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هموطنان عزیز!
تأمین صلح و امنیت یکی از خواســت های اساسی
مردم افغانســتان بود که به لطــف خداوند در حال
استحکام است .بنا ًء برای تقویت آن الزم است همه
دســت به دســت هم بدهیم تا صلح سراسری در
کشور تأمین گردد.
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در این شماره می خوانید :

لري به نه وي چې پر ستونزو
برالسي ومندل شي
2

جایگاه و ارزش علم روز
در اسالم
3

خواست ذبیح اهلل مجاهد از امریکا:

افغانان را برای ترک از کشور شان تشویق نکنید
صفحه2

بیتردید خدا خلف وعده
نخواهد کرد
3

ی درپیوند به بازگشایی
اعالمیه کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسالم 
چنانچه مبرهن است؛ جریان تدریس در مکاتب کشور به اثر شیوع
ویروس کرونا به ســکتگی مواجه شده اســت و مکاتب در سراسر
افغانستان تعطیل شده است و همچنان براثر فتوحات مراکز والیتها
و کابل ،باز هم ادامه دروس به تعویق افتاده است.
بنا برین کمیسیون تعلیمیو تربیتی اعالم میکند:
 دروس دورۀ ابتدایی (از صنف اول تا صنف ششم) تمام مکاتبدولتی و خصوصی والیتهای ســرد سیر کشور از  6سنبله ( ۱۹ماه
محرم الحرام) آغاز میشود.
 بــه همه ادارۀهای مربوط هدایت داده میشــود که در این مورداقدامات الزم انجام دهند.
ً
 در مورد آغاز دروس دورههای متوســطه و ثانوی ،بعدا هدایتداده میشود.
 در مــورد امتحانات باقیماندۀ چهارونیم ماهه ،ادارههای مربوطتصمیم اتخاذ کنند.
والی کنر:

تامین امنیت و رشد اقتصاد مردم در
اولویت کاری ماست

ی تالش دارد در کنار تامین امنیت
والی جدید کنر میگوید که امارت اسالم 
مردم ،زمینه را برای اشــتغال زایی و رشد اقتصاد مردم فراهم کند.عثمان ترابی
والی کنر هنگام دیدار از بازار شــهر اسعد آباد و گفتگو با مردم گفت که امنیت
تامین اســت و شهروندان میتوانند با خیال راحت زندگی شان را از سرگیرند.
ترابی ازشهروندان خواست برای تامین امنیت شان و مبارزه با جرمهای جنایی
با آنان همکاری کنند .والی کنر همچنان گفت که با ایجاد حکومت جدید رفته
رفته افغانستان به سوی شکوفایی خواهد رفت.

فابریکۀ پایه سازی در بغالن
به فعالیت آغاز کرد
روند تولید پایه سازی پلخمری در بغالن از سرگرفته شد.
به گزارش خبرنــگار آژانس باختر ،فابریکۀ پایه ســازی پلخمری که نه تنها در
اففانســتان بلکه در سطح آسیای میانه یگانه فابریکه است که از ظرفیت و تولید
پایههای ثقیله به سایزهای۱۰متره۱۵ ،۱۲ ،و۲۷متره برخوردار است و از تولیدات
آن در تمدید جریان برق ،انکشــاف بازســازی ،تخنیک و تکنالوژی در کشور
استفاده به عمل میآید ،آغاز به فعالیت کرد.
غالم یحی بابرزی آمر فابریکۀ پایه ســازی در مصاحبه باخبرنگارآژانس باختر
گفت :درنتیجۀ سعی و تالش شباروزی کارمندان
صفحه 2

تالشهای افغانستان برای
ساخت بند پلتونی درپکتیکا

تالشهای افغانستان برای ساخت بند بزرگ پلتونی در پکتیکا
شدت گرفته است.
این بند پس از ساخت ،توانایی تامین انرژی دهها هزار خانواده
در پکتیکا و والیتهای همجوار را خواهد داشــت و همچنان
میتواند آب دوهزاروپنج صد هکتار کشتزار دهقانان را تامین
کند .بندپلتونی در دوازده کیلومتری شرن مرکز پکتیکا ،توانایی
ذخیرۀ هشــت ملیون وشــش صد هزار متر مکعب آب را دارا
خواهد بود.
عبدالرحمــان عطاش رئیس عمومیشــرکت انکشــاف ملی
و نمایندۀ امارت اســامی هنگام دیدار از ســاحۀ بند پلتونی،
برتسریع روند ساخت آن تاکید کرد.
هنوز کارطــرح و دیزاین بند بزرگ پلتونــی ادامه دارد .عطاش
میگویــد کــه کار عملــی روی ســاخت این بند بــه زودی
آغازخواهد شد.
به اســاس گزارشها ،این بند در نقطــۀ مرکزی تراکم آبهای
موســمیو سرچشمهها ساخته میشود و قرار است این آبها
را ذخیره و در خدمت کشتزارها قرار دهد.
رئیس عمومیشرکت انکشاف ملی به آژانس باختر گفت که با
ســاخت بند بزرگ پلتونی ،انرژی مورد نیاز دهها هزار خانواده
در پکتیکا و والیتهای اطراف آن تامین میشــود و همچنان
زمینه بــرای آبیاری تا دوهزاروپنج صد هکتار کشــتزار فراهم
میشود.
کارشناسان امور اقتصاد میگویند که بهره گیری از بند پلتونی
باعث رونق کشت و کار و شکوفایی اقتصادی در حوزۀ جنوب
شرق افغانستان خواهد شد.
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خواست ذبیح الله مجاهد از امریکا:

افغانان را برای ترک از کشور شان تشویق نکنید
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با اوج بحران در میــدان هوایی بین المللی
ی افغانستان از
کابل ســخنگوی امارت اسالم 
امریکا خواسته اســت که افغانان را برای ترک
کشورشان «تشویق» نکنند.
ذبیــح الله مجاهد در نشســت خبری خود
در کابــل گفت :امنیــت ســفارتخانهها را
نیروهــای طالبان بــه عهده گرفت ه انــد و این
ســفارت خانهها به فعالیت خود ادامه دهند.
طالبان میخواهند ،تمام کسانی که پاسپورت
خارجی دارند تا مهلت تعیین شده  ۳۱اگست
از افغانستان بیرون شوند اما «طرفدار» بیرون
شدن افغانان از کشور نیست.
او از آنانــی کــه در اطراف میــدان هوایی
ســرگردان اند خواســت که به خانههای شان
بروند و از امریکا هم خواست که آنان را برای
ترک کشور شان «تشویق» نکنند.

او بیان داشت :ما از امریکاییان خواستیم که
دعوت برای تخلیه افغانان را متوقف کنند.
مســئله دیگری که ذبیح اللــه مجاهد به آن
تماس گرفــت تاخیر در فعالیــت بانکها و
نهادهای تجاری کشــور است ،بعد از تسلط
ی بــر مرکز کشــور ،فعالیت
امارت اســام 
بانکها و مارکیتهای تبادله اسعار در کشور
متوقف شده است ،اما این مشکل با گماشتن
سرپرســت جدید برای بانک مرکزی در حال
حل شــدن اســت؛ مجاهد در این مورد گفته
اســت «به بانــک مرکزی اجازه داده شــد که
فعالیتهایش را آغاز کند و سر از امروز و فردا
همۀ بانکها باز میشوند و داد و ستد به گونۀ
آزاد آغاز میشود».
ی افغانســتان
ســخنگوی امارت اســام 
همچنین گفت :شــماری از ادارات خدماتی

با آن که اعضای دولت هنوز اعالم نشــده اند
دستور یافتهاند که فعالیت خود را آغاز کنند.
مجاهد اضافه کرد که در ارتباط با آموزش و
تحصیالت عالی ،قرار اســت به زودی دوباره
فعالیت آنها از سر گرفته شود.
درباره سرنوشــت کارکنــان زن در ادارههای
دولتی نیز مجاهد گفت که برای مصونیت آنها
تدابیری در نظر گرفته خواهد شــد و سپس به
کارشان ادامه خواهند داد.
او در همیــن رابطه گفت« :در مــورد زنان
مشــکالتی به جود آمده اســت؛ ما باید یک
دســتور کار برای نیروهای خود آماده کنیم که
تا همــه بدانند که با خانمــان چگونه برخورد
ی افغانستان
کنند ».ســخنگوی امارت اسالم 
درباره مسئله پنجشــیر گفت این یک مشکل
«کوچک» است و تالش جریان دارد با گفتگو
این موضوع حل شود.
او تاکید کرد که طالبــان جنگ را «خاتمه»
یافته میدانند.
به گفته مجاهد «هشتاد درصد کار پیش رفته
است و مطمئن استیم که موضوع پنجشیر از راه
مسالمتآمیز حل خواهد شد».
او تاکید کرد« :من قبال گفتم که هیچ کسی
زیر پیگرد نیســت .عفو عمومیاعالم شــده
است .هیچ فهرستی از افراد مورد پیگرد وجود
ندارد».
ی افغانستان دربارۀ
سخنگوی امارت اسالم 
ی به
کمکهای جهانی گفت :امارت اســام 
کمکهای بالعوض و بشردوســتانه کشورها
نیاز دارد و از آن استقبال میکند.

لري به نه وي چې پر ستونزو برالسي ومندل شي
عبدالقيوم
افغانان چې د ډيري اوږد مهاله جګړي
د ناخوالو څخه انديښــمن ښــکاريده
اوس مهــال د طالبانو په راتګ ســره د
هوســايني پــه فکر کــي دي تمه لري
چې راتلونکــي واکمنان به د افغانانو په
زخمــي زړونو د ملهم پټي ولګوي او د
يوي اوږدي غميزي د خالصون له پاره
به داســي ګامونه پورته کــړي چې نور
افغان ميرمنی د خپــل زوي او ميړه په
وير ويرجنه نه شــي د اسالمي امارت
د ميړنيو مجاهدينو په ميړانه ســره چې
هيواد د اشــغالګرو ځواکونو له شتون
څخه خالصون وموندهېــوادوال .تمه
لري چې د تيرو ناخوالــو د رغاوني له
پاره داســي ګامونه پورته شــي چې د
هيوادوالو د ډاډ او باور وړ وګرځي .ځکه
چې هيوادوال د ډيرو کلونو راهيســي د
سولي د رامنځ ته کيدو انتظار وويست
چې الحمداللــه اوس د هيواد په ګوټ
ګوټ کي د سولي انګازي خپري شوي
او هيڅ هيــوادوال ددي ويره نه لي چې
ژوند ،مال او اوالد به يي د خطر ســره
مخامخ شــي .ځکه چې د ډيرو سختو
جګرييزو ستونزو ســره سره دا مهال په
هيــواد کي د امنيت د تامين لمن پراخه
شــوي او هرڅوک پــه ډاډه زړه کولي
شــي خپل ورځنی ژوند ته په ډاډګيرني
ســره ادامه ورکړي .د اســامي امارت
مســوولين چې دا مهال د تشــکيالتي
چارو به جوړښــت بوخت دي ورسره
جوخــت يــي د هميشــني امنيت د
خونديتوب له پــاره ګام پورته کړي او د

هغو ستونزو په هواري بوخت دي کوم
چې د تيرو واکمنانو له خوا راپاتي شوي
دي .د اسالمي امارت مسوولين چې د
مختلفو الرو څخه د ډاډګيرني پيغامونه
راخپاره کړي تمه لــري چې هيوادوال
به پرته له انديښــنو څخه په ډاډه زړه د
ژوند چاري ســمبال کړي او د دولت
کارکوونکي به هغه تشه راډکه کړي چې
په تيرو څو ورځو کي رامنځ ته شوي .د
اسالمي امارت د مسولينوله خوارا خپاره
شوي پيغامونه جوتوي چې جګړه پاي
ته رســيدلي په هېواد کې ميشت وګړي
پرته دکوم قومي ژبني او سمتي تعصب
څخه دورونو په څير ژوند کولي شي او
په هېواد کې ديوه رښــتيني ملې يووالي
په پيوند باندي دمنګلو په ټينګيدو سره
وکولي شــو جګړه ځپلي هېواد په خپلو
افغاني مټو را جوړ او د ژوند په آســانتيا
وبرالسي وموندل شی.
منو چې دا مهال به يولړ ستونزي شتون
ولري .خو اسالمی امارات د مسؤلينو له
خولي ټينګار پردي دي چې که خداي
(ج) کول ډير ژربه يولړ ستونزي هواري
شــي او دهېوادوالو سره شته پوښتني به
ځواب ومومي .مســؤلين زياتوي چې
دهېوادوالو د انديښنو څخه خبرتيا لري
او په وار وار د اسالمي امارت له خوا د
دولت ټولو کارکوونکو ته خبرتيا ورکړل
شــوي چې پرته له انديښنو څخه دي
خپلو دندو ته حاضر شي ترڅو هېوادوال
په اداروکې دستونزو سره مخامخ نه شي
ځکه په دولتــي اداروکــې دکار زمينه

برابره شــوي او هغه نيمګړتياوي چې د
امنيت دخونديتوب له کبله شتون درلود
هواري شوي دي .همدا اوس د اسالمي
امارات مسؤلين دهېوادوالو په خدمت
کې دي ډاډګيرنــه ورکوي که خداي مه
کړه دکومي ستونزي سره کوم هېوادوال
مخامخ کيږي پرته له ځڼډڅخه خپلي
ستونزی دسمي مسؤلينو سره شريکولي
شي ترڅو درغاوني په هکله يې ګړندي
ګامونه پروته شي .پوهيږو چې دهېواد
دخلکو او دســولي د رامنــځ ته کيدو
دښــمنان بــه خپلــي کرغيړني هڅي
وکړي ترڅو ســتونزي رامنــځ ته کړي
خو د اســامي امارات ميړني سرتيري
پــه ډيره هوښــايري او ځيرکتيا ســره د
امنيت دخونديتوب له پاره شپه او ورځ
دهلو ځلو څخــه دريغ نه کوي پري به
نه ږدي چې دســولي دښــمنان يوځل
بيا افغان ولس چې پــه دي څو ورځو
کې دهوسايني ژوند اختيار کړي بيا په
انديښــنو بدلون ومومي ښه به وي چې
افغانان دتيرو جګړييزو کلونو څخه پوره
تجربه ترالسه کړي وي نو په دي وخت
کې پرموږ افغانانــو ده چې نور دهېواد
دښمنانو اوجګړه غوښــتونکو ته ددي
وخت ورنه کړو چې افغانان يوځل بيا په
جګړه کې را ښکيل کړي او ديوي اوږدي
غميزي ســره مخامخ نه شی .هيله ده
چې په دي وخت کې ديوه بل سره الس
ورکړو او جګــړو ځپلي هېواد راجوړ او
دهوســايني په وړاندي ټول خڼډونه په
ګډه سره له منځه يووړل شي.

ضرورتهمگانیبرایاحیای
یکافغانستانآزادومستقل
صلــح و ثبــات در پرتــو عدالت اجتماعــی و حفظ
اســتقالل سیاســی ،نیاز مبرم و اساسی جامعه بشری
است که باید انســان ها به آن دست یابند و در فضای
اخوت و برادری به حیات جمعی خود ادامه دهند.
جنگ و خشــونت ،آوارگی و مهاجرت ،شــهروندان
ً
افغانســتان را در این همه سال های پسین ،نهایتا متأثر
و در یک وضعیت اسفبار قرار داد که با استفاده از این
شرایط ،شماری از کشورهای قدرتمند جهان به دنبال
تطبیق اهداف ستراتیژیک خود به این سرزمین زخمی
هجوم آوردند و طی بیست سال گذشته چنان وحشت
را برپا نمودند که نه تنها تاریخ افغانستان ،بلکه تاریخ
جهــان نیز این فجایــع را فراموش نخواهــد کرد ،اما
این مردم افغانســتان بودند که با متحمل شدن هزاران
مشــقت و قربانی دادن در راه خدا(ج) و حفظ ارزش
های اســامی و ملی ،توانســتند که بــار دیگر تاریخ
درخشان شان را با خون خویش رنگین سازند وصفحة
دیگری از جان فشــانی و خودگذری های خود را ثبت
تاریخ نمایند.
ً
بناء حاال نوبت رهبران سیاســی ،جهادی ،شخصیت
هــای تأثیرگذار و نخبه گان کشــور اســت که با درک
مسئولیت پذیری و رســالت اسالمی و ملی به خاطر
تقویه و اســتحکام صلح و ثبات در کشور تالش های
مضاعف نمایند و نگذارند که بیشتر از این جنگ شانه
های مــردم درد مند و داغ دیده این ســرزمین زخمی
را ،خم و کشــور را به پرتگاه نابودی مواجه سازد ،زیرا
امروز افغانســتان بار دیگر وارد فصل جدید از حیات
سیاســی خود شده و تغییرات وســیعی در حال شکل
گرفتن اســت که این وضعیت امید واری ها را تقویت
بخشیده و مردم افغانســتان را به یک آینده درخشان و
با سعادت امیدوار ساخته اســت ،اما با آنهم ایجاب
می کند که عموم مردم افغانســتان دست به دست هم
دهند ،همبســتگی و وحدت ملی خویش را بیشتر از
هر زمان دیگر تقویت بخشند تا کشور روی پای خود
بی ایستد.
هرچند افغانستان کشوری است که از اقوام مختلف،
باور ها ،افکار و اندیشــه های متفاوت شکل گرفته که
این تنوع قومی ،زبانــی و فرهنگی به زیبایی آن افزوده
اســت ،اما با آنهم نیاز اســت که مردم این ســرزمین
ً
مشترکا در جهت تأمین و تقویه صلح پایدار و تحکیم
پایه های اساســی این کشــور ،چنانی که تالش های
مضاعفــی همین اکنــون جریان دارد ،نســبت به آن
احساس مسئولیت کنند در جهت تحقق و احیای یک
افغانستان اســامی ،آزاد ،مستقل و با ثبات ،گام های
مؤثر ،جدی و عملی بردارنــد تا دیگر هیچ اجنبییی
نتواند میان مردم افغانســتان فاصله ایجاد کند و برنامه
های خود را در این کشور به منصه اجرا قرار دهد.
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جایگاه و ارزش علم روز
در اسالم
علم چیست؟
برای علم تعاریــف متعددی وجــود دارد از جمله :علم
شناختن حقیقت شیئ است که با تالش حاصل میگردد.
علم به معنی اقدام قاعدهمند در جهت توسعه و سازماندهی
هدفمند دانش است که در قالب تفسیرهای قابل آزمایش
و پیشبینیهایی درباره جهان ،صورت میگیرد.
همچنیــن ،علم به معنای «مجموعه دانســتههایی اســت
منسجم و روشمند در باره یک موضوع یا مطالعاتی است
که در کار دســتیابی به یک هدف معرفتی اســت (ویکی
پدیا).
علم شامل همه علوم می شود مانند علم عقائد ،علم لغت،
علم ادبیات ،علم ریاضی ،علم فیزیک و دیگر علوم جدید.
اهمیت دادن اسالم به علم و دانش
اســام توجه خاص به دانش مبذول داشته است ،چنانچه
اولین آیاتی از قرآن کریم که نازل شــد همراه است با بیان
برتــری و اهمیت علم و دانــش« :اي پيامبر! بخوان به نام
پروردگارت که (هستي را) آفريد(.همان خدايي که) انسان
را از خون بســته آفريد.بخوان و پــروردگارت (از همه)
بزرگوار تراســت(.همان) کسي که بوســيله قلم (نوشتن)
آموخت.به انســان آنچــه را که نمي دانســت آموخت».
{علق}1-5:
در این آیات ،اهلل تعالی حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
و امــت اش را امر به خوانــدن و فراگیری علمی می کند
که ســودمند برای دین و دنیاســت و جالب است که می
فرماید با قلم علم را آموزش داد همان قلمی که در دستان
همه و بلکه محبوب همه اســت قرآن نیز ازنام آن غفلت
ننموده است.
و در آیه  78ســوره مبارکه نحل به اســباب فراگیری علم
اشاره می فرماید که ســه تا هستند  1-سمع  2-بصر 3-
قلب.
و خداوند شما را از شکم مادران تان بيرون آورد ،در حالي
که هيچ چيز نمي دانســتيد و براي شما گوش و ديدگان و
دلها پديد آورد ،شايد سپاس گزاريد.
ارزش دانش واهل آن بر سایر افراد
معرفــت الهی با علم حاصل می گردد براســاس فرمایش
قرآن ،انسان خلیفه خدا در زمین است و خلیفه برای انجام
رسالت خویش بایســتی صاحب دانش باشد .قرآن کریم
در جــای دیگر با صراحت تمام بین کســی که اهل علم
اســت و کسی که اهل علم نیست تفاوت قائل شده است.
«آيا کســاني که مي دانند ،و کساني که نمي دانند يکسان
هستند؟» ]زمر[.9:
خداونــد واژه دانشــمند را در دو جــای قــرآن با تعبیر
“راسخون” بکار برده است یکی در آیه  7سوره آل عمران
و دیگری در سوره نساء آیه  162و از آنها به عنوان کسانی
که درک و فهم بیشــتری دارند اشاره می فرماید .منظور از
راسخون در علم ،کسانی هستند که در علم و دانش ،ثابت
قدم و صاحب نظرند.
این کلمه وســیع است که همه دانشــمندان و متفکران را
در بر می گیرد ولی در میان آنها افراد ممتازی هســتند که
درخشــندگی خاصی در فهم آیات الهی دارند که در اینجا
مد نظر آنها هستند.
همچنیــن قرآن کریم اشــاره دارد ،صاحبان دانش به دلیل
علم و معرفت و درک شان از سایرین ممتاز هستند.
«کســاني را از شما که ايمان آورده اند و کساني را که علم
داده شده اند باال ميبرد»] .مجادله[11:
رســول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در باره فضیلت علم می
فرماید« :بی شک اهلل ،فرشتگان ،اهل آسمان ها ،اهل زمین
و حتی مورچه ها در ســوراخ شان و ماهی ها در دل دریا
بر آموزش دهنده خیر به مردم درود می فرستند (ترمذی).
آیا این فضیلت مخصوص علم دین و شریعت است؟
پاســخ منفی اســت؛ قبل از پرداختن به پاسخ اصلی باید
عرض شود که کســب علوم دینی به مقداری که حالل و
حرام برای مسلمانان روشن شود بر همه واجب است زیرا
که به دین و آخرت شخص مربوط می شود و به سعادت
ادامه دارد
ابدی برای انسان ختم می گردد.

قسمت دوم و پایانی
 -3در سوره روم
خداونــد میفرمایــد« :در آن روز
(که رومیان پیــروز میگردند) مؤمنان
شــادمان میشــوند( .آری! خوشحال
میشــوند) از یاری خدا .خدا هرکسی
را که بخواهــد یاری میدهد و او بس
چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان
(در حق دوســتان خویش) است ،این
وعدهای اســت که خدا داده اســت و
خدا هرگز در وعدهاش خالف نخواهد
کرد ،ولیکن بیشــتر مــردم نمیدانند».
[الروم]۴-۶ :
خداونــد در ســوره روم وعده داده
اســت که رومیان اهل کتاب بر فارس
مشــرک (زمان پیامبــر) ،در طی چند
ســال ،پیروز میشــوند و در آن روز
مؤمنان از یاری خدا خشنود میگردند.
آیه بیان میدارد که این وعده از سوی
خدا قاطع و جدی بوده ،متوقف نشده
و خــاف آن صــورت نمیگیرد ،زیرا
خداوند خلف وعده نمیکند.
همچنین کفــار را به دلیــل تصدیق
نکردن ایــن مطلب مورد ســرزنش و
نکوهش قرار داده و از آنان به «نادانان»
نام میبرد ،زیرا نســبت به این حقیقت
ایمانی علــم و آگاهی نداشــته ،بدان
اطمینان ندارند .به بیانی دیگر :مؤمنین
اهل علماند ،زیــرا آنچه را که خداوند
وعده داده تأیید و تصدیق مینمایند و
نســبت به اجرایی شدن و عملی شدن
آن اطمینــان دارنــد ،در مقابل کفار به
دلیــل جهــل و ناآگاهیشــان به این
مطلب منکر آنند.
 ۴در سوره زمرخداونــد میفرماید« :آیا کســی که
فرمان عذاب درباره او قطعی و محقق

نمیکند»[.الزمر]۱۹-۲۰ :
ایــن دو آیــه بخشــی از تهدیدات
خداوند نســبت به کفــار در خصوص
دچار شــدن شــان به آتش جهنم در
آخرت و بخشی از وعدههای خداوند
نسبت به مؤمنین پرهیزگار در خصوص
بهرهمندی از نعمتهای بهشتی را بیان
مــیدارد .همچنیــن بیان مــیدارد که

کفار را به دلیل تصدیق نکردن این مطلب مورد سرزنش و

نکوهش قرار داده و از آنان به «نادانان» نام میبرد ،ز یرا نســبت به
این حقیقت ایمانی علم و آ گاهی نداشته ،بدان اطمینان ندارند.
به بیانی دیگر :مؤمنین اهل علماند ،ز یرا آنچه را که خداوند

وعده داده تأیید و تصدیق مینمایند و نســبت به اجرایی شدن و
عملی شــدن آن اطمینان دارند ،در مقابل کفار به دلیل جهل و
ناآ گاهیشان به این مطلب منکر آنند.

این وعدهای اســت از ســوی خداوند
که واقعی و تحقق یافتنی اســت ،زیرا
خداونــد خالف وعده نمیکند و بدین
خاطر فرد مؤمن نســبت به عملی شدن
و اجرایی شــدن آن یقیــن و اطمینان
دارد.
 ۵در سوره آل عمرانخداوند میفرماید« :پــروردگارا! تو
مردمان را در روزی که تردیدی در آن
نیست جمع خواهی کرد (تا همگان را
در برابر کارشــان پاداش دهی و بدین
امــر وعــده دادهای و) بیگمــان خدا
خالف وعــده نمیکند»[.آل عمران]۹ :
این آیــه دعای نیکوکاران خبره را ثبت
کرده است ،آیهای که در آن ایمان شان
بــه روز آخرت و یقینشــان به اینکه

همه پیامبران از آدم تا محمد به مؤمنین نیکوکار
بشارت داده ،همچنین پاداشی نیک و نعمتهای بهشت
در آخرت را وعده دادهاند ،هم اینان خردمندند که
امیدوار اند خداوند وعدهاش را تحقق بخشد و آنان را
وارد بهشت گرداند و از خوشیها و لذتهای آن متنعم
گردند ،این خردمندان بدان امیدوارند چرا که مطمئن
هستند که خداوند خالف وعده نمیکند.
گشــته اســت (تو میتوانی وی را از
عذاب برهانی؟) آیا تو میتوانی کســی
را نجــات دهــی که در آتــش دوزخ
قرار گرفته اســت؟ و اما کســانی که
از (عــذاب) پروردگارشــان بپرهیزند،
آنان (در بهشــت برین جای دارند و)
دارای قصرها و کاخهایی هســتند که
باالی یکدیگر ساخته شدهاند و در زیر
آنها رودبارها جاری است .این وعده
را خــدا میدهد و خــدا خالف وعده

(زبــان) پیغمبران خــود (و به پاداش
تصدیق ایشــان و پیروی از آنان) به ما
وعــده دادهای ،به ما عطا کن و در روز
رســتاخیز ما را خوار و زبون مگردان.
بیگمان تو خلف وعده نخواهی کرد».
[آل عمران]۱۹۴ :
آیه دعــای خردمنــدان را ثبت کرده
است ،کســانی که به شیوههای ایستاده

بــه زودی خداونــد در قیامت همگی
مردمان را گــرد میآورد تا اعمال آنان
را محاسبه کرده و گناهکاران را عذاب
داده و به نیکوکاران پاداش نیک ارزانی
دارد را آشــکار میکنند و به دنبال آن
حقیقتــی ایمانی را یــادآوری میکنند
و آن اینکــه بیتردیــد خداوند خالف
وعده نمیکند ،در نتیجه آنچه را وعده
داده بــزودی آن را عملی میکند .و یا
میفرماید« :پــروردگارا! آنچه را که بر

و نشســته و بــر پهلــو دراز کشــیده
خدا را یــاد میکنند و به اندیشــه در
آفرینش آســمانها و زمین میپردازند
و قانون خدا را اجرا میکنند و امیدوار
انــد که هرآنچــه را خداونــد بر زبان
فرســتادگانش به آنــان وعده داده ،به
ایشان عطا نماید.
همه پیامبران از آدم تا محمد به مؤمنین
نیکوکار بشارت داده ،همچنین پاداشی
نیک و نعمتهای بهشت در آخرت را
وعده دادهاند ،هــم اینان خردمندند که
امیدوار اند خداوند وعدهاش را تحقق
بخشــد و آنان را وارد بهشــت گرداند
و از خوشــیها و لذتهای آن متنعم
گردند ،ایــن خردمندان بدان امیدوارند
چــرا که مطمئن هســتند کــه خداوند
خالف وعده نمیکند.
شما را به توجه به این نکته از نکات
سوره آل عمران فرا میخوانیم :آیه نهم
در ابتدای سوره دعای خبرهها (راسخین
در علم) را ثبت کرده است ،کسانی که
به وعده خــدا در خصوص گردآوری
مــردم در روز قیامت مطمئن هســتند،
زیــرا خداوند خالف وعــده نمیکند
و آیــه یکصــد و نود و چهــار دعای
خردمنــدان «اولواأللباب» را ثبت کرده
اســت ،کســانی که امیدوارند خداوند
وعدهاش را تحقق بخشــیده و آنان را
به بهشــت وارد گرداند؛ زیرا خداوند
خــاف وعده نمیکند ،ابتدای ســوره
بیان مــیدارد که خداوند خالف وعده
نمیکند و آخر ســوره نیز بیان میدارد
که خداوند خالف وعده نمیکند و این
حقیقت قاطع ابتدا و انتهای ســوره را
به هم متصل میگرداند .هر فرد مؤمنی
به این حقیقــت یقین دارد و حتی یک
لحظه در زندگیش نســبت به آن تردید
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با اطمینان کامل به وظایف تان ادامه دهید

سعید مشاور امور فرهنگی و شمار دیگری از
ی نیز حضور داشتند،
مسئوالن امارت اسالم 
خبرنگاران خارجی نظریات و پیشــنهادهای
شان را با ذبیح الله مجاهد شریک کردند.
مجاهد دراین نشســت از همه رســانههای
داخلی و خارجی خواســت که واقعیتها را
انعــکاس دهند و از نشــر و پخش تبلیغات و
پروپاگند جلوگیری کنند.
وی همچنــان اطمینان داد کــه در رابطه به
مشــکالت خبرنگاران هنگام تهیــه گزارش
در میدان هوایی کابل ،با مســئوالن ذیربط از
نزدیک دیدار خواهد کــرد و در رابطه به حل
مشکالت صحبت خواهد کرد.
در اخیــر این نشســت ســخنگو و رئیس
ذبیح الله مجاهد سخنگو و رئیس کمیسیون آنــان گفت که وظایف شــان را بــا اطمینان کمیســیون امــور فرهنگی امارت اســامی
امور فرهنگی امارت اســامی افغانستان در کامل ادامه دهنــد .به گزارش خبرنگار آژانس افغانســتان به پرســشهای خبرنگاران پاسخ
نشستی با شــماری از خبرنگاران خارجی به باختر؛ در این نشســت که مولوی سعدالدین ارايه کرد.

قاچاق پنبۀ افغانستان به کشورهای همسایه و رکود
کارخانه جات تولیدی

بــا افزایش قاچاق پنبۀ افغانســتان به
کشورهای همسایه ،بیشتر فابریکههای
تولیدی در کشــور به خطر رکود مواجه
شده است.
به اســاس گزارشها ،پنبــۀ دانه دار
تولیدی افغانســتان بیشتر به پاکستان و
ایران قاچــاق میشــود و در آنجا ازآن
روغــن ،کنجــاره ،پنبۀ خالــص و تار
میســازند و با نشــان این کشورها در
بازارهای جهانی حتی افغانستان به بهای
خوب به فروش میرسد.
افزایــش قاچــاق پنبۀ افغانســتان به
کشورهای همسایه ،باعث شده است که
شماری از فابریکههای تولیدی در کشور
بسته شود.
غالم ســخی مالــک یــک فابریکۀ
تولیدی درهرات به آژانس باختر گفت:
«بیشــتر پنبههای دانه دار افغانستان به

پاکستان و ایران قاچاق میشود و این کار
باعث شده فابریکههای ما ازکار بیفتند و
هزاران کارگر ما بیکار شوند».
او میگوید که کیفیــت فراوردههای
پنبۀ افغانستان خوب است اما در بازارها
بیشتر محصوالت ایرانی و پاکستانی به

فروش میرسد.
دهها مالک فابریکۀ پروســس پنبه در
غــرب و جنوب افغانســتان در دیدار با
مســئوالن اتاقهای تجارت و سرمایه
گذاری افغانســتان ،از آنان خواســتند
ی در میان
مشکل شان را با امارت اسالم 

بگذارند.
آنان میگویند رکود درکاروبار شــان،
ضربۀ سنگینی به اقتصاد شان وارد کرده
است.
محمــد یونــس مهمند سرپرســت
اتاقهــای تجــارت وســرمایه گذاری
افغانســتان دردیدار با این فابریکه داران
وعده ســپرد که در همــکاری با وزارت
صنعــت و تجــارت به مشــکل آنان
رسیدگی خواهد شد.
پنبۀ افغانســتان درحالی به بازارهای
کشورهای همســایه قاچاق میشود که
بازارهای کشور را فراوردههای بی کیفیت
پنبه از این کشورها فرا گرفته است.
کارشناسان میگویند که اگر حکومت
مانع از قاچاق پنبه از افغانســتان شود،
کشور از رهگذر فراوردههای پنبه به خود
بسندگی خواهد رسید.

سلگی بلند ترین نمرۀ امتحان کانکور امسال را به دست آورد
سلگی فارغ لیســه محمد اکبرخان
پامیر والیــت کابل ،اول نمرۀ عمومی
کانکور امسال شناخته شده است.
به گزارش آژانس باختر؛ مســئوالن
ادارۀ ملــی امتحانات ،خاطر نشــان
کردنــد کــه پــس از اعــام نتایــج
امتحانات کانکور شمول در موسسات
تحصیــات عالــی ســال ،1400
ایــن دخترخانــم با به دســت آوردن

فابریکۀ پایه سازی در بغالن ...
آمریت فابریکۀ پایه سازی پلخمری ،با وجود کمبود
مواد خام به خصوص سیخ فوالدی و سمنت توانسته
ایم تا روزانه حداقل بیســت پایــۀ آهن کانکریتی را
تولید کنند.
به گفتۀ وی ازپایههای تولید شده در تمدید جریان

بــرق در والیتهای کابل ،پروان ،کاپیســا ،لوگر،
میدان وردک و نه والیت شمال و شمال شرق کشور
استفاده به عمل میآید.
بابرزی با ابراز خرســندی از تامیــن امنیت و قطع
جنگ در کشــور از جمله بغالن خاطر نشــان کرد
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 352.575نمره کــه بلند ترین نمرۀ
امتحانــات کانکور امســال اســت،
توانست به پوهنتون طبی کابل راه یابد.
همچنــان بر اســاس ایــن نتایج،
احســامالدین از کابــل بــا اخــذ
 352.533نمــره در جایــگاه دوم و
ثناالله نیز از والیت کابل با به دســت
آوردن  350.800نمره در مقام سوم
قرار گرفته اند.

که دستگاه تولید پایه سازی پلخمری برعالوه تولید
پایههای آهن کانکریتی از داشتن ظرفیت الزم قوای
بشری و تخنیکی در راستای تولید صندوقهای میتر
برق نیز به سایزهای مختلف برخوردار است.
گفتنی است که فابریکۀ تولید پایه سازی زمینۀ کار را
برای نود وهشت تن از کارمندان دولتی فراهم کرده
است.

احتمال سختتر شدن موضع ایران
در مذاکرات هستهای

رابرت مالی نماینده ویژه ایاالت متحده برای ایران گفته است نمیدانند که ایران
عالقمند برگشت به اجرای کامل تعهداتش در معاملۀ هستهای سال  ۲۰۱۵است
یا نه .مالی روز سهشــنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که واشــنگتن نگران است
که ایران موضع سختتر در مذاکرات برای احیای معامله بگیرد .دونالد ترامپ،
رئیس جمهور پیشــین ایاالت متحده در ســال  ۲۰۱۸آن کشور را از این معامله
بیرون و تحریمهای شــدید را بر ایران وضع کرد .ایــران هم به گونۀ تدریجی از
عملی کردن تعهداتش در معامله دســت کشید .ســپس واشنگتن و تهران شش
دور گفتگوهای غیر مســتقیم را برای احیای این معاملــه در ویانا انجام دادند،
اما پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری ابراهیم رئیســی در ایران مذاکرات
متوقف شد.

ثبت  ۷۰۹مورد جدید همهگیری کرونا در ایران

ایران با ثبت  ۷۰۹مورد مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا در یک شبانه
روز ،رکورد جدیــد را در حالی رقم زد که این کشــور در حال حاضر با
گسترش نوع دلتای این همهگیری درگیر است.
خبرگزاری دولتی ایســنا با نشــر گزارش وزارت صحت ایران خبر داد که
این کشــور در یک شــبانه روز  ۴۱هزار مورد جدید ویروس کرونا را هم
ثبت کرده که نشان دهنده گسترش ســریع نوع دلتا و همچنین روند کند
واکسیناسیون ضد این ویروس است.
در میان جمعیت  ۸۳میلیونی ایران تا کنون کمتر از ده درصد مردم دو دوز
واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرده است.
مقامهــای ایرانی برای جلوگیری از گســترش ویــروس کرونا ،برخی از
محدودیتهای دو هفتهای را از ســر گرفته اند که براساس آن رفت و آمد
بین شهرهای ایران تا  ۲۷اگست ممنوع اعالم شده است.

توافقنامه همکاری نظامی عربستان و روسیه

روسیه بیش از پنجصد شهروندش را از افغانستان بیرون میکند
روســیه برای انتقال بیش از پنجصد شهروند آن کشــور از افغانستان از
چهار طیارۀ نظامی باربری استفاده میکند.
این را شــبکههای خبری روســیه به نقل از وزارت دفاع آن کشور امروز
چهارشنبه (سوم سنبله) گزارش دادند.
گفته شــده است که شــهروندان دیگر کشورهای عضو ســازمان پیمان
امنیت جمعی و اوکراین نیز توسط این طیارهها منتقل خواهند شد.
طالبان گفته اند که روند انتقال تمامی شــهروندان خارجی باید پیش از
 ۳۱آگست تمام شود.

