
ریاســت  روغتیا  عامې  کونــړ  د 
وایــي، پــه دې وروســتیو کې په 
والیتي روغتون کې د ســینه و بغل 
۲۱۵۲ پېښــې ثبت شــوې چې له 

ډلې یې د ۱۳ ماشــومانو په ګډون 
۲۲ کسان مړه شوي دي.

د کونــړ د عامې روغتیــا رییس 
مظفــر مخلص پــه وینــا، په دې 
وروستیو کې هوا ډېره سړه شوې او 
له امله یې د ســینه و بغل ناروغۍ 
پېښې ډېرې شوې دي. د یادونې وړ 
ده، چې له تېرو ۱۵ ورځو راهیسې 
د هېواد پــه بېالبېلــو والیتونو کې 
د ســړې هوا له امله د ګڼ شــمېر 
راپورونه هم خپاره  مړینې  د  کسانو 
شــوي او زرګونه نور بیا په موسمي 

ناروغیو اخته شوي دي. 

عبدالرحمن حبیب، ســخنگوی 
کــه  می گویــد  اقتصــاد،  وزارت 

تالش هــا بــرای از ســرگیری کار 
غیرحکومتی  نهادهــای  در   زنــان 

ادامه دارند.
او می افزاید که زنان در نهادهایی 
که حضور آنان نیاز است، اجازه کار 

دریافت خواهند کرد. 
آقــای حبیب گفته اســت: »کار 
زنان که در موسسات غیردولتی چه 
داخلی و چه خارجی بر یک مدت 
متوقف شده سعی می کنیم تا راه حل 
مناسبی را بر آن بخش هایی که نیاز 
و ضرورت مبرم به بودن خانم ها در 
آن قسمت است، یک راه حل برایش 

پیدا شود.«              ص7

سازمان صحی جهان برای مقابله با بحران های صحی 
خواهان بیش تر از دو میلیارد دالر گردید

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

ملی روزنامه 
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1306 تأسیس: 

بیستمین جلســة کابینه، تحت 
الحاج  الــوزراء  رئیــس  رهبــری 
مالمحمد حسن آخند روز دوشنبه 
)اول رجب المرجب( برابر با سوم 
دلــو هـ . ش برگــزار گردیده، پس 
از تالوت آیات قرآن عظیم الشــان 
و ســخنان مقدماتــی به اســاس 
اجندا روی مسایل مختلف بحث 

صورت گرفت.
در ایــن نشســت، طرزالعمــل 
ریاســت بررســی منازل ریاست 
عمومی اداره امور را با اندک تغییر 
تایید و همچنین طرح تهیه شده از 
ســوی وزارت معادن و پترولیم در 
رابطه به برگزاری نمایشــگاه های 
ســنگ های قیمتی، فلزات و مواد 

معادن افغانستان             ص7

اداره هماهنگــی کمک هــای 
بشردوستانه سازمان ملل متحد یا 
اوچا گفته است که افغانستان با 

یک بحران بی پیشینه بشری روبه 
 رو اســت. اوچا در این گزارش 

همچنان گفته است       ص7

 )WHO( جهان  صحی  سازمان 
برای بــر آورده ســاختن نیازمندی 
های صحی عاجــل میلیون ها فرد 
بی بضاعت درجهان درسال ۲۰۲۳ 
، خواهان ۲.۵۴ میلیارد دالر شــده 

است.
 اعالمیۀ روز دوشــنبٔه ایــن ادارۀ 
ســازمان ملل متحــد از کمک به 
آسیب دیدگان نزاع ها در افغانستان   
یمــن، ســوریه وایتوپیــا ، جنگ 
خانمانسوز در اوکراین ، ومتضررین 
اقلیــم در کشــورهای مانند  تغییر 

پاکستان یاد آورشد.
ســازمان صحــی جهــان گفت 
برعــالوۀ ایــن بحران ها ، انتشــار 
کرونا و امراض ســاری مانند کولرا 
و سرخکان سیتســم های خدمات 
صحی را زیرفشــار قرار داده است. 
تیــدروس ادهانــوم گیبریاســوس 

رئیس سازمان صحی جهان در این 
اعالمیه می گوید »ما همزمان شاهد 
چندین بحران هستیم که باید دربرابر 

آن مبارزه بی سابقه صورت گیرد.«
جنگ اوکراین و صدمات ناشــی 
از آن نیز یکی از بحرانات عمیق در 
جهان است که مردم به کمک های 

صحی نیاز فوری دارند.
وی می افزاید کــه جهانیان نمی 

توانند از این بحران ها خود را به دور 
نگهدارند.

شمار افرادی که امسال در جهان 
به کمــک های عاجل نیــازد دارند 
نســبت به سال گذشــته ۲۵ فیصد 
افزایش یافته وبــه ۳۴۰ میلیون تن 

می رسد.
آقای گیبریاســوس می گوید که 

)WHO( درحال حاضر   ص7

د افغاني ســرې میاشــتې ټولنې 
مسئولین وایي، چې د سوري زړه په 
ناروغۍ اخته ۱۰ ماشومان یې د کابل 
ښار بېالبېلو روغتونونو ته د درملنې په 

موخه ور پېژندلي دي.
دغــه ټولنې په خپله ټویټــر پاڼه د 
خبرپاڼې په خپرولو سره وېیلي، چې 
د ســوري زړه په ناروغــۍ اخته ۱۰ 
ماشومان، پالزمېنه کابل کې دماشوم 
روغتیــا اندراګاندي او فرانســویانو 
روغتون تــه د عملیاتو او درملنې په 

موخه ور پېژندلي دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې افغاني 
ســرې میاشــتې ټولنــې د تېرو څو 
میاشــتو په ترڅ کــې، د درملنې په 
موخه د ســوري زړه په ناروغۍ اخته 
۵۹۱ ماشومان، پالززمېنه کابل کې 
بېالبېلو روغتونونو ته ورپېژندلي دي. 
د یادونې وړ ده، چې د سوري زړه په 
ناروغۍ اخته د هر ناروغ د درملنې او 
پایواز لګښت د افغاني سرې میاشتې 

له لوري ورکول کېږي.

اوزبیکســتان مــی گویــد کــه 
صادرات برق خود به افغانســتان را 
امروز چهارشنبه ) ۲۵ جنوری( از 

سر می گیرد.
می  اوزبیکســتان  انرژی  وزارت 
گوید این صادرات به علت عوارض 

 قطع شده بود.
ً
تخنیکی موقتا

اوزبیکستان  وارداتی  برق  جریان 
بــه افغانســتان در ۱۴ جنوری در 
حالی قطع شد که درجه حرارت به 
گونٔه بی سابقه در افغانستان تنزیل 

یافتــه اســت. وزارت خارجــه در 
اوزبیکستان  از  جریان هفته جاری 
خواســت که جریان صدور انرژی 
برق به افغانستان را ازسر گیرد.       

وزارت انرژی اوزبیکستان پذیرفته 
که صــادرات برق به افغانســتان را 
قطع کــرده اما گفته اســت که این 

روند از سر گرفته خواهد شد.
همزمان با تمدیــد قرارداد تورید 
انــرژی بــرق از ترکمنســتان بــه 

افغانستان، تاشکند نیز       ص7

از چندی بدین سو برق در کابل و دیگر مناطق و شهرها خیلی 
کاهش یافته اســت، مردم از بی برقی و تاریکی رنج می برند و 

شکایت دارند.
چندی قبل شرکت برشنا، اعالمیه داده بود که برق اوزبیکستان 
به خاطر مشــکل تخنیکی از سوی آن کشور قطع شده و زود 

است که دوباره وصل گردد.
اما ازاین حرف و وعده، چندین روز ســپری می شــود و این 

مشکل تخنیکی، هنوز حل نگردیده است.
به درســتی روشن نیســت که این مشــکل، مشکل تخنیکی 
است و یا مشکالت و ملحوظات دیگری باعث شده که برق 
ازبیکستان قطع گردد و کابل با برخی  از شهرهای دیگر، غرق 

تاریکی و دچار بی برقی شود.
کابل شهری ست که از دیرزمانی با نور برق انس و الفت گرفته 

است و باید این شهر از نعمت برق همواره برخوردار باشد.
از ســوی دیگر کابل پایتخت و شهر صنعتی و تجارتی است 
که تمام دســتگاه ها ضرورت به برق دارنــد و بدون برق این 

دستگاه ها از گردش باز می مانند.
برق، امروز نقش اساســی و حیاتی برای مــردم دارد و بدون 
برق، چرخ  زندگی مردم از چرخش می ماند و با مشــکالت 

متعددی مواجه می شوند. 
دراین روزها کابل شاهد سرمای شدید و برف نیز است اما از 

برق و روشنی خبری نیست.
این تاریکی دومدار و بی برقی، مردم شهر کابل و دیگر مناطق 
را به بن بست مواجه کرده و در تنگنای زندگی قرار داده است.

واضح اســت در صورتی که برف باشد و برق نباشد، مردم با 
مشکالت مزیدی مواجه می شوند و روزگار تلخ و تاریکی را 

سپری می نمایند.
بناًء امارت اســالمی افغانســتان، به ویژه شــرکت برشــنا، 
مســئولیت دارد که در این مورد وضاحت بدهد و همچنان از 
هر راهی که ممکن باشــد، کابل و دیگر مناطق را از نور برق 

مستفید سازد و مشکالت ناشی از بی برقی را برطرف نماید.
در غیر آن، مردم با مشــکالت بیشتری مواجه خواهند شد و 

چرخ کارها از حرکت باز خواهد ماند.

کابلبابرف،اّمابیبرق
 سخن انیس

بذر نشاط را در دل فرزند خود 
بکارید!

بیایید قرار را بر فرار ترجیح  
دهیم! 

دپلمو پرځای دې واقعیتونه
 په پام کې ونیول شي

بیستمین جلسة کابینه؛ به منظور جلوگیری از تخریب دریای آمو
 برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در حال اجرا می باشد

اوچا از رو به  رو بودن افغانستان 
با بحران بشری هشدار داد

جریان برق اوزبیکستان به افغانستان  از سر گرفته می شود

صفحه 3 `صفحه25مخ

سرې میاشتې پر زړه سوري ۱۰ ناروغ 
ماشومان روغتونونو ته ور وپېژندل

په خوست والیت کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په غندنه 
ستر الریون ترسره شو

سه شنبی په ورځ د خوست کې 
د  کې  ســویډن  هېوادالو  سلګونو 
قرآن کریم سوځولو خالف الریون 
کړی او د قــرآن کریم بې حرمتي 

یې کلکه غندلې ده.
سویډن  په  وړاندې  ورځې  درې 
کې د ترکیې ســفارت مخې ته یو 
پالودان  راســمون  فعال  ډنمارکي 
قرآن کریم ته اور ورکړ او پر ځمکه 
یې وغورځاوه؛ چــې د پالودان دا 

جهالت په ډېری اسالمي هېوادونو 
کې د مسلمانانو له لوري په کلکه 

وغندل شو.
اسالمي امارت هم د قران کریم 
بې حرمتي پــه کلکو ټکو وغندله 
او په سویډن یې غږ وکړ، چې یاد 
کس مجازات کړي او له یاد هېواد 
یې غوښــتي، چې بیا چاته اجازه 
ور نه کړي، چې داســې وحشیانه 

کړنې وکړي.

وزارت اقتصاد:
تالش می کنیم برای کار زنان راه حل مناسبی دریابیم 

کونړ کې د سینه و بغل 
ناروغۍ له امله ۲۲ 

کسان مړه شوي
سرپرســت وزارت تحصیــالت 
عالــی، درنشســتی با مســئوالن و 
کارمندان ریاست عمومی جامعات 
و تخصصــات دینــی آن وزارت ، 
مشکالت و خواســت های آنان را 

شنید.
 به گزارش آژانــس باختر؛ دراین 
مولوی  الحدیث  نشســت، شــیخ 
ندا محمــد ندیم تاکید کرد: باید در 
قسمت ارزیابی و طی مراحل اسناد 
علمی علمــای کــرام و مجاهدین 

امارت اسالمی، سهولت های الزم 
در نظر گرفته شود.  

مولوی ســیف الدین حماد رئیس 
عمومی جامعات و تخصصات دینی 
وزارت تحصیــالت عالی، در مورد 
چگونه گی ارزیابــی و طی مراحل 
اســناد علمای کــرام و مجاهدین، 
معلومات داد و در کنــارآن پاره یی  
از مشکالت، پیشنهاد ها و خواست 
های شــان را با سرپرســت وزارت 

تحصیالت عالی، شریک کردند.

وزیر تحصیالت عالی:
در ارزیابی اسناد، علمای کرام 

و مجاهدین سهولت ها در نظر گرفته شود  
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از  طاووس  و  عقاب  قطبی،  پرستوی  پرندگان  میان  در 
شگفت انگیزترین مخلوقات در آفرینش استند.

اینجا الزم می دانم قدری پیرامون این سه پرنده اشاره ای داشته 
باشم.

1- پرستوی قطبی :
این پرنده، قهرمان پرواز بوده و هرساله مسافتی حدود ۲۴ هزار 

کیلومتر از قطب شمال تا قطب جنوب را طی می کند.
 آنها در حال پرواز استراحت می کنند، غذا می خورند و حتی 

جفت گیری آن ها در هوا انجام می شود.
آنچه در این مهاجرت ها مهم است؛ برنامه های حساب شده و 

دقیق پرندگان است.
زمان بندی مهاجرت در این پرندگان دقیق و حساب شده است، 
شرایط جوی از مبدأ الی مقصد نیز برای شان دقیق و سنجیده شده 

است.
زمان بندی  مهاجر،  مرغان  این  از  بسیاری  دیگر  عبارت  به 
مهاجرت خود را به نحوی تنظیم می کنند که در بهترین زمان 
ممکن از نظر تولیدات غذایی به زیستگاه های مقصد )به ویژه 

سرزمین های جوجه آوری( برسند.
این  که  می دهد  نشان  توقف  بدون  پرواز  شکل  این  همچنین 

پرندگان برای خواب نیز احتیاجی به فرودآمدن ندارند.
ساختار بدنی این پرندگان با تناسب شکل زندگی آن ها مهندسی 
امور  به  مشکل  هیچ گونه  بدون  بتوانند  تا  است  شده  آفریده  و 

خویش رسیدگی کنند.
این گونه پرنده های بلند پرواز که بیش از 24هزار کیلومتر از یک 
قطب تا قطب دیگری، بدون توقف در هوا پرواز و سفر می کنند 
قرار تحقیقات مراکز علمی لحظه ای هم به خواب نمی روند و از 

پالنکتون های هوا تغذیه می کنند.
2- عقاب:

عقاب را بنام »پادشاه پرندگان« می نامند. این پرنده بسیار جسور 
و  قدرت  شکاری  پرندگان  دیگر  به  نسبت  و  است  پرجرأت  و 

شجاعت فوق العاده یی دارد.
پرواز این پرنده به قدری طوالنی است که ساعت ها می تواند به 
پرواز خود ادامه دهد و مسافه های طوالنی را به آسانی طی کند و 
تا ارتفاع بسیار زیاد اوج بگیرد.منقار عقاب، بسیار قوی، ُبرنده و 
دارای پنجه های پرقدرت و ناخن های بسیار تیز و خمیده است.

در گرسنگی پرطاقت است و تا چند روز می تواند تحمل کند.
 قدرت دید این پرنده نیز بسیار است و کوچک ترین حرکت از 

نظرش پوشیده نمی ماند.
باشد،  داشته  تسلط  خود  شکار  به  همواره  اینکه  برای  عقاب 
 در ارتفاع زیاد پرواز می کند.در محوطه ی پرواز او، دیگر 

ً
عموما

پرندگان شکاری، قدرت پریدن را ندارند و تعقیب شکار را از 
دست می دهند و به مجرد دیدن عقاب، شکار خود را رها کرده 

به منظور حفظ جان خود به گوشه ای پناه می برند.
 ویژگی های عقاب:
- شاه پرندگان است.

- اگر در آسمان پرواز کند، هیچ  پرنده ای جرأت پرواز در آسمان 
یا حرکت از جای خود در روی زمین را ندارد.

خشک تریِن   از  شکارچیان  تماِم  در  زمین  روی  بر  عقاب،   -
و  آن ها در حرکت،  نیرومندتریِن  آن هاست،  مزاج ها، گرم ترین 

ندتریِن آن ها در خلق  و خوی است.
ُ
ت

ندپرواز است.
ُ
- پرنده ا ی سبک بال، سریع و ت

- پرهایش در زمستان خز و در تابستان زینت دارد.
- جز از صیدش چیزی دیگری را نمی خورد.

- فقط غذاِی زنده می خورد.
- تا گرسنه نشود، غذا نمی خورد.

- اگر بخورد سیر نمی شود.
- از پرندگان فقط قلب شان را می خورد.

- از مارها فقط سرشان را می خورد.
- هرگز الشه و حشرات را نمی خورد.

- اگر شکار تازه و لذیذی برای خوردن پیدا نکند، نمی خورد و 
گرسنه می ماند.

ُعقاب غذای خود را از عراق خورده و در یمن زندگی و استراحت 
می نماید.

با پرواز  او  از باالی  به سایر پرنده ها اجازه نمی دهد که  ُعقاب 
بگذرد، حتی اگر ُعقاب در آسمان باشد، دیگر پرنده ها را إجازه 

پرواز نمی دهد.
این خصوصیات برجسته به این موضوع داللت می کند که ای 
مسلمانان! اسالم عزیز باوجود تمام دسایس دشمنان دین، غالب 

است.
نگذارید که پرچم های باطل و جاهلی در سرزمین های اسالمی 

جایگزین بیرق اسالم عزیز شود.
خداوند کلمه کفر را حقیر و پست نمود، پس کفار با همه تالش 
گسترده یی که خالف فطرت سلیم انسانی دارند، غیر نافذ و غیر 
مؤثر و نابودشدنی است و دین اسالم برتر و سرانجام غالب  و 

پیروز است و خداوند ذاتی است؛ مقتدر وحکیم.
3-  طاووس 

از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است  که آن 
را خداوند متعال با زیباترین شکل آفریده است            ص7

جلوه هایی از اسرار قدرت
 و حکمت رب العالمین 
در آفرینش پرندگان 

پــه هېــواد کــې د سراســري امنیت عبدالروف توانا
دټینګښــت له کبله د اســالمي امارت 
پــه وړاندې هغه انګازې بې بنســټه دي 
کومې چې پــه بهرکې د اشــغالګرو او 
دهغوی دپلــوي مافیایي کړیــو له خوا 
خپرېږي اســالمي امارت توانېدلی چې 
دهېواد په ګوټ ګوټ کې دخلکو امنیت 
خوندي وســاتي او هغه اندېښــنو ته په 
وخت ځواب ووایــي کوم چې د امنیت 
دګډوډولــو له پاره نــاوړه تبلیغات کوي 
دمنلو ده چې یوشمېر جګړه خوښوونکي 
به دجګړې په لټون بوخت وي خو هغوی 
چې جګړی ته لمن وهي هېڅکله به په 
دې ونــه توانېږی چې زمــوږ دخلکو له 
پاره اوږد مهاله جګړییــز ناورین رامنځ 
ته کړي. همدا وجهه ده چې د اسالمي 
امارت ســره دهېوادوالــو مالتړ زیات 
شــوی او دهرې ورځې په تېرېدو ســره 
دهېواد او خلکو د دښــمنانو ناوړه او له 
حقیقت څخه لرې تبلیغات په کور دننه 
او بهر را بربنډېږي او د اســالمي امارت 
ســره نړیوالــې اړیکې پراختیــا مومي. 
همدا اوس د اسالمي امارت دلوړ پوړو 
استازي  هېوادو  دبهرنیو  ســره  چارواکو 
په لیدو کتو کې د امنیت دټینګښــت او 
رامنځ ته کېدو څخــه ډاډ څرګندوي او 
زیاتوي چې نړیوال مرستندویه هېوادونه 
به دجګړه ځپلي افغانســتان ســره خپلو 
مرســتوته دوام ورکــړي ترڅــو افغانان 
دتېــرو جګړییــزو کلونــو د اقتصادي 
ســتونزو څخــه خالصــون ومومــي. 
داپه داســې حال کــې ده چې څه موده 
وړاندې لــه بهرنیو مرســتندویه هېوادو 
څخه یولړ پلمیزې وړاندوینې رابرســیره 

شــوې خو هرهغه څه چې په اســالمي 
امارت پورې اړه لــري تل یې دبې پرې 
او شرط نه اېښــودلو مرستې ستایلې او 
ډاد یــې څرګندکړی چې رالېږل شــوې 
مرستې به په مســتحقو کورنیو وویشل 
شــي. خو الس وهونکي هېوادونه چې 
خپلې مرســتې په ځینو وړاندوینو پورې 
تړلې ګڼــي او ددي الرې خپلې موخې 
چې زموږ دملي او اســالمي ارزښتونو 
ســره په ټکر کــې وي تعقیبــوي دتېرو 
شــلو کلونو جګړییز ناورین چې افغان 
مجاهد ولــس وزغامه ددې له پاره چې 
په هېواد کې اسالمي ارزښتونه خوندي 
پاتې شــي او دهېڅ هېواد الس وهنه او 
فرمایشي واکمني شــتون ونه لري. ښه 
به وي چــې نړیوال د اســالمي امارت 
دواکمنۍ را وروســته د اسالمي امارت 
سوله ییز دریځ درک کړي او هغه پلمې 
له منځه یووسي کومې چې تردې مهاله 
دبندیزونو په نامه ترســره کوي. افغانان 

ډاډه دي چې نړیوال بــی پرې هېوادونه 
به د افغانانو اوســنۍ خپلواکۍ او آزادۍ 
ته په کتو سره و توانېږي متقابلې اړیکې 
چې دټولو ګټی پکښــې خوندي وساتل 
شــي ټینګې کړي. ځکه چې اســالمي 
امارت ټولو هېوادونوته د امنیت د تامین 
ډاډ ورکړی او هغه ژمنې چې دنړیوالو په 
وړاندې ترســره کړې یو په بل پسې یې 
عملي بڼه ورکــړې ده. غوره به وي چې 
الس وهونکــي هېوادونــه دخپلو الس 
وهنو الس ته راوړنــې و ارزوي ځکه د 
اســالمي امارت په وړاندي دستونزو د 
زیږولــو اوالس وهنو تــردې دمه هېڅ 
الس ته راوړنې نه لري او اسالمي امارت 
دهرې ورځې پــه تېرېدو ســره په کور 
دننه او بهر دمالتــړ کچه پراختیا مومي 
دســاري په توګه دملګرو ملتونو پالوي 
چې مشــري یې مارټین کوله د اسالمي 
امارت دبهرنیو چارو له سرپرست وزیر 
ســره په لیدو کتو کې وویل چې اوس په 

ډاډه زړه ټول افغانستان ته خپلې مرستې 
رســولی شــي په دي پــالوي کې چې 
دنړیوال خیریه بنســټ عمومي منشــي 
مرستیال  ریاســت  اجراییه  دیونیســف 
ګډون درلود خوښي وښوده چې امنیت 
تامین شــوی او په ډاډه زړه کولی شــو 
راغلي  ملتونو  دملګرو  ووېشــو  مرستې 
پالوي ته دبهرنیو چارو سرپرست وزیر 
مولوي امیر خان متقی وویل افغانستان 
دنړیوالــې ټولنې برخه ده ملګري ملتونه 
مســؤلیت لري چې افغانستان اونړۍ په 
نیــږدې کولو کې رغنــده رول ولوبوي. 
دغــه راز متقي غوښــتنه وکــړه چې د 
افغانســتان الس ته راوړنې او فرصتونه 
په رښــتیني ډول نړیوالو ته ورســوي. د 
اسالمي امارت ســره دبهرنیو هېوادو د 
اســتازو لیدو کاته راپــه ګوته کوي چې 
ورځ تربلې د اســالمي امــارت اړیکې 
پراختیا مومي او هغه ســتونزې درغېدو 
په حال کې دي کومــې چې تردې دمه 
له خوا رامنځ  دالس وهونکو اشغالګرو 
ته شــوې. ملګــري ملتونه چــې باید 
دیوبې پرې ســازمان په توګه د افغانانو 
ارزښــتونو  او ملي  اســالمي  عقیدتي، 
ته په کتو ســره هغه بندیزونه او خنډونه 
له منځه یووســي کوم چې د اســالمي 
امارت د رســمیت پیژندنې په وړاندې 
رامنځ ته کېږي د اســالمي امارت سره 
ټینګښــت  اړیکو  دیپلوماتیکو  دنړیوالو 
دهمیشنۍ ســولې د رامنځ ته کېدو سره 
مرسته کوي نو غوره ده چې نړیواله ټولنه 
د اسالمي امارت سره په خپلو اړیکو له 
 سره غور وکړي او شته ستونزې له منځه 

یووسي. 

دپلمو پرځای دې واقعیتونه په پام کې 
ونیول شي

متین 

مواد مخدر در آیینه شریعت
شد،  گفته  گذشته  بحث  در  طوری که 
برای ریشه کن سازی مواد مخدر  اسالم 
و  سکرآور، از بدو تأسیس تا کنون پی هم 
برای  همه  این  البته  است  نموده  مبارزه 
نجات و سالمت انسان ها صورت گرفته، 
زیرا هر آنچه در اسالم حیات، صحت و 
هر  و  است  مردود  کند  تهدید  را  زندگی 
آنچه نظم اجتماعی را مختل و جامعه را 
به سوی تباهی و مفاسد اخالقی بکشاند 

باطل است.
کشور  در  نه تنها  نشه آور،  و  مخدر  مواد 
از  یکی  جهان،  سرتاسر  در  بلکه  ما 

چالش های بزرگ است. 
ساالنه مرگ و میر ناشی از اعتیاد و اضرار 
این مواد کشنده، به یک نگرانی جدی و 

جهانی مبدل شده است.
با  رویارویی  و  ترافیک  قاچاق،  زرع، 
سطح  در  مخدر  مواد  مافیای   باندهای 
را  مخدر  مواد  با  مبارزه  چالش  جهان، 

پی چیده نموده است.
و  آسیب ها  که  می توانیم  گفته  یقین  به   
آفت های مواد مخدر نسبت به هر چیزی 

دیگر در این ملک بیش تر است. 
نشه آور،  و  مخدر  مواد  شک  بدون 
آسیب ها، مشکالت، رنج ها و زخم های 
ناسوری را در پیکر این جامعه بجا نهاده 
است که جبران آن هر گز قابل تصور و 

پیش بینی نیست.
 الزم به ذکر است، اگر آسیب های ناشی 
از مواد مخدر و نشه آور را در مقایسه با 
حوادث طبیعی، جنگ و تحوالت دیگر 
می یابیم  در  بدهیم،  قرار  محاسبه  مورد 
مواد  از  برخواسته  آسیب های  و  رنج  که 
مخدر به مراتب نگران کننده تر  و تباه کن 

است.
مان ملل متحد  دفتر اطالع رسانی ساز 

در  مخدر  مواد  جهانی  گزارش  طی  در 
سال ۲۰۱۹ می گوید: حدود ۳۵ میلیون 
انسان در سرتاسر جهان در معرض مرگ 

و تهدید مواد مخدر قرار دارد.
مخدر  مواد  ساالنه  گزارش  همچنان 
نشان   ۲۰۲۱ سال  در  ملل  سازمان 
می دهد که حدود ۲۷۵ میلیون انسان با 

مواد مخدر در سرتاسر جهان مبتال اند.
برگردیم،  افغانستان  ما  کشور  در  اگر 
پدیده  هر  از  بیش تر  مخدر  مواد  آسیب 

دیگر در این کشور است.
گفته می شود که حدود پنج میلیون معتاد 
در افغانستان به مواد مخدر رو آورده اند 
 این بزرگ ترین فاجعه انسانی 

ً
که حقیقتا

است.
و  منفی  پیامدهای  می خواهم   اکنون 
 
ً
فاجعه بار اشیای مسکر و نشه آور را، ذیال

بیان نمایم.
1- آسیب, های فردی و اجتماعی اعتیاد؛ 
نشه آور  و  مخدر  مواد  که  را  اضراری 
افراد  گلوی  است،  نهاده  بجا  کشور  در 
آسیب  و  می دهد  فشار  را  اجتماع  و 
اعتیاد نسبت به هر آسیب و پدیده منفی 
دیگر، سنگین تر است، زیرا مواد مخدر 
بسیاری از خانواده ها را از هم جدا کرده 
و بنای مستحکم خانوداه ها را فرو ریخته 

است.
 اعتیاد در حقیقت پی مودن روش زنده به 
گور کردن انسانها است این پدیده منفور 
به  را  مؤمن  انسان های  از  بسیاری  پای 
دامن معصیت کشانده است، تا جایی که  
بخش  و  دهات  زندگی،  محیط  شهرها، 

بخش کشور را فرا گرفته است. 
2- اعتیاد یا مرگ تدریجی؛ 

قربانی  نبردها  و  جنگ ها  در  کسانی که 
اما  اند،  داده  جان  بار  یک  تنها  شدند، 

حیات  و  آوردند  رو  اعتیاد  به  کسانی که 
خویش را به مخاطره انداخته اند، هر روز 
و هر لحظه طعم تلخ مرگ را می چشند، 
چون اکثر  معتادین به زندگی ذلت بار  تن 
به عبارت دیگر به مرگ تدریجی  داده و 

محکوم اند، زیرا آن ها کسانی هستند که 
هر روز به آغوش مرگ می روند و به میزان 
بدبختی و تلخی های حسرت آور زندگی 

می افزایند.
3- اعتیاد و پی مودن مسیر ذلت؛ 

مخدر  مواد  و  اعتیاد  قربانی  که  آن هایی 
شده اند، مردم و جامعه آن ها را به نگاه 
را  زندگی  ذلیل ترین  آن ها  می بینند،  بد 
آن ها  زندگی  از  مردم  می کنند،  تجربه 
آن ها  زندگی  و  آن ها  بر  دارند،  نفرت 
از  بخشی  که  چون  می فرستند،  نفرین 
منافع اجتماع را بر هم می زنند، سرقت 
می کنند، به معاصی رو می آورند و فاجعه 

می آفرینند.
بزرگ  ودیعه  و  الهی  امانت  زندگی   -4

است؛              

برما الزم است تا قدر آنرا بدانیم. معتادین 
زنده  صورت  به  تنها  نمی کنند،  زندگی 
اند، زیرا معنای زندگی در عبادت، تقوا، 
دیگران،  با  همکاری  عطوفت،  اخالق، 

تعاون، رفاه و آسایش بازتاب می یابد.

 تمام لذایذ زندگی آن ها، غرق در طوفان 
و  ناداری، سرگردانی  بی سرپناهی،  دود، 
هیجان است، و افسوس که شمع زندگی 
آن ها را، طوفان نادانی و گمراهی خاموش  

کرده است.
زندگی در کنار زباله های کثافات، در میان 
جوی بارها، در کنار انبار های ناپاکی، در 
میان رود خانه ها، نهایت ذلت آور است، 
و  عزت  کرده،  قربانی  را  انسانی  کرامت 

غرور انسان را بباد فنا می دهد.
کرامت انسانی در عین حال امانت بزرگ 
خداوندی است پس نباید، آن را به بازی 
پای  در  را،  گران بها  گوهر  این  و  بگیریم 

هیوالی مرگ بریزیم. 
در قاموس معتادین چیزی بنام نظافت و 

طهارت جای ندارد.             ص7
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نقد،  منفی نگری،  امروزه  که  متأسفانه 
مخالفت و دشمنی ها در بعضی موارد 
به عادت برخی ها مبدل گردیده که یکی 
از بهترین راه های رساندن این پدیده ها، 
است.  مجازی  فضای  و  رسانه ها 
برخی  برای  مجازی  فضای  و  رسانه ها 
به  شان  آواز  و  دست  و  پای  که  کسانی 
این  در  نعمت  بهترین  نمی رسد،  جایی 

عصر فضا و تکنالوژی است.
باالیی  اهمیت  از  جامعه  یک  در  نقد 
جامعه ای  زیرا  است؛  برخوردار 
نقدپذیر، جامعه ی اصالح شده، پویا و 
است  پیشرفت  و  تقدم  مسیر  در  گام زن 
ناپذیر،  انتقاد  جامعه ی  عکس  بر  و 
جامعه ای پس مانده، جامد، خشک و به 
دور از هرگونه پویایی و نوآوری هااست.

برای  راهی  تنها  نه  دشمنی  و  مخالفت 
است،  جامعه  یک  خوبی  و  اصالح 
نموده  پراکنده  و  را متشتت  بلکه جامعه 
بین  از  را  ملت ها  داشته های  شیرازه ی 
و  فقر  و  زبونی  به  را  جامعه  و  برد  می 

نیازمندی های گوناگون مبتال می کند.  
اما نقد تا نقد است؛ زیرا نقد انواعی دارد 
که مرزهای روشنی ندارند و بسیاری از 
اوقات زوایای اشارات مطرح شده، آن ها 

را پوشانده می مانند.
یکی از آنها نقد منفی است. نقد منفی، 
منفی باف  و  منفی نگر  انسان های  کار 
است. ناقدان منفی نگر در این نقدها به 
جز از اعالم اعتراض به چیزی، یا نشان 
اراده  یا  و  نادرست  و  اشتباه  موارد  دادن 
بدنام سازی دیگران، کار دیگری ندارند. 
و  نیست  پذیرش  قابل  نقد،  نوع  این 
از  سودی  هیچ  دیگر  بی معنایی،  جز 
این گونه  زیرا  ندارد؛  وجود  آن  اظهار 
مقابل  طرف  که  است  هجوم آور  نقدها 

می کند،  تحقیر  و  توهین  حساس،  را 
عقده ها را ببار آورده و نتایج منفی را به 
دنبال دارد. هرچند برخی افراد، مقداری 
ولی  می کنند،  تحمل  را  منفی  نقد 
اکثریت افراد این گونه نقد منفی را تحمل 
نمی کنند و در پی آن عکس العمل بدی 
از خود نشان می دهند که تخریب کننده 
نقد  منفی،  نقد  است.  جامعه  و  مردم 
سرزنشی است که افراد را دل زده و ناتوان 
می کند و از همان کار ناقصی که دارند، 
باز می مانند و همه چیز را رها می کنند؛ 
به جای نقد منفی، بهتر است که آدمی 
نقد  قابل  ناقص  مورد  به  و  کند  سکوت 
در  اگر  روی هم رفته  نکند.  توجه   

ً
اصال

این نقد، جنبه ی نابودی فرد یا جامعه ای 
نقد  آن  به  شود،  گرفته  نظر  در  نقد شده 
آن  در  نقد کننده  که  می گویند  مخرب 
تالش می کند تا پدیده مقابل را بی ارزش 
به   

ً
تا کسی اصال نشان دهد  بی اعتبار  و 

آن توجه نکند و آهسته آهسته به نابودی 
برود. نقد منفی نگر و مخرب در واقع از 

جنس اذیت و آزار و تهدید است که در 
قاموس اسالم و فرهنگ اخالق اسالمی 
جای ندارد و یک نوع حمله شخصی یا 
اجتماعی است که بیشتر اوقات با اتهام 
و دروغ همراه می باشد. این کار از نظر 
و  کبیره است  گناهان  از  اخالق اسالمی 
جز تأثیر منفی و تبعات کینه و بغض و 
افزایش دشمنی دیگر پیامدی در زندگی 
افراد و جامعه ندارد. این گونه نقدها در 
واقع اظهار مخالفت و دشمنی است که 
اکثر  و  نمی تابد  بر  کسی  هیچ  از  را  آن 
این  از  شان  دشمنی  مسیر  در  دشمنان 
نوع نقد استفاده می کنند، این نقد وقتی 
خطرساز می شود که از آن در زمینه های 
نظام  اندازی  بر  برای  نظامی  و  سیاسی 
شخصی، اجتماعی یا سیاسی و نظامی 

یک جامعه استفاده شود.
نوع دوم؛ نقد سازنده است. در این نوع 
نقد، ناقدان می خواهند ضمن نشاندهی 
کوتاهی ها،  و  تقصیرات  نواقص، 
برای  را   بهتری  جایگزین و راهکارهای 

ناقد  هدف  کنند.  ارائه  پدیده ها  و  امور 
از نقدش، تنها اشتباه گیری و نشان دادن 
او  بلکه هدف  نیست،  کوتاهی  و  نقص 
از  به دور  کار  یک  و ساختن  کار  بهتری 
با  ناقد  هاست.  دغدغه  دیگر  و  تقصیر 
می خواهد  واقع  در  خود  نقد  گونه  این 
احترام بیشتر به آن کار یا پدیده بگذارد و 
کار را به شکل درست تر و بهتر درآورد. 
پیشنهاداتی  واقع  در  سازنده  نقدهای 
هستند که برای بهبودی امور و کارها ارائه 
مشکل  یک  که  می خواهند  و  می شوند 
شخص یا جامعه چطور مشخص شود 
گردد،  تکمیل  و  حل  بهتر  روش  به  و 
فقط گوش شنوا می خواهد که آن نقد را 
اعمال نماید و کار را از پیش تر درست تر 

انجام دهد.  
چه بهتر خواهد بود که نخست ناقدان ما 
امور  باره ی  در  و  بفهمند  را  نقد  نوعیت 
آن  از  پس  نمایند؛  ارائه  سازنده  نقد 
دولت، جامعه و مردم، نقدهای سازنده را 
تانقدهای مخرب و مخالفت زا، تفکیک 
کنند و به تبع آن دروازه نقد را در جامعه 
هماره  سازنده  نقدهای  از  و  گذارند  باز 
دادن  جهت  برای  زیرا  بجویند؛  بهره 
گفتارها و رفتارها، تکمیل نواقص امور و 
کارها، پالن ها و برنامه ها، یگانه چیزی 
باشد،  نتیجه بخش  و  کارگر  که می تواند 
نقد سالم و سازنده است و به این طریق 
و  جامعه  دولت،  حکومت،  می توانیم 
مردم ما را از نواقص و کوتاهی های شان 
نجات دهیم و ایشان را به سوی صالح 
و  کنیم  راهنمایی  پویایی  و  خوبی  و 
سرانجام با نقدهای سالم و سازنده هم 
خود و هم جامعه را اصالح کنیم و از آن 
به  و  مرفه  و  باامن  به یک جامعه  طریق 

دور از همه دغدغه ها برسیم.

اقتصادی  معاونیت  حکم  بنابر 
یاست الوزراء امارت اسالمی، همه  ر
استفاده  بر  مکلف  حکومتی  ادارات 
بنیه  تقویه  جهت  داخلی  تولیدات  از 
بناًء  است.  گردیده  کشور  اقتصادی 
امتعه  و  داخلی  تولیدات  از  استفاده 
توسعه  و  اقتصادی  رشد  در  تولیدی 
صنایع داخلی خیلی موثر تمام گردیده 
صنعت  تا  شود  می  باعث  امر  این  و 
با  و  بهتر  اجناس  به  تشویق  کاران 

کیفیت تر گردند.
 از سوی هم با رشد تولیدات داخلی 
نیز  کشور  ارزی  های  سرمایه  فرار  از 
حال  در  آید.  می  عمل  به  جلوگیری 
اقتصادی  به وضعیت  با توجه  حاضر 
با  سرمایه گذاران  از  یادی  ز شمار 
سرمایه گذاری  با  متعهد  و  احساس 
روی تولیدات با کیفیت متنوع داخلی 
ناحیه  از  کشور  خودکفایی  به  تالش 
تولیدات  عوض  به  داخلی  تولیدات 
صنایع  شامل  که  اند  نموده  خارجی 
تولیدات صنایع  ها،  غذایی، شوینده 
پوشاک،  فرنیچر،  و  موبل  دارویی، 
صنعتی  تولیدات  چوبی،  صنایع 
ماشینری و... می گردد که در مقایسه 
خوبی  کیفیت  از  وارداتی  اجناس  با 
بازار  نبود  بر  بنا  ولی  اند.  برخوردار 

 متأثر می گردند.
ً
بعضا

زمینه  انیس در  گزارشگر روزنامه ملی 
در  را  هموطنان  از  تن  چند  دیدگاه 
داخلی  تولیدات  استفاده  از  حمایت 
خوانندگان  تقدیم  که  شده  جویا 

می گردد.
شهر  دکانداران  از  یکتن  ید  فر احمد 

کابل در مورد می گوید:

از این حکم امارت اسالمی استقبال می 
متعهد  مقامات  که  شرطی  به  ولی  کنیم 
به این امر باشند، به طور مثال در صنایع 
پیشرفت  لبنیات  جمله  از  غذایی  تولید 
شیر  دارند.  ما  گذاران  سرمایه  خوبی 
از کیفیت عالی  تولیدی پاستوریزه قوت 
سایر  در  گونه  همین  است  برخوردار 

صنایع تولیدی کشور پیشرفت های قابل 
از  دارند  خود  تولیدات  در  مالحظه ای 
تقویت  در  تا  طلبیم  می  هموطنان خود 
داخلی  صنایع  از  کشور  اقتصادی  بنیه 

استفاده بیشتر نمایند.
ساحه  در  دیگر  فروشنده  الله  حجت 
داخلی  تولیدات  گوید:  می  خیرخانه 
به خصوص در عرصه مواد غذایی رشد 
خوبی دارد. اکثریت امتعه تولیدی داخلی 
را به فروش می رسانیم تولیدات داخلی 
ما در مقایسه به امتعه وارداتی با کیفیت 
مکرونی،  تولید  مثال  طور  به  است،  تر 
شوینده ها و... حکم اجباری استفاده از 

امتعه تولیدی باعث خودکفایی اقتصادی 
کشور می شود.

عبدالرزاق یکتن از باشنده های کابل 
می گوید: در کشور ما اجناس مختلف 
در حال حاضر تولید می شود ولی مردم 
امتعه  نیستند  کیفیت  دنبال  بیشتر  ما 
خارجی را ترجیح می دهند. الحمدلله در 

سال های اخیر در عرصه های مختلف 
تولیدات خوب داخلی را داشتیم، همین 
خوب  کیفیت  داخلی  تولید  ادویه  حال 
نسبت به ادویه خارجی دارد. زیرا تحت 
این  من  توصیه  دارد  قرار  مراقبت  و  نظر 
اقتصادی  خوب  رشد  به  زمانی  است 
دست می یابیم که تولیدات داخلی خود 
را ارزش دهیم تا پول ما دوباره به اصطالح 
ما  خواهش  برود«  خودما  »جیب  در 
این  اسالمی  امارت  رهبری  مقامات  از 
تولیدات  از  استفاده  در  خود  که  است 
تشویق  و  تقویت  در  و  پیشقدم  داخلی 
سرمایه گذاران تالش بیشتر و بهتر نمایند.

محمداسحق فروشنده لباس در بازار 
داخل  در  گوید:  می  کابل  یم  مر لیسه 
تولید  با کیفیت  و  امتعه خوب  ما  کشور 
می شود. در حال حاضر تعداد زیاد لباس 
های ما تولیدات داخلی است. از این که 
مردم ما عالقه به خرید تولیدات بیرونی 
خارجی  لباس  از   

ً
بعضا دارند  بیشتر 

استفاده می کنند. اگر ما بخواهیم اقتصاد 
از  اول  قدم  در  باید  گردد  تقویت  کشور 
تولیدات با کیفیت داخلی سرمایه گذاری 
مادر  احتیاج  زیرا  کرد.  موثر  استفاده  و 
تولیدات  بخش  در  باید  است.  ایجاد 

رقابت سالم کرد.
رابطه  در  نو  کارته  باشنده  الله  مسیح 
امیدوار  و  خوش  خبر  یک  گوید:  می 
کننده در عرصه تولید موتر ابتکار خوب 
تولید  در  احمدی  رضا  محمد  انجنیر 
شرکت  از  یکی  که  است  سپورتی  موتر 
های موتر سازی فرانسه برای ساخت این 
موتر در داخل افغانستان عالقه مند است 
ابتکار  این  واقع  در  کند،  سرمایه گذاری 
پیشرفت و ترقی  به سوی  یک گام دیگر 
کشور محسوب می شود. باید مسئوالن 
امارت اسالمی در حمایت و تشویق یک 
چنین ابتکار اقدامات الزم را در عمل با 
که  بسازد  ثابت  امکانات  آوری  فراهم 
را  خالق  استعدادهای  چنین  نیز  دولت 

حمایت می کند.
دیگر  شماری  با  که  هایی  صحبت  در 
این  از  همه  ها  آن  داشتیم  هموطنان  از 
شان  خواست  ولی  کرده  استقبال  حکم 
کیفیت  بی  امتعه  واردات  از  که  بود  این 
به کشور جلوگیری کند به بخصوص در 
تولید ادویه، مواد غذایی و صنایع تولیدی 

حمایت همه جانبه صورت گیرد.
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در واقعیت امر آنانی که در لباس دوستی وطن عزیز ما را 
ویران و تحت عنوان دموکراسی و حقوق بشر در جامعه 
ما تفرقه ایجاد نمودند امروز فانوس سراب گونه ای را 
روشن نموده به عنوان انتقال و مصونیت نیروهای بشری 
ما را از کشور وا دار به فرار کرده و به غربت می کشانند. 
بیکاری و فقر بهانه ایست تا جوانان را که قوت کاری و 
فکری یک جامعه اند به نحوی از انحا به کشور های 
خود به غرض کار های شاقه و استخوان سوز بگمارند 
و از آنها استفاده بهینه نمایند. البته از طریق قانونی و 
غیر قانونی که از اثر این گونه مهاجرت ها هزاران جوان 
افغان طعمه نهنگ ها گردیده  در ابحار غرق گردیده 

اند. 
آیا مصلحت همین است که مادر وطن را درصعب و 
سخت روزگار رها کرده و راه غربت را در پیش بگیریم؟ 
هوای  و  آب  از  که  کنیم  فراموش  نباید  کشور!  جوانان 
ملی  سرمایه  از  و  یافتیم  پرورش  نموده  استفاده  وطن 

مردم افغانستان تحصیل کردیم. 
امروزی  اقتصادی  مشکالت  که  است  این  واقعیت 
آنانی  میراث  و  ودیعه  همان  این  کیست  کار  محصل 
است که ما را مایحتیاج به مهاجرت نموده اند مهاجرت 
درمان  و  راه چاره  بل  نیست  درمان  راه  از وطن  فرار  و 

دست به دست هم دادن و زدودن نابرابری هااست. 
با  همه  است  ما  افتخار  مایه  و  عزت  هویت،  وطن 
مرهم  وطن  های  زخم  روی  می شود  اتفاق  و  همدلی 
گذاشته تمام کینه وکدورت ها را ازمیان برداریم و پدیده 

شوم فقر را ازمیان برداریم و وطن عزیز خویش را معمور 
و آباد سازیم. افغانستان کشوریست که اگر کار صورت 
گیرد تمام داشته ها و امکانات را در خود دارد آب، هوا 
و زمین خوب دارد از سوی دیگر مواد زیر زمینی های 

دست نخورده دارد که دنیا به آن نیاز دارد. 
آنانی که به نحوی اغفال گردیده اند و فریب تصویر های 
کذبی لب بحرها را خورده اند و راه فرار را در پیش گرفته 
نادم و  اند امروز در دیار غربت در کشور های بیگانه 
پشیمان اند و راه برگشت هم ندارند حتا اکثریت شان به 
مریضی های صب العالج روحی و روانی مصاب اند. 
زندگی به معنی واقعی آن همان زندگیست که انسان با 
آبرو در خانه و کاشانه خود که همانا وطن  با  عزت و 
بیگانه هستیم ذلت و  است باشد. در وطن دیگران ما 

خواری تار و پود ما را می آزارد. 
به  توهین  می کند  عروسی  مرد  با  مرد  که  جوامعی  در 
مقدسات و فرهنگ ما صورت می گیرد زندگی چه معنی 

و مفهومی دارد. 
یس قشنگست ولی ملک وطن نیست  پار

این خانة من نیست این ملک وطن نیست 
وطن ما درست باید حق و حرمت مادر وطن را حفظ 
خویش  هموطنان  با  وطن  مادر  آغوش  در  و  کنیم 
آبادی  در  تا  برماست  کنیم.  با عزت زندگی  و  سربلند 
کشور خویش مردانه و فرزانه جد و جهد کنیم و کوشا 
و  یابیم  رهایی  ها  بیگانه  های  نیازمندی  از  تا  باشیم 
دست بیگانگان را از وطن خویش کوتاه سازیم به امید 
افغانستان معمور، آباد و سربلند در سراسر جهان بیایید 
روی این سروده داکتر سمیع حامد تمرکز کنیم و عمل 

نماییم. 
گرجهنم ساختم فردوس هم می سازمت 

ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت 

بیایید قرار را بر فرار 
ترجیح  دهیم! 

استوار

نقد در دوراهی سازندگی و مخالفت

مردم باید از تولیدات داخلی
 استفاده نمایند

حبیبی صالحی

حامده صدیقی



حجــاب و غیــرت در کنــار هــم قرار 
می گیرند. مردی که غیرت داشــته باشــد 
نامحرمان  ندارد که نظر  هیچ گاه دوســت 
ایــن  در  باشــد  بســوی زن و دختــرش 
عنه(   اللــه  علی)رضی  حضــرت  مــورد 
می فرمایند:»به من خبر رســیده که مردان 
کفار در بازار مزاحم زنان شــما می شوند، 
آیا شــما غیرت ندارید؟ در واقع کسی که 

غیرت نداشته باشد خیری در او نیست«.
این دستور خداوند)ج( و بزرگان دین ما 
در رابطه با حجاب بــود اما ببینیم اروپای 
نوین و دنیای غرب با این واجب اجتماعی 

چگونه برخورد کرده است. 
اروپایی  دانشــمندان  و  وقتی که فالسفه 
در قــرن هجدهــم به دفــاع از حقوق فرد 
پرداختنــد و دروازه های حریت و آزادی را 
به روی افراد گشودند در جامعۀ اروپا تمدن 
این حکومت  می کرد.  فاســدی حکومت 
از ترکیــب نظام اخالقی ، فلســفۀ زندگی 
مسیحیت، و نظام فئودالیستی تشکیل شده 
بود. این ســه عامل خارجی روح بشریت 
را به قیود ســنگین و غیــر طبیعی محدود 

ساخته بود. 
نظریاتــی را که دانشــمندان نوین اروپا 
برای از بین بردن این نظام فاســد و ایجاد 
نظام پیشــنھاد کرده بودند به شکل انقالب 
کبیر فرانســه عرض اندام کرد تا آنکه بعد 
از گذشــت زمان روزگار به شکل موجود 
فعلی در آمد تا جایی که نظرات اساســی 
و اصولــی بنیان اجتماعــی اروپای نوین 

بصورت سه اصل زیر تدوین شد: 
1-  مساوات بین زن و مرد

 ۲ - آزادی زنان در امور زندگی
  3-  اختــالط و آمیــزش مطلــق بیــن 

زن و مرد. 

آنان از معنی مســاوات چنیــن فھمیدند 
که باید زن و مرد در امور بشــری و ارزش 
اخالقی مســاوی باشــند و زن در زندگی 
اجتماعی همــان اعمالی را انجام دهد که 
مرد انجام می دهد و همانطور که مردان در 
ســابق از قیود اخالقی آزاد بودند زنان نیز 
از همان بی بند و باری برخوردار باشــند. 
این برداشــت غلط از مســاوات، زن را از 
ادای وظیفۀ فطــری و طبیعی اش که بقا و 

ادامه نســل بشر اســت نه تنھا غافل بلکه 
منحرف ســاخت و تمام ابعاد وجودی او 
را از حرکات و اعمال سیاســی، اقتصادی، 
و اجتماعــی به خود مشــغول ســاخت و 
شــخصیت فطری او را از بین برد. موضوع 
انتخابات و وظایف رســمی، شــرکت در 
مسابقات ورزشــی، تئاتر، مجالس رقص 
و لھو و لعــب و دیگر اســباب تفریح که 
دستاورد این تمدن ظاهر فریب می باشند 
و حیا مانع از ذکر آن ها می گردد و او را از 
وظیفۀ اصلی اش باز داشت و او را از انجام 
برنامۀ زندگی اش که قبول تکالیف زندگی 
زناشــویی، تربیت اطفال، ســر و سامان 
دادن به خانواده و رعایت اصول اسالمی و 

انسانی بود، بازداشت. 

اســتقالل زنان در امور زندگی و مسایل 
اقتصــادی باعث بی نیازی آنــان از مردان 
گردید. قاعده و رســم قدیم بر این بود که 
مــرد در بیرون از خانــه کار می کرد و زن 
مشــغول تدبیر امور منــزل می گردید ولی 
این نظریــه در عصرجدید تغییر کرد و مرد 
و زن هردو بــه کار پرداختنــد و هتل ها و 
شــرکت ها، جای خانه را گرفتند. بنابراین 
دیگر رابطــه و نیازی جز ارضــای غریزۀ 

حیوانی شھوت بین زن و شوهر باقی نماند 
 واضح است که فقط ارضای غریزۀ 

ً
و کامال

حیوانی زن و مرد را مجبور نمی سازد که در 
یک خانه زندگی نمایند و زندگی زناشویی 
مستمر و همیشگی داشته باشند. زیرا زنی 
که خــودش کار می کنــد و همۀ کارهای 
خودش را انجام می دهد در زندگی روزانه 
اش نیاز به سرپرست ندارد که از او فرمان 
ببرد. ایــن زن به خود می گویــد برای چه 
با چنین مــردی ازدواج کنم؟ و چرا خودم 
را بی خود بــه تحمل قیدهــای اخالقی و 
بار ســنگین قانون ســازم؟ در ضمن تفکر 
معصیت و گناه و ندامت نیز با از بین رفتن 
دین در اذهان، رنگ باخته است و از طرف 
نمی کنند  را احساس  اجتماع هیچ خطری 

بلکه اجتمــاع آنان را برای ایــن برنامه ها 
تشویق می کند.

آخرین چیزی که ایــن زنان از آن خوف 
دارنــد فرزندی اســت که از ایــن طریق 
این  امروزی  به وجود می آید ولی وســایل 
خوف و هــراس را نیز از بین برده اســت 
ابتدا از وســایل جلوگیــری از بار داری، و 
اگر مؤثر واقع نشــد سقط جنین و اگر نشد 
کشــتن یا رها کردن نــوزاد در کوچه ها و 
بازارهــا... فراوانی اختالط و آمیزش بدون 
قید و شــرط سبب شــد تا آرایش، نمایش 
زینت ها و بی بند و باری در زنان زیاد شود 
زیرا جاذبۀ جنســی بیــن زن و مرد دارای 
قدرت و کشــش غیر قابل انکاری اســت 
و اختالط دو جنس و دســتیابی آســان به 
مســئولیت  پذیرفتن  بدون  مخالف  جنس 
ها و مشکالت این قدرت و کشش را زیاد 
می کنــد. این اختالط در جھــان منجر به 
افزایش زنان فاحشه شد تا جایی که تعداد 
این زنان در فرانســه قبــل از جنگ جھانی 

اول به نیم میلیون تن رسید .
یکی دیگر از مضرات آمیزش زن و مرد، 
طغیان شــھوات جنســی بود. شبکه ای از 
ثروتمنــدان جھان نیز با در دســت گرفتن 
جراید و روزنامه ها و ســینماها به این امر 
دامن می زدند تا هم بازار به تری به دســت 
بیاورند و هم مشتری بیش تری کسب کنند. 
پس باید گفت: حجاب است که عزت و 
متانت یک شخص در آن حفظ می شود و 
نمی گذارد که آبرو و حیثیت انســان ها زیر 

پا شود. 
در جامعه هایی که به این امر، ارج گذاشته 
نمی شود، ارزش ها و سجایایی اخالقی در 
آن جا از بین رفته اســت و هیچ ارزشی در 

آن ها دیده نمی شود.
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معاذ

در سال های اخیر ورزش در کشور ما رشد چشمگیری 
داشته است . با عام شدن ورزش تعدادی از کودکان، 
نوجوانان، جوانان و حتا کهن ساالن رو به رشته های 
زندگی  های  برنامه  از  را جزء  ورزش   ، آورده  ورزشی 

اند.  روزمره خود ساخته 
در کنار سایر رشته های ورزشی، ورزش پاور لیفتنگ 
داده  اختصاص  به خود  را  ویژة  اواخر جایگاه  این  در 

است. 
انسان  محض  قدرت  از  است  نمایشی  لیفتنگ  پاور 
حرکت  سه  از  ورزش  این  زمین.  جاذبه  با  مقابل  در 
است  شده  تشکیل  مرده  لیفت  و  پرس  بنچ  اسکوات، 
یند. که مجموع این سه حرکت را پاور لیفتنگ می گو

ساختن  عام  و  رشد  راستای  در  که  شد  آور  یاد  باید 
هر رشته ورزشی ، نقش مسئول یا مربی آن رشته ، از 
استاد  . زحمات  باشد  برخوردار می  به سزای  اهمیت 
پاورلیفتنگ  فدراسیون  رئیس  مجاهد  میر  خواجه 
انعکاس  و  ستایش  قابل   ، افغانستان  اسالمی  امارت 
است. خواجه میر مجاهد که کارنامه درخشان ورزشی 
مدال  کسب  و  قهرمانی  مقام  دیپلوم  چندین  جمله  از 
هندوستان،  کشور  از  برونز  و  نقره  طال،  رنگین  های 
افتخارات  و  ها  مدال  ها،  نامه  تحسین  ها،  نامه  تقدیر 
ورزشی  کلکسیون  در  را  داخلی  مسابقات  از  زیادی 
پاورلیفتنگ  فدراسیون  رئیس  منحیث  دارد،  خود 
مسئولیت های خود را به وجه حسن انجام داده است 

و دستاورد های نیز دارد. 
آهنین  مردان  ترین  قوی  نمایشات  اندازی  راه   -۱
انتخاب چهار  افغانستان در مقر کمیته ملی المپیک و 

چهره برتر و قوی تر .
والیت  در  پاورلیفتنگ  مسابقات  ریزی  برنامه   –  ۲
ده  گزینش  مسابقات،  حکم  سر  صفت  به  و  پروان 

به مسابقات دوره بعد. برتر  چهره 
پاورلیفتنگ در والیت خوست  برگزاری مسابقات   –  ۳
تیم  انتخابی  مسابقات  به  برتر  چهره  ده  شناسایی  و 

ملی .
تیم  گزینشی  مسابقات  دور  پنجمین  اندازی  راه   –  ۴
تیم  به  برتر  چهره   ۶۴ انتخاب  و  کابل  شهر  در  ملی 

. افغانستان  پارولیفتنگ  ملی 
در  داور  سر  و  فدراسیون  رئیس  منحیث  اشتراک   –  ۵
هفت  ورزشکاران  بین  زونی  مسابقات  دور  اولین 

والیت کشور.
گزینشی  مسابقات  دور  هشتمین  ریزی  برنامه   –  ۶
شهر  در  آهنین  مردان  و  پاورلیفتنگ  ملی  تیم  منتخب 
تیم ملی  یت  به عضو برتر  ۱۰۰ چهره  انتخاب  و  کابل 
مسابقات  در  اشتراک  جهت  بهترین   ۱۲ گزنیش  و 

بیرون مرزی .
زابل  والیت  در  پارولیفتنگ  فدراسیون  ایجاد   –  ۷
های  سیمینار  ورزشی،  مسابقات  ریزی  برنامه  و 
گواهینامه   ۱۷ توزیع  و  مربیگیری  و  اداری  میتودیکی، 

کنندگان. اشتراک  به 
افغانستان  پاورلیفتنگ  فدراسیون  رئیس  حضور   –  ۸
کمیته  در  ورزشی  نمایشات  و  ها  برنامه  تمامی  در 
در  فعالیت های ورزشی  برنامه سازی  و  المپیک  ملی 

. فدراسیون 
و  ماستران  میان  پارولیفتنگ  مسابقات  اندازی  راه   –  ۹
پیش کسوتان ۱۷ والیت و کسب مقام قهرمانی وزنی.

به جوانان بی بضاعت، که  برنامه ریزی خدمت   –  ۱۰
آنان  و  ندارند،  را  کلپ  فیس  تادیه  پرداخت  توانایی 
ورزشی  کلپ  در  فیس  پرداخت  بدون  توانند  می 
تمرینات  حمید،  یاران  اندام  پرورش  و  پاورلیفتنگ 
البته   . نمایند  دنبال  را  خود  ورزشی  های  فعالیت  و 
تا  دارد  نظر  در  پاورلیفتنگ  فدراسیون  رهبری  هیئت 
تا  داده،  را گسترش  بی بضاعت  قشر  به  زمینه خدمت 
و  مراجعه  ورزشی،  کلپ  ترین  نزدیک  به  بتوانند  آنان 

نمایند. ورزش 

جهان ورزش 

حجاب است که عزت و متانت یک شخص 
در آن حفظ می شود و نمی گذارد که آبرو و حیثیت 

یر پا شود.  انسان ها ز
در جامعه هایی که به این امر، ارج گذاشته نمی شود، 

ارزش ها و سجایایی اخالقی در آن جا از بین رفته 
است و هیچ ارزشی در آن ها دیده نمی شود.

فعالیت ها و دستاوردهای 
فدراسیون پاورلیفتنگ 
نجیب الله متین 

د لوړ اقتصاد او سترو تخنیکي ظرفیتونو 
روسیې شتون  د  توګه  په  هېواد  لرونکي 
کې  بشپړولو  په  پروژې  ټاپي  د  ښایي 

مثبت ګام واقق شي.
د باختر آژانس مبصر لیکي: د افغانستان 
لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي 
استازي ویلي، چې په ټاپي پروژه کې د 
روسیې شرکتونو د مشارکت امکان شته.

ضمیر کابلوف کابل ته له یو کاري سفر 
په  پروژې  ټاپي  د  چې  ویلي،  وروسته 
د  کې  پروژه  دې  په  موږ  به  سره  پیلېدو 

پرمختګونو شاهدان و اوسو.
د  دیپلومات  روسي  پوړي  لوړ  دغه 
چې ځنډ  کې  کار  په  پروژې  د   ټاپي 

 ٣٠ کاله مخکې طرحه شوی له امنیتي 
ورکړی  پیوند  سره  ستونزو  اقتصادي  او 
یې  پروژه کې  اقتصادي  په دې ستره  او 
نسبي  خپله  امله  له  خطرونو  امنیتي  د 

اندېښنه څرګنده کړې ده.
ستره  اخوا  سیمې  له  او  سیمه  په  ټاپي 
ترکمنستان  د  چې  ده،  پروژه  اقتصادي 
هندوستان  او  پاکستان  افغانستان،  ګاز 
د  ګازو  د  ترکمنستان  د  چې  رسوي،  ته 
نل لیکې زیاته برخه له افغانستان څخه 
له  افغانستان  د  اړه  دې  په  چې  تېرېږي 

پلوه امنیتي انېښنې نشته.
اسالمي  د  نسبت  په  پروژې  ټاپي  د 
د  ځکه  دی  نظر  ژور  یو  نظر  امارت 
د  هېواد  د  امارت  اسالمي  افغانستان 
خپل  کول  احیاء  او  رغونه  بیا  بنسټونو 
مسئولیت بولي او د ټاپي او د نورو ملي 
پروژو د کار د پیل او دوام لپاره د ډاډمن 

امنیت ډاډ ورکوي.
یوه  اخوا  سیمې  له  او  سیمه  په  ټاپي 
ستره اقتصادي پروژه ده او د افغانستان 

اسالمي امارت په لومړۍ دوره کې یې 
له  امارت  پیل د اسالمي   د هغه د کار 
د  افغانستان  پر  چې  و،  څخه  نوښتونو 
خو  وځنډېد  وروسته  یرغل  له  امریکا 
امنیت  کې  افغانستان  په  چې  اوس 
تامین شوی د دغې پروژې د کار د پیل 
لپاره له بل هر وخت څخه ښه فرصت 

برابر شوی دی.
د  او  دفاع  ملي  د  مخکې  ورځې  څو 
استخباراتو  د  او  وزارتونو  چارو  کورنیو 
له  مسئولینو  ریاست  عمومي 
کې  غونډه  په  سره  پالوي  ترکمنستاني 
لپاره  تامینولو  امنیت  د  پروژې   دې  د 
اسالمي  آن  او  ورکړ  ډاډ  تیاري  بشپړ  د 
امارت حاضر شوی، چې د دې پروژې 
جوړه  قطعه  ځانګړې   لپاره   ساتنې  د 

کړي.
نظر  امارت  اسالمي  د  ته  پروژې  ټاپي 

ډېر ژور دی چې نه یوازې افغانستان ته 
د سیمې  بلکې؛  لري  مادي ګټي  زیاتې 
هېوادونه به هم د دې پروژي له ښېګڼو 
برخمن شي او د سیمې هېوادونو ترمنځ 
د همکارۍ او باور روحیه پیاوړې کوي.

کې  کار  په  پروژې  ټاپي  د  مرغه  بده  له 
امنیتي  له  زیاتره  کې  افغانستان  په  ځنډ 
مسئلو سره پیوند ورکول کیږي په داسې 
او  لري  نه  واقعیت  خبره  دا  کې  حال 
کې  افغانستان  په  چې  دی،  دا  واقعیت 
هر  بل  له  او  دی  تامین  امنیت  بشپړ 
وخت څخه زیات د ټاپي پروژې د کار 

د پیل لپاره فرصت برابر دی.
 اسالمي امارت د ملي او نړیوالو پروژو 
پر وړاندې په خپلو مسئولیتونو پوهېږي 
اقتصادي  په  چې  دی،  دلیل  همدا  او 
معاونیت  د  الوزرا  ریاست  د  کې  چارو 
اعالمیه  یوه  په  ورځې مخکې  دوه  دفتر 

افغاني  د  اړوند  په  پروژې  ټاپي  د  کې 
څرګنده  او  څېړلي  مسئولیتونه  لوري 
اندېښنې چې  امنیتي  هغه  ده،  یې  کړې 
د افغانستان له پلوه بیانېږي غیر معقولې 
اسالمي  د  یې  اړه  دې  په  او  دي  بللې 
ډاډ  همکارۍ  او  امنیت  بشپړ  د  امارت 

ورکړل شوی دی.
ټاپي  د  شي  کېدای  چې  مسئله  یوه 
دي  څخه  عواملو  له  ځنډ  د  پروژې 
اقتصادي  سترې  دغې  د  او  نظر  رقابتي 
ستونزه،  هغه  ده  سیالي  اړه  په  پروژې 
او  لري  نه  اړه  پورې  افغانستان  په  چې 
ټینګار  پردې  افغانستان  پرخالف  د دې 
ترمنځ  هېوادونو  سیمې  د  چې  کوي، 
اقتصادي پروژې د سیمه ییزې همپالنې 
او  تعقیب  سره  اصل  له  همکارۍ  او 

سیاسي نه شي.

سیمه ییزې اقتصادي پروژې باید د همپالنې او همکارۍ 
په اصل سره تعقیب او سیاسي نه شي

پیامدهای بی حجابی در غرب
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داکتر گل رحمن طاهری

یعقوب کوهکن  قسمت نخست

 و زندگی
صحت

داشتن یک فرزند خوب و شاد آرزوی 
هر پدر و مادر است. اما آیا پرورش یک 
کودک خوشحال در دنیای امروزی کار 
والدین  تمام  بدون شک  آسانی است؟ 
گرفتاری ها و شــغل های زیادی دارند 
و همین امر باعث می شــود که نتوانند 
فرزنــد خود اختصاص  به  وقت کافی 
دهند. بی توجهی والدین به کودک می 
تواند مانع از خوشــی و نشاط او شود.
اما نگران نباشــید چون شما می توانید 
با انجام چند کار ســاده و کوچک، بذر 

نشاط را در دل فرزند خود بکارید.
پر رنگی  فرزندتان حضور  در زندگی 
داشــته باشــید: وقتی فرزندتان از شما 
چیزی مــی خواهــد، او را از خودتان 
نرانیــد. در عــوض چنــد لحظه وقت 
بگذارید و نیازها یا خواســته هایش را 

برطرف کنید.
اگر کــودک نوپایی داریــد، هر روز 
برای بازی کردن بــا او وقت بگذارید.
با هم کاردستی درســت کنید، نقاشی 
بکشــید، پیاده روی کنید، آشپزی کنید 
و هر فعالیتی کــه فرزندتان از آن لذت 
می بــرد را در کنار هم انجــام دهید. 
اگر می دانید که فرزندتان به ریســمان 
بازی عالقه دارد، تــا جایی که ممکن 
اســت با او ریســمان بازی کنید. این 
فعالیت های ساده کودک شما را بسیار 
خوشحال می کند به خصوص اگر هر 
روز انجام شــوند. بنابراین تا می توانید 

با فرزندتان وقت بگذرانید!
مسئولیت هایی را به فرزندتان واگذار 
فرزندتان  بــه  اگر مــی خواهید  کنید: 

روحیه بدهید، مسئولیت های کوچکی 
بــه او واگذار کنید. برای مثال از کودک 
نوپــای خــود بخواهید کــه در چیدن 
چوکــی به شــما کمک کند. یــا از او 
بخواهید کــه تخت خــواب را مرتب 
کند. با دادن مســئولیت های مختلف 
به کودکان نوپا، بطور غیر مســتقیم به 
آنها می فهمانیــد که جایگاه مهمی در 
خانــواده دارند.وقتی کودک با موفقیت 
 از اجــرای وظایــف روزمــره خود بر 
می آید احســاس امنیت مــی کند و با 
خود می گوید: “من می توانم این کار 
را انجــام دهم!” برای انجــام این کار، 
نیــازی به انجام فعالیــت های پیچیده 
نیست! کارهای ســاده ای مانند مرتب 
کردن جای خواب، جمع کردن اسباب 
بازی هــا، چیــدن چوکــی و… را به 
فرزندتان واگذار کنیــد و ببینید که این 
امر چــه تأثیر مثبتی بر روحیه ی او می 
گذارد. به کودکان 9 ســال به باال، 2 تا 
٣ کار روزانــه مانند شســتن ظرف ها، 
کمک به شســتن لباس ها و کشــیدن 
جاروب برقــی بدهید. اگر بیش از یک 
فرزنــد دارید، هر هفته کارهای خانه را 
بین آنها تغییر دهید تا خســته نشــوند. 
اگر به فروشــگاه می روید، می توانید 
از فرزنــد خود بخواهید کــه برخی از 
مواد غذایی را برداشــته و به سبد خرید 
بیاورد.دادن مسئولیت های مختلف به 
کودک باعث می شــود که او احساس 
کند عضوی مهمی از خانواده اســت. 
این باعــث حس غــرور و موفقیت او 
می شود و ممکن است از کمک کردن 

بیشتر خوشحال شود.
مرزها را تعیین کنید: مشــخص شدن 
مرزهــا به کــودک کمک مــی کند تا 
بفهمــد چه چیزی در خانه شــما قابل 
قبول اســت و چه چیزی نیســت.اگر 
او قوانین را نداند، ممکن اســت دچار 
مشکل شود و احســاس ناامنی داشته 
باشد.قوانین منطقی خود را تعیین کنید 
و مطمئن شوید که به آنها پابند هستید! 
ارزشی  نشــوند، هیچ  اجرا  قوانین  اگر 

ندارند.
و  را ســتایش کنید:انتقاد  فرزندتــان 
منفی گرایــی را دور بیندازید و تاجایی 
که می توانید، فرزندتان را ستایش کنید.
کــودک را بخاطر درســت انجام دادن 
وظایــف، نگرش مثبت یــا هر ویژگی 
خوب دیگری که دارد، تحســین کنید.
ســتایش کودک همیشه شادی بیشتری 

به روح و روان او می بخشد.
برقرار  تماس چشــمی  فرزندتــان  با 
کنید:هنگام تمجید یــا تنبیه کودک، با 
او تماس چشــمی برقرار کنید و بطور 
مســتقیم با او صحبــت کنید.برقراری 
تماس چشــمی به کــودک می فهماند 
کــه تمام افــکار و انرژی شــما، روی 
او متمرکز اســت.برای مثــال وقتی او 
نوشیدنی می خواهد، به صورتش نگاه 
کنید و از او بپرسید که آب می خواهد 
یا شــیر.با انجام ایــن مکالمات کوتاه 
برای برقــراری ارتباط با کودک، اعتماد 
او را نســبت به عشــق بی قید و شرط 
خود تقویت کنید. وقتی فرزندتان ببیند 
که چقدر بــه او اهمیت می دهید و او 

را دوســت دارید، بدون شــک زندگی 
شادتری را تجربه خواهد کرد.

بزنید:همه ی  لبخند  اوقات  بیشتر  در 
 وقتی درگیر کارهای روزمره 

ً
ما معموال

خود می شــویم، لبخنــد زدن را بطور 
کامل فراموش می کنیم.جالب اســت 
بدانید که وقتی کودکان، لبخند مادران 
بینند، احساس خوشبختی  را می  خود 
می کنند.وقتی کودک لبخند زیبای شما 
را می بیند، تمــام دنیا برای او مثل یک 
مکان آرام و شــاد به نظر می رسد. در 
 
ً
این زمان او مــی داند که مادرش واقعا
دوستش دارد و از او مراقبت می کند! 

چه چیزی بیشــتر از این مــی تواند 
فرزندتان را شاد و خوشحال نگه دارد؟

به حرف هــای فرزندتان گوش کنید: 
وقتی کسی به حرف های تان گوش نمی 
دهد، در واقع این پیام را به شما می دهد 
که هیچ اهمیتی برای او ندارید.بنابراین 
فرزندتان احساس بی  اگر می خواهید 
اهمیتی نکند، به حــرف هایش گوش 
کنید. وقتی کودک نوپای شما از چیزی 
هیجان زده می شــود و می خواهد این 
 به 

ً
را به شــما نشان دهد و بگوید، واقعا

او گوش دهید و توجــه کنید. به جای 
اینکه با بی اهمیتی بــه کودک بگویید 
“شنیدم حاال برو بازی کن…”، تماس 
چشمی برقرار کنید و با صبر و حوصله 
با او صحبت کنید.کودک نوپای شــما 
 چه زمانی به او گوش 

ً
می داند که واقعا

می دهید و چه زمانی سعی می کنید او 
را دور بیندازید.

ادامه دارد

پیــس یک مرض جلدی اســت که در آن لکــه های جلدی 
سفیدرنگ در سطوح مختلف بدن ظاهر می شود. این مرض به 
دنبال تخریب حجرات رنگ ساز در جلد ایجاد می شود. پیس 

غشاء مخاطی دهن را نیز مصاب می نماید.
سبب مرض پیس چیست؟

سبب مرض به صورت دقیق معلوم نبوده و لی در بوجود آمدن 
مرض پیس عوامل ارثی و غیر ارثی رول دارند تیوری های زیادی 

در ایجاد مرض پیشنهاد شده که بصورت اجمال ذکر میگردد:
1- پیس ممکن اســت یک بیماری سیســتم معافیتی باشــد 
این سیســتم که عناصر بیگانه از عضویت ) مانند میکروب ها، 
ویروس ها و پرازیت ها( را شناســایی نموده و سبب از بین رفتن 
آنها می گردد چنین تصور می شــود که در مرض پیس سیســتم 
معافیتی وجود با حجرات رنگ ساز به مصابه بیگانه عمل نموده 

و سبب تخریب آن می گردد.
2- عوامل ارثی و ارثیت نیز در بوجود آمدن مرض رول داشته 
چنانچه مرض بیشــتر نزد کسانی بیشتر دیده می شود که اقارب 

نزدیک و یا والدین آنها هم مصاب مرض باشند.
٣- خــود تخریبی تیــوری دیگریســت که در مــورد علت 
بوجود آمدن مرض پیشنهاد شــده و چنین گفته می شود که در 
زمان تولید رنگ دانه جلد یا میالنین توســط حجرات رنگ ساز 
موادی اکســیداتیفی تولید می شوند که سبب تخریب حجرات 
رنشگاز می گردند در حقیقت عدم کارایی درست سیستم انتی 
اکســیدانت داخل حجروی حجرات رنگ ساز سبب تخریب 

افزایش رادیکال های آزاد وبوجود آمدن مرض پیس می گردد.
4- بی گمــان در بوجــود آمدن مرض پیس اعصــاب و روان 

شــخص نیز بی تاثیر نبوده که به همین علت تیوری عصبی در 
بوجود آمدن مرض پیشــنهاد گردیده اســت چنانچه دیده شده 
مرض پیس بعد از یک حالت غم و اندوه شدید و تشویش بوجود 
آمده یا هم بعد از ضربه به نخاع و انســفالیت ، گفته می شــود 
که افراز مواد ســمی از نهایات عصبی سبب تخریب حجرات 

رنگ ساز گردیده و سبب مرض پیس می گردد.
مرض پیس در کدام سن آغاز می گردد؟

مرض پیس در هر ســن و سال دیده میشــود شروع مرض از 
زمان طفولیت الی دهه ششم و هفتم حیات گزارش شده است 
و لی بیشتر در ســنین جوانی و قبل از 21 سالگی آغاز میگردد. 
یک الی دو فیصد نفوس اجتماع مصاب مرض پیس بوده و نزد 
کســانی اقارب شان مصاب مرض میباشد شاید این فیصدی تا 

٣٠ فیصد افزایش یابد.
تداوی

تداوی لکه های پیس زمان گیر بوده و به تداوی طوالنی مدت 
ضرورت می باشــد گاهی هم این تداوی در حدود یک الی دو 
ســال ادمه میابد در تداوی مرض پیس تداوی های مختلفی به 
شــکل کریم های جلدی، دواهای خوراکی و تداوی با شــعاع 
 UVB التراویولیــت  و   )  )  PUVA therapy التراویولیــت 
توصیه شده که نظر به سن مریض، مدت زمان از شروع مرض، 
وسعت مرض، ناحیه جلدی مصاب مرض و سیر مرض) بشکل 

پیشرونده؟ یا ثابت؟ ( تنظیم خواهد گردید.
یضان مصاب پیس باید بدانند: نکاتی که مر

1- لکه های سفید از سبب ازبین رفتن حجرات رنگ ساز بوجود 
 تداوی سبب رنگ گرفتن دوباره لکه ها می گردد.

ً
آمده و اکثرا

2- تشــویش نکنید زیرا تشــویش میتواند سبب رشد سریع 
مرض گردد.

 لکه 
ً
٣- از وارد شــدن صدمه به جلد تان خوداری کنید اکثرا

های سفید پیس در نواحی مصدوم بوجود می یایند.
4- بــه رژیم غذایی تان توجه داشــته باشــید بعضی عقاید 
نادرستی در باره پرهیز غذایی مریضان مصاب پیس وجود دارد 
 پرهیز از لبنیات، میوه های ترش، 

ً
که نباید از آنها پیروی کنید مثال

ماهی ..... از نظر متخصصین جلــدی هیچ نوع پرهیز خاص 
برای مصابین مرض پیس تجویز نمی گردد.

5- محافظت جلد از شــعاع آفتاب برای مصابین مرض پیس 
بسیار مهم بوده زیرا رنگ جلد فکتور محافظتی قوی      ص7

بذر نشاط را در دل فرزند خود بکارید!

پیس، یا Vitiligo چیست؟

دکمکیانو انیس- انیس کودک 

باغچه  شعر،  ادب  و هنر
                            طنز:

َبالَکنده وماجرایش
...هــوا برفی و بــاالی 22- درجه 
ســانتی گراد همه جــا یخ بندان بود. 
نده « توســط 

َ
ماُرومتخلص به » بالک

به قصــد وظیفه  ســرویس شــهری 
روان بــود. موترها چنــان راه را طی 
یــی پیــاده  طریــق می کردندکــه گو
تشــویش  که  نده« 

َ
»بالک می رونــد. 

م 
ُ

غیرحاضرشدن را داشت زیر لب غ
م کنان یک عالم کتره و کنایه را نثار 

ُ
غ

موتروان کرد. در این گیرودار ناگهان 
موتــر پنچرشــد، راکبین همــه پیاده 
گردیدند نگــران و موتروان مصروف 

پنچری گرفتن موتر.
نــده« کــه از آهســته رفتن 

َ
- » بالک

موترجگرخــون بوداکنون حوصله اش 
توانســت  کــه  سررســیدهرچه  بــه 
نثارموتروان کرد، اما فایده نداشــت؛ 
از بــس که یخبندان بــود موتردیگری 
به زودی بدســت نمی آمــد. ناگزیر 
کیلومترهــا راه َره پیاده درپیش گرفت. 
باآلخره باچندبارلخشــیدن وبه زمین 
لنگان  لنگان  ودرمانده  خسته  خوردن 
به دفتررسید. خواست که حاضری را 

امضانمایــد دیدکه  خانه حاضری اش 
قید گردیــده جگرخون وپریشــان به 
راه  ازیک سوخســتگی  لمید.  چوکی 
نده« 

َ
وازجانب دیگرگرمای دفتر، »بالک

به سکوه خیال فرورفت. 
- ناگهــان دیدکه کارمنــدان نزدش 
وچم  باخم  ُولگردان  می کنند  مراجعه 
َدوُر و َبــرش به مشــوره دادن پرداخته 

اند.
آنقدرخــود را همــه کاره  - یکــی 
می تراشــد که زمین را به آســمان می 

دوزد.
وگــزاف  الف  ازبــس  دیگــری    -
می زندکه کوه آسمایی راهمانند کلوله 
پخته به گوشــه یی پرتــاب می کند. 
خالصه انواع مشــکالتی که مردم به 
آن دچاراند در نزد شان به ساعتی قابل 
حل بوده سنگ جامع الکماالتی را به 
پردازان  نظریه  میان  ســینه می کوبند. 

مباحثه جریان داشت.
- از گوشــۀ دیگــر مرد آراســته یی 
امضای حاضری  و گفت:  سرباالکرد 
الزم و ملزوم در اداره اســت. حضور 

همــکاران را در اداره تثبیــت می کند 
کارو فعالیت آن قدرمهم نیست.

- دیگری که بغض گلویش را گرفته 
بود، از ســیمایش معلوم می شــد که 

حاضری اش قیدگردیده، صداکرد:
 کار و فعالیــت در اداره نســبت به 
حاضری مهم اســت، هرکس مطابق 
انجام  بــه  الیحــه وظایــف مکلف 
کار اســت. بارها قبــل از داغ کردن 
حاضری نخســت برای انجام وظیفه 
له 

َ
رفته ایم. اما حــال نمی دانیم هر ک

و ُبرخیال است!!
دیگری که فشار روزگار او را پشمرده 
ســاخته بود هر روز پیاده راه وظیفه را 
درپیش می گرفت توان پرداخت کرایه 
نداشــت،گفت: اگرحاضری  را  موتر 
کمی مراعات گــردد، دنیاقیامت می 
شود َعه؟! و یا از سرعت آبادی کشور 

کاسته می شود ؟! 
نمی بینیــد مــردم باچه مشــکالت 
دچارانــد. حقــوق کــم!  کارزیــاد 
همیشه  و....  رســیدن  سروقت  آنهم 
مشــکالت دامنگیر همکاران خوردو 

ریبه که خدا زده، سرکار 
َ

ریزه است. غ
َهم می زند !! 

نده« که عقب میزتکیه 
َ
- آقای » بالک

کرده بود با دلسوزی به عنوان رضایت 
ســرتکان داد و گفت: به نظرمن هم 
نسبت به حاضری کار و فعالیت اداره 
مهم است. گاه گاهی می شود بعد از 
انجام وظیفه حاضری راهم داغ کرد. 
شرط اول کاروفعالیت در اداره است.  
نده« همه 

َ
باتأیید حرف هــای » بالک

موصوف  توسط  را  جلسه  نتیجه گیری 
موفقانه خوانده مهرتأیید گذاشتند.

- درایــن هنــگام مــالزم طــرف 
نده« اشاره کرد: رئیس صاحب 

َ
»بالک

شماره خواسته.
نده« ازچوکی برخواســت تا 

َ
» بالک

نزد رئیس برود پایش درمیز بند شــد 
تا  انداخت  افتــد. دســت  بروی  که 
ازخواب  که  بگیــرد  ازچوکی محکم 
بیــدار گردید. دید که هردو دســتش 
به میزچــای خوری چســپیده وزور 
َبرش  ُرو  َدو  می زند. همکاران همــه 

خنده دارند. 

ن-فروتن 



دعوت به داوطلبی  
نــام پروژه : تهیه و تــدارک تجهیزات مورد 
ضرورت احیای مجــدد لین 11٠ کیلوولت 
فابریکه  T کنکشن  از  شبرغان_مزار شریف 
بیات پاور الی سب استیشن جرقدوق والیت 
جوزجان و تدارک لین ABC مختلف النوع 
برای اصالح شبکه 4٠٠ ولت مورد ضرورت 

حوزه کندهار برشنا شامل دو الت.,
د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی)تهیــه و تــدارک تجهیــزات مورد 
ضرورت احیای مجــدد لین 11٠ کیلوولت 
فابریکه  T کنکشن  از  شبرغان_مزار شریف 
بیات پاور الی سب استیشن جرقدوق والیت 
جوزجان و تدارک لین ABC مختلف النوع 
برای اصالح شبکه 4٠٠ ولت مورد ضرورت 
حوزه کندهار برشــنا شــامل دو الت  دارای 

کود نمبر
اشــتراک نموده و نقل شرطنامه را به شکل 
ســافت در حافظه یا فلش دسک از مدیریت 
قرارداد های اجناس بدست آورده ،آفر های 
خویش را مطابق  شــرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانــون و طرزالعمل تــدارکات  طور 
ســر بسته از تاریخ نشــر  اعالن الی ساعت 
1٠:٠٠ قبل از ظهر روز پنج شنبه تاریخ 27/ 
دلو /14٠1 به ریاســت تدارکات دافغانستان 
برشنا شرکت واقع دهمزنگ شهر کابل ارایه 
نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل 

پزیرش نمیباشد .
1-تضمین  آفــر : بــرای الت اول- مبلغ 
62٠٠٠ شــصت و دو هــزار افغانی و برای 
الت دوم- مبلــغ 5٠٠,٠٠٠ پنجصد هزار 

افغانی.میباشد.
2- آفر گشایی: جلســه آفر گشایی به روز 
پنج شنبه ساعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر  مورخ 

27/ دلو/14٠1 برگزار میگردد.
٣-آدرس و محل آفر گشایی : منزل ششم  

اطاق کنفرانس  ریاست تدارکات.
4- آدرس اداره : د افغاســتان برشنا شرکت 

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

گیرید.
شماره تماس: ٠2٠251٣677

آدرس الکترونیکی :
 hamed.kamal@dabs.af  

 akbar.kamandi@dabs.af 
 ***

دعوت به داوطلبی
نام پروژه : ســاخت یک دربند تحویلخانه 

جدید به ریاست ولتاژبلند .
د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی)  ســاخت یک دربند تحویلخانه 

جدید به ریاست ولتاژبلند( دارای کود نمبر

اشــتراک نموده و نقل شرطنامه را به شکل 
ســافت در حافظه یا فلش دسک از مدیریت 
قرارداد های ساختمان برشنا شرکت بدست 
آورده ،آفــر های خویش را مطابق  شــرایط 
مندرج شــرطنامه  و طبق قانون و طرزالعمل 
تــدارکات  طور ســر بســته از تاریخ نشــر  
اعالن الی ســاعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر روز 
شــنبه مــورخ 29/ دلو /14٠1 به ریاســت 
تهیه و تدارکات دافغانســتان برشــنا شرکت 
واقع دهمزنگ شــهر کابل ارایه نمایند ، آفر 
های ناوقت رســیده و انترنیتی قابل پزیرش 

نمیباشد .
1-تضمین  آفر : مبلغ 17٣،٠٠٠ یک صد 

و هفتادسه هزار افغانی میباشد.
2 – جلسه قبل از افر گشائی: روز یک شنبه 
ســاعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر  مورخ 16/ دلو 

/14٠1 برگزار میگردد.
٣- آفر گشایی: جلسه آفر گشائی روز شنبه 
ســاعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر  مورخ 29/ دلو 

/14٠1 برگزار میگردد.
4-آدرس و محل آفر گشایی : منزل ششم  

اطاق کنفرانس  ریاست تهیه و تدارکات.
5- آدرس اداره : د افغاســتان برشنا شرکت 

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

گیرید.
شماره تماس: ٠2٠251٣677

آدرس الکترونیکی :
 Akbar.kamandi@dabs.af  

 ***
دعوت به داوطلبی

نام پروژه : تدارک تجهیــزات برقی و مواد 
برای مدرسه شیخ سردار محمد  ساختمانی 

ضرورت ریاست هلمند برشنا.
د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی)  تــدارک تجهیــزات برقی و مواد 
برای مدرسه شیخ سردار محمد  ساختمانی 
ضرورت ریاســت هلمند برشنا( دارای کود 

نمبر
اشــتراک نموده و نقل شرطنامه را به شکل 
ســافت در حافظه یا فلش دسک از مدیریت 
قرارداد های ساختمان برشنا شرکت بدست 
آورده ،آفــر های خویش را مطابق  شــرایط 
مندرج شــرطنامه  و طبق قانون و طرزالعمل 
تــدارکات  طور ســر بســته از تاریخ نشــر  
اعالن الی ســاعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر روز 
سه شــنبه مورخ 25/ دلو /14٠1 به ریاست 
تهیه و تدارکات دافغانســتان برشــنا شرکت 
واقع دهمزنگ شــهر کابل ارایه نمایند ، آفر 
های ناوقت رســیده و انترنیتی قابل پزیرش 

نمیباشد .
1-تضمین  آفر : مبلغ 5٠٠٠٠ پنجاه هزار 

افغانی میباشد.
٣- آفر گشــایی: جلسه آفر گشائی روز سه 
شنبه ساعت 1٠:٠٠ قبل از ظهر  مورخ 25/ 

دلو/14٠1 برگزار میگردد.
4-آدرس و محل آفر گشایی : منزل ششم  

اطاق کنفرانس  ریاست تهیه و تدارکات.
5- آدرس اداره : د افغاســتان برشنا شرکت 

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

گیرید.
شماره تماس: ٠2٠251٣677

آدرس الکترونیکی :
Akbar.kamandi@dabs.af  

 ***
اعالن دعوت به داوطلبی

تــدارکات  مقام عالی ســتره محکمه ا.ا.ا 
از تمام داوطلبان واجد شــرایط دعوت می 
نماید تا در پروســه داوطلبی} تدارک9 قلم 
امور صحافی )پاکت هــای کپریی ، کارتن 
بندکدار، پاکــت مراســالت ، خریطه تکه 
فراشوتی ( ضرورت ریاســت های  مرکزی 
مقام عالی ســتره محکمه برای ســال مالی 
14٠2 {اشــتراک نموده و نقل شــرطنامه را 
در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات 
ریاســت عمومی مالی و اداری { بدســت 
آورده، آفرهــای خویــش را مطابق شــرایط 
مندرج شــرطنامه طبق قانــون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربســته از تاریخ نشر اعالن 
 الــی ســاعت 1٠:٣٠ قبل از ظهــر مورخ

 1/ 14٠1/12 بــه مدیریت عمومی تدارکات 
واقع چهاراهی صحت عامه ناحیه نهم کابل 
ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی 

قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصــورت} تضمین  بانکی { 
مبلغ }295٠٠{ بیســت نو هزارو پنجصد 
افغانــی بــوده. و آفــر گشــائی آن بتاریخ 
14٠1/12/1 ســاعت 1٠:٣٠ قبل از ظهر در 

مقر ستره محکمه تدویر میگردد .
نوت: جلســه قبل از آفر گشــایی به تاریخ 
14٠1/11/2٠ در آمریت تدارکات مقر ستره 

محکمه دایر میگردد .
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی
تدارکات اداره عالی ســتره محکمه ا.ا.ا از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
تا در پروســه داوطلبی تدارک } )164٠٠(

کیلــو گاز مایع غــرض طبخ نان چاشــت 
وتسخین نمودن شعبات مرکزی ستره محکمه 
ضرورت ســال مالی 14٠2{اشتراک نموده 
و نقل شــرطنامه را در حافظه یا فلش دسک 
از آمریت تدارکات ریاســت عمومی مالی و 
اداری { بدســت آورده، آفرهــای خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربســته از تاریخ 
نشــر اعالن الی ساعت 1٠:٣٠ قبل از ظهر 
مــورخ ٣٠/ 14٠1/11 بــه مدیریت عمومی 
تدارکات واقع چهاراهی صحت عامه ناحیه 

نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده 
و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصــورت} تضمین  بانکی { 
مبلغ }265٠٠{ بیســت شــش هزار پنج 
صد افغانــی بوده. و آفر گشــائی آن بتاریخ 
14٠1/11/٣٠ ساعت 1٠:٣٠ قبل از ظهر در 

مقر ستره محکمه تدویر میگردد .
نوت: جلســه قبل از آفر گشــایی به تاریخ 
آمریت تدارکات مقر ستره  14٠1/11/19 در 

محکمه دایر میگردد .
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و 
سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
میشــود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر 
دارد تا) پروژه پروژه تهیــه و تدارک 5٠ قلم 
رنگ باب مــورد ضرورت وزارت ارشــاد، 
حج و اوقاف( خویش را به شــرکت محترم 
لوژســتیکی ذبیح الله لغمانــی درنده جواز 
نمبر)79242( واقع در  چهاراهی صدارت 
اتحاد مارکیت، مرکزکابــل، کابل، به قیمت 
مجموعی مبلغ )5٣٠,4٠٠( پنج صد و سی 

هزار و چهار صد افغانی اعطاء نماید.
اشــخاص حقیقی و حکمی کــه هر گونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، میتوانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر اعالن الی 
هفت روز تقویمی طــور کتبی توأم با دالیل 
آن به ریاســت تدارکات وزارت ارشاد، حج 
و اوقاف وفــق احکام مــاده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنــی عقد قرارداد نبوده و 
الی تکمیل میعاد فــوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی
وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه کرایه گیــری 1٠ عراده موتر 
بس جهت انتقال حجاج از مجتمع حجاج 
الی میــدان هوایی کابل و بر عکس آن بابت 
سال مالی 14٠2. اشتراک نموده و آفر های 
سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، 
طبــق قانــون و طرزالعمل تــدارکات عامه 
امارت اسالمی افغانستان سر از تاریخ نشر 

اعالن الی )21( روز تقویمی ارائه نمایند. 
حصول شرطنامه از ادرس ذیل :

ریاســت تدارکات ، وزارت ارشــاد،حج و 
مسلیم  عصمت  چهاراهی  )شهرنو،  اوقاف، 
تعمیر سابقه ریاست حج فرضی( در اوقات 
رســمیات، ذریعه ســی دی، فلش به دست 
آورده زمان آفرگشــایی مطابق به مندرجات 
صفحه دســتورالعمل به داوطلبان شرطنامه 
میباشــد. آفرها دیــر رســیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
تضمیــن آفر مبلــغ )12٠٠٠٠( یکصد و 
بیســت هزار افغانی به شکل تضمین بانکی 
بــوده و شــرایط اهلیت مطابــق مندرجات 

صفحه معلومات داوطلبی می باشد.
نوت : اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه 
و اعالن دعوت به داوطلبی موجود باشــد، 

متن شرطنامه مدار اعتبار است.
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی
وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه تهیه و تدارک )71( قلم ادویه 
و ملزمات طبی مورد ضرورت پروســه حج 
سال 14٠2.. اشــتراک نموده و آفر های سر 
بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق 
قانــون و طرزالعمل تــدارکات عامه امارت 
اسالمی افغانســتان سر از تاریخ نشر اعالن 

الی )21( روز تقویمی ارائه نمایند. 
حصول شرطنامه از ادرس ذیل :

ریاســت تدارکات ، وزارت ارشــاد،حج و 
مسلیم  عصمت  چهاراهی  )شهرنو،  اوقاف، 
تعمیر سابقه ریاست حج فرضی( در اوقات 
رســمیات، ذریعه ســی دی، فلش به دست 
آورده زمان آفرگشــایی مطابق به مندرجات 
صفحه دســتورالعمل به داوطلبان شرطنامه 
میباشــد. آفرها دیــر رســیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلــغ )42٠٠٠٠( چهار صد 
و بیست هزار افغانی به شکل تضمین بانکی 
بــوده و شــرایط اهلیت مطابــق مندرجات 

صفحه معلومات داوطلبی می باشد.
نوت : اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه 
و اعالن دعوت به داوطلبی موجود باشــد، 

متن شرطنامه مدار اعتبار است.
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و 
سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
میشــود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر 
دارد تا)پــروژه حفر یک حلقــه چاه عمیق 
مسجد شــریف وزیر محمد اکبرخان و یک 
حلقه چاه عمیق مربوط مجتمع حجاج زون 
مرکز. تحت دو الت( خویش را به شــرکت 
محتــرم شــرکت ساختمانی،سرکســازی و 
مــواد ســاختمانی عتیق اللــه حبیبی درنده 
جواز نمبــر)D -5817٣( واقــع در ناحیه 
17 خیر خانه ســرکوتل، مرکزکابل، کابل، به 
قیمــت مجموعی برای هــر دوالت به مبلغ 
)1,916,75٠( یــک میلیــون و نــه صد و 
شانزده هزار و هفتصد و پنجاه افغانی اعطاء 

نماید.
اشــخاص حقیقی و حکمی کــه هر گونه 
اعتراض در زمینه داشــته باشــند، میتوانند 
اعتراض خویش را از تاریخ نشــر اعالن الی 
هفت روز تقویمی طــور کتبی توأم با دالیل 
آن به ریاســت تدارکات وزارت ارشاد، حج 
و اوقاف وفــق احکام مــاده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنــی عقد قرارداد نبوده و 
الی تکمیل میعاد فــوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی
وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروسه 
داوطلبی پروژه اعمار تاسیسات و ترمیمات 
مجتمع حجاج زون مرکز بابت ســال مالی 
14٠2. اشــتراک نموده و آفر های سر بسته 
خویش را مطابق شــرایط شــرطنامه، طبق 
قانــون و طرزالعمل تــدارکات عامه امارت 
اسالمی افغانســتان سر از تاریخ نشر اعالن 

الی )21( روز تقویمی ارائه نمایند. 
حصول شرطنامه از ادرس ذیل :

ریاســت تدارکات ، وزارت ارشــاد،حج و 
مسلیم  عصمت  چهاراهی  )شهرنو،  اوقاف، 
تعمیر سابقه ریاست حج فرضی( در اوقات 
رســمیات، ذریعه ســی دی، فلش به دست 
آورده زمان آفرگشــایی مطابق به مندرجات 
صفحه دســتورالعمل به داوطلبان شرطنامه 
میباشــد. آفرها دیــر رســیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
هشــتاد   )8817٠( مبلــغ  آفــر  تضمین 
و هشــت هــزار و یکصد و هفتــاد افغانی 
به شــکل تضمیــن بانکی بوده و شــرایط 
معلومات  مندرجات صفحه  مطابق  اهلیت 

داوطلبی می باشد.
نوت : اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه 
و اعالن دعوت به داوطلبی موجود باشــد، 

متن شرطنامه مدار اعتبار است.
 ***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم محمد کبیر فرزند  محمد 
امین یک عراده موتر پلیت ۳۸۵۶۴-۵ ش 
یتا لندکروزر زرهی خویش را  کابل نــوع  تو
بعد از طی مراحــل قانونی خرید و فروش 
باالی محمد فرزنــد  محمد یونس بفروش 

رسانیده است.
با  ادارات و موسســاتیکه  بناء اشــخاص 
عراده فوق کدام معامله داشــته باشــند الی 
مدت ســه یوم بــه مدیریــت ترافیک کابل 

اطالع دهند. ۳۸۱۸
 ***

اعالن دعوت به داوطلبی
»اداره نــوی کابل بانــک در نظر دارد که 
 ) ) E1پروژه خدمات )1٠2(  خط ارتباطی
مایکرویف خویش را برای مدت یک سال  

به داوطلبی باز داخلی می سپارد.
 بنأ شــرکت های که خواهش  اشتراک در 

باشند درخواست  داشته  را  داوطلبی  پروسه 
های خویش را بعد از نشر اعالن در مدت 
بیســت و یــک یوم بــه مدیریــت عمومی 
خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل 
بانک تســلیم نموده، شرطنامه را مالحظه و 

تضمین آفر را ارائه نمایند«.
آدرس: دفتــر مرکــزی نوی کابــل بانک 
شهرنو طره باز خان واټ کابل – افغانستان.

 ***
اطالعیه مفقودی

یک جلد پاسپورت تجارتی به اسم قربان 
نبــی زاده فرزند گل محمــد مفقود گردیده 

اعتبار ندارد.۳۸۵۶
 ***

اطالعیه عقد قرار داد
مدیریت امالک ســروبی موازی ) ۱۵۰۰ 
متر مربع( زمین دولتی واقع شــیر خان که 
ســاالنه مبلغ ۳۰۰۰۰  افغانی برای مدت 
)۵(سال با ) رحیم الله ( فرزند ) حمد الله ( 
عقد قرار داد میگردد اشــخاصیکه خواهش 
مزایده آنرا داشته باشــند از نشر اعالن الی 
مدت )۷( روز به مدیریت امالک ســروبی 

نمایند.۳۸۲۷ مراجعه 
 ***

اطالعیه تغییر اسم دواخانه
محترم عشــرت ســیر فرزند احمد شــاه  
ولدیــت جمعه خــان  دارنده تذکــره نمبر  
اصلی  مسکونه   )۱۴۰۰-۰۴۰۱-۷۳۱۲۰(
والیــت کابل مالک دواخانــه نوی همدرد 
واقع ناحیه اول والیــت  کابل  عنوانی این 
اداره عارض وخواهان تغییر اســم  دواخانه  
یــش از نوی همدرد به اســم عشــرت  خو

جالل  گردیده است .
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
ادعای داشــته باشــند از تاریخ نشر اعالن 
الی مــدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا 
وادویه افغانســتان واقــع ده افغانان تعمیر 
ســابقه وزارت اطالعات و فرهنگ مراجعه 

نمایند.۳۸۲۰
 ***

اطالعیه مفقودی مهر دواخانه
اللــه  فرزنــد عبدالقیوم  محتــرم محمد 
ولدیــت عبدالصمــد دارنده تذکــره نمبر 
)۶۴۸۷۴-۱۱۰۰-۱۳۹۹ ( مسکونه اصلی 
والیت هرات وکیل شرعی دواخانه  شهاب 
واقع ناحیــه  پنجم والیت هــرات عنوانی 
اداره ملــی دوا و غذا افغانســتان عارض و 
از مفقودی مهــر دواخانه خویش خبر داده 

است
اشخاص موسسات ودوایر دولتی در مورد 
گاهی حاصل نموده و از تاریخ نشر اعالن  آ
مطابق قانون و مقرره مهر دواخانه مذکور از 

اعتبار ساقط می باشد.۳۸۱۹
 ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محترم عبدالشکور فرزند میر جان دارنده 
جواز شماره ) ۱۵۶۶  ( مورخ  ۴/۱ /۱۳۹۹  
متصدی رهنمای معامالت رفاه  واقع سرک 
۳ پــروژه تایمنی  ناحیه ۴  شــاروالی کابل  
خواهان فســخ جواز خویش گردیده است 
. بناء بعد از نشــر اعــالن رهنمای مذکور 
فاقد اعتبار قانونی بوده هرگاه ادارات دولتی 
و  اشخاص انفرادی باالی موصوف ادعای 
حقوقــی به ارتبــاط فعالیت جــواز مذکور 
داشته باشــند بعد از نشــر اعالن الی یک 
هفته به ریاســت انســجام ، بررسی و ثبت 
جمعیت ها و احزاب – وزارت عدلیه اطالع 

دهند.۳۸۱۱
 ***

اطالعیه فسخ جواز رهنمای معامالت
محتــرم محمــد امیــن فرزند غــالم گل  
دارنــده جــواز شــماره )  ۳۳۹۸ ( مورخ  
۱۳۹۹ متصدی رهنمای معامالت   /  ۱۱/۱۸
محمدامیــن امیــن واقع ســرک ۳ کارته نو 
ناحیه  ۸ شاروالی کابل  خواهان فسخ جواز 
خویش گردیده است . بناًء بعد از نشر اعالن 
رهنمای مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده هرگاه 
ادارات دولتــی و  اشــخاص انفرادی باالی 
موصوف ادعای حقوقی بــه ارتباط فعالیت 
جواز مذکور داشته باشند بعد از نشر اعالن 
الی یک هفته به ریاســت انسجام ، بررسی 
و ثبــت جمعیت ها و احزاب – وزارت عدلیه 

اطالع دهند.۳۸۱۷
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مواد مخدر در آیینه ...
6- اعتیاد و راه دشوار؛ 

اعتیاد همین  پیامد شوم  بزرگ ترین  از  یکی 
است که فرد معتاد از میان اعضای خانواده 
طرد می شود، عنصر محبت از هم می پاشد 
سردی  به  خانواده  کانون  گرم  فضای  و 
و  همسران  پسران،  پدران،  بسا  می گراید، 
در  شدند،  جدا  هم  از  عزیزان  زیاد  جمع 
همه  و  دارایی  که  است  اعتیاد  همین  نتیجه 

هست و بود خانواده ها را به تاراج برده.
نه تنها پنج میلیون انسان معتاد در این کشور 
فقیر وجود دارد، بلکه آسیب آن، هسته پنج 
کرده  مواجه  خطر  به  نیز  را  خانواده  میلیون 

است.
ها  میلیون  معتاد،  میلیون  پنج  این  کنار  در 
دیگر  دوستان  و  همسر  فرزند،  مادر،  پدر، 

نیز، در پریشانی و سرگردانی قرار دارند.
یم بگونه مستقیم و غیر مستقیم   واضح بگو
هالک  مواد  این  آتش  در  جامعه  پیکر  نیم 

کننده و تباه کن می سوزند.
7- اثرات جهل و نادانی اعتیاد؛ 

جهل،  نتیجه  در  اعتیاد  این که  پهلوی  در 
نادانی و بی خبری از اساسات و ارزش های 
فهم،  همه  آن،  بر  عالوه  بوده،  اسالمی 
از  را  انسانی  درایت  و  هوش  عقل،  درک، 

بین می برد. 
دست  از  معتاد  که  را  ثروتی  بزرگ ترین 

می دهد، ثروت عقل و خرد است.
از  یکی  و  تکلیف  معیار  اسالم  در  عقل 
ارزش ها  و  حقیقت ها  شناخت  راه های 
است. متأسفانه که شخص معتاد حتی درک 
از کرامت انسانی و ارزش های بشری خود 
تگدی  به  دست  گاهی  می کند،  گم  نیز  را 
رو  سرقت  به  گاهی  می زند،   ) گدایی   (
مخدر  مواد  قاچاق  پی  در  گاهی  می آورد، 
اختطاف  سرحد  تا  هم  گاهی  و  گرفته  قرار 

پیش می رود.
 پیام ما به همه برادران و خواهران 

ً
 اما نهایتا

به دستورات و هشدارهای  این است که  ما 
اگر   

ً
یقینا کنند.  توجه  اسالم  بخش  نجات 

به دستورات الهی ارزش های اسالمی توجه 
چنین  شاهد  امروز  می گرفت،  صورت 
این  مسئولیت  نبودیم.  کشور  در  فاجعه 
هستند  کسانی  بدوش  نابسامانی ها،  همه 
به  گرفته،  کم  دست  را  الهی  دستورات  که 
خانه ها  قمار  و  نوشی ها  شراب  مجالس 
بداخالق،  نادان،  نشینان  هم  با  آورده،  رو 
دوستی  دست  و  زندگی  اعتیاد  بیماران  با 
پیش کردند که امروز نیم پیکر جامعه را، به 

مشکالت و سختی ها مواجه کردند.
با  پیام می دهم که  به همه مردم عزیز  نیز  و 
باشیم،  نداشته  آمیز  تحقیر  نگاه  معتادین 
داریم،  بر  دست  آن ها  تحقیر  و  توهین  از 
در  و  کنیم  حفظ  را  آن ها  انسانی  کرامت 
آن ها  به  مخدر،  مواد  و  اعتیاد  ترک  امر 
به  گرفته  را  آن ها  دست  و  کنیم  نصیحت 
کنیم،  راهنمایی  معتادین  گاه های  مان  در 
صالح،  مسیر  در  همکاری  و  تعاون  زیرا 
شایان  است.  اسالمی  و  ایمانی  اصل  یک 
ذکر است که توهین آن ها خالف اخالق و 

ساتیر اسالمی است.
امارت  مسؤلین  توجه  از  ترتیب  همان  به 
اسالمی که در این خصوص سعی و تالش 
بی شایبه ای را به خرج داده اند و می دهند 
ابراز قدردانی نموده و موفقیت هرچه بیشتر 
بتوانیم  تا  خواهانیم.  متعال  الله  از  را  شان 
صاحب یک افغانستان عاری از مواد اعتیاد 

آور و مسکرات باشیم.
سوم  بخش  در  نیز  و  یم  می گو اخیر  در 
و   مقدمه  با  که  نوشت  خواهیم  انشاءالله 
و   نصوار  یعنی  اعتیاد  نخست  گام های 

سگرت خدا حافظی کنیم.
ادامه دارد...

جلوه های از اسرار قدرت ...
رنگ ها  قشنگ ترین  به  را  بالش  و  پر  و 

بیاراسته است.
روی  به  آن  پرهای  که  زیبا  بال های  با 
چون  که  کشیده اش  ُدم  و  انباشته  یکدیگر 
را  آن  می رود،  پیش  ماده  طاووس  سوی  به 
سایبان  خود  سر  بر  و  کشوده  چتری  چون 
یا بادبان کشتی است که ناخدا  می سازد، گو

آن را برافراشته است.
شانه هایی  چنان  طاووس  پر  نی های  یا  گو
ِوِگردی های  ساخته،  نقره  از  که  است 
پرهای  بر  که  آفتاب گونه  انگیز  شگفت 
پاره های زیبا و نفیس  از زر ناب و  اوست، 

بافته شده است.
به  را  طاووس  پرهای  رنگ های  اگر   
خواهی  کنی،  تشبیه  زمین  روییدنی های 
شگوفه های  از  که  است  گلی  دسته  گفت: 
رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است.
همانند  پوشیدنی  پارچه های  به  را  آن  اگر 
و  نقش  پر  زیبای  پارچه های  چون  سازی، 
اگر  است.و  یمن  رنگارنگ  پرده ای  یا  نگار 
چون  کنی،  مقایسه  الت  آ زیور  به  را  آن 
از  نواری  در  که  است  رنگارنگ  نگین های 

نقره با جواهرات زینت داده شده است.
با توجه  راه می رود،  ناز  و  با غرور  طاووس 
و  پر  گوناگون  رنگ های  و  جامه  زیبایی  به 
بالش، قهقه سر می دهد، اما چون نگاهش 
که  می آورد  بر  بانگی  می افتد،  او  پای  به 
او  یی  گو می زند  فریاد  و  است  گریان  یا  گو
ساق  چون  آن  پاهای  زیرا  است؛  دادخواه 
و  است،  زشت  و  باریک  رگه،  دو  خروس 
مخفی  ناخنک  پایش  ساق  سوی  یک  در 

روییده است.
جان کالم این است که هر یك از اینها نشانه 
و  علم  و  پروردگار  عظمت  از  است  هایی 
گذاشته  نمایش  به  که  او  پایان  بی  قدرت 
به  پرندگان  پرواز  ذکر  جمله  از  است  شده 
لطیفی  اشاره ی  شناخت،  ابزار  بیان  دنبال 
پرندگان  این  پرواز  که  نکته می باشد  این  به 
را در جهان محسوس با پرواز اندیشه ها در 
آن  از  و  کرد  باید  تشبیه  نامحسوس  جهان 
پرواز  به  ابزاری که تجهیز است  با  آموخت 
یش را به سوی مقصد نزدیک  در آمده، خو

می کند.
که  آموزیم  می  عقاب  آفرینش  اسرار  از 
است. عقاب  همانند   ، بصیرت  با  مومن 

هرچه بلندتر به پرواز در آید کمتر به چشم 
به  او  و تالش  کار  ، چون  مشاهده می شود 
خاطر خداست ، او چون مرغ باغ ملکوت 
است.ولی با عالم خاکی موانست دارد، به 
بال  به  آلودگي  و  گناه  تیر  اگر  دلیل  همین 
غرور و آسمان گشایش اصابت کند، نه تنها 
از پرواز باز خواهد ایستاد که با سرعت از 
سقوط  نابودی  دره  به  بندگی  و  عرفان  اوج 

خواهد کرد .
عقاب بلند پرواز هنگامی که تیری به بالش 
به  قادر  هرگز  زخمی  بال  با  کند،  اصابت 
ادامه پرواز نخواهد بود و از آسمان بلند و 

پر شکوه، به زمین سقوط خواهد کرد.
انسان  با  نباید  که  است  ای  پرنده  طاووس 
آموخت،  باید  آن  از  اما  کرد،  مقایسه 
را  خود  زشت  پای  که  زمانی  طاووس 
انسان  ولی   ، کشد  می   فریاد  می بیند، 
و  زشتی ها  معصیت،  از  لجنزاری  در  که 
یش  خو متوجه  اما  می کند،  سقوط  پلیدی 

نمی شود.
پیس یا ...

 در مقابــل شــعاع آفتــاب بــوده و ازبین 
رفتن این رنگ ســبب میشود جلد بیشتر در 
معرض آسیب های نور خورشید قرار گیرد ) 
پیری زودرس، سرطانهای جلدی( لذا الزم 
تا جلد تانرا از شــعاع آفتاب محافظه نمایید 
بخاطر داشته باشید گاهی متخصص جلدی 
شــاید در کنــار دوا توصیــه نمایند تا مدت 
معینــی نواحــی مصاب را به شــعاع آفتاب 
معروض نمایند الزم اســت مطابق دســتور 
دوکتور معالج عمل نمــوده و با اتمام زمان 
آفتــاب محافظه  از شــعاع  تانرا  معینه جلد 
آفتاب ، پوشیدن لباس  نمایید استعمال ضد 
های ضخیم و اســتفاده از چتری و انتخاب 
ســایه راه های موثر جهت محافظت جلد از 

میباشد. آفتاب  شعاع 
نکاتی کــه همه باید در بــاره مرض پیس 

بدانند:
1- مرض پیس مرض ســاری نیست و در 
صورت تماس شــما با مریضان پیس مرض 

انتقال نمی نماید. به شما 
2- کوشــش کنید تــا از تعصب در مقابل 
مریضــان مصاب پیس خوداری شــود و با 

مریضان پیس به مصابه یک شــخص نارمل 
رفتــار صورت گیرد متأســفانه در جامعه ما 
گاهی رفتار مناسبی با این اشخاص صورت 
نمی گیرد و از همین ســبب مصاب شدن به 
لکه های سفید با وجود اینکه در اکثر موارد 
هیچ گونه عارضه جســمی را بــه همرا ندارد 
اما در اکثریت موارد مصابین پیس بیشتر از 
مریضان مزمن صعب العالج و ناتوان کننده 
رنج میبرند که سبب ان تبعیضی است که در 
مقابل آنها صورت می گیرد و حالت روانی و 
کیفیت زندگی مریضان مصاب پیس بیشــتر 
از برخــورد اطرافیان خــراب می گردد تا از 

خود مرض.
به تعداد ۳۲۴۴۴ مواشی ...

 به مــواد خوراکی حیوانی ضرورت دارند 
و از موسســات همکار در بخش زراعت و 
مالداری تقاضا نمودند در زمینه با ریاست 
زراعت و مالــداری و مالداران والیت بلخ 

نمایند. نیز همکاری 
نورالهــادی  مولــوی  حــال  همیــن  در 
از  بلخ  مقــام والیــت  ابوادریــس معاون 
همــکاری موسســات در بلــخ تشــکری 
نمــوده و گفت موسســات داخلــی و بین 
المللی باید دســت مالداران ما را گرفته و 
نگذارند ســرمایه مالداران ما از بین بروند 
یش بخاطر  و از امکانات دســت داشته خو
جلوگیــری از تلفات مواشــی مســاعی به 

خرج دهند. 
بین  روی هــم رفته موسســات ملــی و 
المللــی که در بخش مالــداری در والیت 
بلــخ فعالیت دارنــد پــالن و برنامه های 
یش در رابطه ارائه نموده و وعده ســپرد  خو
بــه زودتریــن فرصــت برنامــه ی را برای 
جلوگیری از تلفات مواشــی روی دســت 
گرفته و به مشکالت آنان رسیدگی خواهند 

نمود.
سازمان صحی جهان برای  ...

 با ۵۴ بحــران صحی درجهان مقابله می 
کند که از جمله یازده بحران بســیار جدی 

است . 
ازســوی دیگر یارنــو هابیچــت نمایندۀ 
یــد بعد از  )WHO( در اوکرایــن می گو
 
ً
حمله روسیه به این کشور در جریان تقریبا

یک ســال گذشــته بیــش از هفتصد مرکز 
صحی به شمول شفاخانه ها وامبوالنس ها 

هدف قرار گرفته اند.
وی می افزاید که مراکز صحی در اوکراین 
در اثر هدف قرار گرفتن زیر ســاخت های 
این کشــور به درســتی فعالیت کرده نمی 
تواننــد و در نتیجه قطــع جریان برق و آب 
وکمبــود مواد ســوخت باعث مشــکالت 

می شود.
ملل متحد تخمین می کند شــمار افرادی 
که امســال در جهان به کمک های عاجل 
نیازد دارند نسبت به سال گذشته ۲۵ فیصد 
افزایش یافته وبه ۳۴۰ میلیون تن می رسد.

بــراون صدراعظم  گوردن  میــان  این  در 
ســابق بریتانیا وســفیر مالی )WHO( در 
یــد اگرما نمــی خواهیم که  جهان می گو
بیمــاران را در رنج وعذاب تنهــا رها کنیم 
پس باید بــرای فراهم آوری تجهیزات طبی 
و آماده ساختن کارمندان صحی مورد نیاز، 

اقدام کنیم.
جریان برق اوزبیکستان ...

به  بــرق خــود  از ســرگیری صــادرات 
افغانستان خبر می دهد.

وزارت خارجــه در جریــان هفته جاری 
از اوزبیکستان خواســت که جریان برق به 
افغانستان را ازســر گیرد. دافغانستان برشنا 
شرکت گفته اســت که قرار داد تورید برق 
با شــرکت دولتی »ترکمن انرگو« برای سال 

۲۰۲۳ را تمدید کرده است.
خبرنامه می افزاید که تمدید قرار داد میان 
مولوی محمــد حنیف حمزه رئیس عمومی 
برشنا شرکت و رئیس ترکمن انرگو درحضور 
وزارت  سرپرست  منصور٬  عبداللطیف  مال 

انرژی و آب در عشق آباد امضا شد.
ایــن در حالی اســت کــه شــهروندان 
افغانستان از پرچاوی های دوامدار شکایت 

می کنند.
برق  هفتــاد درصد  از  بیش  افغانســتان، 

مورد نیازش را از اوزبیکستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان و ایران تأمین می کند. 

اوچا از روبه  رو بودن ...
 که هفده میلیون تن در افغانستان در سال 
۲۰۲۳ میالدی با گرســنگی شدید روبه رو 

خواهند شد.
ید: »در ســه ماهه نخست  گزارش می گو
ســال ۲۰۲۳ بــه علت تأثیرات زمســتان، 
قیمت هــای بلنــد مــواد غذایــی، کاهش 
درآمــد، بی کاری و ادامه رکــود اقتصادی، 

وضعیت وخیم خواهد شد.«
ید که نبود  گاهاه مسایل اقتصادی، می گو آ
از  سرمایه گذاری ها  و  اقتصادی  زیربناهای 
عوامل خیلی درشــت استند که در دو سال 
اخیــر یا یک ســال و نیم، باعــث افزایش 
روزافزون و بیش از حد فقر و بحران بشری 

در افغانستان شده است.
یند  برخی از باشــند گان پایتخــت می گو
که ســرمای زمستان و فقر مشکالت آنان را 

چند برابر ساخته است.
احمد شــاه که در گوشه شهر کابل کفش 
ید کــه روزانه کمتر  دوزی می کنــد، می گو
۱۰۰ افغانــی درآمــد دارد و ایــن مقــدار 
پول  نیازهای خانــواده اش را برآورده کرده 
نمی تواند. احمدشــاه گفت: »روزمره ۱۰۰ 
روپیه که پیدا می کنم هیچ چیز نمی شود تا 
حال برای زمستان خود هیچ چیز نگرفتیم.«

یس  همزمان با این، اداره توســعه یی ســو
یــد کــه افغانســتان بیش تــر از هر  می گو
یس به  زمان دیگر به کمک  نیاز دارد و ســو
کمک هایش به افغانستان ادامه خواهد داد.

یس از کشورهایی است که ساالنه ۳۳  سو
میلیــون دالر به افغانســتان کمک می کرد؛ 
اما پس از روی کار آمدن امارت اســالمی 
فعالیت هایــش را در افغانســتان متوقــف 
ســاخت و اکنون ارزیابی تازه را برای آغاز 

دوباره فعالیت هایش را انجام می دهد.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت 
اقتصاد، گفت: »ما تالش می کنیم که از این 
یت زیرســاخت ها و  کمک ها به منظور تقو
تکمیل پروژه های اساسی استفاده بکنیم.«

در گزارش اوچا همچنان آمده اســت که 
پیشین، کمک های  از سقوط حکومت  پس 
توســعه یی جامعه جهانی به افغانســتان که 
۷۴ درصد بودجه به شمول بخش بهداشت 

را تشکیل می داد، متوقف شده اند.
تالش می کنیم برای کار ...

حسنا رووفی با راه اندازی کارگاه خیاطی 
برای شماری از زنان زمینه کار فراهم کرده 
است.  بیش از ۱۰ زن در این کارگاه خیاطی 

یاد می گیرند.
راه  کارگاه خیاطی  رئیس  رووفی،  حســنا 
دانش، گفته اســت: »حــدود یک ونیم ماه 
می شــود کــه کارگاه خیاطــی حرفه یی راه 
دانش را تأســیس کردیم و به تعداد ۱۰ زن 
شامل کار هســتند در بخش های متفاوت، 
بافندگی، چکمــه دوزی، گلدوزی، گراف 
دوزی و خود بخش خیاطی کار می کنند.«
بنیاد بیات برای خانواده های...

افزود:  نیــز  اســماعیل  آقــای محمــد   
»کمک های ما در مرکز و والیات هم چنان 

ادامه دارد.«
در همین حــال، برخــی از خانواده های 
بی بضاعــت که ایــن بســته های غذایی را 
از  ابراز خرســندی،  با  دریافت کرده انــد، 
ســایر نهادهای خیریه هم چنان می خواهند 
که برای دستگیری فقرا دست به کار شوند.

ید:  می گو دریافت کنندگان کمک  از  یکی 
آرد  به خوردن نداشــتیم،  »در خانه چیزی 
نداشــتیم و این کمک از طــرف بنیاد بیات 
بــرای ما صــورت گرفت و بســیار خوش 

هستیم.«
یکی دیگر از مستحقین نیز گفت: »تشکر 
از بنیاد بیات که مواد غذایی برای ما فراهم 

کردند.«
گفتنــی اســت که بنیــاد بیــات یکی از 
نهادهای خیریه در کشــور است که همواره 
در کنــار توزیــع کمک هــای بشــری، در 
راستای تطبیق طرح های عمرانی در مناطق 

مختلف کشور سهم داشته است.
این نهاد هم زمان با فرا رسیدن فصل سرما 

نیازمنــدان، روند توزیع  جهت حمایت از 
والیت های  در  را  بشردوســتانه  کمک های 

مختلف کشور آغاز کرده است.
په ننګرهار کې ...

 د یــاد ریاســت پر ۳۰۰ جریبــه ځمکه 
باندې د ۵ شــرکتونو له لوري فارمونه جوړ 
شــوي، چې په کې لسګونو کسانو ته د کار 

زمینه برابره شوې ده.
د یاد والیت د کانال ریاســت مســوولین 
وایــي، چې تمه ده ډېر ژر لــه دغه فارمونو 

څخه کبان بازار ته عرضه شي.
ده ها ساختمان خود سر ...

 از ولسوالی الینگار  گفت: پانزده جریب 
زمین که بر آن ســاختمان های خود ســر 
اعمار شده بود، ملکیت رسمی است که از 

نزد غصب کنندگان واپس گرفته شد.
همچنــان هفت صد جریــب زمین دیگر 
در این ولســوالی، غصب شده تثبیت شده 
اســت و به مســئوالن محلی این ولسوالی 
دســتور داده شده است که از اعمار هر نوع 

ساختمان در آن جلوگیری شود.
این در حالی اســت که هیئــت تخنیکی 
واپــس گیری غصــب زمین هــای غصب 
شــده، سه صدو چهل و شــش هزار و یک 
صــد و پنجاه جریب زمین را در ولســوالی 
تثبیت کرد.  نمیروز غصب شــده  خاشرود 
وهدایت داده است که از هر نوع ساخت و 

ساز در آن جلوگیری شود.
گیری  واپس  تخنیکــی  هیئــت  همچنان 
زمین های غصب شــده، در ادامه ی تالش 
های شــان یک صدو بیست وهفت جریب 
زمین را در ساحات مختلف  ولسوالی عنابه 

پنجشیر، غصب شده تثبیت کرده است.
افزایش 35 درصدی ...

 داشــته اســت ، در حالی که این رقم در 
ســال مالی گذشته ، ســی و چهارمیلیون و 
سه صد و هشتاد هزار و سه صد و هشتاد و 

دو افغانی بود.
 این افزایش ســی وپنج درصدی عواید، 
این مستوفیت را نســبت به سال پار، نشان 

می دهد. 
جلسه هماهنگی به منظور ...

یش را با اعضای جلسه شریک نمودند. خو
در ادامه جلســه در مورد شروع کار و ترمیم 
ســاحات تخریب شــده دریای آمــو بحث و 
تبادل نظر صــورت گرفت، مجیــب الرحمن 
عمــر آخندزاده برای تســریع امــور تهیه پالن 
کاری جهت آغــاز کار تحکیمات دریای آمو 

سفارشات الزم را ارایه نمود.
مناطق و روستاهای ...

غیرقابل تحملی به سر می برند، خواستار 
کمک و همکاری از سوی مسئولین محلی 

این والیت شده اند.
 مالمحمــد صادق »جهادمل« ولســوال 
ولســوالی فراهــرود والیت فراه بــه منظور 
بازدیــد و احوال این باشــندگان از نزدیک 
با آنان دیدار و مالقات نموده، مشــکالت 
آنان را مســتمع شده  و چالش های زندگی 

است.
آقای جهادمل در دیــدار و مالقات خود 
با آنان، ضمن وعده کمک و همکاری، نیز 
برای برخی از اطفال بی سرپرســت کمک 

نقدی نمود.
بیستمین جلسة ...

در کشور های مختلف جهان تایید گردیدند. 
عالوه بر این، نظر کمیســیون تنظیم تشکیالت 
و معاشــات پیرامون طرح و پالیسی مربوط به 
شــکار، مناطق حفاظت شــده و جمع آوری 
عوایــد آن از طرف اداره محیط زیســت تأیید 

گردید.
در جلســهء کابینــه بــه وزارت آب و انرژی 
وظیفه ســپرده شد تا ریاست استحکام سواحل 
بــرای جلوگیری  وزارت مذکور،  آمــو  دریای 
از تخریــب دریای آمو، بازســازی مکان های 
تخریب شــده و حفاظت از مناطق و خانواده 
های در معرض تهدید، برنامه های کوتاه مدت 

و بلند مدت اضطراری را تهیه و اجرا نماید.
در ایــن زمینه به وزارت مالیه وظیفه ســپرده 
شــد تا در صورتی کــه وزارت آب و انرژی از 
نظر مالی مشکالت داشته باشد طبق اصول به 
صــورت فوری امکانات مالی را از کد مربوطه 

اجرا نموده و زمینه امکانات را فراهم نماید.



د نیمــروز د کډوالــو او بېرتــه 
رئیــس  چــارو  راســتنېدونکو 
صدیق الله نصــرت وایي، د روان 
کال مرغومې میاشــتې له لومړۍ 
تر۳۰ مې نېټــې ۲۹۹۳۳ افغانان 
د ورېښــمو ُپل له الرې هېواد ته 

راستانه شوي دي.
د نصرت په وینا، په دغو کسانو 
 ۴۷۷ او  مجــرد   ۲۸۱۷۵ کــې 
کورنۍ دي، چې د غړو شمېر یې 

۱۷۵۸ ته رسېږي.
د نوموړي پــه خبره،  له ۲۰۴۳ 
بې وزلو کســانو او کورنیو سره د 
همدې ادارې په همغږۍ د کډوالو 
نړیوال سازمان له لوري خوراکي 

توکي او نغدي مرسته شوې ده.
د مسئولینو د مالوماتو له مخې، 
په تېره یوه میاشت کې له همدې 
الرې ۴۶ جســدونه هم هېواد ته 

راوړل شوي دي.
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د کابــل والیــت د ځمکــې د 
غصب د مخنیوي تخنیکي هیئت 
پــه څلورو  خپل عملــي کارونو 
ټو کې ترســره کړل او دغه  ښارګو

ټي یې بررسي کړل. ښارګو
د هیئــت د بررســۍ پــه پایله 
بګرامۍ  کې مشخصه شــوه چې 
ولســوالۍ کــې د لدیــن خیــل 
جریبه   ۲۰۰۰ چــې  ټی  ښــارګو
ځمکه پکې شامله ده او د تره خیل 
ټی چــې د میرویس  قوم ښــارګو

ټي ترڅنګ پر ۲۰۰ جریبه  ښارګو
ځمکه جوړ شــوی د کادســتر د 
معلوماتــو له مخــې دولتي دي. 
یې  اوســیدونکي  ټو  ښارګو ددغو 
د شــخصي مالکیت ادعا لري او 
له هغوی څخه سندونه او شرعي 

قبالې وغوښتل شوې.
دغــه راز یاده هیئــت، د اتمې 
کاروان  ســلیم  د  اړونــد  حوزې 
ټي ســیمه چې ۴۳ جریبه  ښارګو
د  او  ده  شــامله  پکــې  ځمکــه 

چې  ټی  ښارګو اخالص 
څیرمه  ته  پارک  ځاځي 
پــه ۴۵ جریبــه ځمکه 
بررســي  شــوی  جوړه 
د  ځمکه  یــاده  کــړل. 
کې  سندونو  په  کادستر 
اخالص  د  او  ده  دولتي 
یې  متصرفان  ټي  ښارګو
لري.  ادعا  مالکیــت  د 
هیئت لــه هغوی څخه 

سندونه وغوښتل.

بنیــاد خیریــه بیــات در ادامه 
بــرای  زمســتانی،  کمک هــای 
خانواده های مســتحق در شــهر 
مزار شــریف، مرکز والیت بلخ، 

بسته های غذایی مساعدت کرد.
مســئوالن بنیاد بیات می گویند 
ایــن کمک هــا شــامل آرد،  که 
روغــن و برنج می باشــد که پس 
از شناســایی نیازمندان در شــهر 

مزارشریف توزیع شده است.
حاجی محمد اسماعیل، معاون 
بنیاد بیات، در مورد این کمک ها 
می گویــد: »در والیــت کابل و 

برخــی والیات دیگــر نیز توزیع 
داشتیم و خوشــبختانه در والیت 
بلخ، شهر مزار شــریف آمدیم و 

 از طرف 
ً
بــه نیازمندانی که قبــال

بنیاد سروی شده اند، مواد غذایی 
توزیع می کنیم.«          ص7

ده ها  ساختمان خود سر٬ که در 
ساحه پانزده جریب زمین غصب 
شده در ولســوالی الینگار لغمان 

اعمار شده بود، تخریب شد.
مالــداری  و  زراعــت  رئیــس 
لغمان که در عین حال مسئولیت 
کمیســیون تخنیکی واپس گیری 
زمین غصب شده در آن والیت را 
به عهده دارد٬ حین بازدید   ص7

مســتوفیت بادغیــس، از افزایش 
ســی وپنج درصدی عواید در ده ماه 
اخیر امســال، خبــر داد.رحیم الله 
»عصمتی« آمر عواید اداره مستوفیت 
بادغیس، به خبرنگار محلی آژانس 
باختر گفت که این اداره، از اول سال 
تا اکنون هشتادو پنج میلیون و هفت 
صد و چهل و پنج هزار و پنجصد و 

نوزده افغانی عاید             ص7

د ننګرهــار د کانــال ریاســت 
مســئولین وایي چــې د ننګرهار 
د کانال ریاســت پر ۸۰۰ جریبه 
ځمکه د کبانو فارمونه جوړ شوي 
دي. د ننګرهار د کانال ریاســت 
مســئولینو باختر آژانس سیمه ییز 
خبریال ته وویل، چې په ننګرهار 
کې پر ۵۰۰ جریبه ځمکه باندې 
فارمونه  لوري  له  کانال ریاست  د 

جوړ شوي او دغه راز        7مخ

کابل والیت کې کابو ۲۳۰۰ جریبه ځمکه
 تر بررسۍ  الندې ونیول شوه

 افزایش 35 درصدی عواید مستوفیت بادغیس

بنیاد بیات برای خانواده های نیازمند
 در شهر مزارشریف مواد غذایی کمک کرد 

په ننګرهار کې پر ۸۰۰ جریبه ځمکه د کبانو فارمونه 
جوړ شوي 

ده ها ساختمان خود سر، که بر یک زمین غصب شده 
در لغمان اعمار شده بود، تخریب شد

حکومــت ایران شــانزده تن به شــمول 
چندین نوجوان را از شــهر ارومیه در شمال 
این کشور بازداشــت کرده است. این افراد 
اتهام سازماندهی تظاهرات وجاسوسی  به 
بازداشــت شــده اند. گفته می شــود که 

درماه گذشــته نیز ۲۵ تن به اتهام تماس با 
استخبارات خارجی بازداشت شده بودند. 
مقامات می گویند افراد بازداشت شده در 
ارومیــه نوجوانان را از طریق شــبکه های 
اجتماعی جلب می کردند تا علیه حکومت 
به تظاهرات بپردازند. گزارش ها می رساند 
که مقامات حکومتی با شکنجه از بازداشت 
شدگان اعتراف می گیرد. اعتراضات مردمی 
درایران درماه سپتمبر گذشته بعد از آن آغاز 
شد که یک زن ۲۲ ساله به نام مهسا امینی 
در توقیف پولیس گشت ارشاد جان باخت.

د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا 
بایربوک وایي، هېواد یې تیار دی، پولنډ 
ته صالحیت ورکــړي، چې په جرمني 
کــې جوړ شــوي لیوپــاردـ۲ ټانکونه 
اوکراین ته ورکــړي. مېرمن بایربوک دا 
څرګندونې داســې مهال کړې، چې د 
پولنډ صدراعظــم ماتیوز موراویڅکي 
پر برلین انتقاد کــړی، چې ولې د ناټو 
غــړو هېوادونو ته اجازه نه ورکوي،چې 
دغه ټانکونه اوکراین ته ولېږي. جرمني 
وېیلي وو، تر هغــو دغه ټانکونه کییف 
ته نه ورکوي، چــې لومړی د امریکا د 
ابرامز په نوم جنګي ټانکونه اوکراین ته 
ورکړي نه وي،خــو جرمني د اروپایي 

هېوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو 
په  بایربوک  سره مخامخ شــو. مېرمن 
پاریس کــې د فرانســې او جرمني له 
LCI ټلوېزیون  سرمشریزې وروســته 
ته وېیلي، موږ پوهېږو چې دغه ټانکونه 
څومره مهم دي، ځکه نو په دې باب له 

خپلو شریکانو سره بحثونه کوو.

 رئیس جمهــور اوکراین می گوید که 
نیرو های روســی به حمالت ســنگین 
راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش 
ادامه داده اند. ولودیمیر زلنسکی در پیام 
ویدیویی شب گذشته اش همچنان گفته 

که هر ســاعت این راکت پرانی ها ادامه 
دارد امــا او تأکید کرده که جنگ و دفاع 

در منطقه دونباس نیز ادامه می یابد.
کیــد کرده که  زلنســکی بار دیگر تأ
بوده  روسی  نیرو های  پراگندگی  شاهد 
اند و اینکــه اوکراین می داند چگونه به 
 یازده 

ً
این وضعیت پاســخ دهد. دقیقا

مــاه از تهاجــم غیر موجه روســیه بر 
اوکراین گذشت که در نتیجه هزاران تن 
کشــته و میلیون ها تن دیگر آواره شده 

اند.

رئیس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
ترکیــه، می گوید آنکارا از درخواســت 
عضویت سوئد در ناتو حمایت نخواهد 

کرد.
ایــن اظهارات را آقــای اردوغان روز 
دوشــنبه و تنها دو روز پس از انتشــار 
اخبار سوزاندن قرآن کریم در سوئد و در 
جریان یک تجمع برابر سفارت ترکیه در 

استکهلم، ایراد کرد.
ســوزاندن قرآن کریم در تجمعی که 
روز شــنبه به رهبری یک سیاست مدار 
در  دانمارکــی  افراطــی  راســت گرای 

پایتخت ســوئد و برابر ســفارت ترکیه 
برگزار شــد موجب خشم آنکارا و تنش 
سیاســی جدید میان دو کشــور شده 

است.
مقام ها در ســوئد می گویند از برنامه 
معترضان بــرای آتش زدن قــرآن کریم 
در این تظاهرات مطلــع نبوده اند و در 
درخواســت مجــوز برگزارکنندگان هم 
به آن اشــاره نشــده بود اما آنــکارا این 
توضیحات را ناکافی دانســته و آنچه در 
ایــن راهپیمایی اعتراضــی روی داده را 

»غیرقابل قبول« توصیف کرده است.

اخبار جهان

ایران ۱۶ نوجوان معترض را بازداشت 
کرده است

جرمني اوکراین ته لیوپارډ ټانکونه 
ورکوي

زلنسکی: 
حمالت سنگین نیروهای روسی بر اوکراین 

ادامه دارد

اردوغان در واکنش به سوزاندن قرآن کریم در استکهلم: 
ترکیه از عضویت سوئد در ناتو حمایت 

نمی کند

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

پولیس امریکا، جســد مرد مهاجم بر 
یک کلوب شبانه در نزدیکی شهر الس 

انجلس را از داخل یک موتر پیدا کرده.
این مرد، با تیراندازی در کلوب شبانۀ 
مونته ری پارک، شنبه شب )۲۱ جنوری( 
۱۰ تن را کشت و ۱۰ تن دیگر را زخمی 
کرد. رابرت لونا یک مقام پولیس در شهر 
الس انجلس به رسانه ها گفت که مهاجم 
یک مرد ۷۲ ساله به نام اوو کان تران بود 
و پس از حمله بر کلوب شبانه، به ضرب 

گلوله به زندگی اش پایان داده است.

این رویداد که در شب سال نو چینی ها 
رخ داد، نگرانی هــا میان چینی تبار ها و 
آسیایی ها در الس انجلس را افزایش داده 

است.

جسد مرد مهاجم بر کلوب شبانه در الس 
انجلس پیدا شد

تېره میاشت ۳۰ زره افغان 
کډوال له ایرانه هېواد ته 

راستانه شوي

این جلسه تحت ریاست مجیب 
الرحمن عمر آخندزاده معین آب، 
وزارت آب و انــرژی بــا حضور 
انجنیــران  و  مشــاورین  رؤســا، 
تخنیکــی ایــن وزارت در تــاالر 

جلسات معینیت تدویر یافت.
معیــن آب در ایــن جلســه در 
گــزارش ســفر خویش که  مورد 
چندی قبل همراه با هیئت متشکل 

زراعــت،  وزارت  نماینــدگان  از 
مالداری و آبیاری، وزارت مبارزه با 
حوادث طبیعی، وزارت سرحدات 
و قبایل، وزارت معادن و پطرولیم 
و رئیــس عمومــی احصائیــه و 
معلومات که برای بررسی ساحات 
تخریب شــده دریای آمــو به آن 
ساحات رفته بودند معلومات داده 

و نتایج بررسی های          ص7

جلسه هماهنگی به منظور بررسی وضعیت 
سواحل دریای آمو برگزار شد

 منطقــه خلنگ ناوه ولســوالی 
 پانــزده )۱۵( 

ً
فراهــرود که حدودا

قریــه دارد و نیز ســاکنان محلی 
عال کینــي، ترکان نــاوې، ورېې، 
آب خرما و بسیاری از روستاهای 
دیگــر جوانــان، بزرگان و ســران 
خانواده های شانرا در راه مبارزه ۲۰ 
ساله با متجاوزین از دست داده اند 
و خانه های شان در اثر خشکسالی 
های اخیر، بارندگی ها و ســیالب 
ها ویران شده، با بحران اقتصادی، 

سرمای هوا و بسیاری از مشکالت 
سخت دیگر مواجه شده اند. 

 اهالی روستاهای مذکور نه تنها 
با مشکالت فوق رو به رو هستند، 
بلکه عالوه بر ایــن، فرزندان یتیم 
و کوچک شــهدای هــر خانواده، 
مســئول تأمین زندگی، صحت و 
هزینه های روزانه خــود بوده و از 

نعمت تحصیل بدور مانده اند.
 این باشندگان فقیر و آسیب دیده 

از جنگ که در مشکالت  ص7

مناطق و روستاهای دورافتاده ولسوالی 
فراه رود با مشکالت زیادی مواجه اند!

مولوی نور الهادی ابوادریس معاون 
والی بلخ با نجیب الله رحمانی مسئول 
ســازمان غذایی جهان در بلخ، دیدار 
کرد. به گزارش خبرنگار محلی آژانس 
باختر، در این دیدار، مســئول سازمان 
غذایــی جهــان در بلــخ، روی نحوه 
کمک رسانی با مردم نیازمند معلومات 
داد و گفت که نهاد آنان ، تااکنون هفت 

صد هزار تن را تحت پوشش قرار داده 
توزیع مواد خوراکه،  اســت، برعالوه 
برای اشــتغال زایی نیز کار های انجام 

شده است.
معاون والی بلــخ، متعهد به ایجاد 
ســهولت های بیشــتر برای این نهاد 
جهانی، در امر کمک رســانی با مردم 

شد.

سهولت های بیشتر برای کمک های خیریه به مردم 
در بلخ ایجاد می شود

بـرف را در سـاحات قابل جـذب، ذخیـره کنیـد!


