
 

وزارت مالیه، از دیدار عالیقدر 
امیرالمؤمنیــن شــیخ هبت الله 
بــا  )حفظه اللــه(  آخونــدزاده 
وزارت  این  گمرکات  مســئوالن 

خبر داده است.
بــر اســاس معلومــات دفتر 
مطبوعاتی وزارت مالیه به  آژانس 
امیرالمؤمنین  عالیقــدر  باختر؛ 
شــیخ القرآن و الحدیث مولوی 

هبة الله آخندزاده )حفظه الله(
 مال محمــد ناصر آخند معین 
عواید و گمــرکات وزارت مالیه، 
مفتــی عبدالمتین ســعید رئیس 

عمومــی گمــرکات و تمامــی 
مسئوالن گمرکات کشــور را فرا 
خوانده و با آنان دیدار کرده است.

در این دیــدار، معین عواید و 
گمــرکات وزارت مالیه و رئیس 
وزارت،  این  گمــرکات  عمومی 
گزارش مفصل مرتبط به ساحات 
کاری خود را از زمان حاکمیت 
دو باره امارت اسالمی تا اکنون 
ارائه و پیشنهادهای شان را برای 
بهبــود امور مربوط بــا عالیقدر 
)حفظه اللــه(  امیرالمؤمنیــن 

شریک کرده اند.

امــارت  زعیــم  هم چنــان، 
اسالمی افغانستان امیرالمؤمنین 
ســخنانش،  در  )حفظه اللــه( 
بــه  را  متذکــره  مســئوالن 
مســئولیت های محولــه متوجه 
بهتــر  ارائــه  جهــت  و  کــرده 

نظــام حاکم  بــرای  خدمــات 
مردم،  با  نیک  برخورد  اسالمی، 
برای  تســهیالت  فراهم ســازی 
تجار و دیگر بخش های مرتبط، 
آنان را راهنمایــی و توصیه های 

الزم کرده است.

هیأت عالی رتبه امارات متحده با مقامات بلندپایه 
امارت اسالمی دیدار کرد

نورالدین عزیزی سرپرســت 
تجــارت  و  صنعــت  وزارت 

در  افغانستان،  اسالمی  امارت 
به جمهوری  ادامه ســفر خود 

بنــدر  از  ایــران،  اســالمی 
مختلف  وفابریکه های  چابهار 
اقتصادی  تولیدی، زون خاص 
آن  هوانوردی  و  بنــادر  اداره   و 
گزارش  کرد.بــه  کشــوردیدن 
آژانــس باختر؛ وزارت صنعت 
خبرنامه یی  نشــر  با  تجارت  و 
دیدارها،  این  در  اســت:  گفته 
سرپرســت وزارت صنعــت و 
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در آغاز، وزیــر امور خارجه 
گفت  خوش آمدگویی،  ضمن 
که امارت اســالمی و امارات 
متحدٔه عــرب روابط تاریخی 
دارند و در آینــده نیز متعهد به 
هستیم.افغانستان  نیک  روابط 
نســبت به هر وقت دیگر امن 
است، جزایر قدرت ازبین رفته 
اند، کشت مواد مخدر به صفر 
کاهش یافته است و ۹ میلیون 
طفــل را به آموزش مشــغول 

ساخته ایم. سیاست ما متوازن 
است و نمی خواهیم افغانستان 
به سنگر تقابل قدرت ها مبدل 
امیر خان متقی  شــود.مولوی 
گفت که افغانستان کشوریست 
غنی از معادن و دراین بخش، 
فرصتی  متحده  امــارات  برای 
خوب بــرای ســرمایه گذاری 
وجــود دارد و ما   و شــما در 
بخش های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی همکار هستیم.سپس، 

آقای عمــر حبتــور الدرعي، 
رئیس هیأت از وضعیت موجود 

در افغانســتان ابراز خرسندی 
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الوزرا  ریاست  دفترمطبوعاتی 
است:  گفته  خبرنامه ای  نشر  با 
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی 
امارت اسالمی  الوزراء  ریاست 
با شیخ محمد قاسم خالد والی 

کابل دیدار کرد.
محمد  شیخ  دیدار،  این  در 
وضعیت  مورد  در  خالد  قاسم 
اقتصادی  و  اجتماعی  امنیتی، 
که  گفت  داده،  معلومات  کابل 
خوب  کابل  امنیتی  وضعیت 
است، مسئوالن اداری و امنیتی 
امور را با هماهنگی به پیش می 
برند و مردم از مسئوالن امارت 

اسالمی رضایت دارند.

معاون سیاسی ریاست الوزرا از 
امتنان  ابراز  موصوف  معلومات 
کشور  آبادی  که  افزود  و  کرد 
مسئولیت  امن  فضای  ایجاد  و 

مشترک دولت و رعیت است. 
خاطر  به  کابل،  والی  به  وی 
تأمین امنیت، بعضی ازهدایات 

و توصیه ها را صادر نمود.

وزیر صحت عامه امارت اســالمی 
افغانســتان در رأس یــک هیئــت 
بلندپایــه عــازم قطر گردیــد. دفتر 
امارت  صحــت  وزارت  مطبوعاتی 
اسالمی افغانســتان در یک خبرنامه 
گفته است:»داکتر قلندر عباد، وزیر 
ایــن وزارت در رأس یک هیئت بلند 
پایه برای سفر شــش روزه عازم قطر 
گردید.« در خبرنامه آمده اســت که 
دراین سفر پیرامون هماهنگی خدمات 
صحی، آماده سازی زمینه برای بلند 
بــردن ظرفیت داکتران افغانســتان و 
همچنان در راســتای همــکاری در 
بخش صحت و ســرمایه گذاری در 

ســکتور صحی با مقامــات قطری 
بحث و گفتگو می نماید.وزیر صحت 
عامه کشور و هیئت همراه قرار است 
از بعضی مراکز پیشرفته صحی قطر 
هم بازدید بعمل آورند. این درحالی 
است که وزارت صحت عامه تالش 
دارد تــا ســطح دانــش و تخصص 
مسلکی داکتران کشور را باال ببرد تا 
افغانســتان دیگر به خاطر درمان به 
خارج محتاج نشود. داکتر قلندر عباد 
پیش از این گفته بود در بیســت سال 
گذشــته و اشــغال امریکا در بخش 
صحت افغانستان هیچ کاری صورت 

نگرفته است.

 شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
ماموریت هیئت معاونت این سازمان  
در افغانســتان را برای یک سال دیگر 
تمدید کرد. اما، اعضای این شورا از 
آنتونیو گوترش، سرمنشــی سازمان 
ملــل متحد خواســتند تــا گزارش 
مســتقلی در مورد چگونگی چالش 
هــا و تعامل با امارت اســالمی در 
افغانستان از جمله، محدودیت ها در 

مورد تحصیل وکار زنان ارائه کند.
گزارش هــا حاکی از آن اســت که 
سرمنشســی ســازمان ملل متحد، 
ممکــن یــک هیئــت مســتقل از 
کارشناســان را برای انجــام ارزیابی 
این کار تعیین کند. یوناما نیز قطعنامه 
ارزیابی های  و  ماموریــت  تمدیــد 
مستقل خود را در صفحه فیسبوکش 
تاییــد کرده اســت. ســازمان ملل 

گفته است که تمام 15 عضو هیئت 
معاونــت یونامــا، مصوبــه تمدید 
ماموریت و ارزیابی مستقل این نهاد 
را به رأی گذاشته شده وتایید گردیده 
انــد. گفتنی اســت کــه نمایندگی 
سازمان ملل متحد  برای افغانستان 
در سال 2002 بر اساس درخواست 
حکومت افغانستان آغاز  به کار کرد و 
فعالیت های آن تا اکنون تمدید شده 

است.

والــي حاجي  بلــخ والیت  د 
محمــد یوســف وفــا د یــاد 

ولســوالیو  ټولــو  والیــت 
ولســواالنو او امنیه قومندانانو 

دي. لیدلي  سره 
لیدنه کې ښــاغلي والي  په دی 
ویلي، چــې امنیتي مســوولین 
او ســرتېري اجازه نه لري، چې 
شــخصي جامــو کې تالشــي 
وکړي.ښاغلي حاجي وفا له ټولو 
مسوولینو غوښتي، چې د مشرانو 
په  مســوولیتونه  وکړي،  اطاعت 
ښه توګه ترســره کړي او د ولس 
لپاره په صادقانــه ډول خدمات 

وړاندې کړي.

دومین جلسه هماهنگی به منظور 
ترتیب راهکار یا پالیسی ملی انرژی 

در وزارت انرژی وآب، برگزار شد. 
غالم جیالنی حق پرســت رئیس 

اطالعات و نشرات این وزارت به 
آژانس باختر گفت: در این جلسه 
تحت ریاست داکتر فتح الله عمر 
خالد رئیس پالیســی های انرِژی 
وزارت آب و انــرژی با اشــتراک 
نمایندگان نهاد های ذیربط تدویر 
جهت  هماهنگی  یافت٬پیرامــون 
ترتیب پالن دقیق در قسمت خود 
کفایی کشــور در بخــش انرژی، 
استفاده از منابع طبیعی در بخش 
تامین برق داخلــی، تولید داخلی 
عایــدات گاز و نفــت از ذخایــر 
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د لغمان د نشه یي توکو پر وړاندې 
مســوولین  مدیریــت  مبــارزې  د 
وایي، چې د دولت شــاه او الیشنګ 
ولســوالیو په چتال درې، ملنګانئ، 
دنګورو، رســامي، التر آباد، ګرګړ، 
کاسیګړ، ســیمو کې پر ۱۵۷ جریبه 
ځمکه کې کرل شوي کوکنار واړول 
شول. د لغمان امنیه قومندان مولوي 
نجیب الله بدخشــي باختر آژانس 
سیمه ییز خبریال ته وویل، چې ټولو 
ارګانونو  اړونده  او  مسوولینو  والیتي 
ته یې دنده سپارلې، ترڅو د کوکنارو 

اړولو کمپاین کې برخه واخلي.
ورتــه مهال د دغه والیت د نشــه 
یي توکو پــر وړاندې د مبارزې مدیر 
قاري ادریس وایي، چې د کوکنارو د 
لمنځه وړلو کمپاین دوام لري او ډېر 
ژر به د لغمان په ځینو نورو ســیمو 
او ولســوالیو کې کرل شوي کوکنار 

واړول شي.
د یادونــې وړ ده چې مخکې هم 
لغمان کې په سلګونه جریبه ځمکو 
کې کرل شــوي کوکنار اړول شوي 

دي.

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

ملی روزنامه 

ماه مبارک رمضان در حال فرارسیدن است و تمام مسلمانان 
جهان آمادگی گرفته اند تا این ماه مبارک را استقبال کنند و درا 

این ماه به طاعات و عبادات بیشتری بپردازند.
در کنار اینکه رمضان ماه عبادت، طاعت و پرهیزگاری است، 

ماه عطوفت، دستگیری و تعاون نیز می باشد.
مسلمانان دراین ماه به پرداخت زکات، خیرات و صدقات  رو 
آورده معاونت و دستگیری فقرا و مساکین را در اولویت قرار 

می دهند.
ملت افغانستان، در جوانمردی و سخاوت نسبت به هر ملت 
و مردمی شهره ی آفاق اند و در راستای دستگیری نیازمندان و 

نوازش مستمندان، پیشگام تر استند.
باوجود  االیام  قدیم  از  افغانستان  سخاوتمند  و  شجاع  ملت 
همواره  چالش ها،  و  مشکالت  داشتِن  کشور  در  فقر  بیداد 

دست نیازمندان را گرفته و دراین عرصه بهتر درخشیده اند.
و  فقرا  را  کشور  شهروندان  و  اتباع  بیشتر  که  است  واضح 
مساکین تشکیل می دهند و افراد زیادی هستند که نان و غذای 
صبح و شام خود را ندارند و روزهای سخت و روزگار تلخی 

را سپری می کنند.
ازاین که ماه مبارک رمضان در حال فرارسیدن است، امیدوارم که 
تاجران ملی، ثروتمندان، زمامداران و مقامات حکومتی متوجه 
این امر مهم باشند و طبقه ی مسکین و مستضعف را در نظر 
گرفته، برای رفع مشکالت شان از هیچ گونه مساعدت و همکاری 

دریغ نکنند.
با تعاون و مساعدت ها، از یک طرف رضای رب العالمین به 
دست می آید و از طرف دیگر میزان فقر کاهش یافته و مردم 

بی چاره و فقیر از مضیقه و تنگنای زندگی بیرون می شوند.
در آخر یکبار دیگر فرارسیدن ماه پربرکت رمضان را به تمام 
سخاوتمند  و  مجاهد  ملت  به   

ً
خصوصا و  اسالمی  امت 

افغانستان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم که این ماه مبارک 
را با طاعات، عبادات، تعاون و دستگیری فقرا و نیازمندان به 

پایان برسانند و پاداش بزرگی را نصیب شوند.  
آمین یارب العالمین

رمضان؛ ماه عبادت 
عطوفت و تعاون 

 سخن انیس

تمدید ماموریت یوناما در افغانستان
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وزیر صنعت وتجارت، از بندر چابهار 
و فابریکه های تولیدی ایران دیدن کرد

 دبلخ والیت والی له مسئولینو سره 
وکتل 

لغمان کې پر ۱۵۷ جریبه ځمکه کرل 
شوي کوکنار واړول شول

دومین جلسه هماهنگی به منظور ترتیب راهکار 
ملی انرژی برگزار شد

 آبادی و امنیت در کشور مسئولیت 
مشترک دولت و مردم است 

معاون سیاسی ریاست الوزرا:

 وزیر صحت برای هماهنگی
 خدمات صحی عازم قطر گردید

عالیقدر امیرالمؤمنین 
»حفظه الله« با مسئوالن 

گمرکات وزارت مالیه 
دیدار کرد

جهان باید  با دولت افغانستان وارد 
تعامل شوند 

په اداري نظام کې د انساني 
وجدان حیثیت!

چگونگی  واگذاری سفارت خانه ها
صفحه 4 به امارت اسالمی افغانستان 3 مخ  صفحه 2



دیوې  سره  اشغالګرو  د  امارت  اسالمي 
اوږد مهاله جګړې په بهیرکې وتوانیده چې 
اړکړي  ته  دې  هېوادونه  زبرځواک  دنړۍ 
چې د اسالمي امارت سره هغه څه ومني 
د  چې  اشغالګر  منل،  نه  یې  ترډیره  چې 
و  په عصري وسلو سمبال  اوسني عصر 
هڅه یې کوله چې د اسالمي امارت سره 
د مخامخ خبرو اترو څخه ډډه وکړي او د 
جګړې له الري په افغانانو د راتپل شوي 
کړي  مهاله  اوږد  ترهغه  ده  مو  واکمني 
کړي.  ترالسه  موخي  ناوړه  خپلي  چې 
دې چاري ته درسیدلو له پاره یې زموږ په 
هیواد کې خورا زیات جنایتونه ترسره کړل 
خو د اسالمي امارت میړنیو مجاهدینو د 
اشغالګرو هر ډول تیري ته خپلې سینې 
پوځي  ډول  هر  د  دښمن  د  او  سپرکړې 
تیرې په وړاندي یي غوڅ غبرګون وښوده. 
په  هیواد  د  چې  ده  جوته  هیوادوالوته 
مختلفو سیمو کې چې د مجاهدینو لیکې 
رحمي  بې  ډیره  په  دښمن  منده  پیاوړتیا 
پوځي  داسي  الري  له  ځمکې  او  هوا  د 
عملیات کول چې بریا ترالسه کړي. خو 
په  دمجاهدینو  او  فضل  په  خداي)ج(  د 
سرښندني سره اشغالګر په دې ونه توانیدل 
چې د اسالمي امارت دمجاهدینو لیکې 
کمزوري کړي او دښمن الس ته راوړنې 
ولري. د منلو ده چې په جګړه کې مرګ 
ژوبله شتون لري خو افغان مجاهد اولس 
د  ورته  میراث  شهادت  او  جهاد  د  چې 
دي  راپاتي  څخه  نیکونو  او  پلرونو  خپلو 
ژوبله  مرګ  ورته  وړاندي  په  اشغالګرو  د 
او  آزادي  د  هیواد  د  او  لري  نه  ارزښت 
خپلواکې له پاره د مجاهدینو لیکې الپسي 
پیاوړي کوي. هیوادوالو به د اشغالګرو د 
شتون پرمهال په کلیو او بانډو کې زموږ 

ظلم  او  زور  د  وړاندي  په  هیوادوالو  د 
ویډیوګانې لیدلې وي چې هیڅ افغان یې 
د زغم وړ نه ګڼی کله چې به د اسالمي 
امارت مجاهدینو د اشغالګرو زورزیاتي 
ولیده نو د میړنتوب وینه به یي په جوش 
راغله او په دښمن به یې داسې ګوزارونه 
پیل کړه چې رڼا ورځ به ورباندې شپه شوه 
ځواکونو  اشغالګرو  چې  وه  وجهه  همدا 
ومنله چې د اسالمي امارت د مجاهدینو 
سره د پوځي الري بري ناشوني دي نویې 
سره  امارت  اسالمي  د  چې  وګڼله  غوره 
او  ونیسي  تیاري  پاره  خبروله  مخامخ  د 
اشغال پاي ته ورسوي د اشغال د پاي ته 
رسیدو په هکله خبرې اترې هم له ستونزو 
امارت  اسالمي  د  خو  وي  ډکې  پلمو  او 
پوره حوصله مندي او زغم په دې وتوانیده 
چې د دښمنانو هر ډول ناوړه وړاندویني 
ونه مني او اشغال پاي ته ورسوی د اشغال 
هیوادو   اشغالګرو  سره  رسیدو  ته  پاي  په 
د اسالمي امارت په وړاندي د ستونزو په 
رامنځ ته کېدو الس پوري کړو او په ډیره 
بي شرمي سره د اسالمي امارت سره په 

کړنو ژمنو سترګي پټې کړې او د مختلفو 
اسالمي  د  چې  کوي  هڅه  څخه  الرو 
امارت له پاره اقتصادي ستونزي رامنځ ته 
او د دیپلوماتیکو اړیکو د پیوند په رامنځ ته 
کېدو کې خڼډونه راپیدا کړي. خو اسالمي 
امارت چې د خپلې مناسبې کړنالرې له 
اقتصادي  چې  توانیدلي  دي  په  مخي 
بیارغاونه رامنځ ته کړي او دنیمګړتیاو او 
تشو په ډکونه کې ګړندي ګامونه واخلي 
چې له کبله یي په ډیرو برخو کې بیلګیزي 

الس ته راوړني ترسترګو کېږي.
الوزرا  ریاست  امارت  اسالمي  د   
اقتصادي معاونیت چې په ډیره کمه موده 
کې د اقتصاد د پیاوړتیا له پاره ګامونه پورته 
کړي د یادوني وړ ګڼل  کېږي ځکه چې 
لمریز کال کې د صادراتو   1400 تېر  په 
کچه 850  میلیونه ډالره خو د 1401 کال 
د کب  نیتې  لومړي  د  میاشتي  د  وري  د 
کچه  صادراتو  د  پورې  نیټي  شلمې  تر 
دا  ده  لوړه شوي  ته  ډالرو  میلیونو   1900
د  اشغالګرو  د  ده چې  ددې ښکارندوي 
اسالمي  سره  سره  فشارونو  او  بندیزونو 

امارت په دي توانیدلي چې په ځان بسیا 
د  پردیو  د  ترڅو  کړي  هواره  الر  پاره  له 
فرمایشي مرستو څخه خالصون ومندل 
شوي  ترالسه  ډاډ  توګه  همدې  په  شي. 
نوي  د  به  برخوکې  دیپلوماتیکو  په  چې 
خوځښت له امله د الس وهونکو هیوادو 
هڅې شڼډي او هیواد به په نړیواله کچه 
دیپلوماتیکې اړیکي ټینګې کړي د متقابلو 
رسنیو  ییزو  ډله  د  ښایي  لیوالتیا  اړیکو 
ګوته  په  را  رپوټونه  شوي  راخپاره  څخه 
کوي چې د اسالمي امارت د مناسب او 
فعال سیاست له کبله په هیواد کې د ننه 
د یو شمېر هیوادونو سفارت خانې فعالې 
دي او د خپلو چارو په سمبالښت بوخت 
امارت  اسالمي  هم  کې  دوبۍ  په  دي 
افغان کونسلګري ته خپل استازي لیږلي 
چاروکې  ورځنیو  په  هیوادوالو  د  ترڅو 
باور  شي.  نه  ته  رامنځ  ستونزي  او  ځڼډ 
دي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د 
اسالمي امارت په وړاندي د الس وهني 
سیاست پاي ته ورسیږي او دناوړه هڅو 
پرځاي هغه الرو لټوي چې د متقابلو ګټو 

خوندیتوب پکښي نغښتي وي.
 پوهیږو چې نړیوال به په دي باورمند شي 
چې د اسالمي امارت په وړاندي د ستونزو 
په دریځ  امارت  لټون د اسالمي  پلمو  او 
کې کوم بدلون نه شي راوستلي ځکه چې 
اسالمي امارت د خپلواکې او ازادي له پاره 
هیڅ ډول فشارونو ته غاړه نه ده ایښي او په 
راتلونکې کې هم دي ته تیار نه دي چې 
سمبال  چاري  دولتي  الرښونه  په  نورو  د 
کړي همدا وجه ده چې اسالمي امارت 
نه غواړي چې په هیواد کې یې الس وهنه 
وشي او ترالسه شوي خپلواکۍ بیا زیانمنه 

شي.

دیپلوماتیکې اړیکې پراختیا مومي

زمانی که کلید فتح به دست مجاهدین قرار 
گرفت، دروازه های پیروزی یکی پی دیگری 
باز شدند و زمام داران جمهوریت فرار را بر 
قرار ترجیح دادند، برخی از کشورها فکر 
کردند که فراری ها بر می گردند و امریکا و 
اشغالگران، دوباره آنان را به مسند قدرت 

می رسانند.
 اشتباه و غلط بود یک 

ً
اما این پیشبینی کامال

از تسلِط  افغانستان هم  وجب جغرافیای 
فراری ها  و  نماند  خالی  اسالمی  امارت 
برای ابد، سر به زانوی بیگانگان نهادند و به 

خواب ناامیدی فرو رفتند.
گروهک های  تبلیغات  مدتی  اگرچه 
مشت  یک  بر  فراری  و  شکست خورده 
مردم ساده لوح افغانستان و بعضی کشورها 
تٲثیرات منفی گذاشته بود و فکر می کردند 
افغانستان  در  غرب  دلخواه  حکومت  که 
و  جاه  شکم پرستاِن  و  می آید  وجود  به 
چوکی، بازهم به دور جیفه ی قدرت جمع 

می شوند.
فساد  و  ظلم  ریشه ی  ازاینکه  بی خبر  اما 
دیگر  و  است  شده  کنده  افغانستان  از 
نمی تواند درخت تلخ حکومت های اجیر 

در افغانستان به ثمر برسد.
از  کشورها  دِل  رفته  رفته  که  بود  همین 
فراری های جمهوریت سرد شد و روابط 
که  افغانستان  اصلی  وارِث  با  را  خویش 
برقرار  است،  اسالمی  امارت  از  عبارت 
کردند و سفارت خانه های مقیم کشورهای 
افغانستان  اسالمی  امارت  به  را  خویش 
واگذار نمودند.از سوی دیگر، مستخدمان و 
کارمندان جمهوریت در سفارت خانه های 
افغانستان، دیگر کار و وظیفه یی نداشتند و 
همه با بیکاری مطلق لحظات شان را در 

سفارتخانه ها سپری می کردند.
چون افغانستان به طور کامل در تصرف 
امارت اسالمی بود و همه امور افغانستان 

مربوط و منوط به این نظام می شد.  
ازاین رو، سفیران بیکار و بی برنامه، جز درِد 
سر و بار اضافی به کشورها، چیز دیگری 

تلقی نمی شدند.
بناًء کشورها درک کردند و تصمیم گرفتند 
که با صاحبان وحاکماِن اصلی افغانستان 
در  را  سفارت خانه ها  و  شوند  تماس  در 

اختیار امارت اسالمی قرار بدهند.
بیشتر  افغانستان،  سفارت خانه های  اگر 

ازاین در اختیار سفیران بی کار و بی برنامه ی 
با  که  حقا  می گرفتند،  قرار  جمهوریت 
گذشت هر روز مشکالت فراوانی دامنگیر 
سفیران،  همچنان  و  می گردید  کشورها 
نابکار  اداره  یک  و  دوش  بار  من حیث 
نیز  این  که  می ماندند  باقی  کشورها  به 
مشکل آفرین بود و زیان های جبران ناپذیری 
را روی روابط کشورها و افغانستان، به جا 

می گذاشت.
بناًء استراتیژیست ها و مشاوران کشورها، 
به وزارت های خارجه  و مقامات بلندپایه ی 
دولت های خویش، مشوره دادند تا روابط 
شان را با امارت اسالمی برقرار کنند و این 
نظام پردستاورد و پر آرامش را مستقیم یا 

غیر مستقیم به رسمیت بشناسند.
همین بود که کشورها به امارت اسالمی 
دلگرمی پیدا کردند و کلیدهای سفارت های 
افغانستان، مقیم کشورهای شان را یکی پی  
دیگری به امارت اسالمی تسلیم دادند و 
روند روابط حسنه و دوستانه ی کشورها با 

افغانستان آغاز گردید.
با این کار منافع کشورها و افغانستان بهتر 
تامین می شود و می توانند بیشتر از پیش، 

مراوید و تعامل داشته باشند.
روابط  ان شاءالله  که  داریم  یقین  ما 
دیپلوماتیک با کشورها مستحکم تر خواهد 
شد و با گذشت هر روز فضای دوستانه و 

تعامالت مثبت به میان خواهد آمد
به وجودآمدِن چنین فضا، منافع بزرگی را 
برای افغانستان رقم خواهد زد و با گذشت 
و  تجارت  اقتصاد،  رشد  زمینه ی  هرروز 
کار در کشور مساعد خواهد شد و فقر، 
عزیز،  افغانستان  از  بدبختی  و  بیکاری 
دیگر،  سوی  از  بست.  خواهند  رخت 
شرایط و دالیلی که برای به رسمیت شناختن 
 از طرف 

ً
یک کشور وضع می شود، کامال

امارت اسالمی افغانستان تکمیل گردیده 
است و بهانه جویی بعضی کشورها در این 

مورد، بیهوده است. 
امارت اسالمی افغانستان تمام نقاط کشور 
و حتی یک وجب  دارد  کنترول  را تحت 
امارت  سیطره  زیر  از  کشور،  این  خاک 

اسالمی بیرون نمی باشد. 
پیام  به جهانیان  همواره  اسالمی  امارت 
واضح و صریح داشته است که از خاک 
استفاده  کشوری  هیچ  علیه  افغانستان 
نخواهد شد و هیچ تروریستی نمی تواند در 

این کشور، پناه گاه امنی داشته باشد. 
از هرنقطه یی سربلند  باغی که  هرگاه هر 
آن خشکانیده  اند، درجا ریشه های  کرده 

شده و از بین برده شده است. 
تاهنوز  که  متباقی  کشورهای  پس 
نکرده  درک  را  افغانستان  واقعیت های 
امارت  به رسمیت شناختن  برای  یا  و  اند 
اسالمی، بهانه تراشی می کنند، باید بدانند 
که جز راه تعامل و گفتگو هیچ راه دیگری 
در افغانستان ممکن نخواهد بود و تاریخ 
ثابت کرده است که افغان ها به هیچ زورگو 
راه های  و  است  نکرده  سرخم  قلدری،  و 
غیر از مصالحه و گفتگو، هیچ گاه به نفع 

کشورها نخواهد بود. 
می دارد  اعالم   

ً
صراحتا اسالمی  امارت 

با تمام کشورها،  که داشتن روابط حسنه 
و واضح  پالیسی های مشخص  از جمله 
ما خواهد بود و هیچ گاه ما خالف تعهد 

خویش، عمل نخواهیم کرد. 
ان شا ءالله العظیم.

چگونگیواگذاریسفارتخانهها
بهامارتاسالمیافغانستان
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احمد شاه

متین

ابو هالل عسکری در »االوائل« و عالمه مقریزی در »تاریخ« 
از حضرت سعید بن  نیشاپوری در »المستدرک«  و حاکم 
مسیب رحمه الله نقل می کنند که واقعه ی هجرت را برای 
سرآغاز تاریخ اسالمی، حضرت علی مرتضی رضی الله عنه 
مطرح و پیشنهاد کرده بودند و فاروق اعظم رضی الله عنه آن 
را تصویب کردند. روایت سعید بن مسیب رحمه الله را در 

»المستدرک« چنین می خوانیم:
 ابو رافع می گوید که از سعید بن مسیب رحمه الله شنیدم 
و  کرد  جمع  را  مردم  عمر»رض«  حضرت  می گفت:  که 
از ایشان پرسید که حساب تاریخ از کدام روز آغاز شود؟ 
رسول  که  روزی  از  گفت:  ابی طالب  بن  علی  حضرت 
کریم صلی الله علیه و سلم هجرت نموده سرزمین شرک 
انجام  همان طور  عمر»رض«  حضرت  کرده اند،  رها   را 

داد.« )3(
عالمه یعقوبی رحمه الله در تاریخ می نویسد که این انتخاب 
به مشاوره ی حضرت علی رضی الله عنه در  تاریخ  سرآغاز 

سال شانزده هجری انجام شده بود.)4(        
مبدأ هجرت

اکرم  پیامبر  که هجرت  است  این  تاریخی  از حقایق  یکی 
صلی الله علیه وآله وسلم در اواخر ماه صفر آغاز شد و در 
اوایل ماه ربیع االول تمام گردید و آن حضرت به مدینه به محل 
قبا )قبیله ی بنی عمرو بن عوف( رسید. رسیدن آن حضرت 
صلی الله علیه وآله وسلم در ظهر روز دوشنبه هشتم ربیع االول 
سال اول هجری موافق با 20 سبتمبر سال 622 میالدی بود 
و در روز بعدی آن یعنی روز سه شنبه نهم ربیع االول موافق با 
 
ً
21 سبتمبر 622 میالدی بنیاد مسجد قبا را گذاشتند که بعدا

توسط مردم محل اعمار گردید.)5(
بنابراین، الزم بود که همین تاریخ و همین ماه ربیع االول، مبدأ 
تقویم هجری قرار می گرفت؛ چون مبنای تقویم، هجرت 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بود و هجرت در همین تاریخ 
به مدینه انجام و تمام گردید؛ اما از جهت اینکه ابتدای سال 
قمری از ماه محرم آغاز می شد، ماه محرم را سرآغاز سال 

هجری قمری قراردادند. )6(
یادگاری از مظلومیت و بی چارگی ها

این انتخاب تاریخ سال امت اسالمی توسط فاروق اعظم و 
سایر صحابه کرام رضی الله عنهم، بمانند دیگر ملت ها یادگار 
کامرانی قدرت یا فراوانی اسباب و وسایل و یا جاه و جالل 
یادگاری  اسالم،  آغاز  از  یادگاری  بلکه  نبود؛  دولت  و  زور 
رهایی  از  یادگاری  اسالمیان،  ناکامی  و  بی سروسامانی  از 
خانه و کاشانه و منزل و ترک وطن، یادگاری از مظلومیت و 
بی چارگی، یادگاری از دوری دوستان و نزدیکان، یادگاری از 
یک رفیق غمگسار در تنگی غار و تاریکی شب تار، یادگاری 

از سپرده شدن دو یار غار در دشت غربت و زار است.
بله تاریخ هجری یادگاری از فاتحان کم زور و زر، یادگاری 
از کامیابی بی سروسامانیان، یادگاری از استقالل محکومی 
و بیچارگی، یادگاری از فتح خاموش و بی تک وتوک و فتح 
فراموش شده   ی شهر مدینه، یادگاری از بذر و ریشه  ی پوشیده  ی 

سایر فتح ها و تاریخ اسالم و اسالمیان است.
برخالف تاریخ ها

این مبدأ تاریخ برخالف تمامی تاریخ های دنیا آغاز شد. این 
تاریخ نه تنها خالف بلکه برعکس صریح تمامی تاریخ ها و 
یادگارهای ملت ها بود. تمامی ملت های دنیا تاریخ خویش 
را از فتح و اقبال خود شروع می کنند، اما شاگردان مکتب 
انسان ساز پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم تاریخ خود 
را از همان روزهای درماندگی و بیچارگی خود شروع کردند. 
ملت های دیگر خواسته اند که ظهور بزرگ ترین فتح خویش 
ظهور  که  خواستند  این ها  اما  بگذارند؛  جهان  یادگار  به  را 
و  نمایش جهانیان  به  را  بی سروسامانی خویش  بزرگ ترین 
پیدایش  که  می خواهند  دیگران  بگذارند.  خود  از  یادگاری 
بزرگ ترین انسان خود را آغاز تاریخ خویش انتخاب کنند؛ اما 
این ها خواستند که پیدایش بزرگ ترین عمل و کارکرد خویش 
)فتح در میدان های صبر و استقامت( را، آغاز تاریخ خود قرار 

دهند.)7(
مسئولیت ما و خانواده ها

است  قربانی هایی  آن  مجموعه ی  از  یادی  هجری  تاریخ 
بااهمیت  واقعه  این  است.  انجام شده  هجرت  نام  به  که 
مبنای زندگی اسالمی را، هم خود بدانیم و هم پیغام آن 
را به دیگران برسانیم؛ به ویژه مسئولین امر و خانواده های 
این  فلسفه  معنوی،  و  عرفی  خانواده های  از  اعم  محترم 
ارزش  و  جایگاه  آن  به  و  باشیم  داشته  خاطر  به  را  تاریخ 
اعضای  و خاطر  در ذهن  را  آن  مقام شامخ  قائل شویم؛ 
خانواده و کودکان و زیردستان ما خوب محکم غرس کنیم 
و بر آسان آنان را بپروریم. این تقویم اسالمی را در تمامی 
بسازیم  عادی  خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  نیاز  موارد 
تا هرساله به هنگام آغاز سال هجری فرزندان مسلمان و 
دیگران به یادآورند که ما باید به خاطر تعالی و بلند شدن 
و  گوشه  تمامی  در  و  کنیم  عزوجل هجرت  کلمه خدای 
کنار دنیا، دعوت این دین را به جهانیان برسانیم و ما باید 
به گونه پیشینیان ما، خانه و کاشانه، دیار و منزل، راحت 
و سکون، دارائی و دولت خویش را رها و قربان نموده از 
دین الهی حفاظت و نگهبانی کنیم و چون پیشینان از همه 
متعال  الله  دین  اعالی  برای  و  بگذریم  خود  داشته های 

هجرت و ترک وطن کنیم.                       صفحه  6

تاریخ هجری از 
اهمیت تا فراموشی

عبدالحق حبیبی صالحی قسمت پایانی



او کتابونه  په انساني وجدان ډېرې مقالې 
خبرې لیکل شوي دي او ممکن نورې به 
هم ولیکل شي، ځکه وجدان هغه بشري 
پدیده ده چې، د انسانیت له پیدایښت سره 
سم د انسان په فطرت کې ځای پر ځای 
شوې او تر څو چې انسان وي، نو طبعي ده 

چې وجدان به هم ورسره مل وي.
وجدان په لغت کې د اخیستلو په معنا ده او 
په اصطالح کې له هغې قوې څخه عبارت 
دی چې "انسان ته د طبیعي فطرت یا کسبي 

فطرت مطابق، الهام ورکوي".
دا  نو  کړو،  مطالعه  ژور  وجدان  که 
راڅرګندیږي چې وجدان په دوه ډوله دی: 

1-فطري/طبیعي. 2-کسبي.
دی  وجدان  هغه  وجدان،  فطري/طبیعي 
په  سم  سره  پیدایښت  له  انسان  د  چې 
موجود  کې  وجود  انساني  ډول،  مستقیم 
او  سالم  صحیح،  هغه  دا  او  دی  شوی 
یې  عقل  سلیم  چې  دی،  وجدان  اصلي 
تقاضا کوي. او کسبي وجدان هغه وجدان 
دی چې، په غیر مستقیم ډول له کورنۍ، 
کلتور، قوم او ټولنې څخه د انسان وجود ته 
سرایت کوي او د اصلي، سالم وجدان پر 

ځای قرار پیدا کوې.
علیه  الله  ]صلی  الله  رسول  د  اړه  دې  په 

وسلم[ دا مبارک حدیث کفایت کوي؛ .
ژباړه: له ابوهریره ]رضي الله عنه[ څخه 
الله  ]صلی  الله  رسول  چې،  دی  روایت 
علیه وسلم[ وفرمایل: هر ماشوم په اسالمي 
کیږي؛ خو  پیدا  باندې  فطرت  طبیعي  او 
وروسته د دې ماشوم مور او پالر دي چې، 
دا ماشوم یهودي کوي، نصراني کوي او یا 
یې هم مجوسي کوي.« ))رواه البخاري((

سالم، صحیح او طبیعي وجدان د انسان په 
وجود کې د سترې محکمې په څېر دی، 
چې په ښوو کارونو سره انساني وجود ته 
سکون ډالۍ کوي، او په بدو کړنو سره په 
 د نارامۍ حس تجربه 

ً
انسان باندې تعزیرا

کوي.
کې،  ټولنو  ځینو  په  وختونه،  ځینې  خو! 
بد  اسالمي،  غیر  او  اخالقي  غیر  ځینې 
کارونه دومره عام شي، چې د ځینو انساني 
نه  او  بدیږي  نه  خواه  پرې  هم  وجدانونو 
پرې انسانان د نارامۍ احساس کوي، چې 
په دې  پوهیږو چې،  مونږ  همدغه وخت 
ټولنه کې فطري وجدان خپل اصل له السه 
ورکړی او خپل ځای یې، کسبي وجدان ته 
پرایښی. )چې دا حاالت بیا د یوې ټولنې 

لپاره ډېر خواشینونکی دی(.
د  وجدان  طبیعي  سالم  چې  څرنګه  لکه 
اړین  لپاره  څانګې  اخالقي  د  ټولنې  یوې 
نظام  اداري  د  هېواد  یو  د  همداسې  دی، 
چلوونکو  د  نظام  دې  د  کې،  حدودو  په 
قاضیانو،  رئیسانو،  والیانو،  )وزیرانو، 
آمرینو، مدیرانو، مامورینو او په کل د ټولو 
یو نظام برخه  لپاره چې د  هغو اشخاصو 
له  ځکه  دی،  ضروري  او  اړین  ډېر  وي( 
ستراتیژیک اړخه په نظام کې د بحران تر 
چې  دی،  نه  دا  حالت  ویجاړونکی  ټولو 
قاضیان، مامورین او... په رشوت روږدي 
یا هیواد د اداري فساد لومړی مقام  شي، 
چې  دادی،  بحران  حقیقي  بلکې  وګټي، 
وجدان  د  او  واوړي،  پولو  اداري  تر  فساد 
محکمې ته سرایت وکړي، دا نو بیا په رښتیا 

خطرناک  او  بدناموونکی  خواشینونکی، 
بقاء  د  او  اعتبار  نظام  د  حالت دی، چې 
تضمین په صفر کې ضربوي، چې په دې 
خوب  خیالي  یو  پرمختګ  هېواد  د  سره 

ګرځي او بس.
او فساد هغه وخت د وجدان محکمې ته 
په سرایت کولو جرئت کوي چې، اصلي 
سالم طبیعی وجدان، په کسبي وجدان بدل 

شوی وي.
ځکه چې طبیعي سالم وجدان د سترې 
نظام هېڅ  یو  د  او  محکمې حیثیت لري 
مأمور ته د فساد اجازه نه ورکوي، خو که 

شي،  مفسده  خپله  محکمه  ستره  چېرې 
)یعنې وجدان د بدې ټولنې له افعالو متأثره 
شي، طبیعي وجدان، ځای کسبي وجدان 
لکه:  کړنه،  بده  هېڅ  نو  بیا  پرېږدي(  ته 
ټګي، دروغ، رشوت، له مراجعینو سره بد 
چلند، بد اخالقي او... د وجدان د نارامۍ 
سبب نه ګرځي، او اداري نظام رو_رو له 
اداري  دغه وخت  نو  بیا  پښو غورځیږي، 
فساد پرته له دې، چې د وجدان له سترې 
د  سره،  چټکۍ  په  ولري،  وېره   محکمې 
) HIV ( وایروس په څېر خپریږي، چې 
وقایوي  سیستم  د  وړاندې  په  ستونزو  د 
بیا هره کوچنۍ  او  ځواک له منځه وړي، 
ستونزه کوالی شي، ټول دولتي جوړښت ته 

شکست ورکړي.

طبیعي  سالم  چې،  ده  دا  پوښتنه  اوس 
کسبي  پروا  بې  په  څنګه  او  کله  وجدان 
وجدان بدلیږي، او د مخنیوي الرې یې څه 

دي؟
سالم فطري او طبیعي وجدان هغه وخت 
له خپل اصالت څخه غورځیږي، چې مونږ 
او تاسو دې اصل ته پام ونه کړو، مراقبت یې 
ونه کړو، بې پروایي وکړو، لکه څنګه چې 
ځینې وختونه د اورېدنې قوه )غوږونه( او 
د لیدې قوه )سترګې( د بې پروایۍ له امله 
خپلې دندې )لیدنه او اورېدنه( په سمه توګه 
نه شي ترسره کولی، همداسې وجدان هم 

اسالمي احکامو او اخالقو ته، د بې پروایۍ 
له امله خپل اصالت له السه ورکوي او پر 
ځای غیر فطري/ غیر اخالقي څیزونه ځای 
پر ځای کیږي، او بیا نه شي کوالی چې د 
انسان په کړنو باندې فیصلې وکړي او خپله 
دنده په سمه توګه اجرا کړي، نو هماغه وي، 
چې اصلي سالم وجدان، په بې پروا کسبي 

وجدان بدلیږي.
له  مو  نظام  اداري  د هېواد  که غواړو چې 
فساده پاک او هېواد مو د پرمختګ په لور 
باید له هر څه مخکې د ټولو  رهي شي، 
هغو افرادو چې د نظام په ادارو کې دي، 
فطري حالت  او  په طبیعي  یې  وجدانونه 
باندې ثابت، او دغه سپېڅلې محکمه یې 

باید په وجود کې تل سالمه پاتې شي.
چې  شوم،  خبر  وړاندې  موده  څه  یو 
وزارتونو  په  ا.م.ا.ر.ت  ا.س.ال.م.ي 
جریان  په  ورځې  د  کې،  ریاستونو  او 
دیني  ساعت  یو  ته،  پرسونل  اداري  کې 
د  ډېر  نو  دی،  کړی  پیل  بهیر  تدریسي 
دا  که  )البته  وکړ  مې  احساس  خوښۍ 
درسي بهیر د کار په رسمي وخت کې ونه 
نور" شي،  "نور علی  به  بیخی  نو  اوسي، 
نه  معطل  کارونه  افرادو  ولسي  د  څو  تر 
شي او د دوی د اذیت سبب ونه ګرځي(. 
کار  ځای  پر  او  غوره  ډېر  دا  نو  خو  نور 
دی. دا درسي بهیر د دې سبب ګرځي، 
چې اصلي سالم طبیعي وجدان پر خپل 
ځای مستقر پاتې شي؛ ځکه په دې کار 
احکامو خبریږي،  اسالمي  په  دوی  سره 
ساتي،  ځان  خپرولو/لیدلو  فحشا  له  بیا 
کوي؛  ډډه  کړنو  اخالقي  غیر  بدو،  له 
خپل صورت او سیرت په اسالمي نبوي 
خپلوي،  پرستي  الله  سمبالوي،  اخالقو 
اداري  یو  په  صفتونه  ټول  دا  چې  کله  نو 
ډاډ  په  نو  بیا  شول،  پیدا  کې  کارکوونکي 
سره ویلی شو، چې سالم طبیعي وجدان 
به هېڅکله په بې پروا کسبي وجدان بدل 
نه شي او کله چې د انسان په وجود کې 
محکمې  سترې  د  چې  وجدان  اصلي 
وجدان  کسبي  پروا  بې  په  لري،  حیثیت 
بدل نه شي، نو هغه وخت اداري نظام له 
فساده پاکیږي، د اداري کارکوونکو زړونو 
الهام کیږي  تقوی  د  پر ځای  د فجور  ته 
او وجداني محکمه په ډاډه زړه د سکون 
او نارامۍ احکام صادروي او پرته له کوم 
خڼډ/ ځنډ څخه یې تطبیقوي او د اداري 

فساد مخنیوی کوي.
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شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که با 
توییتر  و  فیس بوک  مانند  وب سایت هایی 
روز و شب خود را سپری کنید و نتوانید چند 
ساعتی را بدون استفاده از این شبکه های 
این شرایط  اگر  ببرید،  پیش  به  اجتماعی 
را دارید باید خدمت شما عرض کنیم که 
شما به پدیده اعتیاد به شبکه های اجتماعی 
چیست  بیماری  این  ولی  شده اید  دچار 
بدانید  باید  است؟  اندازه  چه  آن  تاثیر  و 
تحقیقات دانشمندان نشان داده است که 
تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی درست 

مانند اعتیاد به مواد مخدر است.
تحقیق  یک  در  دانشمندان  از  گروهی 
بلندمدت  استفاده  آثار  بررسی  به  جامع 
افراد مختلف  از شبکه های اجتماعی در 
آن  از  جالبی  بسیار  نتایج  که  پرداخته اند 
آزمایش ها  این  در  است.  حاصل  شده 
به طور مدام  افرادی که  ثابت  شده است، 
از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
درون مغز خود یک سلسله رفتار ویژه را 
 مشابه رفتار مغزی 

ً
بروز می دهند که دقیقا

نسبت به اعتیاد به مواد مخدر است. این 
افراد در مغز خود با عدم کارکرد معمولی 
بخش های تصمیم گیری، ادراک و احساس 
روبرو خواهند بود و همین امر می تواند به 

عدم کارکرد صحیح بدن منجر شود.

این تحقیقات نشان داده است که برخالف 
سرعت  افزایش  درباره  مرسوم  باور 
برابر کارکرد  پاسخ دهی جسم و ذهن در 
با چند وسیله دیجیتالی به طور همزمان، 
 سرعت کارکرد ذهن با این کار کاهش 

ً
عمال

به  که  افرادی  یافت.  خواهد  چشمگیری 
اعتیاد شبکه های اجتماعی دچار هستند 
ابزارهای  به  اعتیاد  که  افرادی  مانند  نیز 
دیجیتالی دارند، از مشکل ضعیف شدن 

تدریجی حافظه رنج خواهند برد و همین 
امر نیز می تواند دیگر تشابه میان اعتیاد هایی 

ازاین دست و اعتیاد به مواد مخدر باشد.
دیگر مورد بسیار جالب درباره این تحقیق 
اصلی  دلیل  به  دانشمندان  که  است  این 
تمایل  برای  بدن  عجیب  عکس العمل 
بسیار باال به بازگشتن به سراغ شبکه های 
اجتماعی پی بردند. نتایج این تحقیق نشان 
حجم  اجتماعی  شبکه های  که  می دهد 

تالش  کمترین  با  را  اطالعات  از  باالیی 
ممکن، برای افراد مهیا می سازند و همین 
امر موجب می شود تا ذهن این افراد برای 
روش های  از  جدید  اطالعات  یادگیری 
گرفتن  فکر  به  مدام  و  تنبل شود  مرسوم، 
اجتماعی  شبکه های  این  از  اطالعات 
خواهد  موجب  نیز  امر  همین  و  باشد 
حال  در   

ً
دایما ناخودآگاه  به طور  تا  شد 

مانند  اجتماعی  شبکه های  به  کردن  فکر 
فیس بوک و توییتر باشند و برای بازگشتن 
به آن ها بی قراری کنند که این عمل درست 
مانند عملکرد مغز در هنگام ایجاد پدیده 

خماری مواد مخدر است.
اشاره  نکته  این  به  همچنین  دانشمندان 
و  مستقیم  مکالمات  در  که  داشتند 
روابط اجتماعی مرسوم، هر فرد نزدیک 
به 40 درصد از محتوای گفتاری خود را 
بر اساس تمایالت شخصی و نظرهای 
خود قرار خواهد داد ولی این میزان در 
و  فیس بوک  مانند  اجتماعی  شبکه های 
که  رسید  خواهد  درصد   80 به  ییتر  تو
این نکته موجب خواهد شد ذهن بابت 
عقاید  برای  پیروانی  آوردن  دست  به 
و  شود  دچار  رضایت  حس  به  خود، 
محیط  آن  در  حضور  فکر  به  همیشه 

باشد.

تأثیراعتیادبهشبکههایاجتماعی،ماننداعتیاد
معاذبهموادمخدراست

ســالم فطري او طبیعي وجدان هغه وخت له خپل اصالت 
څخه غورځیږي، چې مونږ او تاســو دې اصــل ته پام ونه کړو، 
مراقبــت یې ونه کړو، بــې پروایي وکړو، لکــه څنګه چې ځینې 
ېدنې قوه )غوږونه( او د لیدې قوه )ســترګې( د بې  وختونه د اور
ېدنه( په سمه توګه نه شي  پروایۍ له امله خپلې دندې )لیدنه او اور
ترسره کولی، همداســې وجدان هم اسالمي احکامو او اخالقو 
ته، د بې پروایۍ له امله خپل اصالت له الســه ورکوي او پر ځای 
غیــر فطري/ غیر اخالقي څیزونه ځای پــر ځای کیږي، او بیا نه 
شــي کوالی چې د انســان په کړنو باندې فیصلې وکړي او خپله 
دنده په ســمه توګه اجرا کړي، نو هماغه وي، چې اصلي ســالم 

وجدان، په بې پروا کسبي وجدان بدلیږي.
که غواړو چې د هېواد اداري نظام مو له فســاده پاک او هېواد مو 
د پرمختګ په لور رهي شــي، باید له هــر څه مخکې د ټولو هغو 
افــرادو چې د نظام په ادارو کــې دي، وجدانونه یې په طبیعي او 
فطري حالت باندې ثابت، او دغه ســپېڅلې محکمه یې باید په 

وجود کې تل سالمه پاتې شي.

پهادارينظامکېدانسانيوجدانحیثیت!
عین الهدا هدایت )ازمون(

والیت هلمند:
بند آبگردان کجکی:  بی شک بند کجکی را باید جزو اماکن 
سد  نام  به  که  اسرارآمیز  سازه  این  دانست.  افغانستان  دیدنی 
هیرمند ساخته شده   رود  روی  می شود،  شناخته  نیز  کجکی 
قندهار مستقر  و در فاصله ۱۶۱ کیلومتری شمال غربی شهر 
آبیاری زمین های خشک و تولید  است. کارکرد این سد برای 
این سد ۲.۸ میلیارد متر مکعب  آبگیری  بوده و ظرفیت  برق 
است. آب های روان شده از این سد تا ۵۰۰ کیلومتر به سوی 
می یابد.  جریان  منطقه  کشاورزی  کانال های  در  پایین است، 
به  افغانستان  در  خشکسالی  جهت  به  گذشته  سال های  طی 

عنوان سرچشمه آب مورد استفاده قرار گرفته است.
در  تاریخی  یادمانی  بست  تاق  هلمند:  والیت  بست  تاق 
قصر  دروازه   

ٌ
اصال است.  غزنویان  دوره  مربوط  افغانستان 

زمستانی شاهی آن دوره بوده که قلعه مذکور به صورت خام 
به  اهالی منطقه  به روایت   

ً
فعال ای که  اعمار و صرف دروازه 

صفت تاق بست موجود است به صورت پخته اعمار گردیده 
آن  درصد   ۴۰ جوی  اوضاع  اثر  در  زمان  مرور  به  که  بوده 

تخریب گردیده است.
والیت غور:

در  که  است  افعانستان  دیدنی  اماکن  از  منار جام  منار جام: 
قرن  در  منار  این  دارد.  قرار  غور  والیت  کوهستانی  مناطق 
در سال  دارد  ارتفاع  متر  و ۶۵  دوازدهم میالدی ساخته شده 
۲۰۰۲ مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبیت این 
از  بعد  بنا  این  شد.  جهان  فرهنگی  میراث  فهرست  در  منار 
خشتی  منار  بلندترین  هندوستان  جدید  دهلی  در  منار  قطب 

درجهان محسوب می شود.
اما  است.  فرسایش  حال  در  جام  تاریخی  و  سال  کهن  منار 
کهن  و  معماری  العاده  خارق  سازه های  از  یکی   

ً
احتماال

سال ترین برج آجری باقی مانده در جهان است.
یونسکو نیز اعالم کرده که به دلیل جریان آب در رودخانه ای 
حال  در  بزرگ  منار  این  دارد،  قرار  جام  منار  نزدیکی  در  که 

فرسایش است.
معماری منار بلند جام به صورت استوانه ای و بر پایه ای هشت 
ضلعی ساخته شده که قطرش ۹ متر و بلندای آن ۶۳.۳ متر 
 ۲ متر از سطح زمین 

ً
است. قاعده ای این مناره به بلندای تقریبا

جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. 
شیوه ساخت و شکل ظاهری جام را شبیه به مناره ای می دانند 
بود  ساخته  غزنه  یا  غزنی  شهر  در  غزنوی  سوم  مسعود  که 
منار  نام  به  مناره  در شهر دهلی هندوستان هم یک  همچنین 
قطب وجود دارد که بدون شک در ساختش از برج جام ایده 
گرفته اند. تحقیقات باستان شناسی نشان داده اند که در اطراف 
برج جام آثار و خرابه هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، 
یافت  یهودیان  به  متعلق  گورستان  یک،  و  سفالین  کوزه های 
بازدید و  از برج جام برای  با این اوصاف ممکن  شده است و 

گردشگری  استفاده می کردند.
والیت مزار شریف: 

مسجد کبود: مسجد کبود بارگاهی در شهر مزار شریف است 
این  به  کشور  مختلف  نقاط  از  زیارتش  برای  زیادی  زوار  که 
مکان می روند. با این که غیرمسلمان ها نمی توانند وارد این 
مسجد شوند، اما می توانند از فضای سبز زیبایی که در اطراف 

مسجد هست لذت می برند. 
برج عیاران:  نام برجی تاریخی مربوط به حکومت کوشانی 
های افغانستان است این برج در جنوب غربی شهرستان بلخ 

واقع شده است و می توان آن را از خارج شهر مشاهده کرد.
معبد  یا  نوبهار  آتشکده  باستان  دوران  در  گنبد:  نه  مسجد 
نوبهار، بنایی است تاریخی که در والیت بلخ قرار گرفته است 
این بنا در نیمه دوم سده نهم میالدی و در دوره سامانیان ساخته 

شده است.
والیت پروان:

پروان در  استان والیت  تاریخی  آثار  از  السراج:   قصر جبل 
الله  امیر حبیب  شمال کشور است قصر مذکور مربوط دوره 
 ۱۵ درصد آن تخریب شده و به ترمیم نیاز 

ً
خان است و تقریبا

دارد.                                           ادامه دارد 

مکان های تاریخی نماد 
و هویت ملی ما است

تهیه کننده: نجیب  قسمت دوم



کمیسیون تماس با شخصیت ها می گوید 
و  شخصیت ها  برای  اسالمی  امارت  که 
چهره های سیاسی که به کشور بر می گردند، 

زمینه کار را فراهم خواهد ساخت.
آمارهای این کمیسیون نشان می دهند که تا 
اکنون بیش از ۵۰۰ تن به شمول وزیران، 
والیان و چهره های سیاسی پیشین به کشور 

برگشته اند.
سخنگوی  وثیق،  احمدالله  مولوی 
شخصیت ها،  با  تماس  کمیسیون 
با  است.  متعهد  »حکومت  گفت: 
و  استعداد  توانایی،  گرفتن  نظر  در 
را  آنان  سیاسی  شخصیت های،  صداقت 
زیرا  بگمارد،  حکومت  از  دربخش هایی 
در  اکنون  قبلی  نظام  کارمند  صدها هزار 
را  شان  معاش  و  استند  شامل  حکومت 

می گیرند.«
 ۵۱۳ اکنون  »تا  افزود:  وثیق  احمدالله 
و  والیان  وزیران،  شامل  که  شخصیت 
معاونان استند از طریق کمیسیون تماس 
با شخصیت ها به کشور خود بازگشته اند.«

مقامات امارت اسالمی  در این اواخردر 
صحبت های شان بارها از مردم خواسته  
اند که  با خیال آسوده به کشورشان برگردند 

و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند.
با  مذاکره   ، کمیسیون  این  ازایجاد  هدف 
افراد واشخاص سرشناس، مقامات دولت 
پیشین و چهره های بانفوذ و بازگرداندن آنان 

به کشور عنوان شده است.
برای  اسالمی   امارت  که  را  افرادی 
دارند،  سعی  افغانستان  به  شان  برگشت 

امارت  پیروزی  با   که  کسانی هستند 
نزد خودشان  بر دالیلی  که  بنا  اسالمی، 
بود ،افغانستان را ترک کردند و به کشورهای 
مختلف پناه بردند. تعداد زیادی از رهبران 
رهبران  به ویژه  پیشین  دولت  سیاسی 

ونخبه  شده   شناخته  چهره های  احزاب، 
ایران  تاجیکستان،اوزبیکستان،  در  گان 
می کنند.  زندگی  وامریکا  اروپا  ،ترکیه 
یک تعداد از این چهره ها دراین  چند ماه 
اخیر، اوضاع افغانستان  را دنبال می کنند. 

وخواهان برگشت به کشور هستند. 
کرزی،  حامد  از،  قول  نقل  به 
رئیس جمهوری پیشین افغانستان، از این 

اقدام امارت اسالمی استقبال کرده و آن را 
گامی موثر در جهت صلح و ثبات دایمی 
معدود  از  که  او  می داند.  افغانستان  در 
است  افغانستان  سیاسی  شخصیت های 
ماه  در  اسالمی  امارت  تسلط  از  پس  که 

مانده  افغانستان  در  سال۲۰۲۱،  اگست 
است، تاکید کرد: »امیدوارم این کمیسیون 
که  هموطنانی  از  عده   آن  برگشت  برای 
اقدامات  به سر می برند،  از کشور  خارج 
الزم را انجام دهد و با ایجاد فضای تفاهم 
و اعتماد، زمینه  آن را فراهم کند که مردم 
افغانستان بتوانند در تصمیم گیری های ملی 

کشور خود مشارکت داشته باشند.«

سیاسی  مسایل  آگاهان  از  شماری 
تجربه  از  باید  حکومت  که  می گویند 
نخبگان کشور استفاده کند تا آنان مجبور 

به ترک کشور نشوند.
سیاسی،  مسایل  آگاه  مصطفی، 
می گوید: »کسانی که بیرون از افغانستان 
 شخصیت های تاثیرگذار 

ً
رفته اند،خصوصا

فضای  اگر  استند  کشور  از  بیرون  که 
نقش  می تواند  شود،  ایجاد  اعتمادسازی 
فضای  باید  باشد  داشته  موثری  بسیار 

اعتمادسازی ایجاد شود.«
سیاسی،  مسایل  گاه  آ معارج،  عزیز 
و  تجربه  تخصص،  از  »باید  می گوید: 
را   باید شرایطی   استفاده شود  آنان  دانش 

فراهم سازند تا آنان در افغانستان بمانند.«
کا رشناسان سیاسی به این باوراند: ایجاد 
مثبت  گام  یک  اصل  در  کمیسیون  این 

وخوب می تواند باشد.
جامعه  با  کمیسیون  این  که  است  قرار   
سیاسی ونخبه گان کشور تماس حاصل 
کند، یکی از مهم ترین شرایطی که نخبه 
گان به کشور برگردند ایجاد فضای تفاهم 

به صورت مشارکت همه گانی می باشد.
با  تماس  کمیسیون  که  حالیست  در  این 
امارت  رهبر  فرمان  بنیاد  بر  شخصیت ها 
هجری   ۱۴۰۱ سال  ثور  ماه  در  اسالمی 
خورشیدی ایجاد شد. این کمیسیون وظیفه 
دارد تا زمینه برگشت چهره های سیاسی، 
نظامی، فرهنگی و افراد ملکی که در هنگام 
سقوط نظام جمهوری به بیرون از کشور 

رفته اند، را فراهم کند.

روزنامۀ ملی انیس l شنبه 27 حوت 1401 هجری شمسیl 25 شعبان 1444 هجری قمری l 18 مارچ  2023 میالدی

از مزایای تمرین در فضای 
شخصی، بهره مند شوید !

سالیان زیادی است که انسان ها ورزش می نمایند. به گونه 
مثال ورزش های باستانی در افغانستان و آسیای میانه، یوگا در 
هند، تای چی در چین و ... قدمت تاریخی دارند. همچنین 
نود  دهه  اوایل  یاد  به   ، خانه  در  تمرین  شنیدن  با  مردم  اکثر 
میالدی می افتند که در برنامه های تلویزیونی افرادی در رشته 
های مختلف به تمرین کردن و تمرین دادن مردم در منزل شان 
می پرداختند. بنابراین تمرین در منزل ده ها سال است که با 
انسان همراه است. اما زمانی که ویروس کرونا دامنگیر مردم 
در سطح جهان شد، ورزش در خانه فراگیرتر گردید و با بسته 
شدن کلپ های ورزشی بسیاری افراد به دنبال یافتن برنامه بدن 
سازی در خانه های خود شدند تا هم از تاثیرات مثبت ورزش 

بهره بگیرند و هم بتوانند از گزند بیماری در امان باشند.
در سال ۲۰۲۰ و با شیوع بیماری منحوس کرونا در سراسر 
جهان شرایط ویژه ای برای ورزشکاران پدید آمد. بسیاری از 
کلپ  های ورزشی مدام بسته و باز می شدند و شرایط برای 
تنظیم برنامه منظم ورزشی فراهم نبود. عالوه بر این ورزشکار 
کرونا  ویروس  به  ابتال  احتمال  از  بازگشت  و  رفت  مسیر  در 

از  این مسایل در کنار فشار مالی حاصله  نبود. تمام  مصون 
ویروس کرونا باعث شد تا ورزشکاران به دنبال راهکار جدید و 
کاربردی باشند. به همین دلیل ورزش در خانه جایگاه مناسب 
خود را پیدا کرد. این نوع ورزش به دلیل هزینه کم ، استفاده 
از زمان های آزاد و بسیار شرایط دیگر به سرعت در بین مردم 
محبوب شد. وافرادی که هم در گذشته سابقه ورزشی نداشتند 
بعد از آشنایی با این شیوه ورزشی به ورزش روی آوردند. از 
دیگر مزایایی این ورزش می توان به از بین بردن بعد مکانی و 

زمانی ورزش اشاره کرد.
بیماری  برخی  و  ها  شغل  افزایش  دلیل  به  عصرجدید  در 
ای  کار ساده  تمرین  برای  مناسب  زمان  و  مکان  یافتن  ها، 
نیست. وهم جای نگرانی نیست. شما می توانید با دریافت 
برنامه بدن سازی در خانه در راستای پیشبرد اهداف ورزشی 
و سالمتی خود گام بردارید. برنامه بدن سازی در منزل نیاز 
خواهد  کردن  تنظیم  برای  متفاوتی  شیوه  و  خاص  دقت  به 

داشت.
اینکه شما بتوانید هر گروه عضالنی را به صورت منظم تمرین 
دهید به گونه ای که هم در زمان صرفه جویی شود و هم نتیجه 
دلخواه حاصل شود، از فاکتورهای مهم تنظیم برنامه بدن سازی 

در خانه به شمار می رود.
اتالف  با حداقل  انتخابی خوب  خانه  در  بدن سازی  تمرین 
وقت برای رسیدن به فضای کلپ برای شما می باشد. شما 
با استفاده از تجهیزات ساده تر می توانید به هدف تان دست 

یابید.
از راحت ترین و تاثیرگذارترین تمرینات بدن سازی در منزل 
دیپ،  مانند  حرکاتی  باشد.  می  بدن  وزن  با  حرکات  انجام 
اسکات، سینه کشی، شکم و … تمرینات خوبی برای اجرا 
در منزل می باشند. از سوی دیگر شما می توانید تمرین بدن 
سازی در خانه را کمی حرفه ای تر دنبال کنید. به این معنی 
که با صرف هزینه کم و انتخاب مناسب وسایل بدن سازی در 

خانه به پیشرفت خود سرعت بخشید.
برای شما  را  امکان  این  خانه  در  بدن سازی  انجام حرکات 
فراهم می سازد تا بدون نیاز به حضور در کلپ های ورزشی 
عضله بسازید و با تمرین در فضای شخصی خود از مزایایی 
می  دیگر  دیدگاه  از  اما  شوید.  مند  بهره  تمرینات  مناسب 
توان این گونه بیان کرد که شما با انجام حرکات بدن سازی 
در منزل و بدون حضور مربی باید دقت داشته باشید تا فرم 
اجرای تمام حرکات به درستی انجام گیرد تا از آسیب های 

احتمالی جلوگیری شود.
تجهیزات بدن سازی در خانه محدودتر از باشگاه ها است و 
به همین خاطر تمرینات ممکن است کسل کننده باشند. حال 
باید با استفاده از یک برنامه ریزی صحیح و مشاوره آنالین از 

ایجاد چنین مشکالتی جلوگیری کرد.          صفحه 6 

جهان ورزش 

ماستر سپورت محمد یعقوب

افرادی را که امارت اســالمی  برای برگشت شان 
به افغانستان سعی دارند، کسانی هستند که با  پیروزی 
امارت اســالمی، بنا بر دالیلی  که نزد خودشان بود 
،افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناه 
یادی از رهبران سیاســی دولت پیشین  بردند. تعداد ز
به ویژه رهبران احزاب، چهره های شناخته شده  ونخبه 
گان در تاجیکستان،اوزبیکســتان، ایران ،ترکیه اروپا 
یکا زندگی می کنند. یــک تعداد از این چهره ها  وامر
دراین  چند مــاه اخیر، اوضاع افغانســتان  را دنبال 

می کنند. وخواهان برگشت به کشور هستند. 

دوم  سال  محصل  یس  ادر محمد 
سیاسی  علوم  و  حقوق  پوهنځی 
امنیت  شورای  خواست  به  رابطه  در 
به  عدم  به  راجع  متحد  ملل  سازمان 
انزوا کشیدن امارت اسالمی افغانستان 
از سوی جهان گفت : امروز هم جهان 
و هم امریکا پی برده اند که باید با امارت 
شوند،  تعامل  وارد  افغانستان  اسالمی 
امریکا و کشور های متعهد آن دریافتند 
ازهرنگاه  افغانستان  اسالمی  امارت  که 
یک  را  نامه  تفاهم  های  خواسته  تمامی 
آن  تحقق  راه  در  و  نموده  تطبیق  یک  به 
نکرده  دریغ  تالش  و  سعی  نوع  هیچ  از 
است ، اما دیده شد که این امریکا و هم 
پیمان  بوده که یک سره نقض  پیمانانش 
های  دارایی  تمام  نخست  درگام  کرده 
کشور مارامسدود نمود وملت افغانستان 
اگر   ، نمود  زیادی سوق  به مشکالت  را 
شد  نمی  مسدود  افغانستان  های  پول 
به  حداقل  افغانستان  امروز  که  یقین  به 
پیدا  دسترسی  اقتصادی  باالی  مدارج 
می کرد ، بر عالوه اینکه امریکا خیانت 
بزرگی را به حق افغانستان و مردمش کرد 
بوده  افغانستان  مردم  با  خداوند»ج«  اما 
و کمک نمود تا تمامی مشکالت ناشی 
از عدم دسترسی به دارایی اش بتواند به 
مردم  کننده  کمک  های  سازمان  کمک 
 ، بدهد  نجات  گرسنکی  و  ازقحطی  را 
های همسایه  کشور  که  استیم  ما شاهد 
مکرر  اخطارهای  وجود  با  افغانستان 
امریکا به خاطر عدم به رسمیت شناختن 
هم  آن  با  ها  کشور  سوی  از  افغانستان 
تا دست  دارند  ما کوشش  های  همسایه 
تعامل را با دولت افغانستان دراز نمایند، 

به تاز گی دولت جمهوری اسالمی ایران 
طی  که  تهران  در  را  افغانستان  سفارت 
مامورین  اختیار  در  ماه  چند  سال  یک 

نماینده  به  داشت  قرار  سابقه  حکومت 
نمود  تسلیم  افغانستان  اسالمی  امارت  
روابط  افغانستان  و  ایران  میان  حاال  و 

سیاسی آغاز شده است . 
 : گفت  متقاعد  استاد  الدین  جمال 
ملت افغانستان امریکا و هم پیمانانش را 
از کشور خارج ساختند اشغال ختم شد، 
شناخت  عدم  و  زور  راه  از  امریکا  حاال 
و  باخت  که  می خواهد  اسالمی  امارت 
جنایت هایش را کتمان نماید اما جنایات 
امریکا در افغانستان مانند آفتاب روشن 
افغانستان   نظرمردم  از  هیچگاهی  است 
با  باید  امریکا   ، تواند  ماند  نمی  پنهان 

کند  پیشه  را  سرتعامل  افغانستان  دولت 
تابا  از کشورهای دیگر جهان بخواهد  و 
دولت افغانستان درب تعامل را باز نمایند 

، غیر از ایجاد روابط دیگر هیچ راه وجود 
ندارد . پس بهتر است که امریکا و سایر 
کشورها دست دوستی را با دولت و ملت 
افغانستان دراز نمایند دیگر به جز تعامل 
 . ندارد  وجود  ای   سیاسی  روابط  هیچ  
ملت افغانستان مظالم و جفا های اشغال 

گران را بی حد  چشیده اند 
پیکر  بر  را  بزرگی  های  زخم  همچنان  
اند  نموده  کشوروارد  این  اقتصادی 
و  ظلم  بجای  که  است  بهتر  چه  پس 
وحشت دست  تعامل را به مردم و دولت 
افغانستان دراز نماید .اکنون وقت آن فرا 
رسیده تا تمامی دولت های جهان با پی 

بردن حقایق امارت اسالمی افغانستان را 
بشناسند نه اینکه به دستور امریکا دشمنی 
و عدم تحمل را با مردم و دولت افغانستان 

پیشه نمایند .
ذکیه صلح دوست که خود را محصل 
طب معرفی کردگفت  :  برعالوه اینکه 
ملت و خاک افغانستان طی بیست سال 
دردهای  همکارانش  و  امریکا  اشغال 
نوع  هیچ  از  .بل  اند  کشیده  فراوانی 
نه  و  نگرفته   انجام  صلح  نفع  به  کاری 
هم  به نفع آرامی و آبادی کشور ، امریکا 
از  غیر  سال  بیست  طی  پیمانانش  وهم 
جنگ و ظلم دیگر کاری را در حق ملت 
افغانستان  انجام ندادند  ما هیچ گاهی 
بزرگ  پروژه  کدام   اندازی   راه  شاهد 
ویرانی  بل  نبودیم  کشور  در  اقتصادی 
است  مانده  باقی  جنگ  از  زیادی  های 
که آبادی آن بدوش ملت افغانستان می 
شاهد  دنیا  های  ملت  و  جهان   ، باشد 
است که امریکا در هیچ کشور اسالمی 
هم  درآینده  و  نداشته  صداقت  پیمان 
نخواهد داشت بل کشورهای اسالمی را 
یکی پی دیگری تحت عناوین مختلف 
میدهد،  قرار  اشغال  و  حمله  مورد 
و...  فلسطین  ؛عراق  سوریه  افغانستان 
دوهه  در  امریکا  تجاوز  از  هایی  نمونه 
اخیر بوده است که این کشور های زیبا 
را چه گونه ویران کرده و میلیون ها انسان 
شهید  یا  و  مهاجر  را  ها  کشور  این  از 
کردند دارو ندار شان  را چپاول کردند و 
به بسیارشرمندگی و روی سیاهی  خارج 

شدند .
های  کشور  تمامی  از  من    : گفت  وی 
را  امریکا  فریب  که  خواهم  می  جهان 
دیگر نخورند دست تعامل  و دوستی را با 
ملت و دولت افغانستان دراز نمایند چون 
افغانستان و ملت آن صلح دوست و وفاه 
افغانستان   ، است  جهانی  قوانین  به  دار 
هیچگاهی بر ای هیچ کشور مضر تمام 
من  شد،  خواهد  تمام  هم  نه  و  نشده 
کشور  تمامی  از  افغان  زن  یک  منحیث 
های جهان تقاضا دارم تا روابط سیاسی 
تأمین  افغانستان  دولت  با  را  خویش 
و  آبادی  کار،  جای  افغانستان  نمایند، 

صلح است .         صفحه 6 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه خویش از جامعه جهانی خواستار عدم به انزواکشیدن امارت اسالمی شداین 
ً
اخیرا

در حالیست که جهان دارد آهسته ، آهسته بر واقعیت امارت اسالمی افغانستان  پی برده  از ماهیت و صداقت امارت اسالمی 
گاهی حاصل  می نمایند .یکی از صداقت های  امارت اسالمی افغانستان  افغانستان در برابر مردم ، جهان و کشور های همسایه آ
پابندی جدی بر تفاهم نامه دوحه می باشد که همواره به عملی سازی آن صداقت خویش را نشان داده است ،اززمان پیروزی  امارت 
اسالمی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و بی طرف همیشه خواستار تعامل با جهان از جمله امریکا شده است، اما این امریکا 
است که به خواسته های امارت اسالمی افغانستان نه تنها توجه نکرده ،بل تمامی دارایی های این کشور را بالک نموده است ، این 
امریکا است که مانع تأمین روابط کشور ها با دولت افغانستان شده است ،حاال این موضوع برمی گردد به کشور های جهان که از 
خواسته های شوم امریکا پیروی می نمایند و یا از تقاضای جلسه شورای امنیت  سازمان ملل متحد، برای وضاحت بیشترموضوع 

پیرامون موضوع گزارشی تهیه نموده که خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد . گزارشگرروز نامه ملی انیس  

جهانبایدبادولتافغانستانواردتعاملشوند
شبیر احمد

کمیسیونتماس:

تااکنون۵۱۳شخصیتبهکشوربازگشتهاند
ضرابی



۱- بې ټکو یا نارینه )ی( : 
چې ترمخه توری یــې زور ولري، یا 
ســاکن او یا الف وي او نارینه )مذکر(  
نومونو، صفتونــو او فعلونو کې راځي. 
لکه:ســړی، لرګی، منګی، پټی، غمی، 

خټکی، چای، ځای او نور...
۲ــ څرګنده  )ي(:

 چې تــر مخه توری یــې څرګند زېر 

ولــري او د ځینــو نارینــه نومونــو او 
صفتونو پــه جمع کې، ځینو صفتونو، د 
ځینــو درېیم کس )غایب( فاعل فعلونو 
کې  او د ځینو ســماعي مونثو نومو کې 

راځي. 
ننګیکالي،  ټي،  سو لرګي،  لکه:سړي، 
والي، ښــادي، ګوري، ځــي، راځي، 

وروري، خپلوي، دوستي.

۳ــ لکۍ لرونکې )ښځینه( )ۍ(:
 په ښــځینه نومونو کې راځي.  د مخه 
توری یې زورکی لري او د جملو په پای 

کې راځي. 
لکه:سپوږمۍ، ، ابۍ، کوچۍ، شړۍ، 

څپلۍ،  کابلۍ.
۴ـ اوږده )ې(:

 پــه ښــځینه نومونــو او صفتونو کې 

راځي او دمخه توری یې اوږد زېر لري. 

لکه:

ادې، شړومبې، سرې، اوږدې، تروې، 

خوږې، شیدې.

۵ـ همزه لرونکې یا امریه )ئ(:

 د مخه توری ېــې زورکی لري تلفظ 

یې د لکۍ لرونکــې )ۍ( په څېر دی 

خــو دا په جمــع فعلونــو او امر کې 

راځي.

 لکه:خورئ، څښــئ، راځئ، اورئ، 

ولیکئ، راشــئ، وڅښــئ، مــه کوئ، 

وګورئ، واورئ.

تاتار حامد 

من دو فرزند پسر دارم؛ پسر  بزرگم 
چهارده ســاله و دیگرآن هشت ساله 
است. آن ها از آوان تولدشان تا حال 
من را در حال ورزش کردن دیده اند. 
هر تمرینی کــه انجام می دادم، آن ها 

هم می خواستند با من همراه شوند.
از تمرینــات قدرتی، دویدن و یوگا 
گرفته تا بایســکل رانی و ورزش های 
با دوســتش  دیگــر، یک بار پســرم 
صحبــت می کرد و بــه او گفت: من 
می خواهم ورزش کنــم و مثل پدرم 
قوی شــوم. شــنیدن این جمالت از 
زبان پســرم، برایم هیجان انگیز بود 
و قلبم می خواســت منفجر شود و از 
طرفی هم این موضوع باعث شــد تا 
جدی تر به ورزش کودکانم فکر کنم 
بدنسازی کودکان  و  درباره ورزش  و 

و نوجوانان تحقیق کنم.
اگر شــما هــم فرزنــدی دارید که 
می خواهــد ورزش را شــروع کند و 
بدن  و  قدرتی  تمرینــات  نمی دانید، 
ســازی کودکان برای ســن او مفید 
اســت یا خیر؛ با من همراه شوید تا 
جواب همه سواالت تان فراهم شود.

برخی از والدین ســوالی دارند، که 
آیا تمرین قدرتی و بدن ســازی برای 

کودک من خوب است یا خیر ؟
بایــد گفــت: بلی؛  در جــواب 
تمرینــات قدرتــی و بــدن ســازی 
شود،  انجام  به درســتی  اگر  کودکان 
مزایای  بلکــه  اســت،  نه تنها خوب 
ورزشــکاران  این  بــرای  هم  زیادی 
کوچــک دارد. تمرینات قدرتی برای 
کودکانی که می خواهند بدن قوی تر، 
احســاس بهتر و در عموم ســالمتی 
بی  بیشــتری داشته باشــند، ایده خو
است. در واقع، این شکل از ورزش، 

فرزند شــما را در مســیر سالمتی و 
تناسب اندام بیشتری قرار می دهد.

 بــه معنای 
ً
تمریــن قدرتــی لزوما

الت  تمریــن بــا وزنــه و ماشــین آ
تان باشد   فکر 

ً
ورزشی نیست. ضمنا

که تمرینات قدرتی را با وزنه برداری، 
بدن ســازی یا پاورلیفتینگ اشــتباه 

نگیرید.
ماهیچه های  ســاخت  برای  تالش 
بر  زیــادی  فشــار  می تواند  بــزرگ 
عضــالت کوچــک، کــه هنــوز به 
اســتخوان )صفحات رشــد( تبدیل 
نشــده اند، وارد کنــد. به خصــوص 
زمانی کــه به دلیل ســن کم کودک و 
او، تکنیک  توانایــی و تســلط  عدم 

به درستی اجرا نمی شود.
تمرینات  و  کــودکان  بدن ســازی 
برای کــودکان که در  قدرتی ســاده 
وجود  جمناســتیک  ورزشــی  رشته 
دارد، مثــل تمرین با وزن بدن، کافی 
اســت و احتیاجی به وزنه و ماشین 
االت بدن ســازی نیســت. بنابراین 
شروع بدن ســازی )به معنای تالش 
برای شــگل گرفتن، کاهش چربی و 

کار با دمبل و ماشــین( زیر 13 سال 
اشتباه است.

وقتــی صحبــت از بــدن ســازی 
می شــود، باید مشــخص شــود که 
 چیســت؟ تمرینات 

ً
منظــور دقیقــا

قدرتــی با بدن ســازی و کار با وزنه 
تفــاوت دارد. هیچ مشــکلی وجود 

قدرتی  تمرینــات  کــودکان  نــدارد 
انجــام دهند؛ در حقیقت بســیاری 
مثــل  کودکانــه،  ورزش هــای  از 
جمناســتیک نوعی از تمرین قدرتی 
اســت که کــودک از آن لــذت هم 

می برد.
تمریــن قدرتــی برای کــودکان و 
تا  نــدارد؛  نوجوانان هیچ مشــکلی 
جایــی که تکنیک هــا صحیح انجام 
شوند و فشــار زیادی به کودک وارد 
نشود. منظور از فشار، فشار ورزشی 
و همچنین فشــار روانی اســت.اما 
کار با وزنه و دمبل، در صورتی برای 
کودک مجاز اســت کــه آن قدر بالغ 
باشــد که توصیه های مربی را بفهمد 
 فقط 

ً
و مطابــق آن رفتار کنــد. ضمنا

اســتفاده از وزنه های ســبک، برای 

کودک مجاز اســت و کودکان هنگام 
باید تحت  وزنه ها همیشه  با  برخورد 

نظارت باشند.
باز پرسیده می شود که از چه سنی 
تمرینات قدرتی و بدن ســازی برای 

کودکانم را شروع کنم؟
در پاســخ بایــد متذکــر شــد که 
گاهی،  آ بــازی کــردن  با  کــودکان 
کنترول و تعادل بــدن خود را بهبود 
می بخشند. در اوایل 7 یا 8 سالگی، 
تمرینات قدرتی )فقط تمرین قدرتی 
و نه کار با وزنــه( می تواند به بخش 
از فعالیت های جسمانی  ارزشمندی 

کودک تبدیل شود.
سازمان صحی جهانی توصیه می کند 
که کودکان در سن مکتب ابتداییه، 60 
دقیقه یا بیشــتر فعالیت روزانه داشــته 
باشند. بهتر است که تمرینات قدرتی 
بــرای تقویت عضالت و اســتخوان 
کــودک، حداقــل ســه روز در هفته 
به عنوان بخشــی از این فعالیت روزانه 
قرار بگیــرد. پس تمرین قدرتی )بدون 
وزنه و ماشین( می تواند از سن هشت 

سالگی شروع شود.
اما پیــش از اینکه کودک خود را به 
تمرین قدرتی و بدن سازی بفرستید، 
بهتر اســت کــه بــا داکتر مشــوره 
نمایید تا ســالمتی او را چک کنید. 
بیماری  کودک تــان  اگر  به خصوص 
شناخته شــده ای مثل مشکالت قلبی 

یا فشار خون داشته باشد.
پــس از اجازه داکتر، کودک خود را 
بفرســتید  قدرتی  تمرینات  بخش  به 
مثــل جمناســتیک و .... اگر کودک 
شــما به تمرینات قدرتی ابراز عالقه 
بــه تمرینات  کرد، اجــازه دهید که 

خود ادامه دهد و از آن لذت ببرد.
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باغچه  شعر،  ادب  و هنر  و زندگی
صحت

دکمـکیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

راه های  از  یکی  واکسیناسیون همگانی  برنامه  اجرای 
باعث  واکسین  تطبیق  میباشد.  امراض  با  مجادله 
اطفال  بین  در  بیماری های خطرناک  واقعات  کاهش 
برنامه  تداوم  میگردد.  بالغ  افراد  و  کودکان  شیرخوار، 
موفقیت  کنترول  باعث  کشور  سطح  در  واکسیناسیون 
فلج  مانند  امراض خطرناک  از  بسیاری  از شیوع  آمیز 
یا پولیو، سیاه سرفه، دیفتری، سرخکان، کرونا و غیره 

میگردد. 
برابر  در  مقاومت  توانایی  انسان  وجود  که  میدانیم  ما 
را  ها  میکروب  بر  غلبه  توانایی  همچنان  و  میکروبها 
دارد. که همین حالت را مصئونیت میگویند. اما باید 
بدانیم که برای مصئون بودن در برخی موارد باید بدن 

را  مقاومت  توانایی  ما  بدن  تا  کنیم  از خارج کمک  را 
هایی  بیماری  اکثر  در  کند.  پیدا  میکروبها  برابر  در 
که از اثر ویروس ها بوجود میآیند و انسان را مصاب 
میسازد، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب 
شود در برابر آن بیماری مصئونیت پیدا میکند و دیگر 
واکسین  قسم  همین  به  شد.  نخواهد  مصاب  آن  به 

باعث ایجاد مصئونیت میگردد. 
استفاده  مورد  همگانی  بصورت  ها  واکسین  از  برخی 
خاصی  شرایط  در  ها  واکسین  بقیه  اما  میگیرد  قرار 
مهمی  اقدام  واکسیناسیون  برنامه  میگردد.  استفاده 
به  ابتالء  از  میتوان  کم  هزینه  با  آن  بوسیله  که  است 
ریشه  بمنظور  کرد.  جلوگیری  عفونی  های  بیماری 
بیماری های خطرناک  با  مبارزه  و  کنترول  کن کردن، 
برنامه  گردد.  تطبیق  حتمی  بصورت  واکسین  باید 
واکسیناسیون و تطبیق واکسین در زمان فعلی به عنوان 
امارت اسالمی  اولویت کاری مسئولین صحی  اولین 
اتباع  سالمت  ثبات  و  حفظ  جهت  در  افغانستان 
کشور و همچنان ریشه کن کردن بیماری ها محسوب 

میگردد. 
همکاری  به  واکسین  تطبیق  برای  صحی  پرسونل 

عدم  صورت  در  زیرا  میباشد،  نیازمند  گرامی  والدین 
موقع  به  طفل  خانواده،  بزرگان  و  والدین  همکاری 
مشهور  جمله  این  نمیتواند.  کرده  دریافت  را  واکسین 
که اگر ) وقایه بهتر از معالجه است( را مد نظر بگیریم 
از  استفاده  برای  دلیل  بهترین  تنهایی  به  جمله  همین 
نوجوانان  اطفال،  که  روزی  امید  به  میباشد.  واکسین 
و افراد بالغ جامعه ما از خطر امراض کشنده مصئون 

باشند.

برنامه  واکسیناسیون 
راه مجادله با بیماری 

های خطرناک
نوشته: داکتر ذبیح الرحمن ممنون

اگر نگران تمرینات قدرتی فرزند تان هستید، با این نکات توجه کنید!

مناجاتد پښتو ژبې ۵ ډوله یاګانې

کوهکن

ین قدرتی برای کــودکان و نوجوانان هیچ  تمر
مشکلی ندارد؛ تا جایی که تکنیک ها صحیح انجام 
یادی به کودک وارد نشود. منظور از  شوند و فشار ز
فشار، فشار ورزشی و همچنین فشار روانی است.
اما کار با وزنه و دمبل، در صورتی برای کودک مجاز 
اســت که آن قدر بالغ باشد که توصیه های مربی را 

بفهمد و مطابق آن رفتار کند.

ُپراشتباهم بنده ی  الهی! 

به دوش زنده گی، بار گناهم

دریغا! در جبین ماِه تقوا

ه ام، داغ سیاهم
ّ
غبارم، لک

***

الهی! مزرع دل را صفا کن

گیاه هرزه اش را خود سوا کن

درخت گندم طاعات ما را

 ریا کن
ِ

جدا از خوشه ی پوچ

***

الهی! چون کنم روز قیامت؟

نکردم گل، به باغ استقامت

مگر زیر درفش سبز احمد

 ندامت
ِ

روم با گریه ی تلخ

***

الهی من در این دنیا اسیرم

اسیِر پنجه ی نفس شریرم

گلی گردم، خدایا! آخر کار

که در باغ رضای تو، بمیرم



اطالعیه دعوت به داوطلبی
شفاخانه ۳۰ بستر تداوی معتادین والیت لوگر 
از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا 
در پروسه تهیه و تدارک مواد غذایی برای مریضان 
و نوکریواالن خویش بابت سال مالی ۱۴۰۲  از 
قبیل )برنج ، لوبیا ، روغن ، شیر خشک ، چای 

خشک ، گوشت و ...( اشتراک نمایند.
افراد اشــخاص و شــرکت های عالقمند می 
توانند از نشر اعالن الی مدت ۲۱یوم به آمریت 
محترم شفاخانه ۳۰ بستر تداوی معتادین واقع 
والیت لوگر شهر پل علم سرک پوهنتون چوک 
کتاب مقابل قومندانی امینه جهت اخذ شرطنامه 

مراجعه نمایند.۴۶۱۸
***

اطالعیه مفقودی
یــک قطعــه کارت هویت و یــک طغرا مهر  
وکالت دفاع شماره ۵۱۸  مورخ  ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۹ 
مربوط محتــرم نهال احمد قاضــی زاده فرزند 
محمد حسن  که شماره متذکره نیز درج آن می 
باشد مفقود گردیده است بناء از اعتبار ساقط می 

باشد.۴۶۲۷
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محتــرم هدایــت اللــه فرزند نعمــت الله  
 ولدیــت مبــارک شــاه دارنــده تذکــره نمبر 
) ۲۱۳۵۵۶ ( مسکونه اصلی والیت فراه مالک 
امتیاز دواخانه ســخاوت واقــع ناحیه یازدهم 
والیت کابل طی درخواستی به مقام محترم اداره 
ملی غذا و ادویه افغانســتان عارض و خواهان  
فــروش امتیاز دواخانه  خویــش  باالی محترم 
امید الدین خیر خواه فرزند خیر الدین خیرخواه 
دارنده تذکره شماره ) ۱۳۹۹-۱۱۰۰-۰۰۵۱۶ ( 

مسکونه اصلی والیت پروان  گردیده است.
اشــخاص موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی 
مــدت ۱۰ روز بــه آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۶۲۸

***
اطالعیه مفقودی مهر دواخانه

محتــرم شــفیق اللــه گلــزاد فرزنــد مــال 
 گل ولدیــت زبــرگل دارنــده تذکــره نمبــر  
) ۶۲۹۵۰-۰۲۰۰-۱۴۰۱ ( مســکونه اصلی 
والیت ننگرهار مالک دواخانــه  ننگرهار واقع 
ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار عنوانی اداره 
ملی دوا و غذا افغانســتان عارض و از مفقودی 

مهر دواخانه خویش خبر داده است
اشخاص، موسســات ودوایر دولتی در مورد 
آگاهــی حاصل نموده و از تاریخ نشــر اعالن 
مطابق قانــون و مقرره مهــر دواخانه مذکور از 

اعتبار ساقط می باشد.۴۶۲۱
***

اطالعیه تغیر اسم دواخانه
محترم حاجــی عصمت الله افغان فرزند مال 
 عبدالسالم  ولدیت ســنجر  دارنده تذکره نمبر 
 )  ۱۱۹۱۶-۱۱۰۲-۱۳۹۹ ( مســکونه اصلــی 
والیت زابل مالک دواخانه قدرت سادات واقع 
مرکــز والیت زابــل  عنوانی ایــن اداره عارض 
وخواهان تغییر اسم  دواخانه  خویش از قدرت 

سادات به اسم عصمت افغان  گردیده است .
اشــخاص موسســات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی 
مــدت ۳روز بــه آدرس اداره ملی غــذا وادویه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۴۶۲۶
***

کرایی کور اړتیا ته خبر تیا
د کابل ښار پوهني ریاست د خپلو زدکوونکو 
د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره په )اوولســمه( 
حوزه کي د ) ۲۳ ( او یا ترهغه د دیرو خونو کورته 
د اسالم آباد لیســی لپاره اړتیا لري ، هغه کسان 
چي د یاد ښــوؤنځي په سیمه کي دا ډول تعمیر 
ولري او وغواړی چي په کرایــه قرار داد وکړي، 
خپل غوښــتنلیکونه دي له خپریدو نیټي څخه 
تر ۲۱ ورځو پوري د کابل ښــار پوهني ریاست 
د تدارکاتو لوی مدیریت ته د څلورمی کارتي په 

سرای غزني سیمه کي وسپاري او شرطنامه دي 
وګوري.۴۶۱۷

***
کرایی کور اړتیا ته خبر تیا

د کابــل ښــار پوهنــي ریاســت د خپلو 
زدکوونکو د ۱۴۰۲  کال د تدریســی لپاره په 
)اوولســمه( حوزه کي د ) ۱۰( او یا ترهغه د 
دیرو خونو کور د شیخ میر لومرنی ښوؤنځي 
لپــاره اړتیــا لري ، هغه کســان چــي د یاد 
ښوؤنځي په ســیمه کي دا ډول تعمیر ولري 
او وغواړی چي په کرایه قرار داد وکړي، خپل 
غوښــتنلیکونه دي له خپریدو نیټي څخه تر 
۲۱ ورځو پوري د کابل ښــار پوهني ریاست 
د تدارکاتــو لــوی مدیریت تــه د څلورمی 
کارتي په ســرای غزني سیمه کي وسپاري او 

شرطنامه دي وګوري.۴۶۲۴
***

اطالعیه مفقودی
پاســپورت تجارتی  به اسم ســاحل ابراهیم 
خیل فرزند عبدالواســع  مفقــود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۶۱۹
اطالعیه مفقودی

پاســپورت تجارتــی  به اســم احمد شــاه 
نظری فرزند عبدالعلی  مفقــود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۶۲۰
اطالعیه مفقودی

ترجمه انگلیســی نکاح خط شــرعی به اسم 
محمد تقی فرزند  صفدر مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۶۱۲
اطالعیه مفقودی

ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم وجیه 
رسولی بنت محمد عارف مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۶۲۲
اطالعیه مفقودی

ترجمه انگلیســی تولد کارت به اســم رامین 
میاخیل فرزند شوکت علی مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۴۶۲۵
***

د قرار داد ورکولو اعالن
د تدارکاتو قانون د دري څلویښــتمې مادې د 
)۲( فقره له مخې ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د 
ا.ا.ا ستره محکمه په نظر کې لري د ۱۴۰۲ مالې 
کال لپاره د شمس فاروقی لوژستیکی خدمتونو 
شرکت  سره  چې د جواز شمیره ) ۸۴۵۹۷ ( ده 
او مرکزی دفتریی د کابل د ریشخورو فامیلیو په 
دوهم تم ځای کې موقعیت لري د ) ۱۲۱۳۶۰۰( 
یو میلیون او دوه ســوه  دیارلس زره او شپږ سوه 
افغانیو په قیمت سره د ۱۶۴۰۰ کیلو اوبن ګاز د 

تدارک قرار داد وکړي.
هر ډول حکمی او حقیقي شــخصیتونه چې 
پدې اړه نیوکه لري د تدارکاتو قانون د پنځوسمې 
مادې له مخې کوالي شي په لیکلي ډول د دالیلو 
په لرلو سره خپلې نیوکې د دې اعالن د خپریدو 
له نیټې څخه تــر اوو )۷( تقویمی ورځو پورې 
د عامې روغتیا څلور الرې ته څیرمه د ســترې 
محکمې د مالي او ادارې عمومی ریاست اړوند 
د تدارکاتو آمریت ته وراندې کړي.دا خبرتیا د قرار 
داد د تړلو په معنی نه ده د پورته ذکر شوې نیټې تر 
پوره کیدو او نورو قانوني مرحلو تر سرته رسولو 

پورې قرار داد نه تړل کیږي.۴۶۲۳
***

پروژه: تدارک مــواد تنظیفاتی جهت حفظ و 
مراقبت مورد تعمیرهــای وزارت اقتصاد بابت 

سال مالی 1402
نمبر تشخصیه:

وزارت اقتصاد، از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید، تا در پروســه  داوطلبی پروژه 
فوق الذکر اشتراک نموده و یک نقل از شرطنامه 
پروژه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از 
تاریخ نشر اعالن الی 20 حمل 1402 ساعت 
 Flash 9:50  قبل از ظهر  ذریعه فلش دســک
Disk(( بدســت آورده  و آفــر های خویش را 
مطابق شــرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 

طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ارائه نمایند.
تضمین آفر به صورت ضمانت بانکی از یکی 

از بانکهای با اعتبار داخلی مبلغ 35,000 سی 
و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 
10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 20 
حمل 1402 در تهکوی تعمیر پنج منزله، وزارت 
اقتصاد، واقع چهــار راهی ملک اصغر، مقابل 
وزارت امــور خارجه کابل- افغانســتان تدویر 
می گردد. درصورتیکه روز آفرگشــایی از طرف 
حکومت رخصت اعالن گــردد، در اولین روز 
رسمی بعدی آفرگشایی صورت خواهد گرفت. 
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مورد  پــرزه جات  و نصب  تدارک  پروژه: 
نیاز وســایط نقلیه وزارت اقتصاد بابت سال 

مالی 1402
نمبر تشخصیه:

وزارت اقتصــاد، از تمــام داوطلبان واجد 
شــرایط دعــوت می نمایــد، تا در پروســه  
داوطلبی پروژه فوق الذکر اشــتراک نموده و 
یک نقل از شــرطنامه پروژه را به شکل سافت 
کاپی بصورت رایگان از تاریخ نشر اعالن الی 
21 حمل 1402 ســاعت 9:50  قبل از ظهر  
ذریعه فلش دســک Flash Disk(( بدست 
آورده  و آفــر های خویش را مطابق شــرایط 
مندرج شــرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 

تدارکات طور سر بسته ارائه نمایند.
تضمیــن آفر به صــورت ضمانــت بانکی 
از یکــی از بانکهــای با اعتبــار داخلی مبلغ 
235,000 دو صد و ســی و پنج هزار افغانی 
بوده و جلسه آفرگشــایی ساعت 10:00 بجه 
قبــل از ظهر روز دو شــنبه مــورخ 21 حمل 
1402 در تهکوی تعمیــر پنج منزله، وزارت 
اقتصاد، واقع چهار راهی ملک اصغر، مقابل 
وزارت امور خارجه کابل- افغانســتان تدویر 
می گردد. درصورتیکه روز آفرگشایی از طرف 
حکومت رخصــت اعالن گــردد، در اولین 
روز رســمی بعدی آفرگشایی صورت خواهد 

گرفت.  4631

تاریخ هجری...
مسئولیت علماء و امامان

علمای کرام و امامان مســاجد را شایســته 
است که از تاریخ هجری استفاده کنند. طور 
مثال اگر کسی بپرســد که شما در کدام سال 
فارغ التحصیل شــده اید؟ باید به اعتبار تاریخ 
هجری سال فراغت خود را بیان کند. همچنین 
در موضوعات روزانه از تاریخ هجری استفاده 
کنند. طــور مثال امروز کدام تاریخ اســت؟ 
باید از تاریخ هجری نام بگیرند. این موضوع 
را به مقتدیان خویــش نیز بفهماند و خود نیز 
بر آن عامل باشــند تا از یک سو تاریخ هجری 
محفوظ بماند و از ســوی دیگر این تاریخ در 
میان مردم در کاربردهای روزانه ی خود ترویج 

یابد.
مسئولیت دولت و دولت مردان

اســتفاده از تقویــم انگلیســی و میــالدی 
برای مســلمانان بدون ضــرورت مبرم و نیاز 
شــدید باعث ننگ و عار است؛ زیرا مسلمان 
نباید فرهنگ اســالمی خویــش را رها نموده 
 
ً
دنباله¬رو فرهنگ نابکار بیگانگان شود. یقینا
استفاده از تقویم هجری قمری باعث افتخار 

ملت مسلمان و اسالم است.
یخ هجری گونه های تار

تاریخ هجری از همان اوایل اسالم تااکنون 
به دو گونه ای محاسبه شــمس و قمر )آفتاب 
و مهتاب( معمول و مورداســتفاده ی ملت و 
دولت هاســت. در برخی امور و موارد تاریخ 
شمســی و در برخــی دیگــری تاریخ قمری 

استفاده گردیده است.
در سرزمین ما که تاریخ شمسی کاربرد عام 
دارد، اگرچه به کارگیری آن در نیازهای روزانه 
از روی شــریعت مجاز است؛ اما استفاده از 
آن در تمامی امور دینی و دنیوی خالف اولی 
است؛ زیرا از یک سو با وضع صحابه و سلف 
صالح در تضاد اســت و از سوی دیگر مدار 
بسیاری از احکام شرعی از قبیل روزه، زکات، 
حج و مــوارد دیگر بر حســاب قمری مبتنی 

است.

بر  تاریــخ  ایــن  ازاین جهــت، حفاظــت 
مســلمانان جهت ارتباط آن با فرایض دینی، 
فرض کفایه است و آسان ترین شیوه حفاظت 
آن به کارگیری آن در موضوعات روزانه است. 
ظاهر اســت که فرض کفایه عبادت است و 
حفاظت از عبادت نیــز یک نوعی از عبادت 

است.)8(
پس اســتعمال حســاب قمری از یک ســو 
عبادت و از سوی دیگر مطلوب شرعی است، 
ملت مســلمان، حکومــت و دولت مردان ما 
مطلوب شریعت اسالمی را در دفاتر،ادارات 
و دیگر امور زندگی فــردی و اجتماعی خود 
به کارگیرنــد و از پدیده هــای غیــر مطلوب 
دســت بردارند و آن را بر مطلوبات شــرعی 
ترجیح ندهند؛ و این بهترین نقشــی اســت 
که می تــوان در ترویج تاریخ هجری و به ویژه 

هجری قمری ایفا کرد.
یغ از فراموشی در

دریغا کــه به مانند فراموشــی دها و صدها 
فروض کفایی و غیر کفایی، واجبات کفایی و 
غیر کفایی، این فریضه ی کفایی تاریخ هجری 
قمری نیز به باد فراموشــی سپرده شده است. 
 نمی دانند که این تاریخ 

ً
اکثریت مردم اصــال

چیســت و آن هایی که می داننــد به آن عمل 
نمی کنند؛ روی هم رفته ایــن تاریخ در زندان 
فراموشــی و مظلومیت پیــروان دانا و یا نادان 
خویش قــرار دارد. بله حمایت از این تاریخ، 
به یک کمپین و پوشــش حمایتی عمومی نیاز 
دارد تا اینکه همه ملت را متوجه آن بسازیم و 
در به کارگیری و اســتفاده ای آن به مردم کمک 

و همیاری کنیم.
پی نوشت ها:

)1(- ابوالفداء اســماعیل بن علی، الملک، 
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الکتب العلمیة – بیروت،1415 هـ. ابن حجر 
عســقالنی، فتح الباري، ج 7 ص 269، دار 

المعرفة - بیروت، 1379 هـ.
)3(- حاکم نیشــاپوری، المستدرك، ج 3 
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ابن حجر عســقالنی، فتح الباري، ج 7 ص 

269، دار المعرفة - بیروت، 1379 هـ.
الیعقوبي،  تاریــخ  الیعقوبی،  احمد   -)4(
ج 1 ص 163. شمس الدین محمد الذهبي، 
تاریخ اإلســالم ووفیات المشاهیر واألعالم، 
ج 3، ص 163، تحقیق: د. عمر عبد الســالم 
تدمري، چ اول، دار الکتاب العربي، بیروت، 

1407 هـ - 1987 م.
)5(- حســن وفقی وخمی، تقویم المنهاج 
القویــم، ص 357-358؛ محمــد بخاری، 

صحیح البخاری، ج 5 ص 61.
)6(- حســن وفقی وخمی، تقویم المنهاج 

القویم، ص 357.
)7(- ابوجعفــر محمد بــن جریر طبری، 
تاریخ الرسل والملوك، ج 2، ص 3، چ اول، 

دار الکتب العلمیة، بیروت، 1407 هـ.
)8(- اشــرف علی تهانوی، بیان القرآن، ج 
1 ص 108، ذیــل آیه: 190 بقره، تاج کمپنی، 

کراچی.
از مزایای تمرین...

حرکات بدن سازی در خانه باید به گونه ای 
انتخاب شوند، تا دو ویژگی مهم داشته باشند. 
اول اینکه تا حد امــکان متفاوت با تمرینات 
باشگاهی و سیستم های تمرینی با وزنه انجام 
 باید برای بدن شما تازگی داشته 

ً
شوند، و ثانیا

باشد. تا بدن سعی کند خود را با شرایط جدید 
وفق دهد. این امر سبب می شود تا رشد همه 
جانبه ای در عضالت بدن شما حاصل شود.

وسایل بدن سازی در خانه مجموعه وسایلی 
هســتند که می تواند در انجــام حرکات بدن 
ســازی در منزل به شــما کمک کنــد. وقتی 
صحبت از تمرین می شــود افراد فاکتورهای 
سنجش متفاوتی براساس شــرایط دارند. اما 
وجه تشــابه افراد مختلف، ورزش در آرامش 
و آسایش کامل می باشد. و این دلیل منطقی 

است که شما تمرین در خانه را انتخاب کنید.
در فضای شــخصی شما وســایل متنوعی 
وجود دارد که بتوانید از آن ها برای پیشــرفت 
کمک بگیرید. اول وســایلی که با قیمت کم 
می توانید خریــداری کنید مانند همان دمبل 
و هالتر. و دوم وســایل روزمره ای که با آن ها 

سروکار دارید!!!
جهان باید  با دولت...

خانمی که خودرا عاقله و معلمه یکی از 
مکاتب شهر کابل معرفی کردگفت:  

حاال وقت آن فرا رسیده تا ملت های ،جهان 
دولت های شان را وادار ســازند برای تعامل 
و روابــط نزدیک با ملت و دولت افغانســتان 
دست تعامل وهمکاری را دراز نمایند نه اینکه 
دست انزوا را، هر قدریکه دولت ها به دستور 
امریکا ملت افغانســتان را به انزوا بکشانند به 
همان اندازه برای خود آن ها زیان بیشــتر می 
رســد چون روابط سیاسی که قطع باشد پس 
روابط تجارتی هم موجود نمی باشــد ، وقتی 
روابط تجارتی وجود نداشــته باشد کی زیان 
خواهد دید ؟امریکا وبا جانب کشــوری که 
تجارت می کند ، پس واضع است که روابط 
تجارتی باعث روابط سیاســی و صلح دایمی 

می شود . 
موصوف اشــاره کرد :   خواســت ملت 
افغانســتان از جامعه جهانی این اســت که 
فیصله جلســه شورای امنیت ســازمان ملل 
متحد را الگو قرار داده، دســت همکاری  به 
ســوی افغانســتان دراز نمایند ، نه اینکه پیرو 
دســتور ظالمانه امریکا .اگر دست تعامل با 
افغانستان ایجاد شود زند گی ملت افغانستان 
روال عادی را پیموده  کشور ما آباد و مردم مااز 
مشــکالت و تنگنای زنگــی  در امان خواهد 
بود  دیگــر ضرورتی به خارج رفتن هموطنان 
و جوانــان برای دریافــت کار وجود نخواهد 

داشت .
یارمل سابق استاد پوهنتون گفت :برای  ز
امریــکا و همکارانش شــرم و جای بســیار 
خجالت  اســت، از یک طرف در کشور ما 

جنایت های بزرگی را انجام دادند  و ازسوی 
هم دولــت و ملت افغانســتان را در انزوای 
جامعه بین المللی کشــانیده است ، امریکا 
باید طی یک ســال گذشــته درک میکرد که 
امارت اســالمی افغانســتان به صورت کل 
امنیت کامل را در سراسر کشور تأمین نموده 
اســت ، زندگی  عام مردم و تجاران محفوظ 
اســت ، از زمان پیروزی امارت اســالمی 
افغانســتان تا این حال هیــچ جنایتکاری در 
شــهر های کشــور وجود ندارد مــردم برای 
زندگی روزمره شــان کدام احساس نا امنی 
نمی کنند، تعدادی از سفارت های کشور ها 
همین اکنون فعالیت سیاسی و روابط حسنه 
با دولت و مردم افغانســتان دارند ، فضا امن 
می باشــد . تجــارت و ســرمایه گذاری در 
کشــور ادامه دارد و زمینه آن نیزمساعد شده 
اســت،  روز انه هئیت هایی از کشــورهای 
خارجــی بــرای تعامل با دولت افغانســتان 
در رفت و آمد اند،  تعدادی از ســفارتخانه 
های افغانســتان در خارج آهسته ، آهسته به 
جانب امارت تسلیم داده می شود . پس چه 
ضرورت است که امریکا از این بیشتر وطن 
و مردم ما را درمنجالب بدبختی ومشکالت 
قــرار می دهد، این کار امریــکا به نفع هیچ 
کشــوری نیســت چون ملت افغانستان یک 
ملت سرفراز اســت هیچ گاهی تجاوزکاران 
را درخاک شان قبول ندارند، در این صورت 
امریکا و هم پیمانانش نباید انتقام شکســت 
شــان را از مردم مظلوم و بیچاره افغانســتان 
بگیرند ، باید بر اســاس فیصله های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد احترام بگذارد در 
گام نخســت دولت افغانستان را به رسمیت 
بشناســد و بعــدا کمک های بشردوســتانه 
خویش را برای مردم افغانســتان برساند، ما 
از جهان به خصوص از کشور های اسالمی 
می خواهیــم تا بــا فیصله شــورای امنیت 
ســازمان ملــل متحداحترام گذاشــته برای 
تعامل با دولت افغانســتان روابط سیاســی 

خود را تأمین نمایند .
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افغاناعالنات



 قدیرقــادری یکــی از برگــزار کننده گان 
این نمایشــگاه  می گوید که ایــن برنامه با 
هماهنگــی ریاســت اطالعــات وفرهنگ 
والیت فاریــاب به هدف ترویــج مطالعه 
میــان جوانان و تشــویق آنان بــه فرهنگ 

کتاب خوانی راه اندازی شده است.
او می افزایــد که فرهنگ کتــاب خوانی 
میــان جوانــان بــه خصــوص متعلمین و 
محصلین کم رنگ بوده و اکثر جوانان خود 
را مصروف شــبکه هــای اجتماعی و بازی 
هــای کمپیوتری کــرده اند که بــا برگزاری 
چنین نمایشــگاه ها می خواهند، آنان را به 

مطالعه کتاب تشویق نمایند.
قادری می افزاید که در این نمایشگاه بیش 
از یک هزار جلد کتاب به نمایش گذاشــته 

شده است.
” تمام جهالت هایی که در جامعه صورت 
می گیرد را میدانیم که از ناحیه نبود کتاب و 
عدم مطالعه کتاب اســت این مشکالت را 

باید از بین ببریم این برنامه را برگزار کردیم 
بی بــرای انگیزه دهی  تــا  بتوانیم روزنه خو
جوانان در مســیر کتاب و مطالعه باشــیم، 
کتاب ها را آوردیم ســرتپه هــای میمنه و با 

کتاب میله گرفتیم.”

عزیزی  عبدالــروف  اســتاد  درعین حال 
یکی از فرهنگیان فاریاب با اشتراک در این 

نمایشگاه می گوید که
مشــکالت اقتصادی، نبود کتابخانه های 
مجهز و نبود کتاب هــای موثر را از دالیل 

کمرنگ شــدن فرهنگ مطالعه میان جوانان 
عنوان کرده میگوید:

” کتاب همنشــین و هم صحبت ماست، 
درهرجــا کــه بخواهیم بخوانیــم همراه ما 
اســت، و اگر هم نخوانیم قات کرده بمانیم 
باز هم رفیق ماست از ما آزرده نمی شود، و 
هرزمانی که بخواهیم همان وقت می توانیم 

که مطالعه کنیم.”
درهمین حال شماری از بازدید کننده گان 
از این نمایشگاه، برگزاری چنین برنامه ها را 
برای تشویق جوانان به مطالعه موثر خوانده 
و می افزایند که در ســال های اخیر فرهنگ 
مطالعــه در والیت فاریاب کم رنگ شــده 

است.
آنان دلیل کم رنگ شــدن فرهنگ مطالعه 
را رو آوردن بیشــتر جوانــان بــه انترنت و 
نبود  فقر،  افزایــش  اجتماعی،  شــبکه های 
زمینه اشــتغال و کم شــدن امید بــه آینده 

می دانند.

محمدجان هومن یکی دیگر از فرهنگیان 
فاریاب چنین می گوید:

” برخــی هــا چندکتابی کــه خوانده اند 
فکرمــی کنند که بس اســت همــه چیزرا 
میداننــد و تمــام، از نظرمــن بهترین کار 
آمادگی به نســل هــای آینــده، راه اندازی 
چنیــن کمپاین ها اســت، اگر بــه خودما 
فایده نرساند به نســل های بعدی ما یعنی 
برادران، خواهــران و فرزندان ما تاثیرمثبت 
دارد امیدوارم این کارنیک دوام دار باشد.”

میرویس جهید یکی از جوانان فاریاب که 
به این نمایشگاه کتاب آمده چنین می گوید:
” آشــنایی بــا مطالعه و دوســتی با کتاب 
آنگونــه که باید می بود نبوده اســت، کتاب 
خواندن می تواند بهترین تفریح بر یک انسان 
باشد همان گونه که انسان نیاز به تفریح دارد 

به همان اندازه نیاز به کتاب خواندن دارد.”
این در حالی اســت که در سال های اخیر 
سیاســی  اخیر  تحوالت  درپی  به خصوص 
در کشــور، اکثر جوانان نه تنها در فاریاب؛ 
بلکه در سراســر کشور نســبت به کتاب و 

مطالعه، بی عالقه شده اند.

 نمایشگاه کتاب از سوی کتابخانه عامه فاریاب برگزار شد
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هیأت عالی رتبه امارات...
و از استقبال گرم از هیأت سپاس گزاری نمود 
و افزود که چنین مهمان نوازی رسم افغان ها 
اســت. وی افزود که ما براداران شما هستیم 
و برای کمک برای شــما آمده ایم و خواهان 

روابط نیک با شما هستیم. 
همچنان مولوی سراج الدین حقانی سرپرست 
وزارت داخلــه در دیدار بــا علمای متحده 
عربی گفت: دین اســالم تعلیم را برای زن و 
مرد فرض گردانیده؛ امارت اسالمی به تمام 
حقوق شرعی ملت پابند بوده و محدودیت 
دختران باال تر از صنف ششم دایمی نیست. 

سپس وزیر امر بالمعروف روی نقش امارات 
متحده در جریان جهاد گذشته صحبت نمود 

و از کمک های آنها سپاس گزاری کرد.
معیــن وزارت تحصیالت عالــی گفت که 
این نظام با سرپرســتی علما پیش می رود و 
خواست تا از تالش  برای رشد روند آموزش 
در افغانستان دریغ نورزند.سپس، علمای کرام 
کشور، شیخ محمد اسمعیل رحمانی، شیخ 
محمد عادل ســمنگانی و شیخ عبدالسمیع 
غزنــوی طی ســخنان خویــش گفتند که 
افغانستان خانٔه امن اســت و از طریق شما 
به جهانیان پیام می رســانیم که دیگر امنیت 
افغانستان را اخالل نکنند.هر گوشٔه کشور با 
خون شهدا رنگین شده است، بناًء ما تالش 
کامل خواهیم کرد تا در تحقق آرمان های  آنها 

 تطبیق کنیم. 
ً
موفق شویم و شریعت را کامال

ســپس، آقای حبتور الدرعــی از گفته های 
جانب افغانستان ابراز خرسندی کرد و گفت 
که ما تصویری مثبت از افغانستان گرفتیم و 
دیدیم که برخالف رســانه های جهان، امور 

زندگی در اینجا به طور عادی جریان دارد. 
وی گفت که مــا آمادٔه همــکاری کامل در 
بخش آموزش هســتیم و مــدارس، مکاتب 
و پوهنتون های ما برای کمک به شــما آماده 
انــد. در اخیر، مولــوی امیرخــان متقی با 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان، خواهان توجه 
ویــژٔه هیأت در رهایی محبوســین افغان در 
امارات متحده، انعکاس تصویر واقعی امارت 
اسالمی، گسترش روابط با کشورهای خلیج 
و کمک های بشردوســتانه شد که در  مقابل، 

هیأت یادشــده وعدٔه همــکاری همه جانبه 
سپردند.

وزیر صنعت وتجارت...
 کشور با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران، 
روی ســرعت انتقال محموله هــای تاجران 
افغان که از طریق بندر چابهار می آید، کاهش 
هزینه ها و فراهم ســازی سهولت ها بحث و 

گفتگو کرد.    
هم چنان، تاجران افغــان که در بندر چابهار 
سرمایه گذاری کرده اند؛ در دیدار بانورالدین 
عزیزی، خواستار توجه  بیشتر امارت اسالمی 
به آنان شده و بیان داشــته اند که در صورت 
استفاده  بیشــتر از این بندر، قیمت ها کاهش 

خواهد یافت. 
گفتنی است که نورالدین عزیزی سرپرست 
 در 

ً
وزارت صنعــت و تجارت کشــور،اخیرا

رأس یک هیئت به جمهوری اســالمی ایران 
سفر کرده و در دیدارهای جداگانه با شماری 
از مقامات آن کشــور، در مورد موضوعات 
مختلف از جمله ســرمایه گذاری و تحکیم 
روابط اقتصادی – تجاری و ترانزیتی میان دو 

کشور بحث و گفتگو کرده است.
دومین جلسه هماهنگی...

 به دورترین نقاط کشور، توسعه انرژی قابل 
تجدیــد برای کاهــش واردات انرژی برق و 
ســایر موضوعات مرتبط بــه انرژی بحث و 
تبادل نظر صورت گرفت. قرار است پالیسی 
ملی انرژی از ســوی وزارت انرژی و آب، در 
هماهنگی وزارت ها و ریاست های مربوط 

تهیه و ترتیب شود.
طبق یک خبر دیگر؛ کمیته انرژی والیتی در 
کاپیسا، ایجاد شد. رئیس اطالعات و نشرات 
وزارت انرژی و آب به آژانس اطالعاتی باختر 
گفت:  این کمیته با حضور شــیخ اســدالله 
ســنان، معاون والــی کاپیســا، انجنیر کاوه 
خروش، رئیس حوزه فرعی دریایی کاپیسا ، 

محمد حنیف صاحب زاده، آمر هماهنگی
زون های انــرژی وزارت آب و انرژی، ایجاد 
گردید. طبــق طرزالعمل وزارت آب و انرژی 
ریاســت کمیته متذکره به مسئوالن کاپیسا، 
سکرتریت آن به ریاست حوزه فرعی دریایی 

کاپیسا و اعضای شامل کمیته محول گردید.

ســپس، رئیس حوزه فرعی دریایی کاپیسا، 
پیرامون ایجاد کمیته انرژی والیتی و اهداف آن 
به اشتراک کنندگان معلومات همه جانبه ارائه 
کرد. به گفته منبع: تااکنون در چندین والیت، 
کمیته های انرژی والیتی به منظور انســجام 
امور سکتور انرژی در سطح والیت ها ایجاد 

گردیده است.
انجام ۳۰ پرواز...

پاکســتان و هندوســتان پروازهای عادی بر 
اساس تقسیم اوقات داریم.«

از سویی هم، سخنگوی وزارت ترانسپورت و 
هوانوردی می افزاید که بیش از ۱۰۰ هواپیما 
در هر ۲۴ ســاعت از فضای افغانستان عبور 

می کنند.
او در این باره گفت: »ما در هر ۲۴ ســاعت 
بیــش از ۱۰۰هواپیمای عبوری داریم که هر 
طیاره عبوری بایــد ۷۰۰ دالر حق العبور به 

افغانستان بپردازد.«
با این وجود، اتاق تجارت و ســرمایه گذاری 
می گویــد که به دلیــل نبود دهلیــز هوایی 
شــرکت های بزرگ هوانوردی، فرآورده های 
داخلــی افغانســتان بــه بازارهــای جهانی 

نمی رسد.
خان جان الکــوزی، عضو هیأت مدیره اتاق 
تجارت و ســرمایه گذری کشور، گفت: »با 
آمــدن امــارت اســالمی، محدودیت های 
اقتصادی بوجود آمد و شــرکت های هوایی 
جهانی هم به شــمول شرکت هوایی امارات 
و ترکش که ایــن کارها را پیش می بردند، بند 

شد.«
قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، 
گفــت: »کریدورهای هوایی بخاطر انتقال و 
دادوستد محصوالت تجارتی می تواند نقش 
بســزای را داشته باشد. متأســفانه وضعیت 
فعلی که در افغانســتان وجــود دارد و چند 
شــرکت محدود داخلی که ایــن فعالیت را 
انجام می دهند، تکافــوی وضعیت فعلی را 

نمی کند.«
بربنیــاد اطالعــات وزارت ترانســپورت و 
هوانوردی، هم اکنون بازرگانان به هند، چین، 
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی 
کاالهای تجارتی خــود را از طریق کارگوی 

هوایی صادر و وارد می کنند.
شفاخانه ...

 همچنــان رهبــری قوماندانــی صحیه از 
شفاخانه۱۰۰بســتر قــول اردوی۲۰۵البدر 
این  ازداکتــران وکارکنان  قندهاردیدن نموده 
شــفاخانه قدردانی نموده وبه آنــان از وعده 

هرگونه کمک دربخش صحی اطمینان داد.
بشرپاله بنسټونه دې ...

 ســوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشــومانو د 
درملنې وس ومومي.

ښــاغلي خالص له قطر فنډ هیله وکړه، چې 
د بې سرپرسته کورنیو د السنیوي او د رواني 
ناروغانو په درملنه او ساتنه کې افغاني سرې 
میاشــتې ته د همکارۍ الس ورکــړي او په 
افغانستان کې د اوړو د مرستې پروژه د افغاني 

سرې میاشتې له الرې پلې کړي.
د قطر فنډ د پرمختیایي پروژو مسول ښاغلي 
سلطان بن احمد العســیري د افغاني سرې 
میاشتې د فعالیتونو د ستاینې ترڅنګ په یادو 
برخو کې افغاني ســرې میاشــتې ته د الس 
ورکولو ډاډ څرګند کــړ او زیاته یې کړه، چې 
مونږ له افغانانو سره د مرستې هیله لرو او هڅه 
به وکړو، چې د افغاني سرې میاشتې له الرې 
د افغانانو السنیوی وکړو او د زرګونو ټنو اوړو د 
مرستې پروژه د افغاني سرې میاشتې له الرې 

تنظیم او پلې کړو.
د کندهار په عینو ...

د کندهار د بدني روزنې او ســپورټ ریاست 
رئیس محمود اغا بشر، داطالعاتو او فرهنگ 
وزارت د منابع بشری رئیس عبدالواحد ریان، 
ګڼ شمېر دولتي مسولین او زرګونه نندارچیان 

ورغلي وو.
د دودیزو لوبو په یاد ننداریز جشن کې د اس 
ځغلونې، نښــه ویشــتنې او غشي ویشتنې، 
همدارنګه د ځوان ورزشکار جاوېد افغان له 
خوا په سر د چهارمغزو ماتولو، د درندو بوجیو 

اوچتولو په زړه پورې نندارې ترسره شوې.
غونډې ته د المپیک ملي کمېټې اجرایه رئیس 
داد محمد پاینده اختري وینا وکړه، نوموړي په 
خپلو خبرو کې وویل:  موږ ژمن یوو، چې ټولو 
لوبو ته په ځانګــړي ډول دودیزو لوبو ته وده 
او پراختیا ورکړو، عنعنوي لوبې معیاري کړو، 

نړیوالو ته یې ور وپېژنو او په نړیوالو لوبو کې 
ورته د ګډون زمینه مساعده کړو.

 ښاغلي اختري ګډونوالو ته د هیواد د المپیک 
ملي کمېټې او ســپورټ عمومي ریاســت 
د رئیــس انجنیر نظر محمــد مطمئن پېغام 
واوروه، چې ورزش به له پالزمېنې والیتونو، 
له والیتونو څخه ولسوالیو او بیا تر کلیو پورې 
رسوو او په خبره یې په دې برخه کې په کافي 

اندازه پرمختګ هم شوی دی.
 باید یادونه وشي، چې په دې ننداریز جشن 
کې نږدې ۸۰ تنو ورزشکارانو ګډون کړی و، 
چې د څلوېښتو شاوخوا پکې د اس ځغلونې 
ورزشکاران وو. د یادو نندارو لیدنې ته زرګونه 
مینوال ورغلي وو او پکې د اس ځغلونې، نښه 
ویشتنې او په سر د چهارمغزو ماتولو او د وزن 

جګولو محلي نندارې ترسره شوې. 
پــه پای کــې مســؤلینو او ورزشــکارانو ته 

ستاینلیکونه او بېالبېلې ډالۍ ورکړل شوې.
کار ساخت شبکه آب رسانی...

 باشــنده والیت بادغیس می گوید که با آغاز 
کار این پروژه نیمه تمام، زمینه کار برای ده ها 
تــن فراهم گردیده و مردم به آب آشــامیدنی 

صحی، دسترسی پیدا خواهند کرد.
او گفــت:” امیدوارم که کار بنــد قادر آباد به 
زودترین فرصت شروع شده و متوقف نشود، 
چون که این می تواند یک سرمایه  ملی باشد 
و مردم بادغیس از بابت کم بود آب مشــکل 

نداشته باشند.”
در همین حــال کارشناســان اقتصــادی، از 
سرگیری کار پروژه های نیمه کاره را برای رشد 

اقتصادی و انکشافی کشور موثر می خوانند.
عبدالهادی خلیق؛ اســتاد پوهنتون، در این 
مورد گفــت:” راه اندازی و تطبیق پروژه های 
زیربنایــی و انکشــافی در کشــور، باعث 
اشتغال زایی، رفاه جامعه، آسایش و توسعه 
مردم، افزایش درآمد و تولیدات ملی و رشد 

زراعت می شود.”
گفتنی اســت که کار پروژه آب رســانی شهر 
قلعه نــو، در زمان حکومت پیشــین آغاز و 
حدود 64 درصــد کار آن پیش رفته بود، اما 
پس از تحوالت سیاســی ماه اگســت سال 

2021 میالدی، کار آن متوقف شد.

 شــماری از شیشه ســازان والیت هرات 
از رکود بازار کار و ایــن صنعت در والیت 
هرات نگران بوده و می گویند که این صنعت 

رفته رفته رو به فراموشی سپرده شده است.
هرچنــد اکثریــت صنایع دســتی هرات 
مانند “مس گری، شــال بافی، ســفالگری، 
شــعربافی و دیگر صنایع قدیمی و سنتی رو 
به رکود است اما صنعت گران از بی توجهی 

حکومت در این راستا نگران هستند.
غالم ســخی، یکی از شیشه سازان هرات 
می گویــد که در حال حاضــر تنها دو کوره 
شیشــه ســازی در این والیت باقــی مانده 

است.
“ایــن صنعت از ســوی دولــت و رعیت 
بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت، اگر 

افغانســتان  داخل  خارجی  توریســت های 
 رونق ندارد.”

ً
نیایند این صنعت اصال

وی در کنــار کوره گرم که شــدت گرمای 
آن طاقت فرســا اســت بیان داشت که این 

صنعت را از نیاکانش به ارث برده است.
“اجناسی چون گیالس، جک آب خوری، 
بشقاب، کوزه، گلدان و اشــیایی دیگر را با 
استفاده از هنر میناتوری آن به شکل خاصی 

تزئین می کنیم.”
از کارشناســان  در همین حال شــماری 
فرهنگی هرات بر این باور هستند که کارگاه 
تولید شیشه سازی هرات باید توسعه یافته و 

از آن حمایت همه جانبه صورت گیرد.
میراحمــد بهــره، یکــی از کارشناســان 
فرهنگی هرات می گوید که صنایع دســتی 

کشور به خصوص شیشــه سازی جزئی از 
تاریخ و هویت این ملت است.

بهره می گوید:
“متأسفانه امروز کاالهای خارجی آمده و 
جای صنعت تاریخی مــا را گرفته و خوب 
اســت که مردم و حکومت از صنعت شیشه 

سازی حمایت نمایند.”
با این همه مســئوالن ریاســت اطالعات 
و فرهنــگ هــرات می گویند که بــه منظور 
حمایت از صنعت شیشــه ســازی، کارگاه 
تولیدی آن را زیرچتر این ریاست آورده اند.

زلمی صفــا، آمر آبــدات تاریخی هرات 
می گوید که ریاست اطالعات و فرهنگ از 
این صنعت قدیمی و ســنتی حمایت کرده و 
به مشــکالت موجود در این زمینه رسیدگی 

می کند.
“مــا امید وار هســتیم که 
بتوانیــم در کنار یک اســتاد 
شــان  برای  ســاز،  شیشــه 
همکارانــی  و  شــاگردان 
صنعت  این  تــا  کنیم  تعیین 
را به نســل های آینده انتقال 

دهیم.”
شــماری از اســتادان این 
حکومــت  از  صنعــت ، 
می خواهند که برای تولیدات 
شــان بازاریابی و یا هم آن را 
در معرض دید گردشــگران 

در سطح مرکز و والیات قرار دهد.
این در حالی است که بیشترین خریداران 

ساخته های دستی و قدیمی والیت هرات را 

گردشگران خارجی تشکیل می دهد.

ډاکتر رحیم

صنعت بومی شیشه سازی هرات در حال فراموشی



÷

احمدولی حقمل؛ ســخنگوی 
وزرات مالیــه  می گویــد که این 
وزرات، 117 میلیون افغانــی را در 
ســند بودجه ســال 1402، برای 
این پروژه اختصاص داده  تکمیل 

است.
حقمل گفــت:” از میان چندین 
پروژه یکی پروژه  آب رسانی هم بود 
که مردم بادغیس با مشکالت آب  
صحی آشامیدنی روبرو هستند و 
نزدیک به ۶۴ درصد کار این پروژه 

در زمان جمهوریت شده بود، این 
پروژه از سوی وزارت مالیه انتخاب 
شد و در حال کار است ان شأالله 
درســال ۱۴۰۲ کار آن تکمیــل 

خواهد شد.”
والیت  باشــندگان  این حال،  با 
بادغیس، با استقبال از اختصاص 
بودجــه بــرای تکمیــل پــروژه 
آب رسانی شــهر قلعه نو، خواهان 

شروع هرچه زودتر کار آن استند.
بصیر احمد؛             صفحه 7 

 به منظور تامین نظم بهترشهری٬ 
دست فروشان بازار ساحۀ چهلستون 
ناحیه هفتم شهر کابل، در یک ساحه 

مشخص تنظیم شدند.
باختر؛ دســت  آژانس  به گزارش 
 با 

ً
فروشان ساحه چهلســتون، قبال

تجمــع در مقابل باغ چهلســتون، 
باعث انســداد راه عام شده بودند، 
اکنون آنها به یک محل مشــخص 
انتقال و تنظیم شده اند. محلی که این 
دست فروشــان شامل ›فروشندگان 

میــوه٬ ترکاری و سیمســاری‹ درآن 
جابجا شده زمین یک تاجر که در آن 

یکصدو پنجاه غرفه جا گذاشته شده 
است.

 در این جلسه روی موضوعات 
همچون؛  کمیسیون  آجندای 
میان  هماهنگی  کمیته  ایجاد 
عامه،  صحت  های  وزارت 
تحصیالت عالی و شورای طبی 
تشکیالت  باره  افغانستان،در 
میدان  ضرورت  مورد 
محترم  وزارت  هوایی  های 
هوانوردی،  و  ترانسپورت 
شاروالی  پولی  صالحیت 
در مورد خریداری های  کابل 
ادامه  به  همچنان   و  اداره  آن 

قبلی؛  موضوعات  و  ها  بحث 
شامل شدن مصارف ترمیمات 
بودجه  در  مراقبت،  و  حفظ  و 
 ،۱۴۰۲ مالی  سال  انکشافی 
تدارکاتی  های  کمیته  ایجاد 
تدارکاتی،  امور  پیشبرد  جهت 
عواید  آوری  جمع  استخدام، 
ریفورم  خدمات   عرضه  و 
بحث  جمهوریت  شفاخانه 
همه جانبه صورت گرفته و در 
اخیر تصامیم مورد نظر اتخاذ 

گردید.

  داکتر محمد طاهــر »احرار« 
قوماندان صحیه وزارت دفاع ملی 
در جریان ســفر خــود به قندهار 
شفاخانه )۲۰( بستر جدید در قول 
اردوی ۲۰۵ البدر قندهار را افتتاح 
و به بهره برداری سپرد. مسؤلین در 
سخنان خود به حاضرین در جلسه 
گفتند،  مذکور  شفاخانه  افتتاحیه 
خدمات صحی و درمانی وزارت 
دفاع ملی به مناطق روســتایی و 
دور دست بیشتری خواهد رسید 
و تعداد بیشــتری از شــهروندان 
ما به جای کشــورهای همســایه 
در کشــور خود به خوبی تداوی 
خواهند شــد؛ در این شــفاخانه 
بخش های داخله عمومی،بخش 
نســائی والدی،اطفال،البراتــوار 
تلویزیونــی  مجهز،معاینــات 
ودواخانــه فعال وخدمــات ارائه 

میکند.                 صفحه 7 
     د کندهار والیت په عینو مېنه 
کې د جمعې پــر ورځ د لومړي 
ځــل لپــاره د هیــواد د المپیک 
ملي کمېټې او ســپورټ عمومي 
ریاســت له خوا  د اس ځغلونې 
فدراســیون په همــکاري د اس 
ځغلونــې او د دودیزو لوبو په زړه 

پورې نندارې ترسره شوې. 
یــادو نندارو تــه د المپیک ملي 
کمېټې اجرائیــه رئیس داد محمد 
پاینده اختري، د بدنــي روزنې او 
سپورټ د عمومي ریاست د دفتر 

رئیس محمد الله احساس،  7 مخ

میاشــتې  ســرې  افغانــي  د 
لــوی رییــس مولــوي مطیــع 
الحــق خالص او د قطــر فنډ د 
پرمختیایي پروژو مسول سلطان 
ترمنځ  العســیري  احمــد  بــن 
بشــري  پر  افغانســتان  د  دوحه 
مرســتو، روغتیایــي خدماتو، د 
بې سرپرسته کورنیو پر السنیوي 
او یو شــمېر نورو موضوعاتو دوه 

اړخیزه ناسته وشوه.
افغاني  په دغه ناســته کــې د 
سرې میاشتې لوی رییس ویلي، 

چې افغانســتان ۴۰ کلنو جګړو 
له هر اړخه ځپلی او الســنیوي 
ته اړتیا لري؛ له مرســته کوونکو 
بنســټونو مــو هیلــه ده، چې د 
د  او  افغانانو الســنیوی وکــړي 
بېوزلو افغانانو ترڅنګ ودرېږي. 
نوموړي زیاته کړې؛ له افغاني 
سرې میاشتې سره د سوري زړه 
په ناروغۍ د اخته ماشــومانو د 
ثبت شــمېره په لوړېدو ده، چې 
افغاني سره میاشت یې په یوازې 
ځــان د درملنې تــوان نه لري؛ 

هیله ده، چې بشــرپاله بنسټونه 
الس  ته  میاشــتې  سرې  افغاني 

ورکړي؛ ترڅو د          7 مخ 

و هوانوردی  ترانسپورت  وزارت 
آمــار می دهد کــه از میدان های 
هوایی کشــور روزانه تا ۳۰ پرواز 

انجام می شود.
امام الدین احمد، ســخنگوی 
وزارت ترانســپورت و هوانوردی، 
پروازها  این  می گوید که بسیاری 
از میدان های هوایی کابل، هرات، 
بلــخ و کندهــار به کشــورهای 

همسایه و منطقه انجام می شوند.
او می افزایــد که اکنون از میدان 

هوایی کابل به کشــورهایی پرواز 
انجــام می شــود کــه در دوران 

جمهوریت، انجام نمی شد.
آقای احمد گفــت: »هم اکنون 
ما به مقصد ترکیه، ازبیکستان، در 
امارات متحده  شهرهای مختلف 
عربی مثل ابوظبی، العین که سابق 
پرواز به آن بند بود، مــا پروازها را 
شــروع کردیم. به همین ترتیب به 
مقصد روسیه، عربستان سعودی، 
کویت، قطر، ایران، چین، صفحه 7

مجاهد  اللــه  ذبیــح  مولــوی 
اســالمی  امــارت  ســخنگوی 
افغانســتان در صفحــه توییترش 
نگاشته اســت که یک قاتل حین 
ادای حکــم قصاص، از ســوی 

خانواده مقتول بخشیده شد. 
فردی  آقای مجاهــد می گوید، 
به نام جنــت گل که بــه دلیل قتل 
عمدی از ســوی محاکم سه گانه 
کشور، حکم قصاص بر او صادر 
شــده بود، پس از تشویق خانواده 
مقتول برای بخشیدن قاتل از سوی 
هیأت بلند رتبه سترمحکمه، حین 
اجرای حکم در مرکز ســرپل، از 

سوی خانواده مقتول بخشیده شد.

عفو یک قاتل
 از سوی خانواده 

مقتول در سرپل

 د ترکیې په ســویل ختیځو ښارونو 
کې چې د تېرې میاشتې زلزلې سخت 
ځپلي، اوس د ســېالبونو له کبله ۱۴ 
کسان مړه شــوي او یو شمېر نور تري 

تم دی.
یو کســانو کې هغه هم  په مړو شــو
شــامل دي، چې له زلزلې روغ وتلي 

او په موقتي کېږدیو کې مېشت وو.
ټونو کې لیدل کېږي  په ویډیویي رپو
چې د ســانلیورفا ښــار په الرو کوڅو 
کې د ســیالبي اوبو څپي ګڼ شــمېر 

ګاډي رغړوي.
په دې ښــار کې د ۱۲ کســانو مړه 

کېدو رپوټونه ورکړل شوي دي.

اعــالم کرده کــه نصب  بریتانیــا   
دستگاه  بروی  تاک«  »تیک  اپلیکیشن 
های سازمان های دولتی در آن کشور 

را ممنوع می سازد.
ویلفر داودن، رئیــس کابینه بریتانیا 
به روز پنجشــنبه گفت که این تصمیم 
پس از بررســی متخصصــان امنیت 
اتخاذ شده که گفته  بریتانیا  ســایبری 
انــد امکان دسترســی بــه اطالعات 
حســاس دولتی از طریق اپلیکیشــن 

»تیک تاک« وجود دارد.
اپلکیشــن  افزوده که  داودن  آقــای 
از  را  زیادی  اطالعــات  تاک«  »تیک 

جملــه نحوه تمــاس هــا و موقعیت 
کاربــران را جمــع آوری مــی کند و 
تیلفون هــای همراه وســایر  اگــردر 
وســایل الکترونیکی دولتی اســتفاده 
شود،ممکن معلومات حساس دولتی 

را دریافت کند.

 مقامات نظامــی امریکا می گویند 
ره گیــری یک طیــارۀ بدون سرنشــین 
امریکایی بر فراز بحیره سیاه یک اقدام 

عمدی روسیه بوده است.
از پرواز  طیاره های جنگی روســیه 

این طیاره جلوگیری کردند .
این حرکت را نمونه  امریکا  مقامات 
ای از اقدامات تهاجمی و غیرمسئوالنه 
پیلــوت های روســی در فضــای بین 

المللی می خوانند.
لوید آســتن وزیر دفاع امریکا دیروز 
در این مورد با ســرگی شویگو همتای 
روسی خود گفتگوی تیلفونی کرده، اما 

جزئیات داده نشده است.
وزارت  اعالمیــه  ی  براســاس  امــا 
لوید  به  دفاع روسیه، سرگی شــویگو 
آســتین گفته که پــرواز طیــارات بی 
در ســواحل کریمیا  امریکایی  پیلوت 
تحریــک آمیز اســت و مــی تواند به 
 تشــدید تنش ها در بحیره سیاه منجر 

شود.

تازه  ایران در  سازمان حقوق بشــر 
ترین گــزارش خود اعــالم کرده که 
۱۳۸ تن در دو ماه و نیم گذشــته در 

ایران اعدام شده اند.
 ۸۸ سازمان،  این  گزارش  براساس 

تــن از این افــراد مربوط بــه » مواد 
مخدر« بوده است.

ســازمان حقوق بشر ایران گفته که 
تنها در دو هفته گذشــته ۲۹ زندانی 
بــه دار آویخته شــده اند که نشــان 
میدهد به طور متوســط روزانه دو تن 

در زندان های ایران اعدام شده اند.
یــد که اعدام  این ســازمان می گو
ها در ایران نســبت به ســال گذشته 

است. داشته  چشمگیری  افزایش 

یــک محکمــه عالی پاکســتان روز 
)پنج شــنبه، ۱۶ مارچ( فرمان بازداشت 
عمران  خــان، صدراعظم پیشــین این 
کشــور را یــک روز دیگر بــه تعویق 
انداخــت تا از شــدت  گرفتن خشــم 

حامیان او جلوگیری کند.
به نقــل از خبرگزاری رویتــرز، فواد 
چودری، مشــاور عمــران خان، گفت 
کــه دادگاه عالی الهور دســتور داده تا 
بازداشت او تا )جمعه( به تعویق بیفتد.

دوشنبه و سه شنبه حامیان عمران خان 
چوب به دســت و با تیروکمان خانه او 

را محاصره کرده و بــه نیروهای امنیتی 
اجازه بازداشت او را ندادند. پس از آنکه 
عمران خان برای رســیدگی به اتهامات 
مالی خود در زمــان صدراعظمی اش، 
در محکمه حاضر نشد، محکمه دستور 

بازداشت او را صادر کرد.
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اخبار جهان جلسه کمیسیون اداری به ریاست مولوی عبدالسالم حنفی 
معاون اداری ریاست الوزرا دایر گردید

انجام ۳۰ پرواز در هر روز از میدان های هوایی کشور

کار ساخت شبکه آب رسانی قلعه نو از سر گرفته می شود

 مولوي مطیع الحق خالص: 
بشرپاله بنسټونه دې په بېالبېلو برخو کې له افغاني 

سرې میاشتې سره مرسته وکړي 

شفاخانه  
)مستشفی عمر( 

افتتاح شد

 د کندهار په 
عینو مېنه کې 

د دودیزو لوبو 
نندارې ترسره 

شوې 

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

د ترکیې په زلزله ځپلو سیمو کې سېالبونو 
مرګ ژوبله اړولې

 بریتانیا اپلیکیشن » تیک تاک« را 
از تلیفون های رسمی حذف می کند

امریکا: ره گیری طیاره بدون سرنشین امریکایی 

توسط طیارات روسی٬ یک اقدام عمدی بود

در جریان دو نیم ماه گذشته ۱۳۸ تن
 در ایران اعدام شده اند

بازداشت عمران خان به تعویق افتاد

 دست فروشان ساحۀ چهلستون شهرکابل 
در یک ساحه مشخص تنظیم شدند ریاســت انتشــارات کتب 

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

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

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

می گردد.
بــرای معلومــات بیشــتر 
 بــه شــماره ذیل بــه تماس

 شوید:
+93775037812

اعالمیه


