روزنامه ملی

په پکتیکا کې د علماو شورا جوړه شوه
د پکتیکا د علماوو شــورا له  ۲۰عالمانو جوړه ده چې کار یې رسما پیل کړ.
د باختر آژنس د خبر له مخې د پکتیکا له مرکز او ولســوالیو څخه د علماوو منتخبه شــورا جوړه شــوه چې په دې شورا کې
 ۲۰عالمانو موجود دي .یادې شــورا ترمنځ ټاکنې وشــوې چې هر کس ته یې خپل مسوولیت وسپاره چې په همدې اساس به
خپلې چار مخته وړي.
شــیخ الحدیث مولوي عبدالقدوس د شورا رئیس ،شــیخ الحدیث مولوي محب الله د شورا مرستیال ،مولوي عبدالرحمن
خواجه مالي او اداري او  ۱۷نور د شــورا د غړو په توګه وپېژندل شــول .یاده شــورا د آمیر المؤمنین د ځانګړي حکم په اساس
جوړه او د نظام سره په ګډه مشوره او مشکالتو ته به رسیده ګي کوي .د یادونې وړ ده چې د ټولو ولسوالیو د علماوو او مشرانو
په خوشه شل تنه وټاکل شول.

منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی

مؤسس :غالم محی الدین انیس
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پایان یک منازعه قومی
چهل ساله در پروان

سفارت افغانستان در مسکو به دیپلوماتهای
امارت اسالمی تحویل داده شد

مســئوالن در وزارت خارجــه
میگویند که ســفارت افغانستان
در مســکو بــه دیپلوماتهــای

اعزامی امارت اسالمی افغانستان
تحویل داده شده است.
به گــزارش خبرگزاری جمهور؛

سخنانیس

کشور های همسایه ،منطقه و
جهان افغانستان را در امر محو
خشخاش یاری رسانند
موادمخدر یکی از معضــات اصلى و جدی جامعۀ
بشرى است ،که ابعاد وسیع عوارض ناشی از مصرف
آن،نه تنها ازلحاظ دینی وشــرعی حرام بوده وانســان
اســتعمال کننــده گناهکار اســت  ،بلکــه زندگی
جسمی و روانی فرد معتاد به این ماده افیونی ،همچنان
خانــواده ،فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع را نیز به شــدت
متاثر و متضرر می سازد ،زیرا مواد مخدر ،شامل همه
ترکيبات و مشتقاتی اســت که کارکرد و فعالیت مغز و
شعوررا تغییر میدهد.،
بیــش از چهار دهه جنــگ و ناامنی و نبــود نظم و عدم
تطبیق قانون در افغانستان از یکسو واز جانب دیگر تجاوز
بیشرمانه امریکا وشرکای آن به افغانستان در دو دهه اخیر؛
نه تنها بستر مناسبی را برای کشت ،تولید و تجارت مواد
مخدر فراهم کرد ،بلکه بالی خانمانسوز اعتیاد به تریاک
و مواد مخدر را نیز در میان مردم بطور روزافزون گسترش
داده و هم اکنون صدها هزار شهروند این کشور اعم از زن
و مرد بخصوص قشر جوان در سراسر مملکت ،سرمایه
های حیات شــانرا در آتش اعتیاد ،خاکستر می کنند که
نمونه های بارز آن را در شــهر ها وبــه ویژه پایتخت نیز
مشاهده می کنیم.
صفحه 2

عبدالقهــار بلخــی ســخنگوی
امارت اســامی ( 20حمل) در
صفحه تویترش نوشــته»:وزارت
امــور خارجــه ا.ا.ا از دولــت
فدراسیون روســیه به دلیل اعتبار
بخشیدن به دیپلوماتهای افغان
و تسهیل نقش سفارت افغانستان
در تامین روابــط دوجانبه و ارایه
خدمات به موقع به شــهروندان
خويش در روســیه ،تشکری می
کند».
او نوشــته »:امارت اســامی
افغانســتان به عنــوان حکومت
قانونی افغانســتان ،ایــن حق را
دارد تا مدیریــت نمایندگیهای

سیاسی افغانســتان در خارج از
کشــور را به عهده گیرد و به طور
مســووالنه با جهان تعامل داشته
باشد».
پیــش از این امیر خــان متقی
سرپرست وزارت خارجه امارت
اســامی در حاشــیه نشســتی
وزیــران خارجــه کشــورهای
همســایه افغانســتان در چین به
خبرنگاران گفته بــود که چین با
حضور دیپلوماتهای حکومت
امارت اســامی در آن کشــور
موافقت کرده است ،اما مقامهای
چینی تاکنــون در این باره چیزی
نگفتهاند.

امنیت در پنجشیر تامین است و کدام نگرانی وجود ندارد

توربینهایسهگانه
بندبرقنساجیافغان
پلخمریفعالشد
توربین های ســه گانه بند برق نساجی
افغان پلخمری فعال شد وآماده تولید برق
درفصل آب خیزی است.
این مطلــب را مال وزیــر اکبر اونیس؛
رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری به
آژانس باختربیان داشــت و گفت که بند
برق نساجی افغان پلخمری دارای سه پایه
توربین تولید برق اســت که شش ماه قبل
نسبت استهالک ازفعالیت بازمانده بود۰
وی گفت که امسال بافعال شدن توربین
های بند برق نســاجی وآغــاز فصل آب
خیزی برق مورد نیاز۱۵۰۰تن ازمشترکین
بند برق نساجی تامین خواهد شد.
وی افــزود :پــس ازپیــروزی امارت
اسالمی کارترمیمات توربین ها آغاز که
درنتیجه دوپایه آن ازجمله صفحه 2

امنیت در سرتاســر پنجشیر تامین است
و هیچ گونه نگرانی در این مورد احســاس
نمیشود.
موالنا نصر الله ملک زاده رییس اطالعات
و فرهنــگ پنجشــیربه خبرنگارآژانــس
باخترگفت کــه قطعات نظامــی و دفاعی
در هفت ولســوالی و بازارک مرکز پنجشیر
حضــور فعال دارند و هیچ گونه مشــکلی
از ناحیــه امنیت در این والیت احســاس
نمیشود.

بهره برداری از دو پروژه آبرسانی
در جوزجان
کار ساختمان دو پروژۀ آب رسانی در ولسوالی
فیض آباد و شهر شبرغان جوزجان تکمیل شد و به
بهره برداری سپرده شد.
مولوی اســدالله حمزه ،رییس احیا وانکشاف
دهات جوزجان به خبرنگارآژانس باخترگفت که
کار ساختمان این دو پروژۀ آبرسانی در مکتب تنکه
حسن تابین شهر شبرغان و قریه بیزگک ولسوالی
فیض آباد آن والیت تکمیل شــد و به بهره برداری
ســپرده شد .به گفتۀ وی ،این پروژه ها به هزینۀ نه
میلیون افغانی به کمک مالی دفتر یونیســف و ده
فیصد ســهم مردم درمدت شش ماه تکمیل شده

ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر

صفحه3

ځوانان دیوی ټولنې لوې قوت او معنوی شتمنی ده
معرفی مختصری از والیت سمنگان
کار آغاز کرد .مراســم معرفی
معین مســلکی وزارت عدلیه
با تالوت آیاتی چنــد از قران
مجید آغاز شد .شیخ الحدیث
مولوی عبدالحکیم شــرعی،
سرپرســت وزارت عدلیه در
این مراســم مقرری ،تغییر و
تبدیل در نظام را یک امر عادی

است که شــامل دو ذخیرۀ آب آهن کانکریتی با
نصب ســولرپمپ و یک حلقه چاه آب است که
از مزایای آن  660خانــواده و 2480دانش آموز
مستفید می شوند.

د سلما بند درېم
ټوربين بیا فعاله شو

 4مخ

صفحه5

معین مسلکی وزارت عدلیه معرفی شد
شــیخ عبدالکریم حیدر که
از ســوی مقام رهبری امارت
اســامی بــه حیــث معین
مســلکی وزارت عدلیه تعیین
گردیده ،طی مراسمی با حضور
سرپرســت وزارت عدلیــه،
رییســان و دیگر مســووالن
ایــن وزارت معرفی شــد و به

به یک منازعه قومی چهل
ســاله در ولســوالی ســرخ
پارســای والیت پروان پایان
داده شد.
به گزارش آژانس باختر،این

منازعه قومی که از  ۴۰ســال
به این ســو ادامه داشت و در
آن ۱۵۰تن قربانی داده بودند
با پا در میانــی والی پروان،
مســووالن ولســوالی هــای

سرخ پارســا ،سیاگرد و علما
حل شد وطرفین تن به صلح
داد.
در گردهمایــی که به همین
منظور راه اندازی شــده بود،
در آن مولــوی عبیدالله امین
زاده والی پروان ،ولســواالن
ولســوالی های سرخ پارسا،
ســیاگرد ،علما و صد ها تن
از متنفذیــن محل اشــتراک
داشتند.
عبدالمحمــد ،انــار گل
وعبدالدیان سردسته های سه
گروه اند که چهل سال به این
سو در قریه
صفحه 2

و اصل حکومتداری خواند
و بــرای معین مســلکی این
وزارت موفقیت استدعا نمود.
وی با اشاره به پیروزی امارت
اسالمی و پایان اشغال تصریح
کرد که اکنــون فریضه همه ما
حفظ نظام اسالمی است.
صفحه 2

د برېښنا شرکت د سلما بند
د درېیم توربین د فعالولو خبر
ورکړ.
د باخترآژانــس د خبرلــه
مخې؛ برېښنا شرکت پرون د
يوې خبرپاڼې په خپرولو سره
لیکلــي ،چې د دغه شــرکت
تخنیکي ټیم لــه خپلو هڅو
وروســته د ســلما بند درېیم

توربین بیا فعال کړ.
په خبرپاڼه کې راغلي ،چې
د سلما بند د درېيم توربين په
فعالېدو سره د دغه بند برېښنا
بېرته عادي حالت ته ګرځېدلې
ده.
ویل کېــږي چې د ســلما
بند درې توربینونــه تر ۳۰۰
میګاواټه زیاته برېښنا تولیدوي.

وی افــزود کــه قومندانــان نظامــی و
مجاهدین در تمام ساحات پنجشیر مستقر
استند وشــب روزمصروف تامین امنیت
شهروندان در این والیت می باشند.
ملک زاده گفت که تمــام ادارات محلی
در بازارک مرکز پنجشــیر و هفت ولسوالی
آن والیت فعال اســت ،کارمندان وکارکنان
ً
ایــن ادارات در فضای کامــا امن روزمره
مصروف پیش برد امور کاری شان استند.
صفحه 2
وی گفت

په بلخ او غور کې سلګونو
کورنیو مرسته ترالسه کړه

د افغاني سرې میاشــتې ټولنې پرون په بلخ
او غور کې پر ۱۳۰۰اړمنو کورنیو د مرســتو د
وېش خبر ورکړ.
دغې ادارې پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو
سر ویلي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د
بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې پر ۵۰۰اړمنو
کورنیو خوراکي توکي وېشلي دي
په دغو مرستو کې اوړه ،وریجې ،بوره عدس
او لوبیا شامل دي.
د یو بل خبرله مخې ،افغاني ســرې میاشتې
ټولنــې د غور په دولت یار ولســوالۍ کې هم
پــر ۸۰۰بې وزلــو او زیانمنو شــویو کورنیو
خوراکي توکي او جامې وېشلې دي.
په دغو مرســتوکې اوړه ،مکروني شــیدې،
مالګه ،لوبیا ،نخــود ،رب ،دالنخود ،وریجې
او ژمنۍ جامې شــاملې دي چې پر بې وزلو
کورنیو ووېشل شوې.
تېره اوونۍ هم د افغانۍ سرې میاشتې ټولنې
په بلخ او بدخشــان کې پر ۱۰۰۰اړو کورنیو
د بشردوستانه مرستو د وېشلو خبر ورکړی و.
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بدرفتاری با مهاجرین افغان
در ایران باید پایان بیابد

گفتــه هــا و عملکــرد منابــع
دیپلماتیــک و نهاد های امنیتی ایران
در برابرمهاجــران افغــان متضاد و
ناهماهنگ اســت در وجــود چنین
یــک ناهماهنگی ما نمــی توانیم به
یک تعریــف جامع حقوقی در مورد
مهاجران افغان در آن کشور برسیم .
مبصــر آژانس باختر می نگارد؛ به
تعقیب حادثه حرم رضوی در شــهر
مشــهد ایــران ٬مهاجــران افغان در
تمامی ایران دچار مشکل اند و مورد
آزار و اذیت قرار گرفته اند.
با آن که تاکنون در مورد عامل این
حادثه معلومات ارائه شده محدود و
ناکافی است و انگیزه این قتل هم به
گونه یی دقیق بیان نشــده است مگر
به اصطالح مردم ما ٬خســته در پای
افغان ها شکسته است و باید میلیون
ها افغان که در ایران به عنوان مهاجر
زندگی می کنند ٬بــاج عملکرد یک
شخص را بپردازند.
بــه دنبال ایــن حادثه برخــورد با
مهاجران افغــان در ایران تغییر کلی
داشته اســت و هر ایرانی این تصور
را دارد که هر افغان مســوول حادثه
حرم رضوی اســت ٬با آن که مسئله
آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران٬
ســابقه طوالنی دارد و هــر نظام که
در افغانســتان حاکم شده و هر نظام
که در ایران به میان آمده اســت غور
جدی به این مســئله نکرده اند ٬مگر

اتقاقــات اخیــر در برابــر مهاجران
افغــان در ایران ،از ابعــاد مختلف
مورد بحث اســت و حتــا می توان
گفت کــه جنایــت ســازمان یافته
دربرابر مهاجران افغان درآن کشــور
در حال شکل گرفتن است.
ویدیوهایــی کــه بهتــازه گــی
همگانی شــده اســت حکایه از بد
رفتاری٬شــکنجه و تحقیر مهاجران
را نشــان میدهد کــه در آن نه تنها
نیروهای مــرزی و انتظامــی ایران
دخیل اند بل مســووالن شهر داری
و حتا مــردم عوام آن کشــور نیز در
این کار زار زشــت و ناهنجار دخیل
اند ٬به گونه که حتــا بر زن و کودک
مهاجر رحم نمی شــود و نیروهای
انتظامی از تحقیر و زشــت های که
با مهاجران افغان می شود با افتخار
فلم مــی گیرنــد و خود در شــبکه
های اجتماعی نشــر مــی کنند ٬حتا
در زشــتی و ناهنجاری که در برابر
مجهاجــران افغان صورت می گیرد٬
بعضــا مقام هــای ایرانی بخصوص
مســووالن محلی والیــت های آن
کشــور هم دخیــل اند ٬بــاری این
مسووالن از ایرانی ها خواسته اند که
به افغان هــا کار ندهند و خانه های
شان را به اجاره ندهند ٬حتا برای این
کار جریمه های گزاف را تعین کرده
اند.
همان گونه که گفته شــد ٬شکنجه

مهاجــران افغــان در ایران ســابقه
طوالنــی دارد که به گذشــته ها بر
میگردد مگر حاال جدی تر شــده و
حتا گفته می توانیم از دایره اخالق و
فرهنگ بیرون شده است ٬نیروهای
انتظامی ایــران روزانه هزاران افغان
را از شــهر های مختلف آن کشور
جمع آوری می کنــد و آنان را الی
انتقــال و رد مــرز ٬در توقیف خانه
های نهایت تنگ و کثیف نگهداری
می کند ٬آنانی کــه از ایران رد مرز
شده اند روایت های زشت از آغاز
ســفر به ایران الی بازگشــت مجدد
به کشــور دارنــد که مایه تاســف
است.
بــا وجود چنیــن ناهنجــاری ها٬
خالف ورزی و بــدی ها که در حق
مردم ما از ســوی کشــور همســایه
صورت می گیرد ٬مسووالن سیاسی
و دپیلماتیک ایران حرف های دارند
که نشــان می دهــد وضعیت افغان
های مهاجر در آن کشور گل و گلزار
است.
علی بهادری جهرمی ،ســخنگوی
دولــت ایــران روز پنج شــنبه(۱۸
حمل) در یک نشســت خبری گفت
«ایران میزبان خوبی برای مهاجران
افغانســتانی بوده و هرچند کشور ها
و نهاد هــای کمک کننده به وظایف
خــود در حمایــت از پناهنــدگان
افغانستان در ایران عمل نکرده ،اما

پایان یک منازعه قومی ...
وندی دره پارســا باهم درگیر بودند
گفتند که در ایــن منازعه طرفین ۱۵۰
تن از اقارب شان را از دست داده اند .
آنان از کارهای گذشــته شان ندامت
کردنــد و تن به صلــح دادند همدیگر
را پس از  ۴۰ســال در آغوش گرفتند
ومتعهــد شــدند کــه پــس از این به
هیچ طرف آســیبی نخواهند رســاند
وبرادروار زندگی خواهند کرد.
مولــوی عبیداللــه امیــن زاده والی
پروان بــا توصیــه خیر بــرای طرفین
منازعــه گفت که صلح بــه خیر تمام
مسلمانان است وســبب رفاه آنان در
جان و مال می شــود واز سوی هم تن
دادن به صلح از اساســات دین مبین
اسالم است.اکرم
توربین های سه گانه...
توربین هاینمبــر ۱ونمبر ۲آن ترمیم
وتوربیــن نمبــر۳آن که تحــت ترمیم
قرارداشــت نیزاکنون تکمیــل وآماده
بهره برداری گردیده است۰
مالاونیــس با آنکــه ظرفیت تولیدی
هرتوربیــن را()1،8میگاوات وظرفیت

مجموعــی هرســه توربیــن را()۴،۶
میگاوات برق وانمــود کرد وگفت که
ازآن درتنویر 1500منزل رهایشــی و
دکان ها استفاده به عمل می آید.
رییــس دســتگاه نســاجی افغــان
پلخمــری عوایــد ســال گذشــته آن
دستگاه راکه برخاســته ازجمع آوری
کرایــه جایدادها جمــع آوری صرفیه
برق می باشــد ،ســی وهفت میلیون
و ششــصد وهژده هزارافغانی وانمود
ساخت.
معین مسلکی...
شــیخ صاحب افزود که شرط اصلی
برای حفظ نظام ،اطاعت است و یکی
از عوامل شکســت نظام قبلی نیز عدم
اطاعت بود.
شــیخ عبدالکریــم حیــدر ،معیــن
مســلکی وزارت عدلیــه هــم در
ســخنرانیاش تاکید کرد که جهاد 20
ســال گذشــته بزرگترین افتخار است
و مهم نیســت کــه اکنون چه کســی
چه موقف رســمی دارد .او با اشــاره
به اشــغال  20ســاله افغانستان تاکید
کرد که این اشــغال در تاریخ ســابقه

نداشت چون قدرتمندترین کشورهای
جهان همزمان افغانســتان را اشــغال
کردند و شکست این ابرقدرتها توسط
مجاهدیــن نیــز بیســابقه بــود که به
نصرت الله متعال صورت گرفت.
شــیخ عبدالکریم حیدر که به حیث
معین مســلکی وزارت عدلیــه تعیین
گردیــده پیش از این بــه حیث معاون
والی هــرات ،معاون والــی بادغیس
و عضــو هیأت مذاکــره کننده امارت
اسالمی در دوحه کار کردهاست.
امنیت در پنجشیر تامین...
مســووالن ملکی ونظامی پنجشیربا
حضور فعال شان درکنار تامین امنیت
شــهروندان روزانه با طــرح و برنامه
های از قبل پیش بینی شــده شــان در
راستای بازســازی و نو سازی در این
والیت نیز مصروف کار اند.
موالنــا ملــک زاده گفــت کــه به
شــهروندان پنجشــیر اطمینان میدهد
کــه در جهــت تامین امنیــت آنان از
هیچ نوع تالش کوتاهی نخواهند کرد
و از این ناحیه کدام تشویشــی نداشته
باشند .

ادامه سخن انیس...

کشور های همسایه ،منطقه...
دولت و جمهوری اســامی منتظر
تکالیف بین المللی نمانده اســت و
تا زمان که مهاجران عزیز مهمان ما
اســتند ،حمایتها از آنان همچنان
ادامهدارد».
ایــن در حالی اســت کــه در یک
رویکرد مثبت ،سید ابراهیم رییسی،
رییس جمهوری اســامی ایران ،در
سفر به والیت خراسان رضوی و شهر
مشــهد ،بر احساس مســوولیت در
برابر وضعیت مهاجرین افغانســتان
و حل مشــکالت آنها تأکید کرده،
دستور ایجاد سازمان ملی مهاجرت
برای رسیدگی یکپارچه به وضعیت
این مهاجــران را داد ٬حمایت لفظی
از مهاجــران افغان در ایران در اینجا
خاتمه نمی یابد ٬بــه تعقیب حادثه
اسفبار حرم رضوی در مشهد ایران٬
احمد وحیدی؛ وزیر امور داخله آن
کشــور تصریح کرد که دشمن سعی
دارد از اختالفــات قومی مذهبی در
بین ملتهای دوســت استفاده کند
که این اقدام راه به جایی نخواهد برد٬
ایران و افغانســتان یک ملت استند
که از ریشه و ســابقه تمدنی مشترک
برخوردار اند .دشــمنان همواره در
تالش انــد ایران هراســی بین مردم
افغانستان و افغانســتان هراسی بین
مردم ایــران را رواج دهند که موفق
نخواهند شد.
این گونــه گفتــه و تصامیم دلگرم
کننده اســت مگر آخر کار نیســت٬
مشکل در این است که میان مسووالن
نهــاد هــای سیاســی ٬دیپلماتیک و
اجرایی و نیروهای انتظامی و حتا
شهر داری های آن کشور هماهنگی
وجود ندارد ٬یکــی مهاجر افغان را
مهمان خطاب میدارد ٬دیگری تحقیر
می کند.
واقعیت این اســت کــه گفته ها و
عملکــرد منابع دیپلماتیــک و نهاد
های امنیتی ایــران در برابرمهاجران
افغان متضاد و ناهماهنگ اســت در
وجود چنین یک ناهماهنگی ما نمی
توانیم بــه یک تعریف جامع حقوقی
در مــورد مهاجــران افغــان در آن
کشور برسیم نیاز است که حکومت
افغانستان هم برای حفاظت از اتباع
خود داخل اقدام شــود و هر اقدامی
را برای خود محفوظ بداند.
د زابل نظامي او ملکی...
خــو د دې آمریــت اداري او مالــي
مدیر شــیرمحمد وايي :د شهیدانو او
معلولینو ادارې چې څوک تثبیت کړي
هغه که نظامــي وي او که ملکي دوی
یې حقوق پر وخت ورکوي.
شــیرمحمد وویــل د  ٦٠٠نظامي
او ملکي معلولینــو حقوق يې د دوی
بانکي حســابونو ته جمــع کړي او د
پاتــې نــورو شــهیدانو او معلولینو پر
حقوقــو کار جریان لري او ډېر ژر به د
دوی حقوق هم ورکړل شي.
پرداخت هزینه ...
نقاط ایــن والیت ســرکها را اعمار
کننــد و با همکاری مردم چالشــهای
موجود را برطرف کنند.
باشــندگان غور در ســال جاری در
بازســازی مســیر هرات – غــور هم
هزینههــای کمکی به ریاســت فواید
عامه غور کرده است.
تا کنون شماری زیادی از مسیرهای
رفت و آمد در غــور با همکاری مردم
و امارت اســامی به صورت نســبتا
اساسی بازسازی شده است.

ازاینرواســام عزیز ،عقل را گوهری می داند که همه رفتارهای
ّ
جذابیت سوق می دهد؛
فردی و اجتماعی انسان را به تعادل و
روی این اساس برای آن ،ارزش فراوانی قائل است و حتی قبولی
عبادت را با عقل می سنجد.
ّ
مواد مخدر در کل مواد نشــه آور  ،بدون تردید جســم و جان
راضعیف وناتوان می سازد ،اراده و غیرت را تضعیف می نماید
و آدمی را به مرگ زودرس گرفتار می کند ،همه ما شاهد هستیم
ّ
که جوانان سالم و با نشــاط ما پس ازاستفاده مواد مخدر قیافه
آنها به تحلیل رفته  ،اندام شان پژمرده شده ،صورت شان تیره و
رنگ پریده و هیکلی الغر نصیب شان شده است .اگر سوداگران
نابودی و قاچاق چیان ســامتی وآنانی که از ترقی وپیشــرفت
جوانان افغانســتان هراس داشــتند ودر پی نابودی این جوانان
بودند  ،بایســت اندکی با وجدانشان درگیر می شدند وبخاطر
انباشتن ثروت دنیا ،فرزندان معصوم ونا آگاه جامعه ما را به این
وضعیت فالکت بار نمی رســاندند  ،پس بدانند که هر عملی
را عکس العملی و هر کنشی را واکنشی در دنیا وآخرت است.
خداوند ســبحان مى فرمايدترجمه ( :آنهائيكه پيامبر را پيروى
مى كنند كه نام او را در نــزد خود هم در تورات وهم در انجيل
نوشته مى يابند،ايشانرا به معروف يعنى پسنديده امر مى كند و
ايشان را از منكر يعنى ناپسند باز مى دارد ،وبراى شان چيزهاى
پاك را حالل مى گرداند و براى شــان چيزهاى پليد را حرام مى
ســازد وبارهاى سنگين شــان و طوقى را كه برگردن شان است
برمى دارد).
علم ا ازآيه مباركه فوق اين اصل مســلم را استنباط نموده اند كه
هر چيز خوب و پاكيزه مباح وهر چيزپليد و خبيث حرام مى با
شد .پس اگر ما مواد مخدر را زير اين اصل قرار دهيم آيا انسان
عاقل وهوشــيار چنين خواهد گفت كه اين مواد مخدر خوب
و پاك و مباح اســت ؟ گمان نكنم كه شــخصى چنين بگويد،
بلكه همه مردمان عاقل متفق به پليدى و حرام بودن مواد مخدر
هستند چون ضررها وزيانهاى بى شمار در آن نهفته است كه به
همه هويدا و آشكار است.
همچنــان در جاى ديگــری خداونــد عزوجل مــى فرمايد
ترجمه(:از تو در باره شراب و قمار مى پرسند ،بگو در آنها براى
مردم گناه بزرگ و منفعت هاى است ،و گناه آن از نفع آن بزرگتر
است).
خداوند در ســورة المائدة در اية  ٩١مى فرمايد ،ترجمه (:أى
مومنان! شــراب  ،قمار ،ســنگ هاى نصب شده براى پرستش
و بخت آزمائى به وســيله تيرها ،پليد اســت از كردار شيطان،
بنابراين از آن دورى كنيد تا با شــد كه رستگار شويد،بى گمان
شيطان مى خواهد تا به وسيله شراب و قمار دشمنى و نفرت را
در ميان شــما ايجاد كند و شــما را از ذكر خداوند و از نماز باز
دارد،پس آيا شما ازين اعمال نا شايسته اجتناب نمي كنيد؟!).
در آيــات فوق كه خداوند شــراب را به تدريج برانســان حرام
قرارداده ،زيان هاى گونه گون آنرا نيز بيان نموده است و كلمه (
خمر) يعني شــراب به معناى پنهان و پوشش مى باشد(عقل را
مى پوشاند) پس همين خواص بلكه باالتر از آن در مواد مخدر
وجود دارد.
 مواد مخدر نیزمانند شراب مسلمان را از ذكر خداوندعزوجلو نماز باز مى دارد  ،سستى ،كسالت و ضعف را به بار می آورد.
ازاینرونه تنها اســتعمال آن  ،بلکه کشت وتجارت مواد مخدر
نیز حرام اســت  ،زيرا ضرر و زيان آن باالى فرد و جامعه بطور
مستقيم تاثير مى نمايد.
پس هر آنچیزی را كه خداوند حرام دانسته  ،خريد و فروش آن
را منع نموده ،بدیهی اســت كه تجارت مواد مخدر نيز داخل
اين حكم است و پس واضح مى شود كه تجارت بامواد مخدر
و بدست آوردن فايدهً بوسیله آن ،حرام است،
روی این اساس اخیرا امارت اسالمی در مورد ممنوعیت کشت
کوکنار(خشخاش) و هر گونه مواد نشهآور دیگر فرمانی را صادر
کــرده که در آن آمد ،به تمام هموطنان خبر داده میشــود که از
تاریخ صدور این فرمان کشــت کوکنار( خشــخاش) در تمام
کشور به گونه مطلق منع است ،پس از این هیچکسی نمیتواند
این بته را کشت کند.
اگر خدای نخواســته کسی تخلف کرد ،کشــت او از بین برده
میشود و با متخلفان از روی شریعت اسالمی برخورد صورت
میگیرد.
همچنان در سراسر کشور اســتعمال و انتقال ،خرید و فروش،
تجارت ،واردات و صادرات و کارخانههای تولید هر گونه مواد
نشهآور مانند شراب ،هیروئین ،شیشه ،تابلیت (کا) و چرس نیز
به گونه جدی ممنوع اســت  ،همچنان در این فرمان به صورت
واضح بیان شده که تعمیل این فرمان الزمی است ،اگر هر کسی
تخلف کند از ســوی اداره عدلی و قضایی افغانستان تعقیب و
مجازات میشود.
روی این اساس گفته می توانیم که نه تنها كشت  ،زراعت وتولید
مواد مخدر  ،بلکه تجــارت و ترافیک آن نیز ناجايز وحرام مى
باشــد چون اين كار باعث ترويج مواد مخدر بين اقشار جامعه
شــده در نتيجه خشــم و غضب خداوند (ج)را ببار مى آورد و
درعين وقت كسي كه آنرا كشت مى نمايد به مبتال شدن و معتاد
شــدن و رواج يافتن اين مواد مهلك در بين مردم رضايت دارد ،
معلوم است رضايت و خشنودى در گناه ،گناه شمرده مى شود.
ً
بناء حاال که رهبری امارت ا سالمی افغانستان با یک اقدام نیک
وبی پیشینه  ،کشــت  ،تولید ،ترافیک  ،قاچاق و استعمال مواد
نشه آور به ویژه مواد مخدر را به گونه جدی ممنوع اعالن نموده
 ،بایست کشور های همسایه  ،منطقه وجهان که از اضرار این
ماده افیونی وکشــنده نیز آسیب پذیر هستند  ،حکومت ومردم
افغانستان را در راستای کشت بدیل خشخاش  ،میکانیزه ساختن
زراعت  ،ســدنمودن اب های جــاری  ،بازار یابی محصوالت
زراعتــی و ...همکاری جدی نمایند تا باشــد که زارعان ما هم
متضرر نشوند.
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افغانان د پردي پالو
واکمنانو زغم نه لري

ممنوعیت کشت و
قاچاق مواد مخدر
فرماناخیرامیرالمومنیندرموردممنوعیتکشتکوکناروهر
گونه مواد نشهآور پاسخ به آن ناهنجاری های است که افغانستان
از رهگذر تولید و قاچاق مواد مخدر متحمل شده است.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ شــیخ الحدیث و التفســیر
امیرالمؤمنین هبة الله اخندزاده روز گذشــته فرمانی را در مورد
ممنوعیت کشــت کوکنار و قاچاق موادمخدر در کشور صادر
کرد ،بر اساس این فرمان ،کشت کوکنار در تمام افغانستان به طور
مطلقمنعمیشود.
این ممنوعیت از تاریخ صدور این فرمان اســت و اگر کسی
تخلف کند کشــت او از بین برده و با متخلف از روی شریعت
ی گیرد.
اسالمی برخورد صورت م 
همچنین امیر المومنین ،اســتعمال ،انتقال ،خرید و فروش،
نشهآور مثل
واردات و صادرات و کارخانههای تولید هرگونه مواد ً
شراب ،هیروئین ،شیشه ،تابلیت کا ،چرس و ...را جدا منع کرده
است.
این فرمان درســت زمانی صادر می شود که شمار معتادان به
مواد مخدردر کشور رو به افزایش است ،بی قانونی و فساد در نظام
های گذشته باعث شده بود که بیشتری از زارعان به کشت کوکنار
رو آورند و قاچاق مواد مخدر به کسب پر در آمد برای شماری از
ماموران بلند رتبه نظام گذشته و قوماندان های پیشین مبدل شده
بود تا سرحد که افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح
جهان مقام اول را داشت.
در کنــار آن که بخش اعظمی از مواد مخدر تولید شــده در
افغانستان به کشور های بیرونی صادر می شد،حجم مصرف
داخلی انواع مواد مخدر و نشهآور در داخل کشور نیز بیشتر شده
بود و موجودیت هزاران معتاد در جاده های کابل و شــهر های
دیگر ،هویت زشت اجتماعی را در کشور خلق کرده بود.
جامعه جهانی همیشــه ازحجم بلند تولیدمــواد مخدر در
افغانستان شاکی بود و این زشتی در مجامع بین المللی به رخ
مردمافغانستانکشیدهمیشد.
باآنکهکشورهایدیگرمانندبرما،الوس،کلمبیا،مکسیکو...
هم در ردیف کشور های عمده تولید کننده و صادر کننده مواد
مخدر در جهان اند ،مگر شــماری از کشــور و نهاد های بین
المللی به هدف هویت ســتیزی افغانان ،بیشتر از افغانستان به
عنوان کشور اول تولید کننده مواد مخدر یاد کردند.
مگر فرمان اخیر امیر المومنین پاسخ به تمامی ناهنجاری ها
و زشتی های است که به آدرس مردم افغانستان یاد می شد و در
عین حال اولین حرکــت برای ایجاد یک جامعه مصون از مواد
مخدر درکشور است که بدون شک با استقبال پر حرارت مردم
افغانستانمواجهشدهاست.
مســئوالن نظام با صدور فرمان اخیر امیر المومنین راه مقابله
با زشــت ترین پدیده اجتماعی را که تولید و کشت مواد مخدر
درکشور است در پیش گرفته اند و به یقین که در این جنگ مقدس
پیروزخواهندشد.
مگر مسایل دیگری هم است که باید جامعه جهانی آن را مد
نظر داشته باشند ،کشت و تولید مواد مخدر ابعاد پیچیده دارد که
تنها در افغانستان خالصه نمی شود ،شاید افغانستان اولین تولید
کننده مواد مخدر در جهان باشــد ،مگر تولید کننده مواد ممد
کیمیاوی که از آن در تولید انواع مواد مخدر کار گرفته می شود،
نیست ،این مواد به گونه یی قاچاق وارد افغانستان می شود ،این
مواد برعالوه کشورهای همسایه افغانستان ،از دیگر کشور های
آسیایی ،اروپا و حتا امریکا به افغانستان آورده می شود ،جامعه
جهانی باید در جلوگیری از قاچاق این گونه مواد به افغانســتان
جلوگیریکنند.
مسئله دیگر ،تقاضای بازار های بین المللی برای دریافت مواد
مخدر اســت ،کشور های که زیاد انتقاد می کنند که انواع مواد
مخدر از افغانستان به کشور های شان قاچاق می شود ،خود باید
در کاهش تقاضا داخل اقدام شوند ،اگر تقاضا نباشد ،تولید خود
به خود کاهش پیدا می کند.
زارع و کشاورز افغان ،تنها کوکنار کشت می کنند ،مگر این مواد
در نقاط صفری سرحدات در پاکستان و ایران به هیرویین و انواع
دیگر مواد مخدر مبدل می شــود ،این کشورها هم باید به زعم
خود دربرابر تولید مواد مخدر گام بردارند.
مسئله دیگر ،مسئله ترانزیت مواد مخدر از افغانستان است،
این مواد تا ســرحدات کشور که می رســد جلوگیری از انتقال
آن ،مســئولیت نهاد های امنیتی افغانستان است مگر در بیرون
از افغانستان ،نیروهای امنیتی کشور های که مواد مخدر مسیر
ترانزیتی این کشور ها را طی می کنند ،چه می کنند که باآلخره
هیرویین تولید شده در افغانستان تا روسیه و اروپا و امریکا می
رسد ،بدون شک تبانی با شبکه های مافیایی وجود دارد که این
مواد در مسیر ترانزیتی با مشکل مواجه نمی شود ،کشور های که
خود را آسیب پذیر جا می زنند ،لطف کرده به بازسازی سیستم
امنیتی خود هم توجه کنند.
ً
قبال گفته شــده اســت که ارزش مواد مخدر قاچاق شده از
افغانستان در جهان تا پنجاه ملیارد دالر ارزش دارد در حالی که
تنها دو ملیارد دالر آن ،آنهم به گونه ناهماهنگ و غیر مستقیم وارد
اقتصاد غیر رسمی افغانستان می شود ،دیگر سهم شبکه های
استخباراتی کشور ذینفع و شبکه های مافیایی است ،نیازاست
که این کشــورها روی چگونگی کار و فعالیت ســازمان های
استخباراتیشانهمنظارتدقیقداشتهباشند.
باید اعتراف کرد که مسئله کشــت و قاچاق مواد مخدر یک
بحث پیچیده اســت که نیاز به هماهنگی جامعه جهانی دارد،
امارت اسالمی با صدور فرمان تازه یی امیرالمومنین مکلفیت
خود را تمام کرده است و حاال نوبت کشور های دیگر است که
دست به کار شوند .باختر

متین

په هېــواد راتپــل شــوي واکمنان
هيڅکلــه تــراوږد مهالــه د واکمني
جوګــه نه شــي کېــدالي ځکه چې
هغــوي د خلکو مالتړ څخه برخمن
نــه وي او په چاروکې داســي کړني
نه شــي ترســره کولي چې خپلواکه
او د خلکــو د هوســايني وړ وګرځي
همداوجهه ده چې د ولس غوښتنوته
ځــواب نه شــي ويلي او د بــاور له
مخي هم پــه هېواد والو کې ورځ تر
بلي ناهيلي راڅرګنديږي.
په هېواد کې تيرو شلو کلو راوښوده
چې پــردي پالــي که هــر څومره د
پوځي ځواک څخــه برخمن وي بيا
هم دستونزو ســره مل وي او نه شي
کولي چــې د خلکو زړونه ترالســه
کــړي .زمــوږ د هېواد ميړنــي او په
خپلواکــۍ ميــن اولــس د تاريخ په
اوږدوکــې د ژونــد ډيري لــوړي او
ژوري ليدلي او د ډيرو الس وهونکو
هېــواد و د الس وهني ســره مخامخ
شوي خو هري ســتونزي ته يي اوږه
ورکړي او د زغم او حوصلي ترڅنګ
يي د پردي پالــو واکمنانو په وړاندي
د مبارزي څخه الس نه دي اخيستي
او د ژونــد کړاونه يي تــر هغه ګاللي
چې بري يي ترالســه کړي .څرګنده
ده چې يو شــمير هېــواد ونه د خپلو
ګټو د خونديتوب له پــاره د بيال بيلو
الرو څخــه کار اخلي نه غواړي چې
افغانــان پــه خپلواکه توګــه د ژوند
چاري ســمبال کــړي او هېــواد د
کلونو کلونو وروسته پاتي والي څخه
وژغــوري .خــو اســامي امارت د
خپلي سرښــندونکې مبارزي په پايله
کې د نــړي ځبرځواکونو ته داســي
ماتي ورکړه چــې راتلونکو نســلونو
له پاره به د عبــرت درس ورګرځي.
اوس د خداي(ج) په مرسته هېواد د
پردي پالو لــه واکمني څخه ژغورل
شــوي او هغو پلمه ييــزو جګړو ته
غوڅ ځواب ويل شــوي کوم چې به
يو شــمير مافيايي کړيــو خپلو ګټو د
خونديتوب لــه پاره پــه کار اچولې
وي .ډاډه يو چې هېواد وال به د تيرو
شلو کلونو د ويشل شــويو واکمنانو
ناخوالي نه وي هيــري کړي ځکه د
واک مختلفي جزيري چې د فســاد
او ظلم پرمــټ يي د هېواد بيال بيلي
ســيمي کنترولولي اوس د اســامي

امارت د نه ســتړيکيدونکو مبارزو له
کبله له مينځــه تللي او په هېواد کې
يوه مرکزي واکمني رامنځ ته شــوي.
تمه ده چــې الس وهونکې هېواد ونه
د خپلــو الس وهونکو تجروبو څخه
زده کړه کړي وي او ددي وروســته د
اســامي امارت په وړانــدي د خپلو
الســپوڅو څخه په کار اخســتني د
منفــي تبيلغاتو څځــه الس واخلي
او د اســامي امارت ســره د تعامل
الر غــوره کړي .ځکه چې اســامي
امارت د ســوله ييز دريځ له مخي په
هېواد کې سراسري ســوله رامنځ ته
کــړي نه غواړي چې هېــواد يو ځل

ونه توانيږي چــې د جګړي له الري
امتياز ترالسه کړي او يو ويشل شوي
حکومت ته غاړه کښيږدی.
ښــه به وي چې واقعيتونو ته په کتو
سره نړيوال د وسله والو ډلو د جوړيدو
پرځاي د اسالمي امارت سره اړيکې
ټينګي کړي او هر ستونزه چې رامنځ
ته کېږي خبري وکړي .د افغانســتان
اســامي امارت د بهرنيو چارو وزير
چــې د چېن له خوا پــه چېن کې په
ســمه ييزه غونډه کې ګــډون درلود
ويلي :افغانســتان يــو اقتصاد محور
سياســي دريــځ لري .غــواړي چې
د نړيوالو ســره پر هر ســتونزه خبري

اسالمي امارت غوره ګڼي چې ديوه آزاد او خپلواک هېواد په

توګه د نړيوالو منل شويو اصولو له مخي دنورو هېوادو سره اړيکې
ټينګي او هغه انديښني چې د امنيتي پلوه رامنځ ته کېږي خبري

وکړي ترڅو دباور فضا رامنځ ته شي او دنړيوال امنيت له پاره داسي
ګامونه پورته شي چې د ډاډ وړ او دانديښنونه لري وي.

بيــا د پرديو په لمســون په جګړه کې
راښکېل شی ددي له پاره چې د الس
وهونکــو هېواد و د الس وهني المل
له مينځه والړ شــي اسالمي امارت
هڅــه وکړه چــې په بهر کــې د هغو
افغانانو ســره د اړيکــو د نيولوله پاره
ځانګړي کميســيون جوړ کړي ترڅو
هغه افغانان چې د هېواد ملي ګټو ته
ژمن او د پرديو په لمســون جګړه نو
خوښــوي اړيکې ونيسي او په ګډه د
څوکلني جګــړي څخه راوتلي هېواد
بيا راجــوړ او د جګړييزو ناخوالو په
جوړونه کې ګډ کار ترســره شــي .د
اسالمي امارت مســولين تل په دي
لټه کــې دي چې د افغانانــو ترمنځ
خپــل مينځي ګيلي نانــددي د خبر
و اتــرو له الري هواري کــړي او يو
موټــي افغانســتان د ســولي په لور
وروخوځوي.
خو معلوميږي ځيني ځان خوښــي
کړۍ اوس هــم جګړي ته لمن وهي
او د پرديو په لمســون نه پريږدي چې
په هېواد کې سوله او سوکالي رامنځ
ته شي .خو اســامي امارت چې د
هــر ډول جګړييزو ډلو پــه وړاندي
پريکنده دريځ غوره کړي هيڅوک به

وکړي او د هغوي انديښــني د خبرو
اترو له الري هواري کړي.
په غونډه کې ګډونوالو د اســامي
امارت د ســوله ييز دريــځ له مخي
تياري وښــود چې د افغانســتان سره
به پر بشــري مرستو برســيره سياسي
ننګونــو پرحل کې دريــغ نه کوي دا
په داســي حال کې ده چې د سيمي
په کچه هغه امنيتي انديښــني اواري
شــوي کومي چې د اسالمي امارت
لــه واکمني مخکــې په ســيمه کې
شــتون درلود اوس په افغانستان کې
د امنيت د ټينګښــت له کبله د سيمي
هېواد ونه کولي شــي پــه ډاډه زړه د
راکړي ورکړي بهير پياوړي او پراختيا
ورکړي .غوره به وي چې دغونډی د
ګډونوال هېوادونــه په ژمنو کې روڼ
اندي او عملي چاري ســمبال کړي.
ځکه افغانان تل ديــوه ژمن هېواد په
توګه دســيمي د امنيت دخونديتوب
له پــاره خپله ليوالتيا پــه عملي توګه
ثابته کړي او هيڅکله نه غواړي چې
دســيمي په کچه د امنيتــي ناخوالو
له امله دهېوادونــو ترمنځ بي باوري
رامنــځ ته شــي هڅه يــې کړي چې
دسيمي دهېوادونه ســره ښي اړيکې

ولري او دمتقابلو ګټو دخونديتوب له
پاره الر هواره کړي.
همدا اوس اســامي امارت تياري
ښــودلي چې دهېوادونــو ترمنځ د
راکړي ورکړي له پاره پوره آسانتياوي
رامنځ ته شــي او هغــه خڼډونه چې
په تيــرو وختونو کې شــتون درلود
له منځه والړشــي .اسالمي امارت
غوره ګڼي چې ديوه آزاد او خپلواک
هېواد په توګه د نړيوالو منل شــو يو
اصولو له مخي دنورو هېوادو ســره
اړيکــې ټينګــي او هغه انديښــني
چــې د امنيتي پلــوه رامنځ ته کېږي
خبــري وکــړي ترڅــو دبــاور فضا
رامنځ ته شــي او دنړيوال امنيت له
پاره داســي ګامونه پورته شــي چې
د ډاډ وړ او دانديښــنونه لــري وي.
خو په خواشــيني سره ويلي شو چې
يوشمير هېوادونه ال اوس هم په دي
هڅه کې دي چــې د خپلوګوډاګيانو
په وســيله زموږ په هېواد کې امنيتي
بهير ګډوډ او د خپلو موخو دترالسه
کولو له پاره جګــړي ته لمن ووهي
چــې دا ډول ناوړه هڅــي به دهيڅ
يوه هېــواد په ګټه نــه وي .نه غواړو
چې په ســيمه ګې دتيرو شلو کلونو
پــه څير دګــواښ او ويــري اچوني
فضا رامنځ ته شــي ښــه به وي چې
په هوســاينه کې ژونــد وکړو دخپلو
خلکــو له پــاره هغــه الري ولټو په
کومو کې چې ډاډمــن امنيت رامنخ
ته کېداي شي .اسالمي امارت چې
د واک دترالســه کېدو راهيســي په
نړيواله کچه دهېوادونو سره دتعامل
الر غــوره کــړي هيلــه لــري چې
نړيوال دتيرو شــلو کلونو ناورين ته
پــه کتو ســره د افغانانو په ســتونزو
نوري ســتونزي ورزياتي نه کړي او
د اســامي امارت ســره په رسميت
پيژندنه کې نــوري پلمي ونه لټوي.
ځکه چې اســامي امارت په ډيرو
قربانيو او سرښــندنو ترالســه شوي
هيڅ هېواد دي داســي فکر نه کوي
چې اســامي امــارت به پــه ناوړه
تبليغاتو سره وګواښــوي او دهغوي
ناوړه موخوته به تسليم شي .افغانان
اوس دهر وخت څخه ښه پوهيدلي
او دخپل اســامي امــارت څخه په
کلکــه مالتړ او دفاع کــوي هيچاته
بــه ددي اجــازه ورنه کــړي چې په
افغانانو را تپل شــوي نظامونه ومني
او هېواد يوځــل بيا دخونړي جګړي
ســره مخامخ کــړي نوتمــه پردي
ده چــې الس وهونکــې اشــغالګر
ځواکونــه دي د اســامي امارت په
وړاندي دبــي ځايه هڅو څخه الس
واخلــي .او دجګړه ځپلــو افغانانو
سره دي انسانی مرستو نه پراختيا او
ادامه ورکړي ځکه افغانان دهمدغو
الس وهونکو اشغالګرو جګړه مارو
ځواکونو له الســه دســتونزو ســره
مخامخ شــوي له دي امله اړينه ده
چــې د افغانانو دســتونزو په رغاونه
کې د اســامي امارت ســره پرته له
شــرطونو مرستي ته را ودانګي ترڅو
افغانان دهوســايني پــه لور ګړندي
ګامونه پورته کړي او شــته ستونزي
چې پــه نړيواله کچــه دنړيوالو دپام
وړ ګرځيدلي ورغاول شي\.
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ځوانان دیوی ټولنې لوې
قوت او معنوی شتمنی ده

په بشــری ټولنه کــې ورځنی چاری
او درانده مســؤلیتونه زیاتره په ځوانانو
پــوری اړه لــری خکه افغانــان دیوی
ټولنــی لویــه ،پانګه ،لــوی قوت او
معنوی شــتمنی ده پرځوانانو له خپلی
کورنــۍ نیولې او آن دا چې حکومتونو
وربانــدی پانګونه کــړی ځکه دهېواد
راتلونکــی ،دهېــواد آبــادی ،د هېواد
ساتل او رهبری پرځوانانو ،پوری تړاو
لری .ځوانــان نباید دپردیــو جانبو په
تشــو تبلیغاتو وغولیږی او دشرایطو له
تاثیر الندی راشی او خپل هېواد ته شاه
کــړی او دپردیو ملکونــو په لور دجال
وطنی اراده غوره وبولی.
افغانســتان دټولو افغانانو ،ګډ ټاټوبی
او هېــواد ده ،نو آبادول او ســاتنه یې
زمونږ دنده ،مســؤلیت او فرض عین
ده .د افغانســتان دخپلواکۍ پرګټلو او
د اســتعمارنه دخالصون او همدارنګه
دهېواد ،د ارضی تمامیت دســاتلو په
موخه زمونږ پلرونــو ،نیکونو په کلونو
او پیړیو کې سرښــندنی او بی ساری
قربانی ورکړی او له اســتعمار سره په
مقابله کې یې ډیری ربړی ګاللی دی.
او همــدا ،جهاد او مبارزه ال تراوســه
روانه ده او دقیامت تر ورځی پوری به
مســلمانان جهاد کوی او خپله فریضه
یې بولــې .ځوانان لومــړی باید دینی
او عصری زده کړی وکــړی او ځانونه
په زده کړو ســمبال کــړی ترڅو دوی
وکوالی شی د لوړو زده کړو ،او علمی
پوهی په واســطه پدی وتوانیږی خپله
بشــری ټولنه دترقــی او پرمختګ په
لــور پرمخ بوځی ،نن چې دنړی کومو
هېوادونو پرمختګ کړی هغه یې دخپل
ملک د تحصیل کرده او روزل شــویو
ځوانانو پرمټ او پوهی په واســطه په
یوه صنعتــی او صادراتــی هېواد بدل
شــوی دی .دنړی پیــاوړی او صنعتی
ملکونــه په یــو ،وار او ناچاپی توګه د
ژوندانه لوړو پوړیو ته ندی رســیدلی
بلکی دهر ملک ځوانانو که هغه نارینه
دی او کــه ښــځینه دی .دوی دخپل
هېــواد دپرمختــګ لپاره پــه همغږی
او ملــی اتفاق کار کــړی ،خولی توی
کړی قربانی ورکــړی لکه چې طالبانو
د اشــغال څخه د خالصون په خاطر
په یووالــی او ملی اتفاق د افغان ولس
په مالتړ د اسالمی امارت بریالی شو.
اوس الزمــه او فــرض داده چې ولس
او ځوانان د اســامی امارت ترڅنګ
په میړانــه و دریږی .مالیــې وروتړی
زمونږ پوهــان دانشــمندان او علمی
شــخصیتونه اوس نــه بلکی لــه ډیره
پخوا پدی پوهیدلــی دی او ټول پدی
پوهیږو چې اســتعمار ګرمونږ افغانانو

ته په کمیــن کې ناســت دی او مونږ
نه پریــږدی چې افغانــان خپلواک او
دخپلواکۍ ژوند ولری دوی په مختلفو
او په ډیره مرموز او ماهرانه سیاســت
مونږ ربــړوی او په مختلفــو بهانو مو
اړباســی چې د دوی تــګالره ومنو او
حال دا چې د اسالم مبارک دین اولوی
آســمانی کتاب (قران عظیم الشــان)
مسلمانانو ته ددی اجازه نده کړی چې
د یهود و او نصــارا ووقانون دی په یوه
اســامی ټولنه کې پلی کړی که داسی
وی نو د مسلمانانو دا یو زورڅلو سوه
کالــه را پدی خوا جهاد ،سرښــندنی
او قربانی ورکول په څــه معنی؟ نو دا
د تحصیل ګرده ځوانانو مســؤلیت او
دنده ایجابوی چې له خپل هېواد څخه
ونه تښــتی ځکه هېواد دمور او ناموس

په بشری ټولنه کې
ورځنی چاری او درانده
مسؤلیتونهزیاترهپهځوانانو
پوری اړه لری خکه افغانان
دیویټولنیلویه،پانګه،
لوی قوت او معنوی شتمنی
دهپرځوانانولهخپلی
کورنۍ نیولې او آن دا چې
حکومتونوورباندیپانګونه
کړیځکهدهېوادراتلونکی،
دهېواد آبادی ،د هېواد ساتل
او رهبری پرځوانانو ،پوری
تړاو لری .ځوانان نباید
دپردیوجانبوپهتشوتبلیغاتو
وغولیږی او دشرایطو له تاثیر
الندی راشی او خپل هېواد
ته شاه کړی او دپردیو ملکونو
په لور دجال وطنی اراده غوره
وبولی.
حیثیــت لری .یو متــل دی چه وایې؟
مــال مې له ســره جار او ســر مې له
ناموســه ،اوس هغه وخت را رسیدلی
چې ځوان قشــر باید یوه کړی بیکاره
او خپل قیمتــی وخت ضایع نکړی او
له وخت څخه ګټه واخلی علم او زده
کړی ته مخه کړی او دګاونډیو ملکونو
له ځوانانو ســره په هــره برخه کې او

ً
خاصتا د زده کړی په چاروکې ســالم
رقابت ته ځانونه چمتو کړی له وطنه به
هغه څوک تښــتی چې السونه یې دبی
ګناه افغانان په وینو ســره دی ،دخلکو
پرناموسونو یې تجاوز کړی وی ،عامه
اداری یې لوټ کــړی دې غضب یې
کړی وی .چور او چپاول یې کړی وی
او نــور ظلمونه یې کــړی او د مظلوم
ولــس حقوق یې ترپښــو الندی کړی
وی که څه هم د افغانســتان اسالمی
امارت له بریالتوب سره عمومی عفوه
اعــان کــړی اوس هر افغــان باید د
امارت له عفوی څخه ګټه واخلی اوله
تیروتنــو چې په پخواکــې کړی درس
واخلی او خپل هېوادته راســتانه شی
او خپــل عادی ژوند په خپل ملک کې
په آرامه تیرکړی راځــی له ځانه ځانی
تیرشــو او په هېواد کې میشت ملیتونه
یوالی ته وهڅــوو ،تیروتنو او تعصباتو
ته د پای ټکی کیږدو هېواد په یوالس او
یو شــخص نه جوړی په بدنیتی او بی
اتفاقی دا وران ویجاړ هېواد مو چې په
اوبویې همسایه ملکونه آبادی کوی او
سرمایه ګزاری کوی او دبریښنا ډیمونه
جــوړوی او بریښــنایې بیــا د زرنج
پرخلکو پلوری الســونه ســره ورکړو،
افغانســتان یو کرنیز هېواد ده چې 58
سلنه خلک یې زارعان او کرنیزه تجربه
اوپوهه لری اوس یې له نورو هېوادونو
څخه دکرنی ماشــین آالت او زراعتی
اصالح شوی بذری تخمونه وارد کړی
دی انشــالله امید لرو چې داشــاړی
اوبی اوبوځمکی مــو ځوانان دعلمی
پوهی په وســیله ورغیږی او آباد شی.
بل اهمه اوتازه ونیا چې د افغانستان د
اسالمی امارت دریس الوزرا مرستیال
مال عبدالغنی بــرادر دهقان د ورځی
دجشن په لویه غونډه کې چې په با دام
باغ کې جوړ شــوی او برخه یې پکی
اخســتی وه بزګروانو او سوداګروته یې
په خطاب کې وویل چې مونږ بزګرانو
ســره هر ډول مرستی ته تیاریو ،سره او
اصالح شوی تخمونه او ماشین آالت
به له دوی ســره مرســته کوو ،او پالن
او اراده لرو چې د افغانســتان شــاړی
ځمکی به پــه خپلواوبــو خړوبوو او
ملک به له دی وروسته پاتی والی څخه
دولسونو او ځوانانو په مټ ژغورو ،او
آبادو بــه یې مونږ په وطــن کې نن نه
بلکی له ډیرو کلونو ور اخوا په بغالن،
پروان او هرات والیتونو کې دســمنټو
فابریکی پــه پغالن ،کابــل او کلبهار
کــې دنختابی او د ټوکراتــو د اوبدنی
فابریکی همدارنګه پــه بغالن بلخ او
هلمند والیتونو کې دسپین زرشرکتونه
او فابریکــی درلــودی .دکندز والیت

داکتر عبدالهادی صدیقی :

روز ه گرفتن باعث

اختر محمد اکاخیل

دغوړیو
فابریکه درلــوده صنعتی بغالن دبوری
یا شــکری فابریکی درلــودی هرڅه
مو په وطــن کې درلــودل راځی چې
هغه بیا له ســره ورغووه ترڅو به دملل
متحد غذایی مرســتوته سترګی په الر
یو که زړه یې وغوښتل خوښه اوکه زړه
یې ونه غوښــتل بیا په یوه بهانه اعالن
وکړی چې مرســتی دبودجی دکموالی
له کبله وځنــډی دی مونږ افغانان خو
هم دالله بنده ګان یو رزق او روزی مو
په الله پور ده او الله پاک په ســپینګی
کالم پاک کې ویلی او وعده یې کړی
چې مرګ او روزی زماله خوانه ده .
نــو څه غــم کــوی څه چــې د الله
رضا وی هغه به منــو ،دا چې افغانان
له اشــغال څخه خالص ســول باید
مســلمانان هــره ورځ دوه رکعته نفلی
لمنځونــه وکــړی چې هــره ورځ مو
دجنازو او دشــهیدانو دخښولو څخه
نجات پیدا کړ افغانــان اوس باید ډیر
هوښیار و اوسی او دپردیو په وعده ونه
غولیږی که دا راســره کوی نو دا درسره
کوم ،اوس اړینــه ده چې مونږ د خپلو
تحصیل ګرده ځوانانو او پوهانو په مټ
او پوهی نه په اســتفاده دا وران ویجاړ
هېــواد ورغــوو او دنورو لــه احتیاج
څخــه ځــان او ملتونه مــو وژغورو،
بډی راو نغاړو ،ترکیه ،هندوســتان ،او
جاپــان او نورهېوادونه ګــوری چه له
افغانســتان څخه را وروسته له اشغال
او اســتعمار څخه خالص شــوی او
آزاد شــوی ملکونه دی دغه ملکونه په
تیروکې دمونږ غونډی احتیاج وه اوس
دغه یاد ملکونه لکه هندوســتان توګه
افغانســتان ســره د  50000ټنو غنمو
مرســته اعالن کړه همدارنګه دترکېی
هېــواد دقزاقســتان هېــواد او د چین
هېواد بشــری مرســتی له مونږ جګړه
ځپلو افغانانو ســره کوی تری منندویه
یو ،خوزه دیوه ژورنالیســت او لیکوال
په توګه له اللــه پاک څخه دا آرزو لرم
چــې مونږ افغانان هم دپخوا په شــان
خــود کفاشــو او مونږ خپلی بشــری
مرســتی نورو جګړه ځپلــو ملکونوته
واســتو خو بیا احســن تکرار وم چې
ملک خود کفا کیدل
دیو جګړه ځپلی ً
د افغانانو او خاصتــا تحصیل کرده او
با انرژی لرونکــو افغان ځوانانو جد و
جهت او خورښت ته اړتیا لیدل کیږی
ترڅو ځوانان مو په ځــان کې تغیر او
بدلون راولــی ترڅو خپــل ملیتونه له
دی بیرتــه پاتی والــی څخه وژغوری
نجات ورکړی او دترقی او پرمختګ له
کاروان سره یې یوځای کړی .هر ورځ
اورم چې لــه فالنی کلی څخه څو تنه
ځوانان هغه هم تحصیل کرده ځوانان
دګاونډیــو هېــوادو په لــور اروپایې
هېوادوته د ورتګ په نیت روان شــوی
او تللــی دی .بیا خبر راغلی چې تللی
ځوانان له ترکیه له ایرانه له یونانه بیرته
را کرځول شــوی بندیان شوی ،وهل
شــوی او دیپورت شــوی دی او هغه
پیســی چې دکور غوا ،غویی،موټر او
د ښځی طال چې خرڅه کړی وه هغه
په موتړو په خوراک مصرف شــوی او
خالی الس کورته راســتانه شوی دی
دا بیا د افســوس ځای دی چې سړی
وطــن ولری او جال وطن پســی روان
وی .لــږ صبر پــکارده د افغانســتان
اسالمی امارت  7میاشتی کیږی چې
جوړشــوی او نړی ورباندی دبندیزونو
دلری ګولو شــرطونه ایښــی دی که دا
کوی تاســو سره مرسته کوم راضی الله
ته رجوع وکړو او هو ســا ژوند له الله
نه وغواړو.

کاهش فشار خون و کم شدن
وزن در بدن انسان می شود
یکی از پنج بنای اســام گرفتن روزه اســت که باالی هر
مســلمان واجد شرایط اعم از مرد و زن فرض می باشدکه در
یک سال یک ماه روز ه بگیرد روز ه گرفتن فواید زیادی برای
سالمت انســان دارد که یکی از فواید آن استراحت دستگاه
هضمی و کمک به کاهش وزن بدن می باشــد از سویی هم
جلد را پاکسازی می نماید که بایست هرمسلمان از فواید روزه
گرفتن آگاه باشد
خبرنگارروزنامهملیانیسمصاحبهایراباداکترعبدالهادی
صدیقی در رابطه به فواید روزه گرفتن از نگاه طب انجام داده
است که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم می گردد .
داکتر صدیقی اشا ره کرده گفت  :مسلمان ها روز ه گرفتن را
تعهد مذهبی با خداوند می دانند.
تنها تعداد کمی از مردم ازمزایای ســامتی فواید گرفتن روز
ه آگاه اند ،روزه گرفتن پاکســا زی سموم را از بدن افزایش می
دهد مانند شکر خون و ذخیره چربی بدن را کاهش می دهد
و عادات بدزندگی با روز ه گرفتن از بین می رود  .در این رابطه
یک سلسله فواید بیشــتری را از گرفتن روزه برای هموطنان
خویش ارائه می دارم چون بسیار مهم و ضروری می باشد و
برای عملی سازی آن اقدام صورت گیرد .
استراحت دستگاهی هضمی  :در طول روزه داری دستگاه

جهازهضمی استراحت می کنند ،تغزیه غذا به میزان ثابت رخ
می دهد انتشار انرژی نیز از الگوی تدریجی پیروی می کند .
اما روز ه گرفتن باعث توقف تولید اسید های چرب در معده
نمی شود به همین دلیل است که به بیمار ان مبتال به زخم معده
توصیه می شود که با احتیاط روزه بگیرند .
عکسالعملهایالتهابی :مطالعاتنشانمیدهدکهروزه
بیماری های التهابی و حساسیتی را بهبود می بخشد به طور
مثال بیماری های التهابی ازیما مفاصل و بیماری های جلدی
مانند به پسوریازس هستند برخی متخصصان اظهار میدارند
که روزه گرفتن ممکن است درمان بیماری های التهابی ،ورم
مفاصل وپسوریازس هستند و برخی متخصصان اظهار می
کنند که روزه ممکن است تداوی بیماری های التهابی روده
مانند کولیت ها را بهبود بخشد .
 روزه گرفتن برای کاهش شــکرخون  :روزه گرفتن میزانتجزیه گلو کوز را افزایش می دهد تا بدن بتواند انرژی بگیرد
بنابرین تولید انســولین را کاهش می دهد و معده استراحت
می کند گالیکوژن برای تسهیل تجزیه گلوکوز تولید می شود
در نتیجه روز ه گرفتن کاهش قند خون است که به ویژه برای
بیماران دیابتی یا شکر مفید است .
 تصحیح فشار خون باال با روز گرفتن  :روزه گرفتن یکی ازروش های غیردورانی کاهش فشار خون است این بیماری به
بیماران قلبی و کاهش خطر الروسکلر فراسیس کمک می کند
الرواسکلروفراسیس «مسدودکردن رگها » توسط زرات چربی
اســت در طول روزه گرفتن گلوکــوز و بعد از آن ذخیره های
چربی برای تولید انرژی مورد اســتفاده قرار می گیرند و نرخ
میتابولیک در طی روزه گرفتن کاهش می یابد هورمون های
ادرنیالنین و نارادرنیالین نیز کاهش می یابد این باعث کانتوز
سوخت ثابت می شود فایده این کار کاهش فشار خون است.
افزایش :تجزیه چربــی با روزه گرفتن :اولین واکنش بدن به
روزه تجذیه گلوکوز اســت و حتا ذخیــره گلوکوز تمام می
شود کیتوسیزشروع می شود این تجزیه چربی ها انرژی آزاد
می کنند چربی های ذخیره شــده در کلیه و ماهیچه ها برای
آزادکردن انرژی ،شکسته می شوند.
تــرک عادات بد با روزه گرفتن :رمضان زمان مناســبی برای
ترک عادات بد است چون باید تمام روز را روزه بگیریم مانند
سگرت کشیدن ،نصوار وســایر موارد و همچنان غذا های
شــیرین نباید در طی ماه رمضان استفاده شود که این چنین
اعمال در ماه مبارک رمضان امکان پذیر است.
 کلسترول پائین :کاهش کلسترول خون و جلوگیری از سکتههای قلبی یکی دیگر از فضایل ماه رمضان می باشد.
 ماه رمضان برای افزایش طول عمر ،افزایش مقاومت بدن درمقابل استرس ،جلوگیری از سرطان ها بهبود سیستم دفاعی و
ایمنی عضویت و باال بودن هورمن رشد از فواید زیادی برخور
دار است.
ویسمحمد
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معاون دوم ریاست الوزرا:

معرفی مختصری از والیت سمنگان
بخش دوم و پایانی

استادشکیب

امروز در سراسر کشور بیرق
امارت اسالمی در اهتزاز است

محمد نعیم نوابی

بزرگتر ین بیرق امارت اســامی بر فراز تپه وز یر محمــد اکبرخان به روز یازدهم ماه حمل
ســال  1401طی محفل خاصی برافراشته شــد بود برگزار گردید خبرنگار روزنامه ملی انیس
گزارش از این مراسم تهیه نموده که نشر می گردد:

ادامادامه دارد های تاریخی و باستانی والیت
سمنگان نیز شــهرت جهانی داشته که یکی از
آنها استوپه سنگی و باستانی تخت رستم است
که به فاصله یکنیم کیلومتر از داخل شهر ایبک
به طرف جنوب شــرقی قرار داشته و کام ً
ال از
ســنگ به شکل مدور تراشــیده شده دارای دو
دهلیز دخولی و خروجی می باشد که دارای 9
متر ارتفاع و  90متر قطر بوده و درقسمت وسط
باالیی این استوپه یک اتاق چهار در چهار متره
ســنگی قرار داشــته که در داخل آن یک اتاق
کوچک یک مترو نود سانتی نیز وجود دارد که
نظر به روایات این محل مخصوص راهب شان
بوده است ،اما در قســمت پایانی تخت رستم
به طرف شــمال آن تپه دیگری که نیمه سنگی
و نیمه خاکی به نظر می رســد دارای اتاق های
بزرگ با ســقف های بلند و نقش و نگارشــده
مغاره ها ،دهلیز ها و حجره ها می باشد که در
میان مردم به نام محل نشســتن پادشــاه سالون
مجلس ،بــازار خرید و فــروش ،حمام ،جای
عبــادت و زندان و غیره یاد گردیده که همه آن
نماینگر آثار بودایی قبل از اسالم بوده و به آبده
های بامیان شــباهت و ارتباط دارد ،اما نظر به
روایات تاریخی زمان که رســتم پهلوان به این
منطقه خوش آب و هوا و باغ های میوه رسیده
باالی همین اســتوپه و تخت که محل مناسب،
مرتفع و با امن به نظر رسیده زندگی و سکونت
اختیار نموده و از طرف پادشــاه ســمنگان به
مهمانــی نیز دعوت گردیده و بعد از مدتی نظر
به خواستگاری رســتم پهلوان پادشاه سمنگان
نیز تهمینه دخترش را طبق رســم و رواج همان
زمان به عقد عروســی اش در آورده که نتیجه
ازدواج شــان یک پسر به نام سحراب و پهلوان
می باشــد که روی همین علــت یک قریه در
نزدیکی تخت رستم به طرف شمال شرق را به
نام ســحرابی نامگذاری کرده بودند که فع ً
ال به
نام قریه ظهرابی یــاد می کنند و مهمتر از همه
این نکته اســت که در شهنامه فردوسی  12بار
از نام سمنگان یادآوری شده است.
همچنان جاه های تاریخی و باســتانی دیگری
نیز چون (دره گز به طرف شــمال غربی منطقه
رباتــک در  49کیلو متری به طرف دهنه غوری،
انجیر دره ،شاخ سفید ،تخت چنگیز ،طال کمره،
دره چهل دختران واقع دره صوف ،دره سارباغ،
غاریار ملک ،دره اســپال خرم منطقه هزار سم یا
هزار سموج و غار قرهر کمر به ولسوالی حضرت
ســلطان موقعیت داشته که سابقه تاریخی آنها از
هزار سموج و غار قره کمر به ولسوالی حضرت
ســلطان موقعیت داشته که سابقه تاریخی آنها از
دو هزار سال الی ده ها هزار سال هم می رسد.
اما متأســفانه بــا وجود این کــه این والیت
باســتانی در سر شــاهراه عمومی تجارتی بین
کال و شــمال قرار داشــته و در سول تاریخ
نقطــه ارتباط بین والیات شــمال و جنوب و
شرق و غرب بوده کمتر توجه مسئولین دولتی
و حکومتی به این والیت متمرکز گردیده امید
می رود که به ضرورت هــای مبرم مردم این
والیت که ذی ً
ال ارائه می شــود مسئولین دولت
توجه نمایند.
تهیه آب آشــامیدنی صحی ،اســفالت ســرک
عمومی از مرکز ایبک الی معدن زغال سنگ دره
صوف و سرک عمومی الی رویی دو آب ،اعمار
یک فابریکه ســمنت در قریه سرکنده ،بازسازی
تخت رستم و ســاختن پاک تفریحی در تخت
رستم به منظور سیر و سیاحت تورستان خارجی
و مردم شــهر -استخراج فنی معدن زغال سنگ
دره صوف می باشد.

در ابتدأ قاری سید احسان الله
خطیب مســجد ارگ با تالوت
آیــات چنــد از کالم الله مجید
محفل را گرامی داشت.
ً
بعدا عبدالســام حنفی معاون
دوم ریاســت الــوزرا پیرامــون
موضوع صحبــت نموده گفت:
امــروز در محفــل اشــتراک
نمودیم که بیــرق توحید ،پرچم
صلــح و اســتقالل و حاکمیت
نظــام اســامی را در همــه
جغرافیــای کشــورما در اهتزاز
در آوردیم.
به خاطر حاکمیت این پرچم و
کلمه توحید هزاران فرزند رشید
این ملت سینه های خود را سپر
ساختند تا اشغال گران را از این
کشور راندند.حاال خوشبختانه
تمام اشــغال گــران را فرزندان
صدیق و راســتین این سرزمین
از کشور خویش بیرون راندند.
معاون دوم ر یاســت الوزرا
تصر یــح کــرد :پرچم ســفید
رنــگ تنهــا مربــوط تحریک
اسالمی طالبان نمی باشد بلکه
متعلــق به تمام ملت و اقوام این
ســرزمین است ،زیرا در سراسر
افغانســتان این بیرق در اهتزاز
ً
اســت و امنیت مردم هم کامال
تأمین شده است.
وی افزود :جای بسیار افتخار
و خوشحالی اســت که پس از
مبارزات طوالنی مرم افغانستان
یک نظام اســامی در کشــور
برقرار شــد و امــروز بزرگترین
بیرق و سمبول آن برافراشته می
شود.
مبارزات مردم افغانســتان در
عرصــه های سیاســی و نظامی
بــه نتیجه رســید و اکنون وقت
برای رشــد اقتصادی و رسیدن
به خودکفایی می با شد که باید
در این زمینه همــه تالش های
شــبانه روزی را مــردم در کنار
امارت اسالمی به خرج دهند تا
وطن ًماهمیشه آباد و آزاد باشد.
متعاقبا مولوی نور الحق انور
معــاون اداره امــور در رابطه
بــه موضــوع گفــت :امارت
اســامی تالش های زیادی را
بــرای تأمین امنیت و اســتقرار
صلــح و ثبات انجــام داده و از
فروپاشــی اقتصادی جلوگیری
نموده است ،در آینده به منظور
رســیدن به خود کفایی و رشد
اقتصادی و سرمایه گذاری های

بزرگــی در افغانســتان صورت
خواهد گرفت.
ً
بعدا قــاری فصیــح الدین
لوی درستیز وزارت دفاع ملی
پیرامــون موضــوع صحبت
نموده گفت:
امروز حکومت آزاد و مستقل
داریم کســاینکه به خاطر حفظ

مبــارزه وفــداکاری مجاهدین
غیور و با شــهامت این سرزمین
امریکایــی هــا هم شکســت
خوردند و فرار را بر قرار ترجیح
دادند.
ناگفته نباید گذاشــت که 15
روز قبل از خروج آخرین سرباز
امریکایــی از کشــور حکومت

اســتقالل و آزادی ایــن وطــن
رنج زحمت کشــیدن امروز به
خاطر تأمین امنیت افغانســتان،
کار و فعالیت می کنند ،کشــور
عزیز مــا بارها مورد تجاوز قرار
گرفته اســت ،ولی مــردم غیور
و با شــهامت افغانســتان برای
هر کــدام از متجاوزین جواب
دندان شــکن داده اند .انگلیس
هــا در این وطن حملــه کردند
سرانجام شکست خوردند روس
ها در این کشــور هجوم آوردند
ســرانجام شکســت خوردند و
بار دیگر شکســت فاحش آنها
امریکایی ها نادیــده گرفتند
را ً
با تماما قوه و قدرت که داشــتند
بــا متحد ســاختن  42کشــور
دیگــر با خــود در این کشــور
یورش آوردنــد ،ولی مردم غیور
و بــا شــهامت افغانســتان بار
دیگر بــه خاطر آزادی آســتین
بر زدنــد و وارد میــدان محرکه
شــدند بعد از حفظ  20ســال

دســت نشــانده با تمــام قوای
نظامــی از هم پاشــید و دلقک
های دســت نشانده امریکا پا به
فرار گذاشتند.
افغانســتان حکومتی دارد که
رهبــری آن را فرزنــدان اصیل
این ســرزمین که متکی به هیچ
کشــور خارجی نبــوده و فقط
از بودجه و ســرمایه این کشور
تجهیز می شوند.
کســانی کــه در اثــر تبلیغات
زهرآ گیــن و شــوم دشــمن
وطن شــان را تــرک نمودنده از
افغانســتان فرار نمودند پیام ما
آنســت که به وطن شان برگردند
و با بــرادران و هموطنان شــان
دست بدست هم داده به خاطر
آبادی وطن شان سهم بگیرند.
بــه تعقیــب آن انعــام الله
ســمنگانی معاون سخنگوی
ر یاســت الــوزرا پیرامــون
موضوع صحبت نموده گفت:
کار ها به تدریج بســوی خوبی

روان اســت و مســیر خوبی را
در پیش گرفتیم و انشــاءالله که
ســر منزل خوب و روشن منتظر
ماست.
ســمنگانی اضافــه کرد :در
تمــام جغرافیــای افغانســتان
امارت اسالمی تســلط دارد به
جز از امارت اسالمی افغانستان
هیچ گروهی سلطه ندارد.
امارت اســامی افغانستان به
هیچ گروه مغــرض که خواهان
امنیت و آرامی فغانستان نیست

اجازه و فرصــت نمیدهد تا بار
دیگر افغانســتان را بسوی یک
بیراهه بکشاند.
بــال کر یمــی معــاون
ســخنگوی امارت اســامی
گفت :ایــن بیــرق هزینه اش
مهم نیســت مهــم معنویت آن
اســت این بیــرق بــرای مردم
مبــارزه طلبی و حس آزادی می
دهــد و آن مهم ســت که ما در
تجلیل و مراســم برگــزاری آن
هستیم.
انجنیر محمد مســئول بنیاد
خیر یــه افغان گفــت :بعد از
پیــروزی امــارت اســامی ما
کارهای خود را شروع نمودیم و
برنامه هــای صحی و تحصیلی
در پیــش داریم و مــا در آینده
بــرای وارثین شــهدای امارت
اســامی اقدامــات را روی
دســت داریم که آنها را یک کار
بنیادی و صاحب کســب و کار
نماییم.
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د زابل نظامي او ملکي شهیدانو او معلولینو حقوق ور کول کېږي
د زابــل د شــهیدانو او معلولینــو
مسوولین وايي چې په دغه والیت کې
نظامي او ملکي شهیدانو او معلولینو ته
خپل حقوق ورکول کېږي.
یادې څرګندونې د زابل د شــهیدانو
او معلولینــو چــارو رییــس مولــوي
عبدالحکیم دانش له باختر اژانس سره
د يوې مرکې په ترڅ کې وکړې ،په خبره
يې د دې والیت اړوند د  ٦٠٠نظامي او
ملکي معلولینو د شپږو میاشتو حقوق
د دوی بانکي حســابونو ته لېږل شوي
دي او د پاتې  ۲٤٠٠شهیدانو د حقوقو

عمران خان از سوی پارلمان پاکستان
از سمتش برکنار شد

ورکــړې کار په جریان کې دی چې ډېر
ژر به د دوی حقوق ورکړل شي.
د ښــاغلي دانش په خبــره د دوی په
راتګ ســره د معلولینو لپــاره  ٣د عامه
پوهاوي غونډې یا ورکشــاپونه په الره
اچول شــوي ،د دې تــر څنګ زیات
شــمېر بې سرپرســته ماشــومان یې
حرفوي زده کړو تــه معرفي کړي چې
ځينې یې له دغو حرفوي زده کړو فارغ
شوي دي دوی په پام کې لري چې دغه
حرفــوي زده کــړې او د عامه پوهاوي
ورکشاپونو ته پراختیا ورکړي.
صفحه2

پرداخت هزینه بازسازی سرک از طرف مردم
ریاســت فوایــد عامه و باشــندگان
والیت غور کار ســاخت یک ســرک
بــه طول  26کیلومتر را در ولســوالی
چهارسده آغاز کردهاند.
مولــوی حمــاس ،آمــر اطالعات
ریاســت اطالعــات و فرهنــگ غور
به خبرگــزاری جمهور گفــت« :کار
ایــن ســرک از درهی کرگــوش ،واقع
در ولســوالی چهارســده به طول 26
کیلومتر آغاز شده است».
به گفتــه او ،این ســرک اســفالت
نمیشــود بلکــه طــول و عــرض و
خرابیهای آن گرفته میشــود و مردم
ولســوالی چهارسده ،هزینههای آن را

په کونړ کې
۱۰۰تنو ته د کار زمینه
برابره شوه

پــه کونړ کې د کار پــه بدل کې
د خوراکي توکو د ورکړې پروګرام
په آډانه کې  ۱۰۰کســانو ته د کار
زمینه برابره شوه.
د کونــړ د اقتصــاد رییس باختر
آژانــس تــه وویل چې دغــه کار
د خــوړو نړیــوال ســازمان لــه
لــوري د اقتصــاد ریاســت پــه
همــکارۍ خلکــو تــه د کاري
فرصتونــو د برابرولو په موخه پیل
شو.
د دې پروګرام له الرې د اســمار
ولســوالۍ پــه کوډګــو او کوټ
کليو کې د ســړک جوړولو چارې
پیل شــوې چې د ورځــې به هر
کاریګر تــه دوه منه غنــم ورکول
کېږي.

وزارت اطالعــات و فرهنــگ
درنظر دارد بــه همــکاری اتحادیه
ناشــران نمایشــگاه قــرآن کریم را

پرداخت میکنند.
بــه بیان وی پرســونل فوایــد عامه
و باشــندگان این ولســوالی کا رار از
چند روز به این طــرف آغاز کردند و
تا هفتههای پیــشرو ،خاتمه خواهد
یافت.
وی عــاوه کــرد که این مســیر در
گذشته یکی از پرخطرترین مسیرهای
غور به شــمار میرفت که با بازسازی
آن ،چالشهــای زیــادی رفع خواهد
شد.
مسئوالن ریاســت فواید عامه غور
هم میگویند تیم آنان متعهد است تا
صفحه 2
در دوردســتترین

تامینخدماتصحی
با بهای کم برای افراد نادار در میدان وردک

دو شــفاخانۀ خصوصی
درمیدان وردک ،دراثرتالش
هــای ریاســت اطالعات
وفرهنــگ ،وعــدۀ عرضۀ
خدمــات صحی بــه افراد
نادار با بهای اندک را دادند.
داوود
داکترمحمــد
همدرد ،رییس شــفاخانۀ
ســام ونیز داکترولی الله
عزیــزی رییس شــفاخانه
همــدرد هنــگام امضای
تفاهم نامه بــا قاری صفی
الله رائــد رییس اطالعات
وفرهنــگ میــدان وردک
گفتنــد کــه ســی وپنج و

بیست درصد تخفیف را به
خانواده های نیازمندی که
ازطریق این ریاست معرفی
می شوند ،درنظرمی گیرند.
قــاری رائــد ازتوجــۀ
مسووالن این دو شفاخانه
به بیماران نادار ،ابرازسپاس
کرد.
اوگفــت کــه ازاین پس
بیماران نادار را برای درمان
با بهای اندک به شــفاخانه
های سالم وهمدرد معرفی
خواهند کرد.
ایــن درحالی اســت که
شــهروندان افغانســتان

ازبهای بلند درمان درکشور
انتقاد می کنند.
آنان می گوینــد که باید
برای هربخشــی از درمان

و معاینات ،نــرخ نامه یی
تعیین شــود تا نرخ درمان
در افغانســتان یک ســان
شود.

پارلمــان پاکســتان بــه
عمــران خــان رای عدم
اعتمــاد داد و او را از
کرســی صدارت برکنار
کرد.
در مجموع  ۱۷۴نماینده
از جمــع  ۳۴۲نماینده
پارلمــان پاکســتان در
ســاعات اولیه  ۱۰اپریل
پس از  ۱۳ساعت تاخیر
بــه وی رای عدم اعتماد
دادنــد .این اقدام بــه  ۱۷۲رای مثبت
نیاز داشت.
قبــل از آغاز رای گیری اســد قیصر،
رئیس پارلمان پاکســتان از ســمتش
استعفا داد.
آقــای قیصر کــه از حــزب تحریک
انصاف پاکستان به رهبری عمران خان
اســت گفت که نمیخواهد جلســۀ
را به عهــده بگیرد که بــرای برکناری
صدراعظم برگزار شده.
پارلمان پاکســتان دیروز از داوطلبان
صدراعظمی در این کشور ،برای ثبت
نام نیز دعوت کرده است.
قبــل از این شــهباز شــریف ،رهبر
اپوزیسیون و رئیس حزب مسلم لیگ
نواز پاکســتان گفته بود که در صورت
برکنار شدن عمران خان ،متحدانش او
را به عنوان صدراعظم آینده پاکســتان
معرفی خواهند کرد.
شریف پس از رای گیری گفت« :ما به
دنبال انتقــام نخواهیم بود .ما مردم را
به زندان نمی اندازیم ،اما قانون مسیر
خود را طی خواهد کرد».
این جلســه پس از آن برگزار شــد که
ســتره محکمه از تــاش عمران خان
برای مانــدن در قدرت جلوگیری کرد
و در  ۷اپریــل حکم داد که اقدام برای
جلوگیری از رای عدم اعتماد اسامبله
ملی خالف قانون اساسی است.
مطابق به حکم ستره محکمه پاکستان،
پارلمان این کشــور که به درخواست
عمران خان از سوی رئیس جمهور این
کشور منحل شده بود ،دوباره احیا شد.
اعضای حــزب خان در  ۸اپریل گفته
بودند که تالش خواهند کرد تا زمانی
کــه ممکن باشــد پروســه رای عدم

تحریم جدید امریکا علیه روسیه؛ واردات
نفت روسیه به ایاالت متحده ممنوع شد

ک نقدی کرد
موسسه امداد رسان یونیسف به شش هزار خانواده در دایکندی کم 
که این کمک ها به منظور دسترسی
زنــان بــاردار به خدمــات صحی
توزیع شده است.
به گفتــۀ منبع ،قرار اســت زنان
باردار برای غلبه بر موانع مالی برای
دسترســی بــه مراقبتهای صحی
صنــدوق حمایــت از کــودکان شــش هزار خانــواده دردایکندی قبل از زایمان ،در بیمارســتانها و
نیز واکسیناســیون کودکان شان را
ســازمان ملل متحد در همکاری کمک نقدی توزیع کرده است.
یک ســازمان دولتــی بریتانیا برای یک مســوول دفتریونیسف گفت کمک های بیشتری دریافت کنند.

اطالعیه وزارت اطالعات و فرهنگ

به مناســبت ماه مبــارک رمضان از
تاریــخ  1341/1/23مطابق  11ماه
مبارک رمضــان برای مدت ( )3یوم

در مرکز تجارتی بابر شــاه سنتر واقع
جاده آســمایی شــهر کابــل برگزار
نماید.

عالقه منــدان می توانــد ضمن باز
دید آثار چاپی مورد ضرورت شانرا به
قیمت معین بدست آورند.

اعتماد را به تعویق بیاندازند.
رویترز گــزارش داد که در جریان این
تاخیر عمران خان با جنرال قمر جاوید
باجوه ،لوی درســتیز پاکســتان دیدار
کرد ،اما هیچ جزئیاتی از این مالقات
داده نشده است.
عمران خان و متحدانش سعی کردند
با انحــال پارلمان ،از طرح رای عدم
اعتماد کــه به نظر میرســید او را از
قدرت خلع کند ،جلوگیری کنند.
رئیس پارلمان پاکستان در آغاز جلسه
بتاریــخ  ۹اپریل از اعضــای پارلمان
خواســت کــه در باره آنچه کــه او به
عنوان «توطئه خارجی» برای برکناری
عمران خان توصیــف میکند ،بحث
کنند .اما این خواســتش واکنش تند
اعضای اپوزیسیون را برانگیخت.
عمران خان  ۶۹ســاله ،ســتاره سابق
کریکــت ،در ســال  ۲۰۱۸در نتیجه
انتخابات پارلمانی به حیث صدراعظم
پاکستان تعیین شده بود.
از تاســیس پاکســتان تا کنــون هیچ
صدراعظمی در تاریخ  ۷۵ســاله این
کشور نتوانســته دوره صدارت خود را
تکمیل کند.
منتقــدان او را مســئول مشــکالت
اقتصادی کشــور و فســاد گســترده
میدانند.
در اواخر  ۸اپریــل عمران خان گفت
کــه در صــورت تصویــب رای عدم
اعتماد ،دولتی را که توســط مخالفان
تشکیل شود ،به رسمیت نمیشناسد.
او گفــت که او «یک دولت وارداتی را
نمیپذیرد» و دوباره پیشــنهاد کرد که
اقدام برای برکناری او بخشــی از یک
توطئه خارجی است.

به گزارش امور بیــن الملل خبرگزاری
جمهور ،به نقــل از تلویزیون الجزیره؛
کاخ ســفید به تازگی در بیانیهای اعالم
کرد« :جو بایدن» رئیس جمهور امریکا
قانون پایان دادن به واردات نفت روسیه
که به طــور قانونی واردات محصوالت
نفتی از روسیه را ممنوع میکند و قانون
تعلیق روابط تجاری عادی با روســیه و
بالروس را امضا کرد.
در این بیانیه آمده است که این قوانین به
دنبال اعمال فشار بیشتر بر تحریمهای
تجاری و حقوق بشری علیه روسیه و هم
پیمانش بالروس است.
این قوانین بــدون هیــچ مخالفتی در
کانگرس امریکا تصویب شد و پس از
امضای رئیس جمهور امریکا اجرایی

میشود.
کانگــرس امریــکا روز
پنجشنبه گذشــته به پایان
روابط عادی تجاری با روسیه
و بــاروس رای داد ،تا کاخ
سفید فشارها بر «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهور روسیه
به دلیل تهاجم به اوکراین را
تشدیدکند.
ایــن قانون رئیــس جمهور
امریکا را قادر میســازد تا
تعرفه اجناس وارداتی از این دو کشور را
به شدت افزایش دهد .کانگرس امریکا
همچنین ممنوعیــت واردات انرژی از
روسیه از جمله نفت ،زغال سنگ و گاز
طبیعی را تصویب کرد.
رئیس جمهور امریکا پیش از این اعالم
کرده بود کشــورش اصلیترین بخش
اقتصاد روسیه را هدف قرار میدهد .ما
تمام واردات نفت ،گاز و انرژی از روسیه
را ممنوع میکنیم.
وی گفته بــود این اقدام از حمایت قوی
دو حزبی در کانگرس (حزب دموکرات
و جمهوریخواه) و همچنین در امریکا
برخوردار اســت و مــا جنگ والدیمیر
پوتین را تامین مالی نخواهیم کرد.

