1 -برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.
2 -مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد.

٣ - قوانین بازی را نقض نماید.
4-آغاز مجدد بازی را به تأخیر اندازد.

٥ -عدم رعایت فاصله در ضربه های آزاد یا کارنر.

6-عمدی زمین بازی را بدون اجازه داور ترك کند.
7 -بدون اجازه داور، وارد زمین شود.             صفحه 7 

جهان ورزش 

ماستر سپورت محمد یعقوب

جواد دبیر، رئیس مطبوعات وزارت صنعت و تجارت

مهربانو 

دورنمای اقتصادی افغانستان؛ بررسی وضعیت صنعت نساجی 



د یوې سوژې یا معلوماتو د لېږد لپاره په کار 
دي چې لیکنه مو له معنوي اړخه غني وي، 
په اوسنیوو په لیکنو کې کوښښ کېږي چې 
خپل هــدف او پیغام په لنډو جملو کې تر 
لوستوونکي ورسوي. کله چې موږ د لیکنې 
لپاره موضوع انتخاب کــړه، لومړی باید د 
هغې په اړه اړونده کتابونه، مقالې او لیکنې 
پیدا کړو، د هغــو ټولو اړوندو معلوماتو له 
لوستلو موږ په لیکلو پیل کوو او د خپل پیغام 
نچوړ لیکو. د یوې موضوع له لیکلو مخکې 
د هغې په اړه د نورو لیکواالنو لیکنې لوستل 
موږ ته نوښتګر ذهنیت راکوي او د سوژې 
پــه اړه وضوح ډېروي. مطالعــه په ژوند او 
انسان په شخصیت باندې ګټوره اغېزه لري، 
د مطالعې څښتن پراخ لرلید لري او د دالیلو 
شتمن منطق لري. له دې وروسته موږ باید 
د لیکنې ربط سره همرنګه کړو، جملې له 
معنوي او جوړښتي پلوه یو له بل سره وتړو 
او ټوله لیکنه د یوه ځنځیر په څېر جوړه کړو. 
د جملو تر منځ تسلسل او د دالیلو د بیانولو 
تر منځ نږدې والی باید په نظر کې ونیسو. 
که موږ د لیکنې په دوام کې له یوه دلیل لرې 
بل دلیل او له یوې همرنګې جملې سره بل 
ناهمرنګه وتړو، معلومه ده چې لوستونکی 
ستړی کوي او د لیکنې رواني والی له منځه 
ځي. د ښې لیکنې ځانګړنه دا ده، چې باید 
د دالیلــو رواني والی ولري. بله مهمه خبره 
چې لیکنه مو له شکلي اړخه پیاوړې کوي 
هغــه د لنډو جملو کارونه ده. په لیکنه کې 
باید لنډې، غوڅې، قاطع او له پر ظاهري 
جوړښــت روانې جملې ولیکو.  په لیکنو 
کې د سختو لغاتونو کارول مو لوستوونکي 
او اغېز کموي، نو د دې لپاره چې لیکنه مو 
تر ډېرو خلکو ورسېږي او هر څوک یې په 
لوستلو ستاسو پیغام واخلي، اړینه ده چې 
اســان، ښــکلي، نوي، روان او بامفهومه 
لغاتونه په خپلو لیکنو کې وکاروو. هر انسان 
چې لیکوال شوی تاســو د هغوی د ژوند 

کیســې واورئ. ټول ډېــرې تجربې لري، 
ډېرې ښــې او بدې ورځې یې لیدلې وي، 
هغوی په ټولنه کې  ډېر ځورېدلي وي او په 
پوره مانا له بدو حاالتو راوتی وي. لیکواالن 
ډېری وخت ټولینز او مدني پاتې شوي وي، 
همدا مدنیت یې بیــا پر ژوند اغېز کړی او 
کلــه یې چې د دغو اغېزو بیان پر قلم کړی 
یا یې د خپل ژوند او فکر منظم بیان پر لیک 
کړی، نو د خلکو له هرکلي سره مخ شوي. د 
همدې لپاره اړینه ده، چې تاسو هم په ټولنه 
کې باید له نورو خلکو ډېر فعال، په هر ډول 
کیسو، قضیو او معاملو کې ځان وپوهوئ 
او ډېر ځیرک واوســئ چې هره صحنه بیا 
راتلونکــې ورځ پرته له کوم خیال او خوب 
څخه په حقیقــي بڼه بیان کړئ. که غواړئ 
لیکنه مو له معلوماتو غني وشــمېرل شي 
نو تاســو باید هغو ځایونو ته سفر وکړئ، 
ویدوګانې، انځورونه او د سیمې له فرهنګ 
څخه یې ځان خبر کړئ، کومو ځایونو په 
اړه چې تاسو غواړئ لیکل وکړئ. سفر ، له 
تاریخي ځایونو لیدنه، د ویرې، خوښــۍ، 
ذلــت او وقار صحنې پــه عملي بڼه لیدل 

ستاسو ذهن او منطق پراخوي.
بلــه ډېره مهمه خبــره دا چې که تاســو 
غواړئ، لیکنې مو څو اړخه ولري، نو تاسو 

اړ یاســت، چې د لیکلو په لړ کې د خپلې 
موضوع په اړه خپل فکر بوخت وساتئ. کله 
مو چې قلم او کاغذ یا کمپیوټر را واخیست، 
نور تاسو یوازې او یوازې د خپلې موضوع په 
اړه ژور فکــر وکړئ، په خپل ذهن کې تېرو 
وختونو، لوستو کتابونو. ځایونو او تجربو ته 
الړ شئ، څومره چې ستاسو یاد تازه کېږي 
هغومره ستاســو لیکنه منطقي جاج اخلي  
او منښت یې ډېرېږي. په دې اړه که تاسو د 
مکتب په ابتدایه دوره کې دا بیت لیدلی وي 

نو زما د پیغام د لېږد لپاره بسنه کوي:
پوهه ټوله راوتلې له مغزو ده

هسې نه چې په دا ډېرو کتابو ده
ټول کتابونه د انسانانو لخوا کښل شوي، 
هغوی هم ډېر فکر په دې موضوعاتو کړی، 
مطالعه یې کــړې، په لیکلو یې پیل کړی، 
کره او منل شوي کلمات، جملې او منطقي 
دالیــل یې را ټول کــړی او هماغو ته یې د 
کتاب پــوښ ورکړی. نو د لیکوالۍ لپاره تر 
ټولو مهم څیز ستاسو ذهن دی، هر څومره 
چې ستاسو لرلید بوخت وي هغومره به مو 

لیکنه له بالغت او فصاحته ډکه وي.
د متن د غني کولو  لپاره اړینه ده چې موږ 
له بالغي علومو، بدیعي علومو او معاني 
څخه هم ګټــه واخلو. د بېلګې په توګه په 

ځینو متنونو کــې د متلونو، اصطالحاتو، 
لغاتونو، تشــبیهاتو، استعارو او نورو ادبي 
صنایعو کارول مو د متن ښکال او داخلي 
ظرفیــت لوړوي. ځینې وخــت د خپلې 
لیکنې پــه دوام کې یوې فرعي موضوع ته 
په اشارې د بل لیکوال نقل قول را لېږدول 
په لوســتونکي کې د ســتړیا احساس له 
منځه وړي او داســې حس ورکوي، چې 
د لیکنې لوســتل یې نوي پیل کړي وي. 
د خپلو معلوماتو د ډېرښت لپاره د خلکو 
د ژونــد کیســې واورئ، د پخوانیو زړو 
خلکو خوا ته ورشــئ، هغوی به تاسو ته 
خپلې د ځوانۍ او ستاســو له پیدایښــت 
ورهاخوا کیسې په ډېر ویاړ وکړي، هغوی 
 تاسو ته خپله کیسه داسې ربطي 

ً
به حتما

او منطقي بیانوي چــې هېڅ ډول تېروتنه 
پکې نه کوي، دا چې دوی تاسو ته د ژوند 
کیســې، روایتونه او یــا حکایتونه په ژبه 
څومره په هنر بیانوي، تاسو باید هماغسې 
په لیکنو کې د کیســو بیان پر قلم وکړئ، 
چې خلک یې افسانه او خیال ونه ګڼئ، د 
یوې کیسې منطقي بیان ستاسو په تجربې 
او د لیکوالۍ په هنر پورې اړه لري، موږ که 
ووینو د هر انسان ژوند له کیسو ډک دی، 
دا ټولې کیسې لیکل او مستندول غواړي، 
خو زموږ لیکواالن اوس هم د ســوژې له 

نشتون څخه بېزاره او سرګردانه دي.
د ښــې لیکنې لپاره پیوســت او پرته له 
سموونې لیکل وکړئ، کله مو چې موضوع 
له هره اړخه وشــنله، او په دې ډاډه شــوئ 
چې نوره مو لیکنه بشــپړه ده او خپل پیغام 
مې لېږدولی، وروســته لــه هغه خپل متن 
کلمه په کلمه، جمله په جمله سمه کړئ او 
د وروســتي ځل لپاره یې په لوړ غږ له سره 
تر پایه ولولئ، که چېرې لیکنې مو رواني، 
لغاتي، منطقي یا کومه بله تشه درلوده، تاسو 
یې بار بار د متن د ظاهري ښکال پر بنسټ 

سمولی شئ. 

تأثیرات خشــونت خانوادگی بر کودکان 
ممکن اســت در مدت کوتاهی آشــکار 
شود، در حالی که آسیب های دیگر ممکن 

است در درازمدت مشاهده شود. 
اگر کودکان همیشــه با آزار و اذیت یکی 
از والدین بر دیگری احاطه شــده باشند، 
 در حاشــیه باقــی می مانند. این 

ً
احتماال

کودکان برای دفعه بعدی در خانه آنها چنین 
وضعیت صورت گیرد بــا نفس بند آمده 
زندگی خواهند کرد. این موضوع می تواند 

حالتی از اضطراب دایمی ایجاد کند.
برای کودکانی که پیش از رفتن به مکتب 
شاهد این موضوعات هستند، روی آوردن 
به عــادات کودکان کوچک تر غیر معمول 
نیســت. مکیــدن ناخن، شــب ادراری، 
افزایش گریه و ناله کردن ممکن اســت در 
نتیجه مشاهده خشــونت باشد. کودکان 
مکتبی می توانند ویژگی های ضداجتماعی 
پیدا کنند و به خاطر آزاری که شــاهد آن 
هستند، دست و پنجه نرم کنند. این کودکان 
 سرزنش آزاری که والدین شان با آن 

ً
معموال

سروکار دارند را به عهده می گیرند، باوری 
که می تواند به شــدت عزت نفس آنها را 

خدشه دار کند.
یکــی از مخرب ترین اثرات خشــونت 

خانوادگی، توانایــی آن در ایجاد اختالل 
استرس پس از سانحه در کودکانی است 
که در اطراف آن بزرگ می شــوند. با وجود 
در امان ماندن کودکان از آزار جسمی، اما 

آسیب های ناشــی از خشونت خانوادگی 
برای ایجاد تغییــرات خطرناک در مغز در 
حال رشد کودکان کافی است. این تغییرات 
ممکن اســت باعث بــروز کابوس های 
شبانه، تغییر در الگوی خواب، عصبانیت، 
تحریک پذیری و مشکل در تمرکز شود و 
کودکان گاهی اوقات این توانایی را داشته 
باشند که جنبه های آسیب زای آزاردهنده ی 

مشاهده شده را بازسازی کنند.
بوجود آمــدن فشــارهای روانی نتیجه 

رایج مشــاهده آزار و اذیت والدین است. 
بــا این حال، ممکن اســت گاهی اوقات 
این عواقب در سالمت جسمانی کودکان 
آشکار شــود.کودکان در ســنین مکتب 

ممکن است سردرد و معده درد را گزارش 
کنند که در شرایط پرتنش خانه قابل ردیابی 

است. 
هنگامی که نوجوانان شــاهد خشونت 
خانوادگی هســتند، تمایــل دارند که در 
واکنش به این موقعیت رفتــار کنند. آنها 
ممکن اســت دعوا کنند، مکتــب را رها 
کنند، در فعالیت های پرخطر شرکت کنند 
یا به مصرف مــواد مخدر روی آورند. این 
نوجوانــان به احتمال زیاد بــا قانون دچار 

مشکل می شوند.
کودک مضطرب که در محیطی ســمی 
و آزاردهنــده بزرگ شــده اســت ممکن 
اســت به یک بزرگســال افســرده تبدیل 
شود. آسیب های ناشی از مشاهده مداوم 
خشونت خانوادگی ، کودکان را در معرض 
خطر باالی ابتال به افسردگی، غم و اندوه، 
مشکالت تمرکز و سایر عالیم افسردگی 

در بزرگسالی قرار می دهد.
خشــونت خانوادگی که شامل حمالت 
فیزیکی، بدرفتاری عاطفی و سایر آزارها 
 بر رفاه و ســالمت 

ً
می شــود کــه مطمئنا

قربانیان این حمالت تأثیر می گذارد.
کودکانی که شاهد آزار مادران، پدران یا 
سایر اعضای خانواده خود هستند، تحت 
تأثیر قرار می گیرنــد. به عنوان یک اتفاق 
بســیار رایج در سراسر کشــور امریکا، 
خشــونت خانگی یکــی از ویژگی های 
از خانواده های  ناراحت کننده بســیاری 
این کشور می باشد. تخمین زده می شود 
ســاالنه ۱۰ میلیون تن در امریکا تحت 
تأثیــر حوادث خشــونت خانوادگی قرار 
می گیرنــد، این تعداد بــا در نظر گرفتن 
قربانیان خاموش، مانند کودکان، افزایش 

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

دکمـکیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

سوراخ قلب در نوزادان یک نوع بیماری مادر زادی قلبی 
و  کنترول  عدم  دلیل  به  مواقع  از  بسیاری  در  که  است 
درمان ممکن است منجر به بروز بیماری های خطرناکی 
به  مطلب  این  در  ما  علت،  همین  به  شود.  نوزادان  در 
روش  علت،  نوزاد،  قلب  سوراخ  به  رابطه  در  توضیحاتی 

درمان و مراقبت های نوزاد می پردازیم.
آن  در  که  است  ای  بیماری  کودکان  و  نوزاد  قلب  سوراخ 
و  نشود  بسته  کامل  صورت  به  است  ممکن  قلب  دیواره 
سوراخ دیواره قلب باز باقی بماند. دیواره داخلی قلب که 
ممکن  سوراخ  داشتن  صورت  در  می شود  نامیده  سپتوم 
شود  انسان  قلب  عملکرد  در  اختالالتی  به  منجر  است 
و مشکالتی را از قبیل ترکیب خون اکسیجن دار و بدون 

اکسیجن در بدن ایجاد کند.
ایجاد  نوزادان  قلب  در  که  سوراخ هایی  انواع  از  یکی 
آئورت  سرخرگ  و  ریوی  شریان  بین  سوراخ  می شود، 
است. به طور کلی در دوران جنینی کودکان، این سوراخ 
بین این دو رگ وجود دارد اما باید پس از بدو تولد بسته 

شود. در صورت بسته نشدن سوراخ بین این بخش، نوزاد 
با بیماری سوراخ قلب همراه می شود.

شده  تشکیل  چپ  و  راست  دهلیز  دو  از  انسان  قلب 
سپتوم  می شوند .  جدا  هم  از  دیواره ای  طریق  از  که  است 
دیواره ای است که منجر به جدا شدن دهلیز راست و چپ 
اکسیجنی  طریق  از  جنینی  دوران  در  کودکان  می شود. 
تغذیه می شوند.  دریافت  می شود،  ناف  بند  از طریق  که 
در  سپتوم  یا  دهلیزها  بین  دیواره  که  است  علت  همین  به 
دوران جنینی باز است و بعد از تولد جنین بسته می شود. 
در صورتی که دیواره بین دهلیزها بعد از تولد بسته نشود، 
مواجه  دهلیزها  بین  سوراخ  یا   ASD بیماری  با  نوزادان 

همراه هستند.
سوراخ بین دیواره بطن ها

تشکیل  بطن  دو  از  دهلیز  بر  عالوه  نیز  انسان  قلب 
در  گردش خون  باعث  یکدیگر  کنار  در  که  است  شده 
و  چپ  بطن  جنینی  دوران  در  می شوند.  انسان  بدن 
وجود  دو  آن  بین  که  کوچکی  سوراخ  طریق  از  راست 
یافتن  پایان  از  بعد  می دهند.  انتقال  را  خون  دارد، 
تنفس  ریه  از طریق  نوزاد  تولد،  و شروع  دوران جنینی 
بطن  دو  بین  سوراخ  ماندن  باز  به  نیازی  و  می کند 
بطن  بین  سوراخ  این  علت  همین  به  ندارد.  وجود 
سوراخ  مواردی  در  اما  می شود.  بسته  راست  و  چپ 
باعث  و  شد  نخواهد  بسته  راست  و  چپ  بطن  بین 
یا  بطن  بین  سوراخ  با  تولد  بدو  از  نوزاد  می شود 

باشد.  همراه   VSD بیماری 
عالیم سوراخ قلب 

• با چند عالیم می دانیم که سوراخ قلبی وجود دارد 
• خستگی مداوم

• کم اشتهایی
• افزایش وزن غیر عادی

• مشکالت تنفسی
• بروز عفونت در ریه

• تعرق شدید.

سوراخ قلب در کودکان 
چیست ؟

داکتر گل رحمن طاهری

در محیطی سمی، کودک به یک بزرگ سال افسرده تبدیل می شود
کوهکن

وحیدالله مومند
د متن معنوي غني والی 

کودک مضطرب که در محیطی ســمی و آزاردهنده 

بزرگ شده است ممکن اســت به یک بزرگسال افسرده 

تبدیل شود. آسیب های ناشی از مشاهده مداوم خشونت 

خانوادگــی ، کودکان را در معرض خطــر باالی ابتال به 

افســردگی، غم و اندوه، مشکالت تمرکز و سایر عالیم 

افسردگی در بزرگسالی قرار می دهد.



اعالن داوطلبی
 موضــوع: شــرطنامه مزایــده داوطلبی 
)آفرهای سربســته( اجاره دهی جمع آوری 
عواید دروازه دخولی بند قرغه از مربوطات 

ناحیه چهاردهم 
شماره داوطلبی:

تمام داوطلبان واجد  از  شــاروالی کابل 
شــرایط دعــوت می نماید، تا در پروســه 
عواید  جمــع آوری  اجاره دهی  داوطلبــی 
دروازه دخولی بند قرغه از مربوطات ناحیه 
چهاردهم شــهرکابل  اشتراک نموده و نقل 
شــرطنامه مربوطه را دربدل )۱۰۰۰( یک 
هــزار افغانی بــدون بازگشــت از آمریت 
تدارکات خدمات مشــورتی و اجاره دهی 
ریاســت تدارکات شاروالی کابل  به دست 
آورده، آفرهــای خویش را مطابق شــرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تــدارکات طور سربســته از تاریخ نشــر 
 ارائه 

ً
اعــالن الــی 1٠ روز تقویمی بعــدا

نماید. آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش 
نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ )٣٠٠،٠٠٠( ســه صد 
هزار افغانی نقدی و یــا گرنتی بانک اخذ 
می گردد، جلســه آفرگشایی مطابق مندرج 
شــرطنامه به وقت و زمان تعیین شده، در 
منزل  اول صالــون طعام خوری )کلوپ( 
شــاروالی کابل  واقع چهــار راهی ملک 
اصغر  - جوار پارک زرنگار، شــهر کابل  

تدویر می گردد.
***

اطالعیه لیالم
وزارت اقتصاد ۱۷۲ قلم اموال و اجناس 
مســتعمل ، داغمه و مــازاد غیر ضروری 
خویش را به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به طور 
داوطلبی به فروش می رســاند ، موسسات 
داخلــی و خارجی شــرکت هــا ، افراد و 
اشــخاصی که خواهش آن را داشته باشند 
میتواننــد به تاریــخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به مقر 
اقتصــاد واقع چهــار راهی ملک  وزارت 

اصغر مراجعه نمایند.
نــوت :به مقدار ۱۵ فیصــد تضمین قبل 
 اخذ 

ً
از شــروع پروســه داوطلبــی نقــدا

میگردد.۴۴۶۹
***

اطالعیه به کرایه دهی
ریاست عمومی اجرائیوی نساجی افغان 
دو باب تعمیر دو منزلــه ملکیت خویش 
واقع شــهر پلخمری والیــت بغالن را که 
شــامل ۳۲ باب اتاق ، ۳ سالون ، ۱۶ باب 
تشناب و ۵ دهلیز میباشد ، و در مساحت 
مــوازی ۱۰۷۳۰ متر مربــع زمین اعمار 
گردیده است ، را از طریق داوطلبی به کرایه 

میدهد.
اشــخاص حقیقی ، حکمی و شــرکت 
هایی کــه خواهش اشــتراک در داوطلبی 
جایداد متذکره باشــند ، درخواست های 
خویش را از تاریخ نشــر اعالن الی مدت 
۲۱ بیســت و یک یوم به مدیریت  عمومی 
خدمــات شــرکت دولتی نســاجی افغان 
واقع ســرک داراالمان کوچه مقابل صالون 
عروسی کابل دوبی ســپرده . شرطنامه را 
 اخذ میگردد.۴۴۸۶

ً
مالحظه تضمین نقدا

***
اطالعیه به کرایه دهی

ریاســت شــرکت دولتــی ســیلو مرکز 
فروش  کانتینــر  بــاب(  )یک  میخواهــد 
تولیــدات خویــش را که در جــوار درب 
شمالی سیلو متصل به ریاست ترانسپورت 
قرار دارد ماهــوار به مبلغ ۷۸۷۰۰ افغانی 

برای مدت یک سال به کرایه بدهد.
اشــخاص ، موسسات ، ادارات و شرکت 
هــای خصوصی که خواهــش گرفتن آنرا 

داشته باشند درخواست های خویش را از 
نشــر اعالن  الی مدت ۱۵ یوم به مدیریت 
تهیه و تدارکات ســیلو بسپارند . شرطنامه 
 اخذ 

ً
را مالحظه کرده میتوانند تضمین نقدا

میگردد.۴۴۸۴
***

اطالعی به کرایه دهی
شــرکت آســایش باختر افغان میخواهد 
یکباب گدام آســیاب نمبــر دوم ملکیت 
ســیلو کابل را که به مساحت حدود ۴۰۰ 
متر مربع میباشد ماهوار به مبلغ ۳۰۰۰۰ 
افغانی برای مدت سه سال به کرایه بگیرد.

ادارات ، موسسات و شرکتهای خصوصی 
که خواهش کرایه گرفتن آنرا باالتر از مبلغ 
متذکره داشــته باشــند درخواســت های 
خویش را از نشــر اعالن به مدت ۲۰ روز 
به مدیریت تهیه و تدارکات سیلو بسپارند . 
شرطنامه را مالحظه کرده میتوانند تضمین 

 اخذ میگردد.۴۴۸۱
ً
نقدا

***
اطالعیه مفقودی مهر دواخانه

محترم بســم الله زرمانــی فرزند زرمان 
 ولدیــت محمد ولــی دارنده تذکــره نمبر 
 )۴۶۸۶۸-۱۱۰۰-۱۳۹۸( مسکونه اصلی 
والیت  خوســت  مالک دواخانــه  زرمان 
خدران واقع ناحیه ســوم والیت  خوســت 
عنوانی ایــن اداره عارض و از مفقودی مهر 

دواخانه خویش خبر داده است
اشــخاص موسســات ودوایر دولتی در 
گاهی حاصل نموده و از تاریخ نشر  مورد آ
اعالن مطابق قانــون و مقرره مهر دواخانه 

مذکور از اعتبار ساقط می باشد.۴۴۹۱
***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
بانــک ملی افغان در نظــر دارد تا تهیه و 
تدارک یک پایه ســرور معه الیسنس آن را 
از طریق داوطلبی باز تهیه نماید. اشخاص 
حکمی ،شــرکت ها و موسسات که عالقه 
تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعالن 
الی ۲۱ یوم بــه مدیریت عمومی خدمات 
بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه 

نموده شرطنامه را اخذ نمایند.۴۵۰۱
***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
بانــک ملی افغــان در نظــر دارد تا تهیه 
و تــدارک دو پایــه فایروال سیســکو را از 
طریــق داوطلبی باز تهیــه و تدارک نماید. 
اشخاص حکمی ،شرکت ها و موسسات 
که عالقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از 
تاریخ نشــر اعالن الی ۲۱ یوم به مدیریت 
عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن 
ســینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ 

نمایند.۴۵۰۰
***

اطالعیه به اجاره دهی
مدیریت عمومی اراضی ولسوالی گلدره 
می خواهد مــوازی ۳۰ جریب زمین را به 
اجاره بســپارد از آن عده اشخاص و افراد 
حکمی و حقیقــی که خواهــان به اجاره 
گرفتن موازی فوق باشند درخواست های 
شانرا به مدیریت عمومی اراضی ولسوالی 
گلــدره بعد از نشــر اعالن الــی ۲۸ یوم 

بسپارند.۴۴۹۹
***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محترم میــر الله فرزند گل احمد ولدیت 
میر احمــد دارنده جواز شــماره )  ۴۸ ( 
مــورخ  ۳/۳۱ / ۱۴۰۱ متصــدی رهنمای 
معامــالت میر اللــه احمــدی واقع قلعه 

ناظر ناحیه  ۶ شــاروالی کابــل  خواهان 
فســخ جواز خویش گردیده اســت . بناًء 
بعد از نشــر اعالن رهنمــای مذکور فاقد 
اعتبار قانونی بوده هــرگاه ادارات دولتی و  
اشــخاص انفرادی باالی موصوف ادعای 
حقوقی بــه ارتباط فعالیت جــواز مذکور 
داشــته باشند بعد از نشــر اعالن الی یک 
هفته به ریاست انســجام ، بررسی و ثبت 
جمعیــت هــا و احــزاب – وزارت عدلیه 

اطالع دهند.۴۴۹۰
***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محتــرم عبدالودود فرزنــد میرزا محمد 
 دارنــده جــواز شــماره ) ۲۴۴۵  ( مورخ

۱۳/ ۸/  ۱۴۰۰متصدی رهنمای معامالت 
انس همدرد واقع ســرک پایین قلعه زمان 
خــان ناحیه ۱۶  شــاروالی کابل  خواهان 
فســخ جواز خویش گردیده اســت . بناًء 
بعد از نشــر اعالن رهنمــای مذکور فاقد 
اعتبار قانونی بوده هــرگاه ادارات دولتی و  
اشــخاص انفرادی باالی موصوف ادعای 
حقوقی بــه ارتباط فعالیت جــواز مذکور 
داشــته باشند بعد از نشــر اعالن الی یک 
هفته به ریاست انســجام ، بررسی و ثبت 
جمعیــت هــا و احــزاب – وزارت عدلیه 

اطالع دهند.۴۵۰۳
***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره 
پــه )۵( حوزه کــي د ) ۲۵ ( او یا تر هغه 
دیروخونو کورته د فاضل بیک لیســی لپاره 
اړتیا لري ، هغه کسان چي د یاد ښوؤنځي 
پــه ســیمه کــي دا ډول تعمیر ولــري او 
وغواړی چي په کرایه قرار داد وکړي، خپل 
غوښتنلیکونه دي له خپریدو نیټي څخه تر 
۲۱ ورځو پوري د کابل ښار پوهني ریاست 
د تدارکاتــو لوی مدیریت تــه د څلورمی 
کارتي په سرای غزني سیمه کي وسپاري او 

شرطنامه دي وګوري .۴۵۰۲
***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره 
په )دیارلســمه( حوزه کــي د ) ۱۱ ( او یا 
تر هغه دیرو خونو کور ته د عارف شــهید 
سواد زدکره ښوؤنځي لپاره اړتیا لري ، هغه 
کســان چي د یاد ښوؤنځي په سیمه کي دا 
ډول تعمیــر ولري او وغواړی چي په کرایه 
قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي له 
خپریدو نیټي څخه تــر ۲۱ ورځو پوري د 
کابل ښــار پوهني ریاست د تدارکاتو لوی 
مدیریت تــه د څلورمی کارتي په ســرای 
غزني ســیمه کي وسپاري او شرطنامه دي 

وګوري .۴۴۹۵
***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریسی لپاره په 
)دیارلسمه( حوزه کي د ) ۱۳ ( او یا تر هغه 
د دیــرو خونو کور ته د خاتم االنبیاء )ص( 
لومرنی ښــوؤنځي لپاره اړتیــا لري ، هغه 
کســان چي د یاد ښوؤنځي په سیمه کي دا 
ډول تعمیــر ولري او وغواړی چي په کرایه 
قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي له 
خپریدو نیټي څخه تــر ۲۱ ورځو پوري د 
کابل ښــار پوهني ریاست د تدارکاتو لوی 
مدیریت تــه د څلورمی کارتي په ســرای 
غزني ســیمه کي وسپاري او شرطنامه دي 

وګوري. ۴۴۹۴
***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره 
په )دیارلســمه( حوزه کــي د )۳۳ ( او یا 
تــر هغه د دیرو خونو کــور د فیض محمد 
کاتب د هلکانو لیسی لپاره اړتیا لري ، هغه 
کســان چي د یاد ښوؤنځي په سیمه کي دا 
ډول تعمیــر ولري او وغواړی چي په کرایه 
قرار داد وکړي، خپل غوښــتنلیکونه دي له 
خپریدو نیټي څخه تــر ۲۱ ورځو پوري د 
کابل ښــار پوهني ریاست د تدارکاتو لوی 
مدیریت تــه د څلورمی کارتي په ســرای 
غزني ســیمه کي وسپاري او شرطنامه دي 

وګوري .۴۴۸۷
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم محمد رحیم  تاتار فرزند سلیمانقل 
تاتار ولدیت  حاجی پیغمبر قل تاتار دارنده 
تذکــره نمبر  )  ۱۴۰۰-۰۵۰۲-۳۸۱۵۲( 
مسکونه اصلی والیت فاریاب وکیل شرعی 
دواخانه  رحیم واقع ولسوالی المار والیت 
فاریاب  طی درخواســتی بــه مقام محترم 
اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان عارض 
و خواهــان  فروش امتیاز دواخانه  خویش  
بــاالی محترم محمد انــور مخدوم فرزند 
محمد ابراهیــم مخدوم ولدیت حاجی انه 
مخدوم دارنده تذکره شــماره )  ۰۷۱۰۸-
۰۴۰۰-۱۳۹۹ ( مســکونه اصلی والیت 

فاریاب گردیده است .
 اشــخاص موسســات ودوایر دولتی که 
در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر 
اعــالن الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره 
ملی غذا وادویه افغانستان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه نمایند.۴۴۸۵
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم محمد یاســین  فرزنــد محمد 
یوســف ولدیت یعقوب دارنده تذکره نمبر  
والیت  اصلی  مســکونه   )۱۵۱۳۵۷۷۵  (
فاریاب وکیل شرعی دواخانه  خاشع واقع 
ناحیه نهم والیت فاریاب طی درخواستی 
به مقــام محتــرم اداره ملی غــذا و ادویه 
افغانستان عارض و خواهان  فروش امتیاز 
دواخانه  خویش  باالی محترم  داد فر پابند 
فرزند محمد کبیر پابنــد  ولدیت رمضان 
دارنده تذکره شــماره ) ۱۰۰۰-۴۶۹۳۲-
۱۴۰۱ ( مســکونه اصلــی والیت فاریاب  

گردیده است .
 اشــخاص موسســات ودوایر دولتی که
 در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر 
اعــالن الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره 
ملی غذا وادویه افغانستان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه نمایند.۴۴۸۹
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم نظــام الدیــن رســولی فرزند 
دارنده  ولدیــت ســخیداد   عبدالرســول 
تذکــره نمبر  ) ۱۴۰۰-۰۴۰۱-۶۲۹۳۴ ( 
مسکونه اصلی والیت فاریاب وکیل شرعی 
دواخانه  فرید فیروز واقع ولســوالی المار 
والیــت فاریاب طی درخواســتی به مقام 
محتــرم اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان 
عارض و خواهان  فــروش امتیاز دواخانه  
خویــش  باالی محترم محمــد کبیر پابند 
فرزند رمضــان  ولدیت عبدالرحیم دارنده 

تذکره شــماره ) ۱۴۰۱-۱۰۰۰-۴۶۸۴۴ 
( مســکونه اصلی والیت  فاریاب گردیده 

است .
 اشــخاص موسســات ودوایر دولتی که 
 در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر 
اعــالن الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره 
ملی غذا وادویه افغانستان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه نمایند.۴۴۴۱
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم نجیب الله فرزنــد عبدالرحمن 
ولدیــت جــوره دارنــده تذکــره نمبر  ) 
۳۲۴۰۸۶۴۵( مســکونه اصلــی والیت 
فاریاب وکیل شرعی دواخانه محمد شفیع 
عصری  واقع ولسوالی شرین تگاب والیت  
فاریاب طی درخواســتی بــه مقام محترم 
اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان عارض 
و خواهــان  فروش امتیاز دواخانه  خویش  
باالی محترم سید محمد طبیب زاده فرزند 
سید محمود خان ولدیت سید مهدی خان  
دارنده تذکره شــماره ) ۱۲۰۲-۲۴۴۷۸-

۱۳۹۹( مســکونه اصلی والیت  فاریاب 
گردیده است .

 اشــخاص موسســات ودوایر دولتی که 
 در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر 
اعــالن الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره 
ملی غذا وادویه افغانستان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه نمایند.۴۴۴۲
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم منصــور فرزند  محمــد فاروق 
 ولدیــت عبدالکبیــر دارنده تذکــره نمبر
  ) ۲۰۲۸۶۲ ( مســکونه اصلــی والیت 
کابل مالک دواخانــه  رامین منصور واقع 
ناحیه هشتم والیت کابل طی درخواستی 
به مقام محتــرم اداره ملی غــذا و ادویه 
افغانســتان عــارض و خواهــان  فروش 
امتیــاز دواخانه  خویش  بــاالی محترم  
عبدالغفار  فرزنــد  غفــاری  الله  عرفــان 
شــماره  تذکره  دارنده  عبدالبصیر  ولدیت 
اصلی والیت  ( مســکونه   ۵۳۱۹۹۳۸  (

کابل  گردیده است .
 اشــخاص موسســات ودوایر دولتی که
 در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر 
اعــالن الی مدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره 
ملی غذا وادویه افغانستان واقع ده افغانان 
تعمیر ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ 

مراجعه نمایند.۴۴۷۹
***

موضوع: اعالن دعوت شرکت ساختمانی 
و سرکســازی جاغوری پرنس به جلســه 

استماعیه 
  به اطالع شرکت محترم:

1-      شــرکت ســاختمانی و سرکسازی 
نمبر  جــواز  دارنــده  پرنــس  جاغــوری 
)٥9٥٣1(رسانیده می شود که مطابق ماده 
چهــل و نهم قانون تــدارکات محرومیت 
شــان از طرف اداره محترم د افغانســتان 
برشنا شــرکت مطالبه شده است، با وجود 
ارســال مکاتیــب و تماس هــای مکرر 
به  تیلفونــی، مســئولین شــرکت مذکور 
ریاســت تدارکات ملی، ریاست عمومی 
اداره امــور ا.ا.ا حضــور نیافتــه اند، لذا 
رئیــس، معاون و یا نماینــده با صالحیت 
شرکت متذکره از تاریخ نشر این اعالن الی 
مدت )٥( روز کاری به ریاســت تدارکات 
ملی حضور یابد، در غیر آن مطابق به مفاد 
قانون و اســناد موجــوده در مورد تصمیم 
 اتخاذ ، آنــگاه حق شــکایت را نخواهند

 داشت.
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افغان اعالنات
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د اسالمی امارت سره...
 پوهیږو چــې دنړیوالو له خــوا ناندریزی خبری به 
دستونزو په هواري کې ځڼډ رامنځ ته کړی خو افغانان 
چې هر ډول ســتونزی زغملــی اوس هم ددی زغم 
لري چې دپردیو له خوا یوه اندازه اقتصادی فشــارونه 
وزغمی او دپردي پالو څخه را پاتی شــوي ستونزی 
په ګډه ســره هواري کړي. همــدا اوس په هېواد کې 
دسراسری امنیت دخوندیتوب له کبله دنړۍ یوشمیر 
هېوادونه چې د اشــغالګرو دفشار له امله د اسالمی 
امارت په رســمیت پیژندنه کې زړه ناړه دي دمتقابلو 
اړیکو له پاره الر هواره کړی او دناستو پاستو په بهیرکې 

دښو اړیکو غوښتونکی دي. 
مناســبه او غوره به وی چې پــه ټوله کې نړیوال دڅو 
اشــغالګرو هېوادو ناوړه او نړیوالــو قوانینو خالف 
وړاندوینو تابع ونه ګرځی او دمستقیلو هېوادو په توګه 
د اســالمی امارت د رسمیت پیژندنی په هکله آزاده 
او خپلواکه قدمونه پورته کړي. ځکه اسالمی امارت 
دنړیوالو نورمونو او قوانینو مطابق د رسمیت پیژندنی 
شــرایط پوره کړی هیڅ پلمه پــه دی نه ارزی چې د 
اسالمی امارت رســمیت پیژندنه وځڼډوي. ځکه 
هرهغه څه چې دهېوادونــو پیوند او متقابلی اړیکی 
دمختلفو موضوګانو له پاره برابروی هغه د رســمیت 

پیژندنی له پاره دالری هواریدل ګڼل کیږی. 
مناســبه ده چې نړیوال دګواښ او فشارونو پرځای د 
اسالمی امارت سره داندیښنو په رغاونه کې مخامخ 
خبری ترســره کړی ترڅو د خپلو اندیښــنو په هکله 

مناسب ځواب ترالسه کړی. 
از بردگی فکری...

 اگر مسلمانان میخواهند که منزل اصلی خودشان را 
بیابند و حاالت را درســت درک کنند، باید به اصول 
شان پابند باشــند. تا زمانی که مسلمانان ندانند در 
مورد حاالت کنونی قرآن وسنت چه ارشاداتی دارد، 

مسیر اصلی را پیدا کرده نمیتوانند.
 مســلمانان باید الیحه ی عمل خود شــان را بنابر 
ارشــادات قرآن، حدیث و شرع ســاخته و نظریات 
غرب را مورد مطالعه قرار بدهند، تا توانایی تفکیک 

حق و ناحق را پیدا کنند. 
ورنه تا قیامت در مرداِب افکار بردگی و غالمی، غرق 
شــده تجزیه و تحلیل حاالت را چنان مینمایند که 

دنیای غرب میخواهد.
نهایت !

جنگ فکری چیست؟
جنگ فکری، جنگ شکســتن عقیده و باورهاست. 
جنگ فکری، جنگ تســخیر فکر و وجدان است. 
جنگ فکری، جنگ تغییر ارزشــها و دیدگاه است. 
جنگ فکری، جنگی است که از تو دشمن می سازد. 
این جنگیست که من و تو هنوز از آن شناخت دقیق 
نداریم، ولی شــعله های آن گوشه های خانه ما را به 

آتش کشیده است. 
جنگ فکری، جنگ بدون توپ و طیاره و بدون رعشه 
هاســت که دیدگاه ها ارزش هــا و باآلخره ضمیر و 
وجدان مسلمان را هدف قرار میدهد و با شعله های 
آتــش و دود و باروت و صداهای مهیب بمب ها نه، 
بلکه با روشی دلفریب، صداهای هوسنواز شیطانی 

مسلمان را از فکر و عقیده اش بیگانه میسازد.
 آزادیهای معنــوی را به بندهای بدون زنجیر غالمی 
تبدیل مینماید و بدون ریختــن خون او ضمیرش را 
میکشد و بدون بستن جسم فزیکی او در سلولهای 
زنــدان فکــر، او را بــه زنجیرهای نامرئی اســارت 
میکشاند. شما دیده باشید؛ مردمی را که مینوشند و 
میخورند و راه میروند، ولی احســاس و ضمیر شان 

مرده است.
 شما دیده باشید کسانی را که نام شان مسلمان، ولی 
فکر و عقیده شان با هیچ اصل اسالم سازگار نیست. 
شما دیده باشید کســانی را که در شناسنامهی شان 
مســلمان نوشته است ولی در صورت و سیرت شان 

رنگ و بوی اسالم ذره ای هم وجود ندارد.
 همین ها کشته شدگان و شکست خوردگان جنگ 
فکری اند، خون شــان نریخته ولی شیرازه حیات و 
زندگی شان که فکر، عقیده، ضمیر و احساس است، 

شکست خورده و کشته شده است. 
همچنان صدها و هزارها نه بلکه؛ میلیونها انسان را 
خواهید دید که به جرم مســلمان بودن به سلولهای 
زندان رفته اند و بدون قید و بست در عالم هستی قدم 
میزنند، ولی بار بزرگ زنجیرهای اســارت را بر شانه 
ی فکر، دیدگاه، عقاید و باورهای شان حمل میکنند. 

همین ها زندانیان جنگ فکری اند.
جامعه گرایی...

 تأمین نیازهای غیر معنوی و روابط گاهی غیرانسانی 
ســبب معضالت بزرگ در جهــان معاصر گردیده 

است.
جامعه افغانی که جزئی از جامعه ای بشــری است 
نیز به این بیماری مبتال گردیــده و مادیات در پیوند 
پیکرهای اجتماعی انسانی آنچنان تأثیر گذاشته که 
معنویات ارزش خود را ازدست داده است. واقعیت 
این است که افراد جزئی از پیکرهای جامعه هستند 
و جایگاه تبعی را دارا میباشند و زمانی افراد می تواند 
دارای ماهیت باشند که رابطه ای آنها با کل )جامعه( 
و دیگر اجزاء آن سنجیده و عقل مدار و عاطفه ورزی 
رفتار کند. فرد، هیچ حقیقت تامی بدون واسطه ای 
جمعی و جامعه ندارد؛ بنابراین، جامعه ما در مجموع 
در حــوزه های مختلف زندگــی از فردگرایی بیرون 
شــده حقیقت و واقعیت جامعه گرایی را با در نظر 
داشت فرمایش های قرآن و دین، لحاظ کنند و چنان 
جمعیتی از اجتماعی انسانی تشکیل دهند که باوجود 
تفاوت های عوامل تشکیل دهنده آن یک جامعه ای 
واحد، باهم آمیخته، نیاز سنج، فراهم کنندهای همه 
موارد زندگی مرفه، پیشرفته و متمدن را تشکیل دهند.

دانستنی های...
خطای قابل اخراج:

1 -برای خطای شدید گناهکار باشد.

2 -برای برخورد شدید گناهکار باشد.
٣ -آب دهان انداختن به حریف یا هر شخص دیگر.
4 -وضعیت آشــکار گول را با دست زدن از حریف 

سلب کند.
٥ -وضعیت آشــکار گول را از حرکــت رو به جلو 
حریف با خطایی که جریمه پنالتی یا ضربه آزاد باشد 

سلب کند
6-اســتفاده از الفاظ اهانت آمیــز و بی احترامی و 

فحش دادن.
7 -دومین اخطار در همان بازی.

شهید مال محمد...
مزمل شهید ته الله تعالی ښه حافظه او اېمانې فراست  
ورکړی وو، هغه د اسالمي امارت اصولو او اقدارو ته 
ډېر زیات وفادار وو، د خپلو امیرانو بشپړ اطاعت یې 

کاوه.
   که څه هم نوموړی شــهید تر ډېره په نظامي چارو 
کــې بوخت وو خو بیا به یې هم هڅه  داوه چې په یو 
نه یو ډول د درســونو او علمې برخې سره هم ښکېل 

پاتې وي.
     مال محمد داؤد شهید په ډېرو ستونزمنو او مشکلو 
حاالتو کې په هیواد کې اوســیدلو ته ترجیح ورکول، 
یــو وخت کې ټول هلمند د امریکایې او انګلیســې  
یرغلګرو تر پوره پوښــښ الندي وو، شپنۍ چاپې او 
بمبارونه روان وه خو بیا هم د دې ټولو کړاوونو سره سره 

دی همالته اوسیدی.
شهید مزمل د یوې ورځي وضعیت راته داسي انځور 

کړ: 
یو وخت په هلمند کې د دښــمن لــه لورې هوایې 
عملیات او د ډرون الوتکو بریدونه ډېر زیات شول، یوه 
ورځ  درې څلور نور ملګري هم راســره وه، فضا هم 
ســخته خرابه وه، دوی ته  مي وویل ددې ځای نه به 
والړ سو زه او یو بل ملګری پر یوه طرف پر پښو روان 
شوو، د سترګې تر کونج مي پاس اسمان ته وکتل چې 
په ډېر لنډ واټن کې درې ډرون )بې پیلوټه( تاوېدلې، 
 به اوس برید راباندي 

ً
پر دې مي یقین سو چې حتما

کوي نو هغه د څنګ ملګري ته مي وویل تاسو ته هم 
اجازه ده زه یواځي هغه فالن ځای ته ځم.

ملګــری مــي ځکــه رخصت کــړ ځکــه دامي 
 بــه ډرون الوتکــه واری 

ً
 یقین ســو چــې حتمــا

) ټک ( راباندي کړي ســړې زه خو د دښمن د لوري 
کشف شوی یم نو دا بل ملګری ولي په مرګ ورکړم نو 

ځکه مي رخصت کړ.
د مزمل شهید بله ځانګړنه داوه چې کله به مجاهدین 
ملګري ورســره وه، د شــپنیو چاپو خطره او وېره به 
موجوده وه او ده سره به څلور پنځه ملګري ورسره وه 
 خپل نوم په پیره کې 

ً
نو ده به هم د ملګرو ســره حتما

ولیکی.
کله چې د فتوحاتو وروســته پــه لومړیو وختونو کې 
د ننګرهار ښــار او شااوخوا سیمې یو ځل بیا نا ارامه 
او خوارجــو پکې ځیني تحرکات پیل کړل نو بیا هم 
د اسالمي امارت مشــرتابه محترم مال محمد داؤد 
مزمل ددې فتنې د کنټرول لپاره ننګرهار ته د والي په 
توګه ولیږی چې الحمدلله په ډېره لږه موده کې یې د 
خوارجو ټول فعالیتونه صفر ته راټیټ کړل، او وروسته 

یې د بلخ والیت د والي په  توګه  مقرر کړ.
شــهید مال محمد داؤد مزمل تقواداره، پاک نفسه، 
متدین، متواضع او ویښ انســان وو، د هغه یواځینۍ 
هــدف او آرزو د الله تعالی پــر ځمکه د الله د نظام 
قائمول وو، او په دې الره کې یې هر راز ســتونزي او 

مشکالت تحمل کول او زغمل.
موږ بشــپړ یقین او باور لرو کومه الر او مســیر چې 
مزمل شهید پرې روان وو او شپه او ورځ یې ددې لپاره 
نه ستړې کېدونکې مبارزه کول، همدا حق او رشتینی 
مسیر دی او په دې الره کې اېثار او قربانې په دنیا کې د 
عزت او سرلوړی او په آخرت کې د تل پاتې سعادت 

او فالح موجب ګرځي.
د الله تعالی په الر کې یې سپېڅلی شهادت د ژوند 
ټاپ هدف وو چې باآلخره دې هدف ته ورسید او په 
16/٨/1444/ هجري قمري چې د 14٠1/ لمریز کال 
د حوت د میاشتې د 1٨ نېټې سره سمون خوري په یوه 

برید کې په شهادت ورسید.
روح یې ښاد او یادونه یې تاند

دورنمای اقتصادی افغانستان...
اما متأســفانه این صنعت به دالیل مختلف، در دهه 
های اخیر ضربه خورده، زمینگیر میشود. افغانستان 
کــه روزگاری با غرور و افتخار در صنعت نســاجی 
خودکفا بود، مدت هاست که متکی به اقالم وارداتی، 
بشمول کاالی لیالمی خارجی گردیده است. حتی 
امروز واردات منســوجات و کاالی لیالمی از لحاظ 
ارزش با واردات انواع نفت در  کشور برابری میکند. 

واقعیت نیز همین اســت. افغانستان درحال حاضر 
 تمام مواد خام خود را به خارج از کشور صادر 

ً
تقریبا

 
ً
می کند. آمار نشان می دهد که در سال گذشته جمعا

۹۰ میلیون کیلوگرام مواد خام از جمله پخته، پشــم 
حیوانات، الیاف نسجی نباتی، ابریشم و نخ به ارزش 
مجموعی ۱۵۱میلیون دالر به بیرون از کشــور صادر 
شده است. اما در مقابل، این کشور به ارزش تقریبی 
نیم میلیارد دالر تکه، بشــمول اقــالم لیالمی را وارد 
نموده اســت. این نشان میدهد که بعد از فلج شدن 
کارخانه های نســاجی، محصوالت خام افغانستان 
بصورت پیوســته به قیمت ارزان صــادر و کاالهای 

خارجی به قمیت بلند وارد کشور میگردد.  
باوجود فرصت های زیاد، در مورد صنعت نساجی نه 
تنها یک دورنمای واضح خلق نشده، بلکه بصورت 
سلیقه یی فابریکات نســاجی افغانستان نیز از اداره 
وزارت صنعت و تجارت خارج و به اداراِت ســپرده 
شــده که از لحاظ تخصصی آماده فعال ســازی آن 
نبوده اند. به همین ترتیب صنعت نســاجی حتی از 
افکار عمومی نیز محو شده و افغانستان به یک کشور 

وارداتی مطلق تبدیل گردیده است. 
وزیر صنعت و تجارت به این باور اســت که با توجه 

به تقاضای بازار، صنعت نســاجی یک سکتور  بی 
نهایت سودآور است. اما وی با ابراز تأسف  میگوید 
که روی این سکتور طی سالهای اخیر توجه نشده و 
متأسفانه اقتصاد افغانستان بحدی پائین آمده که مردم 
به پوشیدن کاالی لیالمی قناعت کرده اند، چیزی که 
هم هویت افغانی ما را از ما سلب کرده و هم پوشیدن 
این کاال به لحاظ دینی کراهت دارد. وی اضافه میکند 
که مســئولین وزارت با سکتور خصوصی در گفتگو 
اند، ان شأالله با سرمایه گذاری دراین بخش، در کنار 
اینکه برای صدها هزار افغان زمینه کار فراهم میشود، 

بیالنس تجارت ما نیز مدیریت میگردد. 
بدون شک افغانستان ازین جهت بیشترین امکانات 
را در خلق سرمایه و اشتغالزایی دارد، لذا امید است 
که مدیران امور در بسیج سکتور خصوصی در جهت 
مدیریت منابع اولیه و مواد خام و همچنان منابع کالن 
مالی که بخاطر خرید تکه و لیالمی از کشور خارج 
می شود، گام های بنیادی برداشته، زمینه گردش تولید 

بیشتر را در کشور فراهم نمایند. 
یــادآوری این مطلــب در موجودیــت ۳۵ میلیون 
جمعیت مصرف کننــده، نیــروی کاِر ارزان، وفور 
مواد خام باکیفیت و خروج نیم میلیارد دالر در سال، 
توجه به این ســکتور را با اهمیت می ســازد. امید 
است که سرمایه گذاران ما بتوانند همانند پیشگامان 
این صنعت در انگلستان، چین، هند، جاپان و سایر 
ممالک توسعه یافته، مشعل انقالب صنعتی کشور را 

به زودی روشن کنند.
شورای امنیت از جامعه...

به یک نتیجــه مثبــت، جامعه جهانــی باید روی 
موضوعات مهم برای امارت اســالمی، با حکومت 

کنونی افغانستان گفتگو کند.
در همین حال نماینده پاکســتان، در این نشســت 
هشــدار داد که هرگونه تالش برای تغییــر نظام در 
افغانستان از راه زور، تکرار اشتباهات گذشته بوده و 

منجر به بی ثباتی در کشور خواهد شد.
از سویی هم نماینده جاپان، بر تعامل دوام دار جامعه 
جهانی با حکومت کنونی افغانستان، تاکید کرد و از 
جامعه جهانی خواست که از انزوای امارت اسالمی 

خودداری کند.
گفتنی ست که اشتراک کننده گان این نشست، خواهان 

تمدید ماموریت یوناما برای دوازده ماه دیگر شدند.
تحقیقات درباره حادثه...
 و یک فرد ملکی استند، زخم برداشته اند.«

محمد آصف وزیری افزوده اســت که بررسی های 
بیش تر در باره این رویداد ادامه دارند.

در همین حال، گواهان رویداد می گویند که مهاجم 
خوداش را در داخل دفتر والی بلخ رســاند و سپس 

مواد همراه اش را منفجر ساخت.
محمد داوود مزمل پس از حاکمیت دوباره ی امارت 
اســالمی در افغانســتان، به حیث والی ننگرهار، و 
معــاون وزارت امور داخله نیز کار کرده بود. او ۵ ماه 
پیش از سوی رهبر امارت اسالمی به حیث والی بلخ 

گماشته شد.
سازمان همکاری اسالمی...

 مولــوی متقی افــزود که امــروز، فرصــت بزرگی
 در افغانستان مساعد شده است و امنیت در سراسر 

کشور تامین گردید.  
سرپرســت وزارت امور خارجه، ابراز امیدواری کرد 
که سازمان همکاری اسالمی در زمینه های مختلف 
به افغانستان کمک کند و در گسترش روابط امارت 

اسالمی با جهان اسالم نقش خود را ایفا نماید.
طارق علی بخیت نماینده خاص  سازمان همکاری 
اسالمی در افغانستان، وضعیت افغانستان را مثبت 
ارزیابی کرد به سرپرست وزارت امور خارجه اطمینان 
داد که درآینده نزدیک شماری از  پروژه های  اساسی 

در افغانستان تطبیق خواهد شد .
بــه همین منظور یک هیــأت تخصصی خاص نیز 
به افغانســتان می آید و ابتدا نیازها را در عرصه های 
مختلف مشخص می کند و سپس به افغانان کمک 

های بشردوستانه ارائه می کند.
مولوی حیات الله مبارک معاون والی قندهار گفت: 
با روی کار آمدن نظام اسالمی، اکنون در افغانستان 
یک نظام واحد و هماهنگ وجود دارد وما خواستار 
همکاری ســازمان همکاری اســالمی بــا امارت 

اسالمی استیم.
د کابل هوایي ډګر...

 دا سړی ممکن خطرناک نه وي.
په دغه ځانمرګي برید کې چې د ۲۰۲۱ کال د اګست 
په ۲۶مه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو 
په وروستیو شپو ورځو کې وشو، ۱۷۰ ملکي افغانان 

او ۱۳ امریکایي سرتېري ووژل شول.
د یاد برید مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و.

جسدهای شهروندان...
یکی از نجات یافتگان این رویداد می گوید که از میان 
۱۸۴ سرنشین این کشتی، ۵۳ تن نجات یافته اند و در 

میان جان باخته گان زنان و کودکان نیز استند.
قیصر، مهاجر پاکستانی در ایتالیا، در این باره گفت: 
 شب پنجم ما بود 

ً
»ما که از ترکیه بیرون شدیم تقریبا

و زمانی که کپیتان کشتی لنگر انداخت به زمین خورد 
و شکســت و زمانی که آب به داخل کشــتی آمد ما 
در پایین بودیم. قریب بــه ۱۰۰ تن در پایین بودیم و 
از آن دو یا ســه دقیقه نگذشته بود که آب آمد کسانی 
که تــالش کردند نجات یافتنــد و دیگران همان جا 

گیرماندند.«
ذبیح الله ستانکزی، فعال حقوق پناهجویان، گفت: 
»برای جلوگیری از مهاجرت هــای غیرقانونی باید 
زمینه زندگی آرام برابر شــود و زمینه مهاجرت های 

قانونی باید ایجاد شود.«
شماری از باشــندگان کابل هم فقر و بی کاری را از 
علت های بنیادی مهاجرت ها می دانند. آنان از امارت 
اســالمی می خواهند که زمینــه کار را برای مردم در 

کشور فراهم کند.

ســمیع الله، باشــنده کابل، گفت: »جوان های ما 
هم از افغانســتان می روند، چون فقر و تنگ دستی 
است. بی کاری ست. من هم لیسانس دارم. کار پیدا 

نمی توانم و مشکالت بسیار زیاد است.«
فریدون، باشــنده دیگری کابل، می گوید: »جوانان 
ما کــه غیرقانونی می روند در دریاها غرق و کشــته 

می شوند.«
بربنیاد اطالعات سفارت افغانستان در ایتالیا، کشتی 
پناهجویــان که در آب های ایتالیا غرق شــد، ۱۸۰ 
سرنشین داشت و همه ی آنان شهروندان افغانستان، 

پاکستان و ایران بودند.  
د امریکا کانګرېس ته...

  ته وېیلي وو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د 
۷ میلیارده او ۲۰۰ میلیون ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، 
پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل 

او د بایومیتریک الې پرې اېښي دي.
په راپور کې، چې سرلیک یې دی: »ولې د افغانستان 
امنیتي ځواکونه وپرزېدل« راغلي چې په افغانستان 
کې د ۷۸ پاتې شویو الوتکو ارزښت ۹۲۳ میلیونه او 

۳۰۰ زره ډالره دی.
په راپور کې وېیل شــوي چې امریکا تر ۴۰ زره ډېر 
نقلیه وسایط او تر ۳ لکه ډېرې وسلې پرې اېښي دي.

مخکې په ځینو امریکایي راپورونو کې وېیل شــوي 
وو، چې په افغانستان کې د دغه هېواد د شاوخوا ۸۰ 

میلیارده ډالرو وسلې او تجهیزات پاتې دي.
جهان از کمک های...

 به روز پنجشنبه گفت که تمویل کنندگان کمک فراهم 
می کنند تا آنها میزان گرسنگی، بیماری و سوء تغذیه را 

در این کشور کاهش دهند.
در پالن پاسخدهی بشری برای سال ۲۰۲۳ میالدی، 
در زمینۀ رسیدگی به ۲۳.۷ میلیون تن از افراد نیازمند 
در افغانســتان، ۴.۶ میلیارد دالر درخواســت شده 

است.
رامز االکبروف معاون فرســتادۀ ویژۀ ملل متحد در 

افغانستان و هماهنگ کنندۀ امور بشری این سازمان
االکبروف گفته اســت کــه با وجــود چالش های 
زیاد، شریکان شــان آماده اند که فعالیت های خود را 

گسترش بدهند.
ادارۀ هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد 
در افغانستان »اوچا« گفته است که در مجموع ۲۸.۳ 
میلیون تن در سال جاری در افغانستان به کمک نیاز 

دارند.
در پالن پاســخ دهی بشــری که در صفحۀ اینترنتی 
»ریلیف وب« مربوط به اوچا منتشر شد آمده که روی 
این پالن بین آگست تا دسمبر سال گذشتۀ میالدی 
کار شده بود و قرار بود که در ماه جنوری سال ۲۰۲۳ 
نشر شود. اوچا می گوید که یک هیئت این کمیته از 
۲۲ تا ۲۶ جنوری از افغانستان دیدن کرد تا خطرات 
توقف برنامه های عملیاتی و فرصت ها را ارزیابی کند.
اوچا افزوده که براســاس پیشنهاد این کمیته، تعلیق 

عملیاتی به یک دورۀ آزمایشی عملیاتی مبدل شد.
سازمان همکاری های...

در اعالمیه آمده است که در این دیدار، مولوی مطیع 
الحق خالص از همکاری های آن ســازمان با مردم 
افغانستان اظهار سپاس کرد و خواستار توجه طارق 
علی بخیت را در زمینه کمک های نقدی برای تداوی 
مریضان روانی و تداوی کودکان مصاب به ســوراخ 

قلب شد .
درهمین حــال، نماینده خاص ســازمان همکاری 
اســالمی برای همکاری در بخش های یاد شــده، 
اطمینــان داد و در ایجــاد مرکز ســاخت اعضای 

مصنوعی نیز وعده همکاری سپرد.
در زمینه استخراج ...

در پهلــوی این که زمینه کار را برای مردم ایجاد بکند 
ساالنه می تواند میلیون ها دالر واردات مواد نفتی که به 

بیرون از کشور می رود از آن جلوگیری کند.«
بربنیاد اطالعــات وزارت معادن و پترولیم، حوزه ی 
نفتی آمودریا ظرفیت اســتخراج مواد نفتی به ارزش 
میلیارد ها دالر را دارد و این وزارت تالش دارد تا یک 

پاالیشگاه معیاری را در کشور بسازد.

په روسیه کې...
د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه د کار 

کولو اعالن وکړ.
ضمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان د سفارت د 

نویو کارکوونکو په اړه جزئیات ورنه کړل.
د افغانســتان لپاره د پوتین ځانګړي استازي ووېیل، 
نوي ډیپلوماتان به په روسیه کې له مېشتو افغانانو سره 
د قونســلګرۍ د خدمتونو په ترالسه کولو کې مرسته 
وکړي، ځکه چې په روســیه کې ډېر افغانان مېشت 

دي. 
تر دې وړاندې د اســالمي امارت دیپلوماتانو ترکیې، 
پاکســتان، ترکمنســتان، قطر، چین او ایران ته هم 

سفرونه کړي وو.
جمع آوری ۱۱ میلیارد...

 مبــارزه واقعی با فســاد اداری، تعیین افراد متعهد و 
مســلکی در ســاحات کاری، معافیت از مجازات 
مالیاتی برای تاجران، صنعت گران و اصناف، کاهش 
نرخ مالیات اصناف )دوکانداران( از یک اعشاریه پنج 
فیصد به صفر اعشاریه پنج درصد و ارائه تسهیالت 

الزم به مالیه دهندگان ایجاد شده است.
پیش از این، وزارت مالیه اعالم کرده بود که ریاست 
عمومی گمرکات برای اولین بار قبل از پایان ســال 
مالی، هدف عواید خــود را که یکصدو پنج میلیارد 
افغانی است، به تاریخ چهاردهم ماه حوت تکمیل 
کرد و بر اساس پیش بینی این وزارت، عواید گمرکات 
تا پایان سال مالی جاری، از یکصدو ده میلیارد افغانی 

افزایش خواهد یافت.
کمک های انسان...

 می رسد که این کمک ها به منظور ثبات پول افغانی 
است نه کاهش فقر در افغانستان.«

عبدالنصیر رشــتیا، آگاه مســائل اقتصــادی، نیز 

می گوید: »کمک های انسان دوســتانه اند و زندگی 
مردم فقیــر تغییری نکــرده اســت. حکومت باید 
مسئولیت اختیارات پول را بگیرد و با کشورهای دیگر 

تفاهم داشته باشد.«
دفتر هم آهنگ کننده ی کمک های انسان دوســتانه ی 
سازمان ملل متحد )اوچا(، پیش از این گفته بود که 
بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانســتان، در وضعیت 
ناامیدکننده ای زندگی می کنند که بیش تر به کمک های 

انسان دوستانه نیازمند اند.
در همین حال، رفیع الله، باشنده ی کابل که سرپرست 
خانواده ی چهارنفری اســت و به دلیل ناداری، او و 
خانواده اش شب وروز شان را زیر خیمه می گذارنند، 
می گوید: »به دلیل ناداری در خیمه زندگی می کنیم. 
نان شــب را پیدا می کنیم؛ اما بــرای صبح نگرانیم. 
چیزی بــرای خوردن نداریم و تــا اکنون کمک هم 

دریافت نکرده ایم.«
خلیــل، دیگر باشــنده ی کابل، نیــز می گوید: »با 
مشــکالت اقتصادی زیــادی روبه رو هســتیم. در 
خانه چیزی بــرای خوردن نداریــم و به کمک های 
انسان دوستانه دست رســی نداریم. همه کمک ها را 

زورمندان محلی می گیرند.«
با این حال، مســئوالن وزارت اقتصاد، می گویند که 
برای سازمان ملل متحد، طرحی را پیشنهاد کرده اند 
که به جای کمک های انسان دوستانه، از برنامه های 

کارآفرینی پشتیبانی کنند.
عبدالرحمــان حبیب، ســخن گوی ایــن وزارت، 
می گوید: »کمک های انسان دوستانه اندک است و در 
زندگی مردم تغییری ایجاده نکرده است. ما به سازمان 
ملل متحد طرحی را پیشنهاد کرده ایم که این کمک ها 
باید توسط نهادهای مربوط امارت اسالمی به مردم 

توزیع شود که بیش تر مؤثر است.«
پــس از روی کارآمــدن امارت اســالمی، بیش تر 
نهادهای بین المللی فعالیت شــان در افغانستان را 
متوقف کرده و رقم بی کاری نیز افزایش یافته است؛ 
چیزی که ســبب شــده دامنه ی ناداری در کشور به 
گونه ی روزافزونی گسترش یابد و نیاز به کمک های 

انسان دوستانه در میان شهروندان بیش تر شود.
نمایشگاه سه روزه...

 آینده ســازان مصروف بودم و اکنــون فعالیت زنان 
کاهش یافته اســت. ما از برگــزاری این نمایش گاه 
اســتقبال می کنیم و برگزاری این گونه نمایش گاه ها 
برای بازاریابی صنایع دستی زنان بیش تر مؤثر است.«

در همین حــال، شــماری از بازدیدکننــدگان این 
نمایــش گاه، می گوینــد که بایــد محدودیت های 
وضع شده بر زنان برداشته و زمینه ی کار به آنان بیش تر 

فراهم شود. 
با این حال، مســئوالن وزارت صنعــت و تجارت، 
می گویند که پس از بازگشــت امارت اســالمی به 
قدرت تا اکنون، ۲۴۵ زن تجارت پیشه، جواز فعالیت 

تجاری از این وزارت دریافت کرده اند.
آخوندزاده عبدالسالم جواد، سخن گوی این وزارت، 
می گویــد: »در بخــش جوازدهی هم مــا به زنان 
سهولت ها را فراهم کرده ایم و کوشش ما این است که 

سهولت های بیش تری را فراهم کنیم.«
تالش برای احیای ...

آقای متوکل افزود حدود 2٥٠ تن موظف شــده اند 
که تخم های اصالح شده را در تپه های اطراف شهر 

میمنه بکارند.
“کندن کاری، ذخیرۀ آب و کاشتن تخم را یک ماه قبل 
 هم ادامه دارد. تصمیم براین است 

ْ
آغاز کردیم و فعال

که در ماه های جوزا، ســرطان و اسد، این تخم های 
کاشته شده، توسط ماشین ها آبیاری شود.”

با این حال مصطفی ســپند، یکی از آگاهان محیط 
زیست در فاریاب نقش جنگالت را در حفاظت از 
محیط زیست بسیار حیاتی دانسته و می گوید که هر 
هکتار مساحت پوشــیده از جنگل می تواند، حدود 
۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمکعب آب را در زمین ذخیره کند.

“جنــگالت گاز کاربــن دای اکســاید را جزب و 
کســیجن را آزاد می کند. جنگالت در جلوگیری از  آ
آلودگی محیط زیســت نقش اساســی دارد. احیای 
جنگالت در اطراف شهرها و روستاها باعث کاهش 

آلودگی هوا و همچنان آلودگی صوتی می شود.”
همچنان سیدشکرالله، یکی از باشنده های شهرمیمنه 
چنین می گوید:”تمام این کوه ها پوشیده از درختان 
پســته بود، به خاطر جنگ ها از بین رفته اســت. ما 
دوباره تخم های پســته را می کاریم و در بدل این کار 
ماهانه دو بوری آرد، یک قوطی ٥ لیتره روغن و یک 

سیر دال نخود به ما می دهند.”
این درحالیست که ریاست زراعت، آبیاری و مالداری 
والیت فاریاب در ســال گذشته نیز بیش از 4٠ هزار 
اصله نهال و تخم های اصالح شده پسته و بادام را در 

تپه های اطراف شهرمیمنه کاشته و غرس کرده بود.
د بغالن د غوري...

کــې ۱۴۰۰ ټنه دي خــو د اوس لپاره ۶۰۰ ټنه تولید 
کوي او ټینګار یې دادي چې که د وسایطو د جوړېدو 
او د برېښنا او سکرو د کمښت ستونزه یې حل شي نو 
په ۲۴ ساعتونو کې به دغه فابریکې ۸۰۰ ټنه سیمنټ 

تولید کړي.
 د بغالن د اقتصاد رییس عبدالمتین اخندزاده رسنیو
ته وېیلي، چې د غوري ســیمنټو فابریکو لپاره نوې 
ماشینري له چین او ایران هېوادونو څخه د ۱۸ میلیونه 
افغانیو په ارزښت پیرل شوې چې په نصب کولو سره 

یې تولید ډېر شوي دي.
د غوري ســیمنټو فابریکو مســوولین وایي، چې 
اوس د ټــول افغانســتان د اړتیا وړ شــپږ ســلنه 
ســیمنټ دغه فابریکې تولید کــوي او ټینګار یې 
دادی، چې که د ماشــینرۍ، برېښــنا او ګڼو نورو 
برخو کې د دوی ستونزې هوارې شي،نو تولید به 
په ۲۴ ســاعتونو کې ۱۴۰۰ ټنو ته ورسوي ،چې 
ورســره به دټول هېواد د اړتیا وړ ۱۴ سلنه سیمنټ 

تولید شي.

ډاکتر رحیم



به منظور توزیع کمک بشــری 
بــه افــراد دارای نیازمندی خاص٬  
وزارت  میان  همکاری  تفاهمنامه  
امور مهاجرین و موسسه  »سی اچ 
ای« هماهنگ کننده کمک های 

انسانی امضا شد.
دفتــر مطبوعاتــی وزارت امور 
مهاجرین و عــودت کنندگان روز 
گذشته با نشر این خبر گفته است: 
مولوی عبدالرحمن راشــد، معین 
مسلکی وزارت امور مهاجرین و 

عودت کنندگان هنــگام  امضای 
ایــن تفاهمنامــه هــا از اداره یاد 
شــده  خواســت در توزیع کمک 
ها  شفافیت کامل را در نظر داشته 
باشند. بر اساس این تفاهمنامه  به 
خانواده ها و افراد دارای نیازمندی 
شــدید درهرات، فــراه، بادغیس، 
غور، کابل، پــروان، لوگر، میدان 
غزنی،  پنجشیر،  کاپیسا،  وردک، 
پکتیا، پکتیکا و خوســت کمک 

نقدی توزیع می شود. 

÷

 مســئوالن در ریاست زراعت، 
فاریاب  آبیاری و مالداری والیت 
از تالش هــا بــرای احیای مجدد 
اطــراف  در  پســته،  جنــگالت 
شهرمیمنه؛ مرکز این والیت خبر 

می دهند. 
آنان می گویند که صدها جریب 
زمیــن در چهارقســمت تپه های 
اطراف این شــهر که در گذشته ها 
تحت پوشش درخت های پسته و 
بادام بود، بیشتر شان از اثر خشک 

بی توجهی  و  اخیــر  ســالی های 
 مســئوالن پیشین خشــک شده 

اند.
مولــوی نورالهدا متوکل، معاون 
و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت 
مالداری والیت فاریاب می گوید 
اطراف  تپه هــای  جنــگالت  که 
شهرمیمنه که در سال های گذشته 
نابود شــده، اکنون با کاشتن تخم 
اصالح شــده دوباره احیا خواهد 
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 د بغالن د غوري سیمنټو فابریکو 
مسوولین وایي، چې د نوې ماشینرۍ 
به پېرلو سره دوه برابره ددې فابریکو 

تولید د پخوا په پرتله ډېر شوي دي.
د غوري ســیمنټو د فابریکو مالي 
او اداري مرستیال عبدالوکیل قیومي 
وېیلي، چې د غوري سیمنټو فابریکو 
تولید د تېر حکومت پرمهال په ۲۴ 
ساعتونو کې ۳۰۰ ټنه وو، خو اوس د 
نوې ماشینرۍ په پېرلو او نصب کولو 
ســره یې تولید په ۲۴ ساعتونو کې 

۶۰۰ ټنوته لوړ شوي .
قیومــي زیاته کړه ،چــې د غوري 

ســیمنټو د دواړو فابریکــو د نصب 
ظرفیت په ۲۴ ساعتونو     7 مخ 

دالور،  الدین  شهاب  مولوی 
و  معادن  وزارت  سرپرست 
هزار   ۲۰ که  می گوید  پترولیم 
بالک  از  خام  نفتی  مواد  ن 

ُ
ت

از  آمودریا،  حوزه  قشقری 
شرکت  یک  به  داوطلبی  طریق 

خصوصی سپرده شده است.
اسالمی  امارت  کابینه  مقام  این 
ن 

ُ
ت این شرکت یک  که  می افزاید 

مواد نفتی خام را در بدل ۵۴۰ دالر 
بدست آورده است.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم 
ن را به 

ُ
گفت: »یک شرکت یک ت

ارزش ۵۴۰ دالر امریکایی برنده 

شد و ۲۰۰ هزار دالر را به تضمین 
گذاشت و اکنون انتقال آن شروع 
می شود. نفت حوزه نفتی انگوت 
ن به اعالم گذاشته 

ُ
که هفت هزار ت

شده بود، بخاطر این که نرخ ارزان 
داده بود، تا هنوز موافقیت در این 

باره صورت نگرفته است.«
به گفته مولوی دالور، شرکت ملی 
نفت چین که پیمان استخراج نفت 
از حوزه نفتی آمو دریا را در اختیار 
دارد، در سال جاری ۱۶۲ میلیون 
دالر را در زمینه استخراج نفت خام 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
گفت:  دالور  الدین  شهاب 

در  دالر  میلیون   ۸۰ به  »نزدیک 
چاه  ده  از  نفت  استخراج  بخش 

با  می شود.  سرمایه گذاری  جدید 
عواید  موضوع،  این  شدن  عملی 

حکومت افزایش خواهند یافت و 
مقدار استخراج تیل نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد.«
با این حال، برخی از کارشناسان 
مواد  استخراج  اقتصادی  مسایل 
را  کشور  در  آن  پاالیش  و  نفتی 
فراهم  و  اقتصادی  توسعه  جهت 
شدن زمینه کار به مردم یک گام 

سودمند می دانند.
مسایل  آگاه  رشتیا،  عبدالنصیر 
نفتی  »چاه  گفت:  اقتصادی، 
استخراج می شود در داخل خود 
می شود  تولید  و  پروسس  کشور 
بدون شک که می تواند  صفحه 7

 د افغانستان په چارو کې د روسیې 
د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر 
کابلوف ریانوســتي ته ووېیل: “موږ 
په مسکو کې د افغانستان د سفارت 
د کارکوونکو شــمېر زیاتولو ته اجازه 

ورکړه.”
امــارت  اســالمي  د  نومــوړي 
ډیپلوماتانو ته په اشارې سره ووېیل، 
چې “پخوا په مسکو کې د افغانستان 
په سفارت کې یو کارمند و، اوس ۳ 

تنه دي.”
دا څرګندونې په داســې حال کې 
کېږي چې په مسکو کې د افغانستان د 
سفارت سرپرست هم د روان کال په 
اپرېل میاشت کې د اسالمي امارت 
له خوا معرفي شوی و او د روسیې د 

بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و.
له هغه ۷ میاشتې وروسته د روسیې 
دولتي خبري اژانس د عبدالله یاسر یو 

بل دیپلومات مسکو ته   7 مخ 

مسئوالن کارگاه حرفه ی خیاطی 
راه دانش، به روز چهارشنبه ) ۱۷ 
حــوت( از گشــایش نمایش گاه 
زنــان در کابل،  صنایع دســتی 
خبر می دهند و می گویند که این 

نمایش گاه سه روزه بود.
حسنا رووفی، مسئول این کارگاه 
و برگزارکننــده ی این نمایش گاه، 
می گویــد: »این نمایــش گاه به 
هدف پشــتیبانی از کار زنان در 
عرصه ی صنایع دســتی در کابل 
برای سه روز گشایش یافته است. 
ما از امارت اسالمی می خواهیم 
که زمینــه ی کار را به زنان فراهم 

کند.«
یوسفی،  ســوریا  گونه،  همین 
یک تــن از بنیان گــذاران کارگاه 
راه دانش، می گویــد که به دلیل 
مشــکالت اقتصادی ناچار شده 
اســت که به یادگیــری حرفه ی 

خیاطی بپردازد. 
او می افزایــد: »پیش از این در 

بنیاد غیردولتی         صفحه 7 

بر اســاس آمــار بانک مرکزی 
افغانســتان، در مجمــوع میزان 
به  انسان دوســتانه  کمک هــای 
کشــور، پس از بازگشت امارت 
اســالمی به قدرت، بــه بیش از 
دو میلیــارد و ۷۳ میلیــون دالر 
گاهان  آ از  اما شماری  می رسد؛ 
مســائل اقتصادی، می گویند که 
پشتیبانی  منظور  به  این کمک ها 
افغانــی صورت  پــول  ثبات  از 
بحران  مدیریــت  نــه  می گیرد، 

انسانی در افغانستان.

مسائل  گاه  آ تالش،  تاج محمد 
»پــس  می گویــد:  اقتصــادی، 
اســالمی  امارت  حاکمیــت  از 

اکنــون میزان  تا  افغانســتان،  بر 
کمک های انسان دوســتانه به دو 
میلیارد و ۷۳ میلیون دالرصفحه 7

وزارت مالیه در ۱۱ ماه گذشته، 
از جمع آوری ۱۱ه میلیارد و ۳۳۶ 
میلیون افغانی عواید از مستوفیت 

های کشور خبر داده است.
دفتر  معلومــات  اســاس  بــر 
آژانس  به  مطبوعاتی وزارت مالیه 
باختــر؛ در ۱۱ مــاه ســال مالی 
جاری، ۱۱  میلیارد و ۳۳۶ میلیون 

افغانی از مســتوفیت های کشور 
جمع آوری شــده است که نسبت 
به سال های گذشته، ۲ میلیارد و 
۱۰۰میلیون افغانی افزایش را نشان 

می دهد.
این وزارت گفته که این افزایش 
عوایــد در نتیجــه مدیریت بهتر 

رهبری وزارت مالیه،      صفحه7 

 د ایټالیــا صدراعظمــې جیورجیــا 
میلونــي ژمنــه وکــړه چې د انســاني 
قاچاقبرانو پر وړانــدې به اقدام وکړي. 
له هغې  هغې دغه څرګندونې وروسته 
وکړې چې د کابینې په ملتیا یې د هغې 
ډوبې شــوې کښــتۍ له نږدې له ځایه 
کتنه وکړه چې د فرانســپرس اژانس په 
وینا لږترلږه ۷۲ تنه په کې مړه شــوي 

دي. مېرمــن میلوني ووېیــل، وزیرانو 
یې له دې حکم ســره چې د قاچاقبرانو 
لپاره چــې د پناه غوښــتونکو د مړینې 
یا د هغوی د ســخت ټپي کېدو سبب 
کېږي، د بند سزا تر دېرشو کلونو پورې 
لوړه کړي. د ایټالیــا د کالبریا جنوبې 
سیمې ســواحلو ته نږدې د فبرورۍ په 
۲۶ په توپاني هوا کې د ډوبې شــوې 
کښتۍ په پېښه کې لږترلږه ۷۲ تنو چې 
اکثریت یې افغانان دي، خپل ژوند له 
السه ورکړ. همدا راز خپلو هېوادونو ته 
د پناه غوښــتونکو د مړو د استولو بهیر 
پیل شوی دی، چې افغانان هم په کې 

شامل دي.

 ولودیمیــر زلینســکی رئیس جمهور 
اوکرایــن و انتونیو گوتیرش سرمنشــی 
ســازمان ملل متحد خواســتار تمدید 
توافقنامۀ صادرات غالت با مسکو شده 
اند. این توافق به کیف اجازه می دهد تا 
در جریان تهاجم روسیه، غالت خود را 

از طریق بنادر بحیرۀ سیاه، صادر کند.
زلینسکی پس از گفتگو با گوتیرش،در 
کیف گفت که ابتــکار صادرات غالت 

بحیرۀ سیاه، برای جهان ضروری است.
گوتریش نیز روی اهمیت این توافقنامه 
بــرای امنیت غذایی جهان و قیمت مواد 

غذایی تاکید کرده است.

ایــن توافق ۱۲۰ روزه که نخســت در 
میانجیگری  بــه  ماه جوالی گذشــته، 
سازمان ملل متحد و ترکیه امضا شد، در 
ماه نوامبر تمدید شــد و در صورت عدم 
مخالفت جوانــب، در ۱۸ مارچ دوباره 

تمدید، خواهد شد.

 نیرو های اوکراینی می گویند که ادعای 
روســیه در مورد تصرف شهر باخموت 

نادرست است.
لــوی درســتیز اردوی اوکراین در پیام 
روزانه اش، گفت که نیرو های کشورش 
در جریــان ۲۴ ســاعت بیــش از ۱۰۰ 
حمله روسیه را عقب زده اند. پیش از این 
روسیه ادعا کرده بود که نیرو هایش شهر 
باخموت را در منطقه دونتسک در تصرف 

شان در آورده اند.
در اعالمیــه اردوی اوکراین همچنان 
گفته شــده که نیرو های روسی تلفات 

ســنگینی را در جنگ باخموت متحمل 
شده اند.

همزمــان با ایــن ینس ســتولتنبرگ 
سرمنشی ناتو گفته که با وجود متحمل 
شدن تلفات ســنگین، نیرو های روسی 
شــاید هنوز هــم دنبال تصرف شــهر 

باخموت باشند.

 اداره آموزشــی، علمــی و فرهنگــی 
ســازمان ملل متحــد »یونیســکو« از 
مســمومیت دانش آموزان دختر در ایران 
ابراز نگرانی عمیق کرده است. در تویتی 
با اشاره به مسموم شــدن صد ها دانش 
آموز در ایران، خواهــان تحقیق و اقدام 
فوری بــرای حفاظــت از تمامی دانش 

آموزان در این کشــور شــد. ادره آزوله 
سرمنشی یونیسکو در تویتی گفته که طی 
سه ماه گذشته از مسموم شدن دختران در 

مکتب های ایران خیلی نگران شده. 
همزمان با این وزارت اطالعات ایران 
گفته که ســر نخ هایی از علت مسموم 
ساختن دختران به دست آورده اما در این 
مورد جزئیات بیشتر نداده است. نگرانی 
ها در ایران افزایش یافته زیرا تخمین می 
شــود که شــاید تا پنج هزار دانش آموز 
به ویژه دختران طی ســه ماه گذشته در 

آنکشور مسموم شده باشند.

 در اثر تیراندازی در شهر هامبورگ 
جرمنی حداقل ۷ تن کشــته و ۸ تن 
دیگــر زخمی شــدند. آمــار پولیس 
هنوز به طور رســمی تعداد تلفات را 
این حمله ساعت  است.  نکرده  تایید 
۹ شــب جمعــه به وقــت محلی در 
مسیحیان  مذهبی  مراسم  یک  جریان 

رخ داد.
پولیس مورد حمله را محاصره کرد 
و از مردم خواســت که از خانه های 
پولیس جسدی  نشــوند.  بیرون  خود 

پیدا  یــک ســاختمان  داخــل  در  را 
کرده کــه گمان مــی رود، عامل این 
حمله باشــد. هنوز انگیزه این حمله 
مشخص نیســت و تحقیقات پولیس 

ادامه دارد.
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اخبار جهان
مولوی شهاب الدین دالور: 

در زمینه استخراج نفت ۸۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود

جمع آوری ۱۱ میلیارد و ۳۳۶ میلیون افغانی عواید 
ازمستوفیت های کشور

تالش برای احیای مجدد جنگالت پسته در فاریاب

آگاهان اقتصادی: 
کمک های انسان دوستانه، به منظور ثبات پول 

افغانی انجام می شود

په روسیه کې 
د افغان ډیپلوماټانو 

شمېر زیات شوی

نمایش گاه سه روزه ی 
صنایع دستی زنان
 در کابل گشایش 

یافت

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

ایټالیا د انساني قاچاقبرانو پر وړاندې اقدامات کوي

ملل متحد و اوکراین خواستار ادامه 
صدور غله شدند

نیروهای اوکراینی به مقاومت در شهر 
باخموت ادامه داده اند

نگرانی یونسکو در مورد مسمومیت 
دختران دانش آموز ایرانی

تیراندازی در هامبورگ جرمنی؛ ۷ کشته و ۸ تن 
زخمی شدند

د بغالن د غوري سمنټو فابریکې 
تولیدات زیات شوي

تفاهمنامه همکاری میان 
وزارت امور مهاجرین  و موسسه ›سی اچ ای‹ 

امضا شد


