
وزارت مبارزه با رویداد های طبیعی 
می گوید که شمار جان باختگان 
به  افغانستان  در  حوادث مختلف 

۱۰۴ تن رسیده است.
این وزارت در بیانیه ای نوشته است 
که این افراد از بیستم ماه جدی به 
این سو به اثر سردی هوا، سیالب، 
آتش سوزی و مسمومیت ناشی از 

گاز جان باخته اند.
بر اساس اعالمیه، در والیت های 
تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، 
ارزگان، جوزجان،  لغمان، غزنی، 

بلخ،  پکتیکا،  فاریاب،  سرپل، 
افراد  به  هرات  و  بامیان  سمنگان، 

تلفات رسیده است.
این  در  که  است  آمده  ادامه  در 
به گونۀ  پنجاه خانه  جریان حدود 
 ویران و هفتاد هزار 

ً
کامل یا قسما

مواشی تلف شده است.
در  مردم  که  است  حالی  در  این 
از  افغانستان  مناطق  از  بسیاری 
نرسیدن کمک های انسان دوستانه 
به نیازمندان  و حیف و میل شدن 

آن خبر می دهند. 

 

 

 

ج

آتش زدن قرآن کریم در سویدن
 عمل زشت و تحریک آمیز است!

وزارت خارجه : 

خبرهای نشــر شــده حاکی از 
آن اســت که تالش ها برای وصل 
کردن دهلیز ترانسپورتی شمالی و 

جنوبی بین المللی و بندر چابهار 
در هماهنگی با سکتور خصوصی 
افغانســتان و اداره هــای مربوطه 

ادامه دارد.
طبق خبرهای نشر شده پنجشنبۀ 
گذشــته به ابتــکار وزارت بنادر 
نشســتی  انتقاالت بحری هند  و 

برگزار شده بود.
در این نشست افزون بر مسئوالن 
مسئوالن  افغانســتان،  ســفارت 
روســیه،  ایــران،  ســفارت های 
قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان 
هند  داخلی  اداره های  مسئوالن  و 
هم شرکت کرده بودند.    صفحه7

 سرپرست وزارت امور خارجه، 
بــا وزیر  تیلفونی  در گفتگــوی 
امورخارجه چین بر تأمین امنیت 

شــهروندان و شرکت های چینی 
در افغانستان، تاکید کرد.

دفترمطبوعاتــی وزارت امــور 

خارجــه دیروز با نشــر این خبر 
گفته اســت: »مولــوی امیرخان 
متقی وزیر امــور خارجه امارت 

بــا چین  اســالمی افغانســتان 
کانک که تازه به ســمت وزارت 
خارجه چین گماشته شده است، 

گفتگوی تیلفونی  کرد.«
مولــوی متقی نخســت تقرر 
کانک را به سمت وزارت خارجه 
چین تبریک گفت و امید برد که 
در زمــان ماموریت وی به عنوان 
وزیر خارجــه چین،روابط میان 
 کابل و بیجنگ، بیشتر توسعه پیدا 

کند.
همچنــان دو طــرف در مورد 
روابط دوجانبه و گســترش روابط 
دیپلماتیک  میان  افغانستان و چین، 
مسایل تجاری، ســرمایه گذاری 
چین در افغانستان و مسایل  منطقه 

یی بحث کردند.      صفحه 7 

کشور،  خارجه  امور  وزارت 
ســوزاندن و بی حرمتی قرآن 
کریم در سویدن را تقبیح کرده 
اســت و خواســتار مجازات 
عامــالن چنیــن یــک عمل 

تحریک آمیزشده است. 
در اعالمیــه یی کــه به روز 
وزارت  ســوی  از  یکشــنبه 

شد  منتشر  کشور  امورخارجه 
»وزارت  اســت:  گفته شــده 
امور خارجه امارت اســالمی 
افغانســتان ســوزاندن و بــی 
حرمتی قرآن کریم در سویدن 
را شــدیدأ تقبیــح مــی کند، 
امارت اســالمی  از حکومت 
سویدن می خواهد که عامالن 

این عمل را مجــازات کنند و 
اجــازه ندهد، چنیــن افرادی 
دست به چنین اقدام وحشیانه 
و تحریــک آمیــزی علیه دین 
مســلمانان  و  اســالم  مبارک 

بزنند.«
این در حالی است، که رهبر 
یک  حــزب راســت افراطی 

 در جریان تظاهراتی در 
ً
اخیــرا

سویدن، یک جلد قرآن پاک را 
آتش زد که این عمل تحریک 
آمیز و زشت وی جهان اسالم 
را خشــمگین و احساســات 
بیش از یک میلیارد مســلمان 
 جهان را جریحه دار ســاخته

 است.

انیس: 
پوهنې وزارت په تشــکیل کې 
څلورمعینیتونه ) ښوونه او روزنه، 
اســالمي تعلیمات، سرچینې او 
اداره او تضمیــن کیفیــت(، قرار 
لري،چې ۳۲ مرکــزي او د کابل 
ښار د پوهنې ریاست په ګډون ۳۵ 
والیتي ریاستونه په کې شامل دي. 
یاد وزارت په ټولیزه توګه دوه سوه 
نهه اتیا زره دوه سوه )۲۸۹۲۰۰( 
تنه کارکوونکي لــري، چې د تېر 
تشکیل په پرتله پنځلس زره یوسلو 
اوه اویا) ۱۵۱۷۷( بســتونه په کې 

ډېر شوی دي. 
په یــاد وزارت پــورې اړوند دا 
مهال د هېواد پــه کچه اولس زره 
اوه سوه اتیا ) ۱۷۷۸۰ ( ښوونځي 
اتیــا  زره دري  پنځلــس   چــې 

) ۱۵۰۸۳( یــې دولتي او دوه زره 
شپږ ســوه اوه نوي )۲۶۹۷ ( نور 
یې خصوصي دي، فعالیت لري. 
د ټولو ښــوونځیو د زده کوونکو 
شمېرڅه د پاسه لس)۱۰( میلیونه 
تنو ته رسېږي، چې ۶ میلیونه یې 
نارینه او ۴میلیونه یې ښځینه دي. 
د هېواد د ښــوونځیو د ښوونکو  
شــمېر دوه ســوه  دوه څلویښت 
زره )۲۴۲۰۰۰( تنو ته رســیږي، 
چې دوه نوي زره ) ۹۲۰۰۰( یې 
ښــځینه دي، یعنې دغه شمېر د 
ټولو ښوونکو په پرتله )۳۸(سلنه 
جوړوي. له لومړي نه تر شــپږم 
ټولګي پــورې دوه اعشــاریه اوه 
میلیونه )۲،۷( نجونې ښوونځیو 
ته ځي. د هېواد په مرکز او والیاتو 
کې )۱۱۲۳(مدارس او د اسالمي 

تعلیماتو مراکز فعــال دي، چې 
له دغه شــمېرې څخه )۱۰۳۸( 
یې دولتي او پاتــې)۸۵( بابه یې 
خصوصــي دي. د ښــوونکو د 
روزنــې )۳۴۲( مراکــز موجود 
دي، چې له دې شمېرې )۲۵۹(
یې دولتي او پاتــې)۸۳( نور یې 
خصوصي دي، په یــادو مراکزو 
کې شــل زره اوه سوه اته دېرش ) 
۲۰۷۳۸( تنــه زده کوونکي چې 
لس زره  اوه سوه نهه اتیا)۱۰۷۸۹ ( 
یې ښځینه دي، په  زده کړو بوخت 
دي. په ټــول هېواد کې د ســواد 
زده کــړې ۶۸ مراکز فعال دي، په 
دغه مراکزو کې څلوروېښت زره 
یو ســلو نوي ) ۲۴۱۹۰( تنه زده 
اوه  کوونکي چې څوارلــس زره 

سوه نهه )۱۴۷۰۹ ( تنه    7 مخ 

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه 
رئیس جمهــور ایــران،  با حفظ 
سمت به رئیس هیئت دیپلوماتیک 
آن کشــور درکابل، گماشته شده 
است. سفارت جمهوری اسالمی 

دیروز  کابــل  در  ایران 
با نشــر این خبر گفته 
کاظمی  حسن  است: 
قمــی، نماینــده ویژه 
جمهــوری  رئیــس 
امور  در  ایران  اسالمی 
حفظ  با  که  افغانستان 

به عنوان رئیــس جدید  ســمت 
جمهوری  سیاســی  نمایندگــی 
اسالمی ایران )سفارت( در کابل 
تعیین شده است، وارد کابل شد و 

 آغاز به کارکرد.
ً
رسما

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه 
در امــور افغانســتان، می گوید که 
مســکو عالقه مند حضور در پروژه 

تاپی است.
آقای کابلوف، تضمین تأمین امنیت 
این پروژه را در افغانستان از مهم ترین 
موضوعات پروژه لوله گاز ترکمنستان 

می دانــد و می گویــد که 
شرایط دیگر در عملی شدن 

این پروژه قابل اجرا است.
او در گفت وگو با تلویزیون 
روســیه ۲۴ گفته اســت: 
پــروژه  ایــن  »شــرکای 
افغانســتان،  ترکمنســتان 
اگــر  هنــد  و  پاکســتان 
روسیه  بکنند،  درخواست 
در ایــن پروژه شــرکت خواهد کرد 
رییس جمهور روسیه برای همکاری 
این پروسه چند ســال قبل آمادگی 
خود را نشان داده و ما البته عالقه مند 
همکاری در بخش اقتصادی آسیایی 

هستیم.            صفحه 7 

 په افغانستان کې د سره صلیب د 
نړیوالې کمیټې مشر ایلوا فیلیون د 

بهرنیو چارو وزارت له سرپرست 
مولــوي امیرخان متقي ســره په 

کتنه کې په افغانســتان کې په بېال 
بېلو سکټورونو کې د سره صلیب 
په فعالیتونو او پــروژو باندې رڼا 
واچوله او د خپلو خدمتونو د رسولو 
په برخه کې یې د اسالمي امارت 
د هر اړخیزو همکاریو له کبله مننه 
وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان 
تازه له جګــړې وتلی هېواد دی او 
دوی تر بل هر ځــای د خدمتونو 
تمرکز په افغانستان کوي. په ورته 

وخت کې د افغانستان     7مخ

بیســت و یک تن از باشندگان 
منطقــه پامیر بدخشــان در اثر 

بیماری شدید، جان داده اند.

گزارش هــا،  براســاس 
افغانســتان  کارمنــدان صحی 
از طریق تاجکســتان به منطقۀ 

کرده  سفر  بدخشــان  در  پامیر 
تداوی کنند. را  بیماران  تا  اند، 

این  که  شده  گفته  گزارش  در 
بیماری بــا عالیم نفس تنگی، 
ید-۱۹  مانند کوو بغل  ســینه و
هــای  تــالش  نتیجــۀ  در 
شــده مهار  صحی،   کارمندان 

 است.
دارند  شکایت  پامیر  باشندگان 
که مراکز صحی از منطقۀ آنها سه 
تا چهار روز فاصلــه دارد و آنها 

نمی توانند به راحتی صفحه7

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

ملی روزنامه 

همه شهروندان کشــور در جریان استند که بنا به هدایت 
مقامــات امارت اســالمی افغانســتان، روند جمع آوری 
گداها و معتادین از ســطح شــهر کابل و دیگر شــهرها 
چندی می شــود آغاز یافته اســت و ایــن روال با جدیت 

تمام ادامه دارد.
جمــع آوری  گداهــا از قبل آغاز شــده بود که به شــکل 
به خاطر  اما جمع آوری معتادین  ادامه داشــت،  تدریجی 
شدت سرما و زمستان طاقت فرســا به دستور مقامات از 
طــرف معینیت مواد مخدر وزارت امور داخله  کشــور و 
دیگــر مقام های ذیربط به شــدت ادامــه دارد و به خاطر 
محافظــت معتادیــن از ســرما، تــداوی و برنامه هــای 
آموزشی، این روند به شکل جامع و همه جانبه دوام دارد.

محالتی چون: پل سوخته، دریای کابل، کوچه و پس کوچه، 
جاده های شــهر و دیگر شــهرها و نقاط کشور با گذشت 
هرلحظه از وجود معتادین تخلیه می شــوند و معتادین به 
کمپ های محافظتی، صحی و آموزشــی انتقال می یابند.

این روند اگرچه به شــدت ادامــه دارد و هزاران معتاد از 
نقاط مختلف کشــور جمع آوری شــده اند، اما هنوز هم 
در برخی از مناطق معتادین به چشــم  می خورند و خال ـ 
خال در کوچه ها و پس کوچه ها و گوشه و کنار به مشاهده 

می رسند.
ملت افغانســتان از نظام اســالمی خود تقاضا دارند که 
در جمــع آوری گداهــا و معتادین، توجــه بیش تر کنند و 
همچنــان تداوی و آموزش آنــان را در محراق توجه قرار 

بدهند.
زیــرا؛ اعتیاد و تگدی گری دو پدیده ی شــوم اســتند که 
جامعه را به فقر بیش تر، قهقرا و تباهی ســوق می دهند و 
 
ً
به ویژه جوانان که ســتون فقرات جامعه استند را تدریجا

می گردانند. نیست ونابود 
بنــاًء امارت اســالمی باید در این مــورد تدابیر جدی و 
وســیعی داشته باشــد، این مشــکل بزرگ را از اساس و 
بنیــاد حل  نماید و برنامه هایی روی دست گرفته شــده را با 

کند. تطبیق  قاطعیت  و  موفقیت 
در غیر آن، ایــن دو هیوالی مهلک و خطرناک، جامعه را 
خواهند بلعید و نســل امروز و آینده را به ورطه ی تباهی و 

برد. فرو خواهند  نابودی، 

جمع آوری معتادین و گداها 
کاری است بزرگ و بی سابقه

حسن کاظمی قمی، کارش را به حیث رئیس  سخن انیس
هیئت دیپلوماتیک ایران در کابل، آٰغاز کرد

عالقه مندی روسیه برای 
پیوستن به پروژه تاپی 

  باآغازپروژه «تاپی» هزاران گزینة شغلی 
برای مردم ما به وجود خواهد آمد

جایگاه »تالشی« در زندگی انسانی
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1306 تأسیس: 

په بهر کې سیاسي فعالیتونه دافغانانو 
صفحه 4صفحه 23 مخلپاره د منلو نه دي

تالش ها به هدف وصل بندر چابهار با منطقه
 به نفع افغانستان است

ایلوا فیلیون: 
له افغانستان سره تر بل هر ځای ډېر پر خپلو 

خدمتونو تمرکز کوو

چین همواره خواهان توسعه روابط
 با افغانستان است

حوادث گوناگون در افغانستان
 جان ۱۰۴ تن را گرفته است

۲۱ تن در پامیر بدخشان
با مبتال شدن نفس تنگی جان دادند

د اسالمی امارت 17 میاشتنۍ السته راوړنې
د پوهنې وزارت د فعالیتونو کلنی راپور

وزیر خارجه چین: 



نجات  برای  مواد مخدر  معتاد  هزاران 
از سرمای زمستان در والیات مختلف 
منتقل  امن  های  مکان  به  افغانستان، 

شده اند.
کشور  اسالمی  امارت  داخله  وزارت 
مؤظف  را  کمیته  یک  آنان  می گوید، 
ساخته اند تا معتادان بی سرپناه و در 
معرض خطر را در شماری از والیت 
از  شان  نجات  برای  و  شناسایی  ها 
سرما، آنان را در مکانهای گرم جا به جا 

سازند.
عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله 
امارت اسالمی به رسانه ها گفت، آنان 
برای نجات معتادان بی سرپناه از خطر 
مرگ در این سرمای زمستان یک کمیته 

را موظف ساخته اند.
"تا حال از مناطق مختلف کشور حدود 
جمعآوری  مخدر  مواد  معتاد  هزار  ده 
شش  تنها  میان  این  از  که  اند  شده 
هزار و پنجصد تن آنان از شهر کابل و 
هرات گردآوری شده اند. معتادانی که 
اند،  با خطر روبه رو  سرپناه ندارند و 
جمعآوری آنان در صدر کار این کمیته 

قرار دارد. "
افگنیم  نظر  سوخته  زیرپل  گاهی  اگر 
می بینیم که انبوهی از شهروندان ما با 
حالت بسیار نزارومظلومانه در چنگال 
اعتیاد دست وپا می زنند که توجه هر 
به  را  آنان  زده  بیننده وچشمان حیرت 
سوی خود جلب می کند.                                                        
شهروندان ما که بیشتر آنان رامتأسفانه 
آرام  دهد،زندگی  می  تشکیل  جوانان 
خانواده  کنار  در  که  را  عاطفه  وسراپا 
اند  داده  ازدست  داشتند  خود  های 
بین کثافات وآلودگی های  واکنون در 
هزاران  واز  کنند  می  زندگی  متعفن 

بیننده که مشغول تماشای آنان هستند 
نجات  برای  را  وآنان  می طلبند  کمک 
خود از چنگال هیوالی اعتیاد دعوت 

می کنند.                                
حکومت  تنها  برابرمعتادین  در 
مورد  این  ملت ما،در  ندارد  مسئولیت 
نیزمسئول خواهند بود که اگر همدوش 
بادولت در مبارزه با این بالی خانمان 

سوز سهیم نگردند شاهد فراگیری این 
بود.  خواهیم  برانداز  خانمانسوز  درد 
اگر اقشار مختلف جامعه در برابر این 
پدیده منفور ساکت باشند و مسئولیت 
خویش را انجام ندهند،به زودی آتشی 
که جرقه های اولیه آن زیر پل سوخته 
مشتعل گردیده شعله های آن زندگی 
خاکسترخواهد  را  شهروندان  تمام 

نمود. 
ازآن   دولت،بعد  اول  قدم  براین،در  بنا 
در  ها  خانواده  ،دراخیر  جامعه  اقشار 
قبال معتادین مسئولیت دارند، تا بایک 
گیر،ابتدا  پی  ومبارزه  اساسی  اقدام 
به  برده وسپس  بین  رااز  تریاک  کشت 

قشر  بپردازد،  مظلوم  معتادین  تداوی 
مرفه وپولدار وطن باتأسیس درمانگاه 
بیچارگان  این  کمک  به  وسیع  های 
تعفن  رااز  وآنان  ورزیده  مبادرت 
ومنجالب بیرون آورند وبه خانه های 

شان بسپارند. 
افراد  از  بسیاری  امروز  متأسفانه 
معتادین  برای  علنی  طور  به  مشکوک 

در تمام نقاط کشورمواد هالکت زای 
مخدر را میفروشند ولی باید این قماش 
انسانها بدانند که این امر آتشی است 
خود  خانه  به  خود  دست  به  آنان  که 
افروخته اند که دیر یا زود دود این آتش 
به چشم خودوخانواده آنها رفته وسبب 
آزار واذیت آنها نیز خواهد شد.                                
بی  اعتیاد  دربرابر  نباید  ما  شهروندان 
تفاوت باشند.مسئولیت انسانی و دینی 
تا این قشر گرفتار  ما ایجاب می کند 
را از بدبختی نجات دهیم وگرنه هیچ 
این  آینده  تضمینی وجود ندارد که در 
مارا  های  نسل  دامان  مهلک  مرض 

نگیرد. 

پس باید هم برای تضمین آینده فرزندان 
این مرزوبوم وهم برای نجات عده ای 
از وطن داران خود که به دام اعتیاد افتاده 
اند،به اقدامات الزم دست بزنیم،اکثر 
نگاه  معتادین  به  تمسخر  بادیده  مردم 
قیمت  گران  واجناس  مال  می کنند.به 
آنان چشم دوخته اند واموال آنان را به 
قیمت اندک خریداری می کنند. این از 
نگاه اخالقی غیرمسئوالنه بوده ونشانه 
نشان  را  آنان  طلبی  فرصت  نهایت 
این  دست  که  درعوضی  زیرا  می دهد 
بیچارگان رابگیرند مال واجناس آنان را 
به یغما می برند.                                                                                     
باید  حل  راه  یک  عنوان  به  بنابراین 
خصوص  به  وملت  حکومت  گفت 
منفور  پدیده  محو  برای  پولدار  قشر 
زیاد  بسیار  آن  دامنه  که  اعتیادهنوز 
وسعت نیافته اعتیاد را مهار نمایند .در 
غیر آن همه ی ما در آتش آن خواهیم 
سوخت.                                                                                                          
آمار  بربنیاد  که  حالیست  در  این   
معینیت مبارزه با مواد مخدر، پس از 
روی کارآمدن امارت اسالمی تا اکنون 
برای  نیم هزار عملیات  و  از سه  بیش 
نابودسازی کشت زار های کوکنار به راه 
تولید  خانه  کار   ۱۳۴ و  شده  انداخته 

مواد مخدر نیز از بین برده شده اند.
سال،  بیست  بعداز  سوخته«  »پل 
مواد  به  معتاد  هزار  از  بیش  وجود  از 
مخدر، در حال پاک کاری، رنگمالی 
امن  محل  یک  به  شدنش  وتبدیل 
است، که امیدواریم این روحیه ونیت 
ادامه یابد واز همه مهم تر،منابع تورید 
در  همیشه  برای  مخدر  مواد  وفروش 
 درمربوطات پایتخت 

ً
کشور و خاصتا

مسدود گردد.                                  

امارت  اسالمي  د  چې  ده  جوته 
دننه  کور  په  سم  سره  بریالیتوب  د 
او  خوښو  ځان  شمیر  یو  بهر  او 
اسالمي  د  ټپلو  ډلو  مینو  واک  په 
د  زغملي  شواي  نه  واکمنی  امارت 
مرسته  او  لمسون  په  بادارانو  خپلو 
او  ووځي  هېواده  له  چې  وتوانیدل 
څخه  اسانتیاو  هغو  د  کې  بهر  په 
ورته  بادارانو  چې  کوم  شي  برخمن 
برابر کړي دي. هغوي چې دا مهال 
کومي  پرضد  امارت  اسالمي  د 
غواړي  اچولي  الره  په  هڅي  ناوړه 
مهال  پر  واکمني  خپلي  د  چې 
چې  کوم  کړي  پټ  جنایتونه  هغه 
ترسره  یي  وړاندي  په  هېوادوالو  د 

کړي.
کړۍ  تښتیدلي  بهرته  چې  ده  نه  پټه 
د افغانانو په وینو السونه سره دي او 
له  افغانانو  د  چې  وداني  دنګي  هغه 
وداني  پیسو  او  مرستو  راغلو  په  پاره 
شوي هیڅوک نه شي هیرولي. همدا 
وجهه ده چې په هېواد مین هېوادوال 
د  سره  کسانو  هغو  د  کې  ټوله  په 
کوم  کوي  غوښتنه  کتاب  حساب 
په  امارت  اسالمي  د  هم  اوس  چې 
بوخت  زیږونه  په  ستونزو  د  وړاندي 
ټونه خپاره  دي. همدا اوس ځیني رپو
پرزیدلي  د  کې  بهر  په  چې  شوي 
سیاسي  د  واکمنان  ځیني  رژیم 
دا  دي  بوخت  جوړونه  په  ګوندونو 

تښتیدلي  چې  دي  نه  ځل  لومړي 
لټون  په  چارو  الرو  لړ  یو  د  څیري 
نړیواله  په  ځانونه  چې  غواړي  سره 
کچه مطرح کړي. او د خپلو بادارانو 
فعالیتونه  سیاسي  الرښوونه  په 
په  چې  افغانان  خو  کړي.  ته  رامنځ 
بهرنیو  د  کې  کلونو  جګړییزو  تیرو 
او  تاالن کوونکې  مرستو  د  هېوادو 

عناصر  ککړ  فساد  په  پیمانه  پوره  په 
به  وخت  هیڅ  پیژندلي  توګه  ښه  په 
او  نیسی  ونه  ټپلو سره الر  ډلو  دهغو 
څپه  کرکې  د  به  والندی  په  دهغوی 
ډلي  هغه  ځکه  شي.  پیاوړي  الپسي 
چې په بهر کې خپل شتون اعالنوي 
خپل  ضد  په  امارت  اسالمي  د  او 
منلو  د  ته  افغانانو  څرګندوي  دریځ 
کلني  شل  افغانان،  ځکه  دي  نه 

سترګو  خپلو  په  او  ناورین  جګړي 
لیدلي نه غواړي چې افغانان یو ځل 
کې  جګړو  په  ټپلو  ډلو  سیاسي  د  بیا 
ډلي  سیاسي  همدا  شي.  راښکېل 
ټپلي وي چې په هېواد کې د واکمني 
په  والیتونو  او  وزارتونو  د  مهال  پر 
شوي  ویشل  د  جوړیدل.  نه  ویش 
حکومت ټول وخت په داسي مسایلو 

پکښي  ګټي  دوي  د  چې  تیریده 
په  چې  اوس  شي.  وساتل  خوندي 
اسالمي  پیاوړي  مرکزي  کې  هېواد 
چارو  د  شوي.  ته  رامنځ  امارت 
کېږي  ترسره  توګه  ښه  په  مسئولیت 
هیڅوک نه شي کولي چې د مرکزي 
او الرښونو څخه  اوامرو  د  حکومت 

سرغړونه وکړي.
هېوادوالو  د  چې  ده  وجهه  همدا 

مالتړ ترالسه شوي او د هري ورځي 
کې  ادارو  دولتي  په  سره  تیریدو  په 
هغه  کېږي  ته  رامنځ  سمسمکې 
تیرو  د  چې  ستونزي  او  ناخوالي 
فاسدو چارواکو له خوا شتون درلود 
کې  کارونو  ټولو  په  او  شوي.  رغاول 
به  ښه  دي.  شوي  ته  رامنځ  روڼتوب 
افغانان  میشت  بهر  کې  په  وي چې 
اوږدوکې  په  کلونو  شلو  تیرو  د  چې 
کړني  او  موخي  ټپلو  ډلو  سیاسي  د 
سیاسي  نویو  په  باید  کړي  تجربه 
خپل  او  غولیږي  ونه  خوځښتونو 
هېواد ته راستانه شي ترڅو د اسالمي 
تیرو جګړییزو  د  ګډه  په  امارت سره 
ځکه  شي  ورغول  ناخوالي  کلونو 
ته  خلکو  هغو  امارت  اسالمي  چې 
پریښي کوم چې  پرانیستي  خپله غیږ 
پاره  له  او پرمختګ  ابادي  د  د هېواد 
هېوادته راستنیږي تردي مهاله زیات 
شمیر هېوادوال چې هېواد ته راستانه 
شوي او په تیر ړنګ شوي رژیم کې 
یي کار کاوه په هېواد کې په هوساینه 
د  هېواد  خپل  د  او  کوي  ژوند  کې 
ابادي له پاره هر هغه څه چې په وس 
کې لري نه دریغوي. نو غوره به وي 
له  سرخوږي  د  افغانانو  د  نور  چې 
پاره د بهر څخه شعاري او بي ځایه 
ترڅو  شي  ورسول  ته  پاي  تبیلغات 
بیا د اندیښنو  زموږ هېوادوال یو ځل 

سره مخامخ نه شي.

 

ملت ها  وتباهی  ویرانی  پیام  که  جنگ  ناپسندیده  کلمه 
تکان دهنده  پیام  همه،  برای  دارد  خود  با  را  وکشورها 
همیشه  بشریت  تاریخ  طول  در  است،  آیند  ناخوش  وخبر 
یان وغداران  وتباه کننده توسط زورگو جنگ های ویران گر 
وگسترده  و...  اقتصادی،سیاسی  منافع  بخاطر  تاریخ 
نمودن قلمرو تاخت وتاز شان صورت گرفته که نمونه بارز 
درجنگ  کرد  عنوان  میتوان  را  دوم جهانی  و  اول  آن جنگ 
فرورفت  بکام مرگ  انسان  میلیون   هفده 

ً
تقریبا اول جهانی 

نیز دراین جنگ  و حتی گفته شده هشتاد هزار رأس اسپ 
یسی  هالک گردید آنهم بخاطر کشته شدن یک شهزاده سو
که بتاریخ ۲۸جنوری۱۹۱۴ شروع وبتاریخ۱۱نوامبر۱۹۱۸ 

م ختم گردید.
جنگ دوم جهانی !

چین  انگلیس،  فرانسه،  آمریکا،  (شوروی،  )متفقین  بین 
و... جاپان،ایتالیا  و)متحدین(آلمان  ازیکطرف  و... 
تاریخ  وبه  آغاز  ۱۹۳۹م  نوامبر  اول  بتاریخ  دیگر  ازطرف 
دوم سپتامبر۱۸۴۵ م ختم گردید که اضافه از هفتاد میلیون  

کشته بجا گذاشت.
هزار  دوصد  در)ناکازاکی(  اتوم  بمب  استعمال  همچنین 
انسان را نابود کرد. درجنگ ویتنام پنج میلیون انسان جان 
قدرتمند،  کشورهای  تجاوز  همچنین  داد  ازدست  را  خود 

که در رأس آن امریکا قرار داشت در سوریه و عراق منجر 
وکشته شدن  زیر ساختها  نابودی  دالرخساره،  میلیاردها  به 
ده ها هزار نفر گردید که هنوز هم این کشور ها نفس آرام 

ندارند.
به  فقط  می شود  دهه  چهار  افغانستان  اسالمی  کشور 
مورد  طبیعی  سرشار  منابع  داشتن  و  بودن  مسلمان  جرم 
دوتجاوز دوابرقدرت قرار گرفت که درنتیجه این دوتجاوز 
همه  وروبنا  بنا  زیر  از  بود  سرزمین  دراین  آنچه  نابرابر 
ها  ده  شهید  هزار  دوصد  از  بیش  گردید،  یکسان  بخاک 
هزار معیوب، اضافه از پنج میلیون آواره وویرانی شهر ها و 
قصبات چیزی به ارمغان نداشت تا هنوز هم مردم مظلوم 
این سرزمین درآتش جنگ تحت عناوین مختلف که منشأ 
اوکراین  نابرابر  تجاوز می باشد می سوزد.  جنگ  آن همان 
اروپا  و  آمریکا  با  روس  نیابتی  جنگ  روس ها  گفته  به  که 
مهره  گردیده،  ور  شعله  که  می شود   ماه  ازده  بیشتر  است 
خواهند اوکراین  مردم  جنگ  دراین  شک  بدون   سوخت 

 بود.
شأن  استراتژیکی  ومنافع  پولتیک  ژیو ازنظر  روس ها 
در   را  غرب  تسلیحات  جابجای  تحمل  هرگز  منطقه  در 
برای  اوکراین  دادن  ازدست  ندارند  یش  خو سرحدات 
آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن) ناتو(خیلی هزینه سنگین 
 درچنین شرایط اوضاع چین وتایوان 

ً
خواهد داشت عالوتا

درجنگ  تا  دارند  کوشش  غربی ها  است.  شکننده  هم 
اوکراین پای ایران را نیز بکشانند که اگر جلو این تحرکات 
تکان دهنده  شود.حرف  پیچیده  اوضاع  ممکن  نشود  گرفته 
دریک  که  است  نموده  بیشتر  نگرانی هارا  دیگر  بار  پوتین 

گاه باشند نشت ویژه گفته است  )تمام کشور های دنیا آ
من قصدجنگ ونسل کشی را ندارم ماهرگاه جنگ را

برخواهد  اولی  چیزبحالت  همه  کردیم  تمام  اوکراین  در 
اروپا  و  آمریکا  بگیرد  شدت  ها  تحریم  اگر  گشت( 

شوند. مرتکب  اشتباهی  کوچکترین 
موتور جنگ جهانی سوم روشن خواهد شد.
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آیا جهان را جنگ 
سوم جهانی تهدید 

می کند؟
متین

په بهر کې سياسي فعاليتونه د افغانانو 
لپاره د منلو نه دي

شاه مال دین پرور

در قبال معتادان همه مسئولیت دارند
لیلما نوری

ومنافع  پولتیک  ژیو ازنظر  روس ها 
استراتژیکی شان در منطقه هرگز تحمل 

جابجای تسلیحات غرب را در  سرحدات 
یش ندارند، ازدست دادن اوکراین برای  خو

آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن) ناتو(
 
ً
خیلی هزینه سنگین خواهد داشت عالوتا
درچنین شرایط اوضاع چین وتایوان هم 
شکننده است. غربی ها کوشش دارند تا 

درجنگ اوکراین پای ایران را نیز بکشانند 
که اگر جلو این تحرکات گرفته نشود ممکن 

اوضاع پیچیده شود.

په بهر کې د پرزیدلي رژیم ځیني واکمنان د سیاسي 
ګوندونو په جوړونه بوخت دي دا لومړي ځل نه دي چې 

تښتیدلي څیري د یو لړ الرو چارو په لټون سره غواړي 
چې ځانونه په نړیواله کچه مطرح کړي. او د خپلو بادارانو 
په الرښوونه سیاسي فعالیتونه رامنځ ته کړي. خو افغانان 
چې په تیرو جګړییزو کلونو کې د بهرنیو هېوادو د مرستو 
تاالن کوونکې او په پوره پیمانه په فساد ککړ عناصر په ښه 

توګه پیژندلي هیڅ وخت به دهغو ډلو ټپلو سره الر ونه نیسی 
او دهغوی په والندی به د کرکې څپه الپسي پیاوړي شي.



زمانی  دیر  از  اهلی  حیوانات  پرورش   
به این سو در میان ساکنان این سرزمین 
مختلف  مناطق  باشندگان  دارد،  پیشینه 
زراعت  به  مصروفیت  کنار  در  کشور 
می  اهلی  حیوانات  انواع  پرورش  به 
پرداختند که، حاال هم، این شیوه و  روش 
مرز  این  روستانشین  ساکنان  میان  در 
وبوم ادامه دارد و بسیاری از اهالی روستا 
پرورش  و  نباتات  انواع  کشت  طریق  از 
را  خود  زندگی  مخارج  اهلی  حیوانات 
فروش  با  روستایان  نمایند.  می  تأمین 
محصوالت حیوانی  اهلی،  حیوانات 
مانند؛ شیر، قیماق، ماست، قروت، پنیر، 
گوشت و پوست حیوانات مذکور مخارج 
زندگی خود را تأمین می کنند. اما، امروز 
به دلیل نبود بازار فروش برای محصوالت 
با  حیوانات  دهندگان  پرورش  حیوانی، 
مشکالت زیادی روبرو اند، زیرا با وارد 
شدن محصوالت حیوانی از کشور های 
دیگر، نرخ محصوالت داخلی خیلی ها 
کاهش یافته است که این امر باعث گردیده 
است تا پرورش دهندگان حیوانات اهلی 
نتوانند محصوالت خود را به نرخ مناسب 
آنها  بنابراین،  به فروش رسانند.  بازار  در 
خواهان آن اند که نهاد های مسئول مانع 
وارد شدن محصوالت حیوانی از کشور 
به  بتوانند  مالداران  تا  گردد  دیگر  های 
محصوالت  تولید  و  حیوانات  پرورش 
آن  فروش  از طریق  و  داده  ادامه  حیوانی 

مصارف زندگی خود را تأمین کنند. 
نیز  باغداران  و  زارعین  دیگر،  جانب  از 
به دلیل نبود سردخانه ها برای نگهداری 
برای  مناسب  بازار  و  محصوالت شان 

و  دارند  گالیه  خود  محصوالت  فروش 
خواهان آن اند که نهادهای مسئول برای 
خارجی  های  بازار  به  آنها  یابی  دست 
بتوانند محصوالت خود  تا  نمایند  توجه 
را به خارج از کشور صادر نموده و مفاد 
بیشتری به دست آرند. همین گونه، وارد 
شدن میوه جات وسایر محصوالت نباتی 
از کشورهای دیگر توانسته است تاحدی 
نباتی  محصوالت  نرخ  کاهش  باعث 
تمام  آنها  زیان  به  این  که  گردد  داخلی 
شده و نمی توانند محصوالت خود را به 
نرخ مناسب به فروش برسانند.  همچنان 
نهاد  که  مالداران می خواهند  و  باغداران 
آنان  یابی  دست  زمینه  در  مسئول  های 
تا  نموده  همکاری  بیرونی  بازارهای  به 
از  بیرون  به  را  خود  محصوالت  بتوانند 
کشور صادر نمایند، اما دیده می شود که 
مشکالت ترانزیتی و مسدود بودن بنادر 
گاه و ناگاهی به روی تجارانی که میوه و 

سبزیجات را به بیرون از کشور صادر می 
نمایند باعث گردیده است در بسیاری از 
موارد میوه جات و سبزیجات آنها فاسد 
شود.  وارد  آنها  به  زیادی  زیان  و   شده 
بنابراین نیاز است که نهاد های مسئول در 
این زمینه با آنها همکاری نمایند تا بتوانند 
معین  وقت  در  را  خویش  محصوالت 
آن به بازار های خارجی عرضه نموده و 
بتوانند از این طریق مفاد خوبی بدست 

آرند.
  آگاهان امور بر این باور اند درصورتی 
که جلو ورود محصوالت حیوانی و نباتی 
از کشور های دیگر گرفته شود  دام داران 
و پرورش دهندگان حیوانات و باغداران 
توسط نهاد های مسئول حمایت گردند، 
آنها خواهند توانست محصوالت بیشتر 
حیوانی ونباتی  را تولید نموده که  این می 
تواند سبب تشیوق بسیاری از شهروندان 
به  درآمد  کسب  برای  نیز  آنها  تا  گردد 

نباتات  و  حیوانات  پرورش  و  داری  دام 
از طریق فروش محصوالت  رو آورند و 
زندگی  مخارج  بتوانند  نباتی  و  حیوانی 
براین،  افزون  نمایند.  تأمین  را  خود 
تولید  بخش  در  توانست  خواهیم  ما 
خود  به  نباتی   و  حیوانی  محصوالت 
کفایی دست یابیم.       گذشته از این، 
در صورتی که در زمینه پرورش حیوانات 
و نباتات  سرمایه گذاری صورت گیرد، 
زمینه کار برای بسیاری از شهروندان در 
نقاط مختلف کشور مساعد گردیده و در 
نتیجه این باعث می گردد که نرخ بیکاری 
و گراف فقر تا حدزیادی پایین آید.                                                
های  کلنیک  نبود  گونه،  همین         
حیوانی و نباتی و ادویه مورد نیاز دامداران 
داکتران  کمبود  همچنان  باغداران  و  
باعث  نقاط  مختلف کشور  در  حیوانی 
درمان  به  نتوانند  آنها  که  است  گردیده 
معین  وقت  در  نباتی  و  حیوانی  امراض 
آن بپردازند، این باعث وارد شدن زیان به 
آنها گردیده است، از این رو، آنها خواهان 
آن اند که در این مورد نهاد های مسئول 
با آنها همکاری نموده تا بتوانند در وقت 
معین به ادویه مورد نیاز خویش دسترسی 
داشته باشند.                                                               

سرمایه  بادام  درخت  پرورش  روی  اگر 
گذاری صورت گیرد، و باغداران در نقاط 
بپردازند،  آن  پرورش  به  کشور  مختلف 
خوبی   مفاد  طریق  این  از  توانند  می 
بدست آرند، زیرا بادام از جمله میوه های 
خشک است که نرخ آن در بازار نیز خیلی 
بلند است و از جانب دیگر، بادام میوه ای 

است که         صفحه 6 

یکی از مسائل مطرح در جامعه امروزی 
مسئله »تالشی« در اماکن مختلف دولتی 
آن  با  ما  کدام  هر  که  است  اجتماعی  و 
روبرو هستیم. سوال اصلی در این مورد 
این است که آیا تالشی کردن کار درستی 

است یا خیر؟
تالشی که در عربی به آن تفتیش می گویند 
و در فارسی به نام های بررسی و رسیدگی 
نیز یاد می شود، یک فرایندی برای شناسایی 
و شناخت بیشتر پدیده ای است که مورد 
قرار می گیرد.  بازرسی  تفتیش، تالشی و 
این فرایند در هر موردی با هدف مشخص 
و برنامه های از پیش طرح شده و در نظر 
گرفته شده انجام می پذیرد تا مردم و جامعه 

از آسیب های منتظره در امان قرار گیرند.
از  یکی  اسالمی  فقه  منظر   از  تالشی 
امنیت  دارای  زندگی  ضرورت¬های 
مثل  جوامعی  ویژه  به  است.  اجتماعی 
جامعه ی ما که همه حاالت آن در فضای 
ظن و مظنونیت و حصارهای امنیتی قرار 
دارد؛ بدین وسیله، باید افراد مظنون به ویژه 
کسانی که احتمال دارند باعث آسیب زایی 
و آفت رسانی مالی و جانی آدم ها و افراد 
جامعه باشند، مورد تفتیش و تالشی قرار 
 باید بررسی شوند. از نگاه 

ً
گیرند و حتما

و  کشف  برای  مظنون  افراد  نیز  حقوقی 
باید  شان،  ظن  مورد  جرم  شدن  آشکار 
تالشی و بررسی گردند تا جنایت مجرم 

کشف و بررسی گردد.
فقهی در درجه ی  قواعد  از منظر  تالشی 
بلندی قرار دارد؛ زیرا حفاظت جان بر هر 
ارزش مند است و هر چیزی که  فردی، 
وسیله  ی حفاظت جان آدم ها هست، نیز 

رعایت و انجام آن ارزش واالیی دارد.
قاعده ای فقهی در این مورد چنین صراحت 
دارد: »ماالیتم الواجب اال به، فهو واجب؛ 
هر چیزی که یک واجبی بدون انجام آن 
واجب  هم  چیز  آن  انجام  نشود،  تمام 
است«. بدین وسیله، حفاظت جان و مال 

آدم ها که یک امانت الهی است بر ما مهم 
در  باال، تالشی  قاعده  بر اساس  و  است 
جامعه ی امروزی یکی از وسائل حفاظت 
جان و مال ما انسان ها از آسیب های جانی 
و مالی و از شر دشمنان انسانیت است؛ از 
جهت اینکه تالشی وسیله ی حفظ جان و 
مال آدم هاست، انجام دادن آن باالی ما 
به خاطر حفاظت جان و مال ما با ارزش  
است. قاعده باال مصادیق فراوان در زندگی 
آن  بارز  از مصادیق  یکی  دارد،  ها  انسان 
جهت  در  که  است  کردن  تالشی  همین 
اتمام و اکمال واجب حفاظت جان قرار 

دارد.
این قاعده شامل اجزاء، اسباب و شرایط 
صحت هر چیزی است. هرچند در این 

اسباب  ولی  نیست،  اجزا مطلوب  قاعده 
یک چیزی و شرایط مربوط به یک چیزی 
بیشتر  و  اکثر  است،  قاعده  این  مطلوب 
اندیشه وران اسالمی به همین باور هستند. 
)بدرالدین زرکشی، تشنیف المسامع، ج 1 
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 تالشی و بررسی کردن از اسباب حفاظت 
و جامعه محسوب می  افراد  مال  و  جان 
واجب حفاظت جان  به خاطر  که  گردد 

انجام آن نیز واجب است.
تالشی از نگاه فقهی و حقوقی در دو ساحه 
و فضا قابل انجام دادن است، یکی تالشی 
بدنی و دیگری تالشی اماکن و منازل که 
به گونه ی مختصر بدان ها اشاره می شود.

1- تالشی بدنی: عبارت از بررسی بدنی 
یک  افراد  که  زمانی  ویژه  به  است،  افراد 

ساحه و منطقه مورد ظن قرار داشته باشند. 
حالت  یک  در  که  ما  امروزی  جامعه 
ظنی و مشکوک کلی قرار دارد، دوست و 
دشمن، خوب و بد را نمی توان فرق و از 
هم تشخیص کرد؛ بنابراین بر تمامی افراد 
جامعه الزم است که برای حفاظت جان 
ضرورت  مورد  اماکن  در  دیگران  و  خود 
هم دیگران را تالشی کنند و هم خود برای 
دیگران و کسانی که مسئول هستند، تالشی 
بدنی بدهند. بر اساس همین قاعده فقهی 
مسئولین امر به ویژه پولیس و مؤظفین امر، 
می توانند افراد مظنون و مشکوک را در هر 
جایی تالشی کنند و ظن خود را نسبت به 

افراد مظنون و مشکوک رفع نمایند. 
ادارات  تمامی  های  دروازه  در  اکنون  هم 

دولتی یا شخصی که محل تجمع توده هایی 
از مردم جامعه است، رسم و قانون بر این 
است که از مردم، تالشی بگیرند. این رسم 
تالشی کردن کار درستی است و مراجعین 
محترم نیز به خاطر حفاظت جان خود و 
هموطنان خود به خوشی و راحتی تالشی 
دنیوی  و  دینی  مصلحت  زیرا  بدهند؛ 
حفاظت جان و مال در این تالشی نهفته 
است و هر چیزی که برای تحقق مصلحت 
و  باشد  الزم  جامعه  افراد  دنیوی  یا  دینی 
آشکار  و  آن شناخته شده  و خطر  اضرار 
باشد، انجام دادن و یا اجتناب کردن از آن 
به سطح جامعه ضروری و واجب تلقی 
المحصول،  رازی،  )فخرالدین  می گردد. 
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مسکونی، تجارتی، دولتی، اداری و دیگر 
جاها هست. هرگاه این اماکن مورد ظن 
ناحیه ی  از  و  قرار گیرند  و شک مسؤلین 
آنها خطری مواجه افراد و جامعه انسانی و 
اسالمی باشد، مؤظفین امنیت مال و جان 
افراد جامعه می توانند چنین اماکن و جاها 
را تفتیش و تالشی کنند تا اشیای مخفی 
جان  و  نمایند  بیرون  را  خطرناک  شده 

انسان ها  را از خطر نجات دهند.
نخست  اماکن  بررسی  و  تالشی  البته 
و  منطقه  صالح  ذی  محکمه  اجازه  به 
صورت  مکان  صاحب  اجازه  به  سپس 
اجازه  فردی  هیچ  آن  غیر  در  گیرد. 
منزل شخصی  و  مکان خاص  به  ورود 
یک  اگر  بنابراین،  ندارند.  را  دیگران 
و  مکان  و  آمد  پیش  ضرورتی  موقعی 
منزلی زیر مظنونیت ارگان های امنیتی 
مؤظفین  گرفت،  قرار  کشور  یا  منطقه 
محکمه  از  جواز  با  توانند  می  مربوطه 
مکان  صاحب  اجازه  با  و  صالح  ذی 
را  منزل  و  مکان  آن  منزل،  صاحب  و 

تالشی و بررسی کنند.   
و  دولت  از وظایف  امنیت جامعه  تامین 
تفتیش  است.  کشور  امنیتی  های  ارگان 
تامین  مقدمات  از  یکی  کردن  تالشی  و 

امنیت جامعه است؛
خود  انجام  که  طوری  همان  پس   
است،  واجب  بر عهده مکلف  واجب، 
اعمال  نیز  واجب  مقدمه ای  انجام 

واجب است.
چیزی  یک  بسیاری،  وقت های  شاید 
که  هنگامی  ولی  باشد؛  مباح  موارد  از 
وسیله ی اجرای یک واجب و یا مقدمه ی 
برای تکمیل یک واجب قرار می گیرد، 
کلی  قواعد  اساس  بر  نیز  مباح  چیز  آن 
)ابن  گردد.  می  تلقی  واجب  شریعت 
والتحبیر، التقریر  حنفی،  حاج   امیر 
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سری زدیم به  یک دکان گاز فروشی درارزان قیمت  که 
ید گاز منتظر بودند یکی از آنهاگفت  چهار تن برای خر
نام من زلمی است: خودم دکان دارم در مندوی شهر، ده 
کیلو گاز در بالون خریداری می نمایم به خاطری که برق 
نداریم ،ده کیلو گاز از 12تا 14 روز مصرف می شود . 

اگر برق داشته باشیم ده کیلو گاز بیست الی 23 روز برای 
پخت و پز کافی است.

بازارها  افغانی در  تا 80   75 گاز هم کیلوی   وی گفت 
به  ندارند  توان خریداری  که  ،کسانی  فروش می رسد  به 
آنرا  را سپری خواهند کرد  این زمستان سرد  بسیارمشکل 
برق  چرا  سرد  بسیار  زمستان  این  در  که  ماندیم  حیران 
برق ها قطع  نیست که چرا  آن هم معلوم  دلیل  و  نداریم 
شده است؛  ریاست برشنا  بایدعدم موجودیت برق را به 

مردم توزیح نماید . 
بود  گاز  ید  خر منتظر  نیز  متقاعد  معلم  جان  احمد 
هوای  قدر  این  دارم  عمر  سال   75 حدود  در  من  گفت: 
سرد را ندیده بودم و این قدر قیمتی را نیز شاهد نیستم ، 
برق های کابل دوامدار بود، در بیست سال گذشته نفوس 
کابل به شکل سرسام آوری رشد کرد ، بیشترین مردم از 
والیت های کشور به شهر کابل مسکن گزین شده است 
است،  شده  اعمار  زیادی  های  منزل  بلند  و  ها  شهرک   .
شود  می  زمزمه  مردم  میان  که  رسمی  غیر  احصایه  قرار 
می  زندگی  کابل  در  نفوس  میلیون   6 از  بیش  حدود  در 
یک  برای  قبل  سال   70 که  هایی  برق  سبب  این  از  کند 
میلیون نفوس کابل تولید می شد کفایت  این قدر نفوس 
بیست  در  است  شده  برقی  چیز  همه  چون  کند،  نمی  را 
از طرف حکومت های  برق  تولید  برای  نیز  سال گذشته 
گذشته سرمایه گزاری  صورت نگرفته است که این خود 
به خود جفا به حق مردم مظلوم افغانستان شده است در 
به  داریم  فروانی  آبی  منابع  کشور  والیت  هر  در  حالیکه 
خصوص در والیت نورستان به قدر کافی منابع آبی داریم 
که این آب به کشور های همسایه ما نمی رود، پس باید 
افغانستان برای تولید برق از کشور خود  امارت اسالمی 
مان دست بکار شود، از آب های والیت نورستان سرمایه 
گذاری نماید ، و یا از تجاران کشور تقاضای ساخت بند 
از والیت  تنها  .اگر  نماید  داوطلبی  به شکل  را  برق  های 
نورستان ما تولید برق داشته باشیم ،بند های برق ساخته 
بل  باشیم  برق دوامدارمی داشته  تنها  نه  یقین که  به  شود 
توانیم  می  کرده  صادر  نیزبرق  همسایه  های  کشور  برای 
افغانستان نه تنها در والیت نورستان آب های فروانی دارد 
 بل اکثریت والیت های افغانستان  منابع آبی برای تولید 
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شبیر احمد 

عبدالحق حبیبی صالحی

عبدالحلیم باخرد

برای نجات جان کودکان و 
خانواده های خویش در حین 

استفاده از گاز توجه جدی 
داشته باشید  

جایگاه «تالشی» در زندگی انسانی

اهميت باغداری و مالداری در کاهش نرخ بيکاری 

تالشی از منظر قواعد فقهی در درجه ی بلندی قرار 
دارد؛ زیرا حفاظت جان بر هر فردی، ارزش مند است 
و هر چیزی که وسیله  ی حفاظت جان آدم ها هست، 

نیز رعایت و انجام آن ارزش واالیی دارد.

بشریت  برای  کنونی  عصر  در  انرژی  ترین  حیاتی  از  برق 
محسوب می گردد، و زندگی امروزی بشریت در جهان بدون 
برق نا ممکن خوانده شده است ، در زندگی امروزی انسان 
ها  هر آن چه به نظر می رسد از نگاه ساختمانی ، زراعت ، 
صنعت و... از موجودیت برق  به چرخش و حرکت در آمده  
درسرشت زندگی انسان ها ، حیوانات و عام بشریت مثمر بوده 
ودرعصر حاضرما نمی توانیم هیچ کاری  بدون »انرژی برق« 
انجام دهیم. افغانستان تنها کشوری در جهان خواهد بود که 
با داشتن منابع  سرشار آبی اما با تأسف  در بی برقی که اکنون 
برق ما از کشورهای همسایه خریداری می شود به سر می برد، 
در حالی که بهترین منابع آبی در کشور ما موجود می باشد ، 
این منابع آبی در طول قرن ها به نفع کشور های همسایه جریان 
داشته است. درحکومت گذشته هیج نهاد و کشوری حاضر 
نشد تا برای تولید انرژی برق در داخل کشور سرمایه گذاری 
نمایند در حالی که همه امکانات وجود داشت اما توجهی 
بنیادی بخاطر رفع این مشکل صورت نگرفته  حاال  که در 
سرمای شدید زمستان  قرار داریم اکثریت هموطنا ما دسترسی 
به انرژی برق ندارند برق وارداتی کشور های همسایه ما نیز در 
داخل اوزبیکستان قطع شده است و مردم ما بخاطر تسخین 
خانه های خود از گاز استفاده می کنند   همه روزه قربانی گاز 
گرفتکی می شوند . برای وضاحت بیشترموضوع  گزارشکر 
روزنامه ملی انیس با چند تن از هموطنان مامصاحبه  ای را 

انجام داده که خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد .



یان ما  احمد رسا همدم یک تن ازشهر
که ازسرمای شدید وکم بود انرژی برق 
درمورد  دارد،  شکایت  روزها  ین  در

چنین می گوید:
باانرژی  درشهر  زندگی  نشود  اگرمبالغه 
خصوص  به  است.  خورده  گره  برق 
اکثریت  دارد  جریان  سردکه  درزمستان 
مردم ما امروزتوان خرید مواد محروقاتی 
زمستان  سردی  ازورود  قبل  ندارند.  را 
را  موادمحروقاتی  اگر  بودند  مطمئن 
خریده نتوانند حداقل انرژی برق بیست 
استفاده  ازآن  وچهارساعت موجوداست 
می نمایند. مردم ما به همین امید غافل 
شهریان  که  درحالیست  این  گیرشدند. 
دوساعت  وچهارساعت  دربیست  کابل 
برق دارند ازیک طرف ضعف اقتصادی 
وفقربی پایان آنان را از خرید مواد تسخین 
وازجانب  است  ساخته  محروم  کننده 
دیگر نبود انرژی برق خانه های شان را 
تاریک وکلبه های شان را سردو خموش 

ساخته است. 
چند  درطول  هم  امسال  زمستان  سردی 
بنابرین  دهه بی سابقه گفته شده است. 
تاپی کاسایک هزار  اگر پروژه های برق 
به  کشورما  ازطریق  اگر  ها  این  وامثال 
بسا  جای  بگذرد  منطقه  های  کشور 
ازانرژی  طرف  ازیک  است.  خوشنودی 

برق دوام دار آن استفاده کرده می توانیم 
وازجانب دیگر اقتصاد ویران شده کشور 
ما سروسامانی پیدا خواهدکرد. همچنان 
وثبات  صلح  وحفظ  امنیت  درتامین 
درکشورما ومنطقه توجه خاصی صورت 

خواهدگرفت.
گزینۀ  ازبهترین  یکی  که  بایدیادآورشد 
همکاری های منطقه یی دربخش های 
اهمیت  که  است  برق  انرژی  مختلف 
اجتماعی  انکشاف  تطبیق   رادر  مهمی 
اشتراک  کشورهاي  اقتصادی  وتوسعة 
وجود  به  منطقه  درسطح  بلکه  کننده، 
یک  ها  پروژه  این  تطبیق  آورد.  خواهد 
نقطه  برای  باشد  تواند  می  ابزارمهمی 
میان  بهبودارتباطات  و  انکشاف  اتصال، 
کشورهای آسیای میانه وآسیای جنوبی. 
واقتصادی  تجارتی  مزایای  ترتیب  بدین 
ارمغان  به  طرف  هردو  مردمان  برای  را 
هرچه  ها  پروژه  این  اگر  خواهدآورد. 
اقتصاد  به  شوند  تطبیق  درعمل  زودتر 

یی  العاده  فوق  موثریت  افغانستان  مردم 
به بارمی آورد و ازین طریق ایجاد هزاران 

گزینة شغلی به وجود خواهد آمد. 
افغانستان  برای  تنها  نه  ترکمنستان  برق 
به  افغانستان  ازطریق  تواند  می  بلکه 
باآلخره  گردد  وصل  منطقه  های  کشور 
درعمل  را  منطقه  همکاریهای  موثریت 

ارائه خواهدکرد. 
تأمین  ها  پروژه  این  عمدۀ  هدف 
احیاوتوسعه پروژه های اقتصادی  امنیت، 

واجتماعی درمنطقه خواهدبود. 
شورهای صادق وهمکار به طور متداوم 
صلح  طرفی،  بی  اصول  اساس  به 
وهمکاری های فراتر بین المللی به طرف 
ثبات وامنیت درمنطقه گام  برمی دارند. 
برق  انتقاالتی  وخطوط  آهن  خطوط 
باولتاژ بلند ترویج تجارت های فرامرزی 
جدیدی  امکانات  تواند  می  همه  این 
واقدام  همبستگی  امنیت،  رادرتأمین 
ازجانب  و  نماید  تأمین  درمنطقه  موثر 
برای  را  آبرومند  دیگر هزاران هزار شغل 
می سازد.  مهیا  کشورها  این  باشندگان 
جدید  های  دهلیز  و  اگرزیربناها 
افغانستان  ازطریق  منطقه  باکشورهای 
درآینده  که  هستیم  باورمند  شود،  وصل 
می توان  منطقوی  جریان  یک  با  نزدیک 
کشورهای  درمیان  ثبات  تحکیم  سبب 

عمده  شکل  به  وهرکدام  گردیده  منطقه 
مختلف  های  درپروژه  را  سهمی 
ایفاخواهندنمود. مسئولین کشورها برای 
فرصت  باید  اقتصادمنطقه  شگوفایی 
های جدیدی راشناسایی وازموانع فرا راه 
جلوگیری  اقتصادی  مهم  های  پیشرفت 
شگوفا  بااقتصاد  امن  افغانستان  کنند. 
عمومی  منافع  کنندۀ  تأمین  وخودکفا 
وآسیای  میانه  آسیای  منطقه،  کشورهای 

جنوبی خواهدبود. 
احمدالله صمیم یکتن ازهموطنان ما 
درمورد مزیت برق واهمیت پروژه های 
انرژی برق که قراراست ازمسیرافغانستان 
نموده  ارائه  توضیحاتی  چنین  بگذرد، 

است:
انرژی برق امروزدرکشورما به خصوص 
زندگی  الینفک  ازجزء  یکی  شهرکابل 
آید.  می  حساب  به  عزیز  یان  همشهر 
ها  خانواده  کارروزمره  اکثریت  زیرا 
برده  پیش  به  برق  انرژی  درشهرتوسط 

می شود. باتأسف همزمان باهجوم سردی 
هوای زمستان انرژی برق هم یکباره مردم 
مظلوم شهر ما را تنها گذاشت. اکثریت 
آمادگی مقابله  نوع  باشندگان کابل هیچ 
درفصل  چون  نداشتند،  را  هوا  باسردی 
های دیگر سال برق بیست وچهارساعته 
داشتند. آنان به همین فکربودندکه اگرتوان 
خرید موادتسخین کننده راندارند حداقل 
تسخین  برای  برق  ازانرژی  توانند  می 
منازل و امورزندگی خود استفاده بهتری 
نمایند. مگر بدبختانه انرژی برق خالف 
سردی  هیوالی  درچنگال  را  انتظارآنان 
تنها گذاشت. بنابراین تطبیق پروژه های 
انرژی »تاپی« ویا»کاسایکهزار « درآینده 
اقتصادکشورما  و  ما  مردم  برای  نزدیک 
رفع  برای  وتضمینی  گردیده  مفیدواقع 
مشکالت هموطنان ما درسالهای بعدی 

خواهدبود. 
است  انرژی  همکاری های  های  پروژه   
که دو منطقه مهم را به هم پیوند می دهد؛ 
یعنی آسیای میانه  و آسیای جنوبی و از 
دارد.  فوق العاده ای  اهمیت  لحاظ  این 
کاسا  پروژه  از  که  کرد  فراموش  نباید 
تاجیکستان  را  منفعت  بیشترین   ۱۰۰۰
تاجیکستان  برند.  می  افغانستان  و 
کشوری است که هم تولیدکننده نیروی 
قرقیزستان  برق  کننده  منتقل  هم  و  برق 

است. افغانستان نیز، هم از نیروی برق 
پاکستان  به  را  آن  هم  و  کرده  استفاده 
انتقال خواهدداد. هزینة این طرح حدود 
یک میلیارد و ۱۷ میلیون دالر آمریکایی 
جهانی،  بانک  است.  شده  پیش بینی 
بانک  بریتانیا،  و  آمریکا  دولت های 
توسعه  بانک  و  اروپایی  سرمایه گذاری 
را  هزینه  این  پرداخت  وعده  اسالمی 
داده اند. قرار است به واسطه طرح "کاسا 
یک هزار"، تاجیکستان ساالنه ۳ میلیارد 
به  را  خود  برق  نیروی  ساعت  کیلووات 

افغانستان و پاکستان صادر کند.
یك  بند  کمر  “یك  دیگرپروژه  ازطرف 
راه” کشور چین یکی از بزرگترین پروژه 
های زیربنایی در سطح منطقه می باشد. 
ارزش مجموعی این پروژه ١،٣ تریلیون 
دالر اعالن شده است که شامل ساخت 
از شاهراه های مواصالتی،  شبکه بزرگ 
و  گاز  لوله  انتقال  خطوط  ریل،  خطوط 
از  مرور  و  عبور  روند  تسریع  خدمات 

پروژه  این  سرحدات ١٢٦ کشور  عضو 
درست  مسیر  یك  پروژه  این  باشد.  می 
به سوی همکاری،کامیابی و ترقی میان 
تمام کشور  به  آن  و سود  بوده  ها  کشور 
ها خواهد رسید. باعملی شدن تعهدات 
بزرگترین  شریک  کشورما  ها  پروژه  این 
خواهد  درمنطقه  اقتصادی  های  قدرت 
گردید. زمانی که منافع کشورهای منطقه 
درین نقطه اتصال گره بخورد آنگاه باتمام 
امنیت وحفظ صلح  تأمین  درپی  تالش 

وثبات اقدام خواهند کرد.
اتصال  نقطه  حیث  به  افغانستان  احیای 
باعث  منطقوی  اقتصاد  های  همکاری 
تأمین صلح وثبات درافغانستان ومنطقه 
خواهد شد. احیاي راه ابریشم؛ ساخت 
منطقه  کشور  پنج  میان  آهن  های  راه 
ازجمله: چین، قرغیزستان، تاجیکستان، 
پروژه  شدن  عملی   ، وایران  افغانستان 
»تاپی«  و پروژه »توتا« زمینه اتصال برق 
به جنوب  افغانستان  راه  از  را  ترکمنستان 
آسیا فراهم می کند. باهماهنگی مشترک 
مقابله  رادرجهت  بسترها  می توان  
همکاری هادرجهت  وارتقای  باتهدیدها 
توسعه پایداروتوازن درمنطقه ایجادکرد. 
نتیجه  باهم  اقتصادی  موثر  همکاری 
خوبی برای کاهش ناامنی ها ومشکالت 
منطقوی  های  همگرایی  دارد.  درمنطقه 
وفصل  راهکارحل  ترین  مناسب 
شدن  عملی  ماست.  منطقه  مشکالت 
اتصال  روشن  دریچۀ  ها  پروژه  این 
کشور های منطقوی به بازارهای جهانی 
قلمداد  وسرمایه  کاال  ورود  جهت 
درمورد  ومهم  عمده  اقدامی  و  شده 
ترانسپورت  اقتصادوسیستم   تجارت 

می باشد. 
یک  "کاسا  برق  انتقال  پروژه  عملی  کار 
کنفرانس  در   ۲۰۰۵ سال  در  هزار" 
همکاری های اقتصادی منطقه ای )ریکا( 
مطرح شد، قرار بود در سال ۲۰۲۰ مورد 
بهره برداری قرار گیرد. طرحی که هزارها 
روشن  پاکستان  و  افغانستان  در  را  خانه 
خواهد کرد. با تکمیل این پروژه بزرگ، 
تعامالت  گسترش  شاهد  افغانستان 
برق  انتقال  دهلیز  نخستین  و  اقتصادی 
جنوبی  آسیای  به  مرکزی  آسیای  از 
خواهد بود."کاسا یک هزار" از بزرگترین 
قرار  که  بوده  مرکزی  آسیای  پروژه های 
را  تاجیکستان  و  قرغیزستان  برق  است 
طول  با  انرژی  انتقال  خطوط  طریق  از 
پاکستان  و  افغانستان  به  کیلومتر   ۱۲۵۰
طرح  این  چارچوب  در  دهد.  انتقال 
در  برق  جدید  خطوط  کیلومتر  ده ها 
شد.گفته  خواهد  ساخته  کشورها  این 
"کاسا یک هزار"  می شودکه هزینه طرح 
شده  برآورد  دالر  میلیارد  یک  از  بیش 
جهانی  بانک  را  مبلغ  این  از  نیمی  و 
افغانستان  نیاز  برق مورد  تأمین می کند. 
می شود،  مگاوات   ۳۰۰ بر  بالغ  که  را 
تأمین و بقیه به پاکستان منتقل می شود. 
کشور  یک  تنها  نه  افغانستان  بنابراین 
ازنگاه  بلکه  وثبات،  صلح  ودارای  امن 
خودکفایی  با  آهسته  آهسته  اقتصادی 
واستقالل اقتصادی درمنطقه عرض اندام 

خواهدکرد. 
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زندگی سالم را
 با ورزش کردن تجربه کنید

که شما  است  معنی  این  به  لحاظ جسمی  به  بودن  متناسب 
بنابراین مغزتان  و  قلبی و ریوی خوبی دارید  توان  ظرفیت و 
ضمن،  در  کند.  دریافت  اکسیجن  زیادی  مقادیر  می تواند 
خوردن صبحانه کامل هم مانع از پرخوری در وعده های دیگر 

غذایی می شود.

سعی کنید که همیشه ۳ گروه از ۵ گروه غذایی شامل غالت، 
گوشت، فرآورده های لبنیاتی، سبزی و میوه ها در صبحانه تان 

وجود داشته باشد.
مصرف گوشت های تازه و کم چرب، فرآورده های لبنیاتی کم 
چربی ، سبزیجات و میوه های تازه و مخلوط آنها با یکدیگر، 

بهترین صبحانه را برای همه فراهم می آورد.
البته تخم مرغ نیز در این وعده جایگاه خاصی دارد که نباید از 
یاد برد، ولی اگر کلسترول شما باالی ۲۰ است، مصرف تخم 

مرغ را به ۴ عدد در هفته محدود کنید.
به یاد داشته باشید که بهترین الگو برای تناسب اندام، کاهش 
میزان کالوری دریافتی از وعده صبح تا وعده شام است یعنی 
کالوری  باید  شوید،  می  تر  نزدیک  خواب  زمان  به  چه  هر 

کمتری دریافت نمایید.
با دریافت  نتیجه یک فعالیت بدنی منظم ،  اندام که  تناسب 
مواد غذایی مخصوص است و شادابی بیشتر و محافظت در 
مقابل بیماری ها را به همراه دارد، باید در قدم نخست از راه 
رفتن، آب بازی، بایسکل رانی یا انجام بعضی دیگر از فعالیت 
ها در هوای آزاد، حداقل به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه و ۳ بار در 

هفته شروع گردد. 
احتمال  شود.  می  قوی  شما  وجود  ها  فعالیت  این  انجام  با 
سرما خوردگی و ابتال به آنفوالنزا کاهش می یابد. فشار خون، 
کلسترول، اضطراب و افسردگی کاهش می یابد. احتمال ابتال 

به بیماری های دیگر نیز کاهش می یابد.
به  انرژی شما  این شکل است که سطح  به  فعالیت ورزشی 
حداکثر می رسد. چربی بدن تان کاهش یافته و عضله های 
بیشتر  سالم  و  طوالنی  زندگی  شانس  شود.  می  اضافه  شما 

خواهد بود.
نوع  بهترین  که  سوالی  پرسش  به  می خواهم  بخش  این  در 

فعالیت بدنی کدام است ؟ جواب ارائه نمایم:
به  رسیدن  برای  سنگین،  های  ورزش  انجام  به  مجبور  شما 
مزایای سالمتی واقعی ناشی از فعالیت بدنی نیستید. توصیه 
کارهای  شوید،  مند  بهره  سالمتی  از  که  این  برای  شود  می 
را   ... و  شکستن  چوب   ، رفتن  راه  باغبانی،  مانند:  متناسبی 
حداقل به مدت ۳۰ دقیقه به کارهای روزانه خود اضافه کنید. 
مهم این است که اعمال و کار های مفیدی را انتخاب کرده و 

پیوسته آنها را انجام دهید.
چه نکاتی در فعالیت بدنی حایز اهمیت است؟

فعالیت بدنی در طول دوره بلوغ کاهش می یابد و کم خوردن 
است.  تناسب  سطح  به  رسیدن  از  نیمی  خوردن  اندازه  به  و 
فعالیت بدنی نیز نیمی دیگر از موارد مهم در این راه است، در 
زیر به نتایج مفیدی که از تمرینات ناشی می شود، اشاره شده 
است: افزایش قوه تشخیص، بهبودی حالت های ناخوشایند 
) افسردگی، عصبانیت و…( افزایش انرژی، توانمندی قلب، 
استرس،  کاهش  کالوری،  سوزاندن  ها،  ماهیچه  نیرومندی 
کاهش احتمال بیماری های قلبی، فشار خون و دیابت، کاهش 

احتمال بسیاری از سرطان ها.
ین را آغاز کنیم؟ چگونه تمر

دلیل قابل قبولی برای تمرین نکردن وجود ندارد. فقط به یاد 
داشته باشید، آهسته و همین طور با رژیم غذایی شروع کنید و 

هدف معقولی برای خود تعیین کنید.
و  نمایید  کردن  ورزش  به  شروع  روز  در  دقیقه   ۵ با 
و  برسانید  دقیقه   ۱۵ به  را  مدت  این  هفته   ۲ تا   ۱ از  بعد 
اضافه قبلی  مدت  به  دقیقه   ۵ بار  یک  هفته  هردو   بعد 

 کنید.                                              صفحه ٦

جهان ورزش 

ماستر سپورت محمد یعقوب

شهریان کابل:   

  باآغازپروژه «تاپی» هزاران گزینة شغلی 
برای مردم ما به وجود خواهد آمد

آژانس باختر:
) شیخ الحدیث شهاب الدین دالور سرپرست وزارت معادن وپترولیم دردیدار بامحمدامانوف رئیس اجرائیوی شرکت »پایپ الین گازتاپی« خواستارآغازکارعملی پروژه 
تاپی شد. سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت: خوشحال هستیم که باالی  پروژه بزرگ ومهم که نه تنها برای افغانستان بلکه برای سه کشور دیگر نیز مهم وحیاتی است 

بحث می کنیم ومنتظرکارعملی هرچه زودترآن می باشیم.(
پروژه »تاپی« پروژه یی است که برق ترکمنستان را ازطریق افغانستان به پاکستان وازطریق پاکستان به هندوستان وصل می سازد.

درنتیجه مردم این سه کشورمی توانند ازمزایا وتنویرآن به صورت وافر استفاده نمایند. این درحالیست که مردم ما به خصوص دراین سرمای زمستان ۹۰ درصد از انرژی برق 
محروم اند. بنابرین تطبیق چنین پروژه ها ازطریق کشورما به کشورهای منطقه می تواند برای اقتصادکشور وهم مردم عزیزما نوید خوش وبهره مندی بیشتری را به ارمغان 

داشته باشد. در رابطه به این موضوع نظردوتن ازهموطنان خودرا جویا گردیدم که خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می داریم:



رحمان بابا؛ شاعر بلند آوازه زبان پشتو
عبدالرحمان ملقب به رحمان بابا شاعر 
بلند آوازه زبان پشــتو در یک خانواده فقیر 
به دنیا آمد. اسم پدرش عبدالستار بود، در 
باره تاریخ تولد رحمان بابا اختالف وجود 
دارد و از دوران کودکی او هم اطالعاتی در 

دست نیست.
از شــعر های رحمان بابا و نوشــته های 
نویســندگان  و  از مستشــرقین  بعضــی 
خارجی)میجر راورتــي حاالت مختصر 
شعرای پشــتون چاپ ۱۸۶۲ لندن( و هم 
)عبدالحی  ومورخان  نویســندگان  چنین 
حبیبي ، پشتانه شــعراء صفحه ۱۹۳ جلد 
اول چاپ کابــل ســال ۱۳۲۰(چنین بر 
می آید که رحمــان بابــا از طایفه مهمند 
)سربن – غوریاخیل( قوم پشتون است و در 
روستایی بنام بهادر در پنج کیلومتری شهر 
پیشــاور )واقع در ایالت خیبر پشتونخواه( 
بدنیا آمده اســت. محمدهوتک در کتاب 
خود پټه خزانــه صفحه ۹۴ چاپ کندهار 
۱۱۴۱ سال تولد رحمان بابا را ۱۰۴۲ آورده 

است.
رحمان بابــا به نزد مال محمدیوســف 
یوسفزای زانوی تلمذ زد و از او فقه و تصوف 
آموخت و بعد از آن به کوهات ) شهري در 
50 کیلومتری جنوب پیشاور( رفت و آنجا 
هم علوم عالی خواند و عالم خوبی گردید.
او با حاجی بهادر کوهاتی شــخصیت 
روحانی بیعت کرد و راه تصوف و عرفان را 
پیش گرفت. بعد از آن در منطقه هزارخانه 

ساکن شد و تا آخر عمر آنجا ماند.
از نوشته های محققان و مورخان چنین بر 
می آید که رحمان بابا یک شخصیت عالم، 

مفکر، پرهیزگار و شاعر بزرگ می باشد.
تمام زندگی او در زهد و تقوا گذشــت و 
درمیان تمام مناطق پشتون نشین به خاطر 
پرهیزگاری شهرت  و  خداشناســی، زهد 

یافت و به )بابا( مشهور شد.
مســلک او صلح و عشق بود و از هرگونه 
جنگ و درگیری بیزار بود )محمد هوتک بن 
داوود تدکرة الشعراء پته خزانه. صفحه ۹۴، 
قاضی عبدالحیم اثر مقدمه دیوان رحمان 

بابا شاعر انسانیت، چاپ ۱۹۶۳ میالدي(
همانند تاریخ تولد رحمان بابا از شــرح 
حال زندگی او هم معلومات دقیق در دست 
نیست و در تاریخ های معاصر از او خیلی 

اندک یاد شده است.
 از شــعرهای رحمــان بابا هــم در باره 
زندگی اش اطالعات زیادی به دست نمی 
آید، اما نشــانه ها حکایــت از آن دارد که 

نامبرده در زمان اورنگزیب بادشاه مغول و 
بعد از او در زمان شاه عالم زنده بود.

 شاه عالم در سال ۱۱۱۸ به قدرت رسید 
و در این زمان رحمان بابا خوشــحال خان 
ختک برجسته ترین شاعر پشتو زبان را هم 
دیدار کرده اســت و به این ترتیب می توان 
زندگی او را از سال ۱۰۵۰ تا ۱۱۲۰ حدس 
زد)هیوز مقدمه کلبه افغاني چاپ ســال 

) ۱۸۹۳
صفات عشق وصوفی گری اورا وادار کرد 
که از روســتای خود به منطقــه هزارخانه 

پیشاور برود و تماشای جمال و قدرت الهی 
و محبت به محبوب حقیقی سبب شد که او 

شعرهای شیرین بسراید.
دیوان رحمان بابا که مشتمل بر پنج هزار 
شعر می باشد در دو دفتر نوشته شده است، 
هر دفتر آن از نظر ردیف کامل می باشــد 
و شامل بر چند قصیده و مخمس و بیشتر 
غزل می باشــد و مضامین بشــر دوستي، 
معرفــت و تصوف را با کمال سالســت و 

سادگی و روانی بیان کرده است.
 هر دو دفتر از نظر فنون شاعرانه و ادب و 

نزاکت و لطافت خیال فرقی با هم ندارند. 
عده ای از مورخین عقیده دارند که رحمان 

بابا دیوان خود را در زندگی خود تنظیم نکرده 
است، اما از برخی از شعرهای رحمان بابا 
چنین بر می آید که نامبرده در زندگی خود 
شــعرش را تنظیم کرده و به شــکل دیوان 
در آورده اســت.)عبدالحئ پشتانه شعراء 

صفحه ۱۹۵ (.
 رحمان بابا در زبان های پشتو، فارسی و 

عربی تبحر داشت.
دیوان اشعار رحمان بابا سلیس و به زبان 
ساده و روان می باشد و خوانندگان پشتون 
در محافل خود آنرا می خوانند. اشــعارش 

مشتمل است بر مضامین اخالقی، دینی، 
اجتماعی، تصوف و مردم داری می باشد و 
تمام اقشار پشتون  و غیر پشتون به شعرهای 
رحمان بابــا ارج می نهند و عوام وخواص 

عاشق اشعار او هستند. 
در میان پشتون ها کمتر کسی پیدا می شود 
که یکی از اشعار رحمان بابا را حفظ نکرده 
نباشــد) عبدالرووف بینــوا، مقدمه دیوان 

رحمان بابا صفحه۳-۲(
به این دو شعر توجه کنید:

کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شی
ازغي مه کره په پښو کې به دې خار شي

ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه
چې همدا غشی به ستا په لور ګذار شي
ته چې بل ته کوهی کنې هسې پوه شه
چرې ستا به د کوهي په غاړه الر شي

دیوان عبدالرحــان با مقدمه عبدالرووف 
بینوا صفحه -۱۳۹-۱۴۰

رحمــان بابا در اشــعار خود ســبک 
مســتقل و از آن خــود دارد او خــود را 
در ســبک شــعری و مالزمــات آن از 
جمله اســتعارات، تشــبیهات و ســایر 
نزاکت های ادبی نــوآور میداند. و بعد 
از او شــاعران نامداری شاگردان سبک 
او شــده و به این ســبک شــعر خوانده 
انــد و از جمله مصری خــان گگیاني، 
معزالله خان، کاظم خان شیدا، نجیب، 
پیرمحمدکاکړ  و  ارنیــزي  عبدالعظیــم 

می توان اشاره کرد.
می توان گفت که تاثیر مکتب روشــانیان 
در اشعار این شاعر و عارف بزرگ تا حدی 

دیده می شود.
) عبدالحئ حبیبی پشــتانه شعراء جلد 
یک چاپ کابل ،مقدمه دیوان رحمان بابا 
استاد حبیب الله رفیع چاپ ۱۳۵۶ هجری 

شمسی.

تأثیر قصه گفتن بر تكامل مغز کودک

متخصصان، قصه گفتن را برای تکامل 
مغــز نــوزادان و کــودکان الزم می دانند 
و می گوینــد: بــا قصه گویی، عــالوه بر 
شناساندن صدای والدین، صحبت کردن 
برای کودك راحت می شــود و کلمات را 

صحیح و کامل ادا می کند.
برخــی از والدین براین باور اند که نوزاد 
هیچ چیز را متوجه نمی شود و الزم نیست 
با او حرف بزنند، ایــن در حالی که مغز 
نوزاد آماده برای پذیرش و یادگیری است و 
دوست دارد صدای والدین خود را بشنود 

و با محیط آشنا شود.

 باید نــام اشــیا، غذا، 
ً
والدیــن حتمــا

اســباب بازی و یا هرچیز دیگری را که به 
نوزاد می دهند، برای او بگویند و زمانی که 
کودك ســعی می کند به هر لفظی کلمه را 
ادا کند، صحبت کردن او را قطع نکنند و 
اجازه دهند، آن گونه که راحت هستند، آن 

را تلفظ کند.
مطالعات نشــان داده است که صحبت 
بــا زبان کودك ، باعــث تأخیر در تکامل 
گفتار نمی شــود، اما والدین باید ســعی 
کنند، در صحبت با کودك ترکیبی از لغات 
بزرگ ســاالن را با صــدای کودکانه مورد 

اســتفاده قرار دهند، در واقع با این عمل 
بسترسازی مناسبی را برای کودك در ادای 

صحیح کلمات فراهم کرده ایم.
استاد روانشــناس نجیب الله متین با 
اشاره به اینکه از چهار ماه گی به بعد، پنج 
حس نوزاد از تعامل و واکنش بیشتری 
برخوردار می شود، گفت: بینایی کودکان 
بعد ازچهارماه گی درحال افزایش است. به 
طوری که توانایی پی گیری اجسام متحرك را 

از خود نشان می دهد.
وی افزود : والدین باید بعد از چند ماه 
فضــای اتاق کودك را تغییر دهند و او را با 

دیگر دیگر فضاهــای بیرون از خانه و 
افراد خانواده آشنا کنند.

کودکان عالقه مند به دیدن عکس هایی با 
رنگ های شاد و پیچیده می باشند، بنابر 
این باید برای آنها کتاب های داستانی تهیه 
شود که رنگه وبا تصویرهای بزرگ باشد. 
زیرا ایــن عمل باعث افزایش آشــنایی و 

عکس العمل کودك می شود.
کودك دوســت دارد، صداهای مختلف 
را بشــنود و در مقابــل آنها عکس العمل 
نشــان می دهد به طوری که حتی آنها را 
 تقلید می کنــد و منتظر تشــویق والدین

 می ماند. 
والدین باید حس ذایقــه فرزندان خود 
را تحریــك کنند و بشناســند زیرا برخی 
از کــودکان نســبت بــه یك سلســله از 
غذاهــا و طعم ها آلرژی دارنــد، که این 
 خود باعث بیمــاری و بی قراری کودکان 

می شود.
درباره حس المســه کودکان باید اجازه 
داد، آنها همه چیز را در خصوص سختی، 
نرمــی، گرماو ســرما احســاس کنند تا 
 بتوانند در مقابل آنها عکس العمل نشان

 بدهند .
استاد متین اضافه کرد : اولین پله برای 
بیدار و فعال کــردن این حس در نوزادان، 
نــوازش و در آغوش گرفتن آنها اســت. 
زیرا با این عمل به او این احســاس منتقل 
می شود که او را دوســت دارند و جایش 

امن است.
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باغچه  شعر،  ادب  و هنر  و زندگی
صحت

دکمـكیـانــو انـیس - انیـس کــودک 

زخم های دیابتی به دالیل مختلفی رخ می دهند که شایع ترین 
آن ها قرارذیل اند:

گردش ضعیف خون:
١- گردش ضعیف خون از یک بیماری عروقی نشأت گرفته که در 

آن جریان خون به طور موثر به پاها نخواهد رسید.
٢- شکر خون باال )هیپرگلیسمی(:

سطح باالی قند خون می تواند روند بهبود زخم پا را کاهش دهد، 
از این رو مدیریت میزان قند خون، امری مهم و ضروری محسوب 
می شود. افراد مبتال به دیابت نوع ٢ برای مبارزه با عفونت ناشی از 

زخم ها، زمان بیشتری را صرف می کنند.
٣- آسیب عصبی:

آسیب عصبی یک وضعیت بلند مدت بوده که می تواند منجر به از 
دست دادن بیحسی کامل در پاهای فرد گردد. عصب های آسیب 
دیده ممکن است در ابتدا منجر به احساس سوزن شدن و درد در 
پاها شود اما به مرور زمان حساسیت به درد پا را کاهش می دهد، در 

نتیجه زخم های بدون درد منجر به بروز عفونت می گردند.
4- پای زخمی و تحریک شده:

آسیب دیده  ناحیه  از  خون  شدن  جاری  توسط  می توانند  زخم ها 
 همیشه هم 

ً
شناسایی شوند و یا اینکه به صورت یک توده که الزاما

دردناک نیستند، ظاهر گردند.
بسیار  دیابت  بیماری  در  پوست  خشکی  که  باشید  داشته  توجه 
شایع می باشد، از این رو ممکن است پای فرد بیشتر در معرض 
ترک خوردگی و عالیمی مانند زخم، خونریزی، پینه و میخچه قرار 

بگیرد.
بررسی روش های درمان

برای جلوگیری از درد و زخم پا، از پاهای خود محافظت کنید، 
زخم های  انواع  همه  برای  و  شده  نامیده  کردن  تخلیه  عمل  این 

دیابتی مفید است. فشار و راه رفتن می تواند عفونت را بدتر کند و 
زخم را گسترش دهد. افرادی که دارای اضافه وزن هستند نیز باید 
بسیار مراقب باشند زیرا اضافه وزن می تواند موجب فشار بر روی 
پایی شده و درد را به همراه داشته باشد. داکتران ممکن است برای 

محافظت از پاها، موارد نامبرده شده زیر را توصیه کنند:
-کفش های دیابتی )مناسب برای افراد مبتال به دیابت(

-تغذیه مناسب
- قرار دادن کفش ها در جایی به دور از آلودگی برای جلوگیری از 
پینه و میخچه پا یکی از عوارض جدی زخم پای دیابتی، عفونت 
است و نیاز به درمان فوری دارد، البته درمان همه عفونت ها به یک 
 بافت اطراف زخم به آزمایشگاه 

ً
شکل نمی باشد، از این رو معموال

آنتی بیوتیک ها  انواع  از  تا مشخص شود کدام یک  فرستاده شده 
برای درمان این وضعیت به کار گرفته می شوند. اگر عفونت جدی 
باشد، ممکن است داکتر اشعه ایکس را برای یافتن عالیم عفونت 
استخوانی به فرد توصیه کند. جلوگیری از عفونت زخم پای دیابتی 

با رعایت نکات زیر امکان پذیر است:
 - شستشوی پا

- تعویض مکرر جراب
- ضد عفونی کردن پوست اطراف زخم

- تعویض پانسمان برای خشک نگه داشتن زخم
- داکتر همچنین ممکن است برای درمان زخم، آنتی بیوتیک ها، 
از  برخی  کند.  تجویز  را  ضدانعقاد  داروهای  و  ضدپالکت ها 
درمان های موضعی نیز برای درمان زخم پا وجود دارند که در این 

قسمت به آن ها اشاره خواهیم کرد:
- پانسمان حاوی نقره یا کرم سیلور سولفادیازین

- پماد یا ژل های مخصوص
جراحی  دیابتی،  پای  زخم  درمان  روش های  از  دیگر  یکی   -
می باشد. جراحی می تواند فشار موجود در اطراف زخم را کاهش 
داده و با اصالح کردن استخوان یا از بین بردن ناهنجاری های پا 
به درمان زخم پای دیابتی کمک کند. در اکثر مواقع نیاز به عمل 
جراحی نیست، اما اگر هیچ روش درمانی به بهبود وضعیت کمک 
نکرد و یا حتی موجب پیشرفت عفونت نیز شد، جراحی می تواند 
برای جلوگیری از عفونت زخم و قطع عضو، بسیار کمک کننده 

باشد.
زمان مناسب جهت مراجعه به داکتر

افراد مبتال به دیابت باید به محض بروز هر گونه زخم بر روی پاهای 
خود، به داکتر مراجعه کرده و به دنبال درمان زخم باشند، در غیر 
این صورت زخم ها عفونت کرده و در نواحی دیگر پا نیز گسترش 
می یابند. زخم ها اغلب توسط جراحی، قطع عضو یا جایگزین 
کردن پوست مصنوعی بر روی پوست آسیب دیده درمان می شوند.

علل ایجاد زخم پای 
دیابتی

داکتر گل رحمن طاهری 

کوهکن

دیوان رحمان بابا که مشتمل بر پنج هزار شعر 
می باشد در دو دفتر نوشته شده است، هر دفتر آن از 
نظر ردیف کامل می باشد و شامل بر چند قصیده 
و مخمس و بیشتر غزل می باشد و مضامین بشر 
دوستی، معرفت و تصوف را با کمال سالست و 

سادگی و روانی بیان کرده است.



اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه خریــداری نیازمندی کمپیوتر و 

پرنتر موسسه تحصیالت عالی نیمروز  
شماره دعوت به داوطلبی: 

وزارت تحصیــالت عالی از تمــام داوطلبان 
واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروســه 
داوطلبی پــروژه خریداری نیازمندی کمپیوتر و 
پرنتر موسسه تحصیالت عالی نیمروز اشتراک 
نموده و نقل چاپ شده شــرطنامه مربوط را به 
طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست 
تدارکات وزارت تحصیالت عالی بدست آورده، 
آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه 
و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن الی ســاعت }١0:00{ قبل از ظهر 
به روز }چهارشــنبه{ تاریخ }٢٦ دلو ١40١{ 
به ریاســت تدارکات وزارت تحصیالت عالی 
واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه 
نمایند. آفرهای ناوقت رســیده و انترنیتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
 تضمین آفر به شکل بانک گرنتی و یا پول نقد 

مبلغ )50,000( پنجاه هزار افغانی ارایه گردد.
تضمین آفر باید مدت ٢8 روز بیشتر از مدت 
اعتبار آفر باشــد، یعنی مدت ١١8 روز از تاریخ 

بازگشایی آفرها قابل اعتبار باشد.
جلسه آفر گشایی به روز }چهارشنبه{ تاریخ 
}٢٦ دلو ١40١{ ساعت }١0:00قبل از ظهر{
آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت  در}صالون 
تحصیالت عالی واقع کارته چهار ناحیه ســوم 

کابل افغانستان{ تدویر می گردد.
شماره تماس:0٢0٢5١4078

آدرس الکترونیکی: 

نوت: جلسه قبل از آفرگشایی به روز یکشنبه ١٦ 
دلو ١40١ ساعت ١0:00 قبل از ظهر در آمریت 
تدارکات اجنــاس و خدمات غیر مشــورتی، 
ریاست تدارکات وزارت تحصیالت عالی تدویر 

می گردد.
 ***

» اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد «
بدینوسیله به تاســی از ماده چهل وسوم قانون 
تدارکات به اطالع عموم رســانیده میشــود که 
وزارت زراعــت، آبیــاری ومالــداری در نظر 
 دارد تــا پــروژه تــدارک ١ پایه فایروال ســوفوز
) ٦50 Sophose XG( جهت توزیع و مدیریت 
انترنــت در مرکز وزارت تحــت داوطلبی مقید 
داخلی با کود نمبر                                                             را 
به شــرکت محترم امانت محبــت لمیتد دارای 
جواز نمبر )٢١544( به قیمت مجموعی مبلغ  
٢,04١,٢00)دو ملیون و چهل ویک هزار و دو 

صد افغانی( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض 
در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش 
را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی 
طــور کتبی توام بــا دالیل آن به ریاســت تهیه 
وتــدارکات وزارت زراعت، آبیــاری و مالداری 
واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده 

پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 

ایــن اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی 
تکمیل میعاد فوق الذکــر وطی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.
 ***

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد 
بدینوسیله به تاسی از فقره ٢ ماده چهل و سوم 
قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، 
د افغانستان برشنا شرکت در نظر دارد تا قرار داد 
تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت 
 برشنا مرکی و کابل برشنا. تحت شماره داوطلبی 
                                                                            بــا 
شرکت خدمات لوژستیکی شیراز حیاتی دارنده 
جوار نمبــر 4٣05١ و با داشــتن محل اصلی 
تجارتی )کوتل خیرخانه کوچک تانک تیل ناحیه 
١١ مرکز کابل( را مبلغ 8.٣7١.500 هشــت 
میلیون ســه و صد هفتاد و یک هزار و پنج صد 

افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقیق و حکمی که هرگونه اعتراض 
در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش 
را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی 
طــور کطبی توأم با دالیل آن به ریاســت تهیه و 
تدارکات دافغانستان برشنا شرکت – دهمزنگ- 
کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی 
تکمیل میعاد فوق الذکر و طــی مراحل قانون 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد. 
 ***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
تدارکات  مقام عالی ســتره محکمه ا.ا.ا از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
تا در پروســه داوطلبی} تدارک ٢4 قلم مواد 
تنظیفاتی بشــمول چای ،قند برای شــعبات 
ریاست های مرکزی مقام عالی ستره محکمه 
برای ســال مالی ١40٢ {اشــتراک نموده و 
نقل شــرطنامه را در حافظه یا فلش دســک 
از آمریت تــدارکات ریاســت عمومی مالی 
و اداری { بدســت آورده، آفرهای خویش را 
مطابق شــرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و 
از تاریخ  طرزالعمل تدارکات طور سربســته 
نشر اعالن الی ســاعت ١0:٣0 قبل از ظهر 
مــورخ ٢٦/ ١40١/١١ بــه مدیریت عمومی 
تدارکات واقــع چهاراهی صحت عامه ناحیه 
نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رســیده 

و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت} تضمین  بانکی { مبلغ 
}4٢500{ چهل دو هزارو پنجصد افغانی بوده. 
و آفر گشــائی آن بتاریخ ١40١/١١/٢٦ ساعت 
١0:٣0 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر 

میگردد .
نوت: جلســه قبل از آفر گشــایی بــه تاریخ 
١40١/١١/١7 در آمریــت تدارکات مقر ســتره 

محکمه دایر میگردد.٣807
***

اطالعیه بانک ملی 
بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی 
پروژه تهیه و تدارک سرورها  وسایل و ماشین االت 
دیتابیس که آفرگشایی آن به تاریخ ١9/9/١40١ 
دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات 
آی سی تی زیپی لینک به مبلغ )١٣5٦١٢( یک 
صد و ســی و پنج هزار و شش صدو دوازده دالر 
امریکایی عقد قرار داد نماید. اشخاص حقیقی 
،  شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در 
زمینه داشته باشــند میتوانند اعتراض خویش را 
الی یک هفته بعد از نشر اعالن طور کتبی توام با 
دالیل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی 
افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه 

هم قانون تدارکات ارایه نمایند.٣779
***

اطالعیه تغیر اسم دواخانه
محترم  لعل محمد صافي ولد جمال  ولدیت 
محمد ســعید  دارنده تذکره نمبر  ) 08988-
0800-١٣98 ( مســکونه اصلی والیت کنر 
مالک دواخانه نوی ســتار  واقــع ناحیه چهارم 
والیت کابل  ناحیه    طی قطعه درخواســتی به 
مقــام محترم اداره ملی غذا و ادویه افغانســتان 
عارض وخواهان تغییر اسم  دواخانه  خویش از  
نوی ستار  به اسم مدینه گردیده است . اشخاص 
موسســات ودوایر دولتی در مورد ادعای داشته 
باشند از تاریخ نشــر اعالن الی مدت ۳ روز به 
آدرس اداره ملی غــذا وادویه واقع تعمیر قبلی 
وزارت اطالعــات و فرهنــگ مراجعه خواهند 

نمایند.
***

د ځمکه اجاره وکولو اعالن
د هوټلونو دولتي شرکت په نظر کې لري چي 
خپل جایداد دکندهار  هوټل چې په نوی ښــار 

کې موقعیت لرې په اجاره ورکړی .
شخصی او دولتی موسسات چی  د شرطنامي 
مطابــق ګــذارې  غوښــتوونکې وي خپــل 
غوښــتنلیکونه دي ۳۰ نمبر کور کارته سه اووم 
سړک کي واقع د هوټلونو دولتی شرکت د تهیی 
او تدارکاتو آمریت ته وسپارې شرطنامه مطالعه 
او خپــل ۱۴ ورځی وروســته د اعالن څخه د 
داوطلبی په مجلــس کې برخه واخلی تضمین 

نقدا اخیستل کیږی.
د ضرورت په صورت کې د دغه ۰۷۱۱۸۷۸۶۱۱ 

شمیری سره اړیکه ونیسی.۳۷۷۱ 
***

اطالعیه دعوت به داوطلبی
ریاســت پوهنتون کنــدز ، مواد اعاشــوی و 
محروقاتــی و نان خشــک ، تــرکاری و میوه 
موســمی ضــرورت ســال ١40٢ لیلیه های 
خویش را به اساس پیشنهاد )55/١٣4( و حکم 
١444/4/٢٦ مقــام محترم وزارت تحصیالت 
عالــی از طریق داوطلبی باز قــرار داد میدهد. 
شرکت های راجستر شده که خواهش عقد قرار 
داد را داشته باشند ،غرض اشتراک در داوطلبی 

بعد از نشــر اعالن الی مدت ٢١ روز به آمریت 
تهیه و تدارکات پوهنتون کنــدز واقع در تعمیر 
معاونیت مراجعه نمایند ،تضمین آفر به شــکل 

گرنتی بانک و یا پول نقد اخذ میگردد.٢٣٢
***

اطالعیه فروش امتیاز دواخانه
محترم باران فرزند بهاو الدین ولدیت امر الدین 
دارنده تذکره نمبر  ) ۲۰۴۶ ( مســکونه اصلی 
والیــت فراه مالک دواخانــه بریالی واقع ناحیه 
یازدهــم والیت کابل طی درخواســتی به مقام 
محترم اداره ملی غذا و ادویه افغانستان عارض 
و خواهان  فروش امتیاز دواخانه  خویش  باالی 
محترم احمد ضمیر رسولی فرزند محمد موسی 
رسولی ولدیت عبدالوهاب دارنده تذکره شماره 
)۴۵۸۳۸-۱۰۰۲-۱۳۹۹  ( مســکونه اصلی 

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

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۸۹۱
***

اطالعیه تغیر اسم دواخانه
محترم نذیر احمد فرزنــد عبدالعزیز ولدیت 
محمد ایــوب دارنده تذکره نمبــر  ) ۴۹۳۲۶-
۱۲۰۳-۱۳۹۹ ( مســکونه اصلی والیت هرات 
وکیل شــرعی دواخانه ظاهر واقع ناحیه ششــم 
والیت هرات به این اداره عارض وخواهان تغییر 
اسم  دواخانه  خویش از  ظاهر  به اسم  نذیر ایوبی  
گردیده است . اشخاص موسسات ودوایر دولتی 
در مورد ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن 
الی مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۷۹۳
***

اطالعیه  به کرایه دهی
قرار است جمعیت افغانی سره میاشت بکرایه 
دهی ) ۸۹۹۵.۹۰( متر زمین واقع ســاحه دفتر 
مرکــزی جمعیت هالل احمــر افغانی مطابق 

اسکیچ به مزایده سپرده میشود.
از شــرکت هــای ســاختمانی ، تجارتــی و 
لوژســتیکی که در رابطه فعالیت داشــته باشند 
جهت قرار داد درخواســت هــای خویش را به 
ریاست لوژســتیک و تدارکات جمعیت هالل 
احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده میشود ، و 
خود شــان بعد از نشر اعالن الی مدت ۱۴ روز 
مراجعه نموده و پول حق االشتراک مبلغ ۱۰۰۰ 

افغانی نقدا اخذ میگردد.۳۷۸۱
***

اطالعیه تغیر اسم دواخانه
محترم محمد شاه فرزند محمد سرور ولدیت 
حمیــد الله دارنده تذکره نمبر  ) ۳۸۲۱۳۲۱۷ ( 
مسکونه اصلی والیت ننگرهار مالک دواخانه 
عابد زاهد واقع ناحیه هشتم والیت کابل عنوانی 

این اداره عارض وخواهان تغییر اســم  دواخانه  
خویش از عابد زاهد  به اسم نوی ابوبکر عثمان  
گردیده است . اشخاص موسسات ودوایر دولتی 
در مورد ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن 
الی مدت ۱۰ روز به آدرس اداره ملی غذا وادویه 
افغانســتان واقع ده افغانان تعمیر سابقه وزارت 

اطالعات و فرهنگ مراجعه نمایند.۳۷۸۲
***

اطالعیه تغیر اسم تشبث
تشبث )افغان کلرز سکای فایرورک سوداگریز( 
دارنده جواز شماره )۳۶۸۸۴( بریاست محترم 
)ایمل موحد( و به معاونیت )شفیق الله غالمی( 
طی قطعه تصویب مجمع عمومی شرکا ، تشبث 
خواهان اســم تشــبث از ) افغان کلرز سکای 
فایرورک سوداگریز( به )افغان کلرز سکای( تغیر 

نموده است.
بناء اشخاص ، موسســات و دوایر دولتی  که 
باالی شرکت مذکور ادعای داشته باشند از تاریخ 
نشر اعالن الی مدت ده یوم به ریاست عمومی 
اداره ملی غذا و ادویه افغانستان واقع چهاراهی 

حاجی یعقوب اطالع دهند.۳۷۸۳
***

اطالعیه مفقودی
یک  جواز وکالت دفاع شــماره ۴۹۳۳  مورخ 
۱۶ / ۲/ ۱۴۴۴ مربوط محترم  ظریف الله فرزند  
احمدزی  که شماره متذکره نیز درج آن می باشد 
مفقود گردیده اســت بناء از اعتبار ســاقط می 

باشد.۳۷۸۹
***

اطالعیه انتقال مکان رهنمای معامالت
دفتر رهنمای معامالت نوی سید محمد شفیع 
هاشمی دارنده جواز شماره ۳۷۷۹ به اسم محترم 
سید شفیع  فرزند ســید آقا شیرین واقع  پل سرخ 
ناحیه ۳  موقعیت دارد و میخواهد به ساحه چهار 
راهی شــهید دهبوری ناحیه ۳ شــاروالی کابل 
 نقل مکان نماید. بناء مراتب به آگاهی رســانیده

 شد. ۳۷۸۸
***

اطالعیه فروش موتر
اســامی محترم  سید معصوم فرزند  سید امیر 
یک عــراده موتر پلیــت ۴۱۶۳۲-۵ ش کابل 
نوع  تویتا لکنروزر زرهی خویش را بعد از طی 
مراحل قانونی خرید و فروش باالی عبدالحلیم 

فرزند  عبدالرحمن بفروش رسانیده است.
بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه با عراده 
فوق کدام معامله داشته باشند الی مدت سه یوم 

به مدیریت ترافیک کابل اطالع دهند. ۳۷۸۰
***

اطالعیه مفقودی 
یک قطعه سند ملکیت آپارتمان نمبر ۱۲ بالک 
۴۹ سکشن B  واقع خوشحال خان ناحیه پنجم 
به اســم حاجی بریالی فرزند عبدالروف مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.۲۴۲۶
اطالعیه مفقودی 

ترجمه انگلیســی تذکــره تابعیت به اســم 
مرواری بنت محمد نصیر مفقود گردیده اعتبار 

ندارد.۳۷۸۷ 
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افغان اعالنات

زندگی سالم را...
چه مدت طول می کشــد تا از 

نظر بدنی متناسب شوید؟ 
بســتگی به تمرین شما دارد. اگر 
پایین  شما سعی دارید وزن خود را 
توصیه می  بیاوریــد، کارشناســان 
کنند که حداقــل ٣5 الی45 دقیقه 
و ۵ بار در هفته تمریــن کنید. اگر 
شــما می خواهیــد وزن خــود را 
ثابت نگه دارید و از فواید تناســب 
انــدام اســتفاده کنیــد، توصیه می 
 هر روز حداقل ۳۰ 

ً
شــود ترجیحا

دقیقــه تمرین کنید. اگــر۳۰ دقیقه 
یا ۱ ســاعت کامل وقت ندارید، در 
مــدت کمتری تمریــن کنید. حتی 
انجام اندکــی فعالیت بدنی بهتر از 

انجام ندادن آن است.
اهمیت باغداری...

در همه فصول سال می تواند بازار 
بی  داشــته باشــد، همین گونه  خو
خریداران  نیز  خارجی  بازارهای  در 
زمینه  که  دارد، درصورتــی  را  خود 
خارجی  هــای  بازار  به  دسترســی 
مســاعد گردد، تجاران مــی توانند 
از ایــن طریق مفاد زیادی بدســت 

آرنــد. بــه همین ترتیــب اگر روی 
پرورش انگور نیز در کشور سرمایه 
گذاری صــورت گیرد، باغداران در 
توانند  مــی  کشــور  مختلف  نقاط 
بی از این رهگذر بدســت  مفاد خو
آرند، زیرا کشــمش آن می تواند در 
هر فصل ســال خریــداران خود را 
درصورتی  گونه  همین  باشد،  داشته 
کــه این میوه ها به بیرون از کشــور 
صادر گــردد، می توان از فروش آن 
ایجاد  آورد.  بدســت  بیشتری  سود 
باغ های انگور در هر گوشــه و کنار 
این ســرزمین می تواند زمینه کار را 
مساعد  شهروندان  از  بسیاری  برای 
ســازد، در نتیجه این مــی تواند به 
اقتصاد بسیاری از خانواده ها کمک 
کنــد و از فروش ایــن میوه جات و 
صدور آن به بیرون از کشــور عاید 
بی بدســت آید. گذشته از این،  خو
میوه جات دیگری نیز اند درصورتی 
که روی پرورش آن سرمایه گذاری 
به پرورش  باغداران  و  صورت گیرد 
انواع میوه جات بپردازند می توانند 
مفاد خوبی بدست آرند و کشور از 
این طریق میتواند خــود را به خود 

برساند.                                                                   کفایی 
برای نجات جان... 

ذگر الله دســت فــروش که در 
ســینمای پامیراموال لیالمی را به 

فروش می رساند  گفت : 
کابل  هــای  برق  کــه  روزی  از 
بلند  هم  مواد ســوخت  شده  قطع 
شــده اســت چون مصارف زیاد 
اســت اما واردات اندک است از 
ایــن خاطر یــک کیلو گاز از 75 
فروش می رســد  به  افغانی   80 تا 
، اگر برق باشــد به یقین که مواد 
سوخت در بازار ها ارزان می شود 
تا  هفته  در هر  که  ایشــان گفت   .
کردن خانه  گرم  برای  گاز  کیلو  ده 
نیم ساعت مصرف  برای  آن هم  و 
تا همه  ندارند  پــول  مردم  داریم، 
روزه اموال لیالمــی خرید نمایند 
، قیمتی به اوج آن  رســیده است 
نــرخ تیل و گاز در ســطح جهان 
بلنــد اســت از این خاطــر هیچ 
حیران  شــود.  نمــی  پایین  نــرخ 
را   مصارف  چه گونــه  که  هســتیم 
پوره کنیم ازســو هوای بسیار سرد 
سوی  ازیک  و  شــده  کابل  داخل 

قطع  علت  و  نیســت  هم  برق  هم 
شــدن آن هم معلوم نیست که در 
این  زمســتان بی حد ســرد چرا 
برق ها قطع شــده اســت وزارت 
آب و بــرق باید به مــردم اطالع 
رســانی نماید، و دلیل قطع شدن 

. با مردم شریک سازد  را  آن 
 وی گفت : عدم موجودیت برق 
باعث شــده تا همه روز خانواده ها 
قربانی گاز شوند  هر روز خبر های 
نشــر می شــود که در فالن ناحیه 
اطفال  گازگرفتگی  اثــر  از  ووالیت 
جان  خانــواده  اعضای  شــمول  به 
های شان را از دست داده اند ، گاز 
بســیار خطر ناک اســت مردم باید 
متوجه کودکان و خود شــان باشند، 
زمانی که برای تســخین کردن خانه 
از گاز استفاده می نمایند  های شان 
کوشــش نمایند که در حین روشن 
بودن گاز خواب شان نبرد، بیشترین 
کسانی که قربانی گاز گرفته گی شده 
اند در حینی کــه گاز در خانه های 
شان روشــن بود ه خواب رفته اند و 
در حین خــواب جان های خویش 
را از دســت داده اند ، پیشنهاد من 

به مردم شــریف ما این اســت هر 
زمانی که برای تســخین خانه های 
شان از گاز اســتفاده می نمایند از 
نیم ســاعت زیاد تر استفاده ننمایند 
کسیجن خانه توسط حرارت  چون آ
گاز از بیــن مــی رود در آن صورت 
خــود به خود باعــث مرگ اعضای 
خانوداه آنان می شود .هر خانه وار 
باید بعد از نیم ساعت تسخین خانه 
های شان توســط حرارت گاز باید 
کلکین های خانــه های خویش را  
کســیجن داخل خانه  باز نمایند تا آ

ها شود و هوای خانه تبدیل شود .
چهارقلعه  باشنده  محمد  غالم 
گفت : مدت شــش ماه می شود از 
ایران بر گشــته ام شش نفر اعضای 
خانواده من اســت، رنگمال استم ، 
زمستان ســردآمده  کار و بار نیست 
همه جا تعطیل اســت مــردم نه در 
خانــه و نه هم در ســاختمان های 
شان کار نمی کنند چون هوا بی حد 
سرد شده اســت ، خرج و مصرف 
خانه ام را دوستان من که در خارج 
استند کمک می کنند ،بسیار قمیتی 

است برق نیست.

 وی گفت : شــاهد استم که در 
قریه مــا اعضای یک خانــواده که 
چهار نفر بودنــد از اثر گازگرفتگی 
جان های شــان را از دســت دادند 
، چون برق نیســت مردم برای گرم 
کردن خانه های شان از گاز استفاده 
مــی نمایند، اما در اصل اســتفاده 
برای گــرم کردن خانه بســیار  گاز 
خطرآفرین اســت که باید هر کدام 
ما متوجه جریان حرارت گاز باشیم 
همین که خانه کمی گرم شــد باید 
عاجــل گاز را خاموش نماییم چون 
حین گرم شــدن خانــه  اگر خواب 
 خطر متوجه ما می 

ً
مان  ببــرد حتما

شود.
 موصوف افزود : برای تســخین 
منــازل خــود باید از احتیــاط کار 
نــا خواســته  که خــدای  گرفــت 
تلف  مــا  خانواده هــای  اعضــای 
دو  کابل  برق  تا  نشــوند،امیدواریم 
باره فعال شــود تــا از مصرف گاز 
و مرگ ومیــر کــودکان، و خانواده 
ها جلوگیری  شــود و از ســوی هم 
برای محیط  آن هــم  تاثیرات منفی 

زیست کاهش پیدا نماید .



د پوهنې وزارت د...
 یې ښــځینه دي، زده کــړې کوي. دغه 
شان د سواد زده کړې درې زره څلورسوه 
څلور اتیا ) ۳۴۸۴ ( کورســونه موجود 
دي، چې شــپږ زره اوه سوه دوه وېشت) 
۶۷۲۲۲( تنه زده کوونکي پکې زده کړې 

کوي.
د پوهنــې وزارت د تېــر یو کال الســته 

راوړنې او فعالیته:
• په تیره یــوه کلنه دوره کــې د پوهنې 
وزارت له هڅو ســره، سره نړیوال خیریه 
بنســټونه د هېواد له تعلیمي نظام سره د 
پام وړ مرســتو ته چمتو نه شول، که څه 
هم په ځینو برخو کې یو شمېر بنسټونو او 
موسساتو په تېره بیا یونسیف د پوهنې له 
وزارت سره همکاري درلوده، چې مننه 
او ســتاینه یې کوو، خو بیا هم د پوهنې 
وزارت د مشرتابه، چارواکو او کارکونکو 
په  نه ســتړي کېدونکو هلوځلو سره  ډېر 
شــمېر فعالیتونه ترسره شــول، د پام وړ 
پرمختګونه وشول او وزارت د ډېرو السته 

راوړنو شاهد وو.
• په تیره یــوه کلنه دوره کــې لومړی د 
پوهنــې وزارت ټولو مرکــزي او والیتي 
ریاســتونو ته تکــړه، تجربــه لرونکې، 
مجاهــد، هېوادپــال علمــاء او علمي 
کادرونه د رئیسانو په توګه وګومارل شول. 
د یادو رئیسانو ډېره برخه  هغه کسان وو، 
چــې د کابل ترفتحې وړاندې یې کلونه، 
کلونه د ښــوونې او روزنې د کمېسیون 
په اډانه کې فعالیت درلود او بې شــمېره 
خدمتونه یې ترسره کړي وو. په یاده موده 
کې د پوهنې وزارت د اړوندو مرکزي او 
والیتــي آمریتونو لپاره هم  وړ کســان د 

مسئولینو په توګه وټاکل شول. 
• په تېر یو کال کې د پوهنې  وزارت نوی 
تشکیل جوړ او د ریاست الوزراء محترم 

مقام لخواه منظور شو.
•  پوهنــې وزارت پــه چــوکاټ کې د 
دعوت او ارشاد،  پالن، د زده کوونکو د 
چارو)امــور متعلمین( او بدیلو زده کړو 
په نامه څلور نوي ریاستونه او ډېر شمېر 

آمریتونه او مدیریتونه رامنځ ته شول. 
• د پوهنې وزارت په تشکیل کې د ټولو 
شاملو بستونو لپاره د دندو الیحې جوړې 

شوې. 
• د پوهنې والیتي ریاستونو د تشکیل په 
جوړولــو کار روان دی او د یاد وزارت د 
ښــوونځیو، مرکزي او والیتي ریاستونو 
نږدې لس زره )۱۰۰۰۰( کارکوونکو ته د 

هویت کارتونه ویشل شوي دي.
• پوهنې وزارت لپاره ۲۶میلیارده افغانۍ 

بودیجه منظور شوه. 
• د یــاد وزارت ټولو نارینه او ښــځینه 
ښوونکو او اداري کارکوونکو ته  په منظم 
ډول د تېر یو کال په موده کې میاشت په 
میاشت دهېواد له داخلي عوایدو څخه 
معاشونه ورکړل شوی دي. دغه راز هغه 
ښــځینه کارکوونکو چې په دندو کې یې 
فزیکي حضور نــه درلود، هغوی ته هم 
په منظم ډول معاشونه او امتیازات ورکړل 
شوي او هیڅ ښځینه کارمنده یا ښوونکې 

له خپلې دندې نده ګوښه شوې.
• د هېــواد د ښــوونځیو، مدارســو او 
زره  دوڅلویښت  یوسلو  دارالمعلمینونو 

پنځه اتیا)۱۴۲۰۸۵( قطعې شهادتنامې 
چې له دې شــمېر څخه څلور نوي زره 
اته سوه څلوروېښت )۹۴۸۲۴( قطعې 
یې د ښــوونځیو د دولسم ټولګیو پورې 

اړوندې وې، وېشل شوې دي.
• د احصائیې ریاســت لخواه په خورا 
کم لګښــت د ۱۴۰۰ هـ ل کال د هېواد 
د ټولوښوونځیو، مدارسو، دارالحفاظونو، 
دارالعلومونو او نــورو تعلیمي مرکزونو، 
ښــوونکو او زده کوونکو دقیقه شمېره را 
غونډه او د پوهنې وزارت له ویب سایټ 

څخه خپره شوې ده. 
• خیالي ښــوونځي، تعلیمــي مراکز، 
ښوونکي او خیالي زده کوونکي په ګوته  

او له تشکیل څخه حذف شوي دي. 
احصائیــوي  کال  ل   هـــ  د ۱۴۰۰   •
پروفایلونه په پښــتو او دري ژبو ترتیب 

شوي دي.
• د هېــواد د تعلیمي بهیــر د نظارت او 
پلټنې لپــاره وخت په وخــت د پوهنې 
وزیــر، معیینانو او رئیســانو په شــمول  

هیئتونه والیاتو ته تللي دي. 
• د پوهنې وزیر په تیره یو کلنه دوره کې د 
هېواد ۲۸  والیتونو ته سفرونه کړي دي، 
له بېالبېلو  لیسو، مدرسو او نورو تعلیمي 
مرکزونــو څخه یې لیدنه کــړې ده او د 
والیاتو تعلیمي بهیر یې له نږدې لیدلی 

او ارزولی دی. 
• د یاد وزارت د وزیر، معینانو او رئیسانو  
په کچه د قطر،ناروې اوترکیې هېوادونو 
ته رسمي ســفرونه شــوي دي ترڅو د 
هېواد د تعلیمي نظام لپاره نړیوال مالتړ 

تر السه کړي.
• د هېواد لــه ۲۵څخه په ډېرو والیتونو 
 
ً
کې مرکزي جهادي مدرسې چې تقریبا

د زر)۱۰۰۰( تنــو زده کوونکو د ځایولو 
ظرفیت لري، تأسیس شوې دي. 

• د ټولو والیاتو په هره ولســوالۍ کې له 
۳ څخه تر ۱۰ پورې د لومړنیو کلیوالي 

مدارسو جوړول تر کار الندې دي.
• د مطبوعاتو په ډګر کې یاد وزارت فعاله 
ویب پاڼه،  فیسبوک پاڼه، ټوېټر پاڼه او ډېر 

شمېر د واټسپ خپرنیز ګروپونه لري. 
• د معارف تلوېزیــون که څه هم د تېر 
نظام په وروستیو  وختونو کې د اطالعاتو 
او کلتور وزارت پورې تړل شوی و، خو 
اوس مهــال یې د نشــراتو زیاته برخه د 
پوهنې وزارت فعالیتونو او السته راوړنو 

ته ځانګړې شوې ده. 
• په دې موده کې د بېالبېلو مسایلو په اړه 
په لسګونو کنفرانسونه او غونډې جوړې 

شوې دي. 
• د پوهنې وزیر د هېواد د پوهنې والیتي 
رئیسانو ته څو ځله د وېډیویي کنفرانس 
له الرې الزمې الرښوونې او سپارښتنې 
کــړې او دوی یې خپلو مســوولیتونو ته 

متوجه کړي دي.
• یــاد وزارت پــه هره اوونــۍ کې دوه 
مجلســونه لري، چې یو یې اداري او بل 
یې د رهبرۍ مجلس دی، اداري مجلس 
د پوهنې وزیر صاحب په مشــرۍ د یاد 
وزارت د معینانو او مرکزي رئیســانو په 
ګډون دایریږي او د رهبرۍ مجلس هم 
د وزیر صاحب په مشرۍ ترسره کیږي، 
چې معینان، سترســالکار او د نشراتو او 

عامه اړیکو رئیــس پکې ګډون لري، په 
یادو مجلسونو کې د وزارت اړوند بیالبیلو 
موضوعاتو په اړه بحث او پرېکړې کیږي 
او دغه پرېکړې د وزارت ټولو معینیتونو ته 

په لیکلي بڼه استول کیږي.
• د نوي تعلیمي نصاب د چوکاټ لپاره 
طرحه جوړه شوېده او په نږدې راتلونکي 

کې به یې په جوړولو هم کار پیل شي. 
• له لومړي څخه تر دریم  ټولګي پورې 
دکلیوالي مدرســو نصاب، چې د کابل 
ترفتحې وړاندې ترتیب او د لسګونو زره 
ټوګو په شمېر کتابونه یې هم چاپ شوی 
وو، د نصاب ریاست د مسلکي غړو له 
لوري پرې کــره کتنه روانه ده او په نږدې 
راتلونکي کې به د منل شویو پیداګوژیکو 
معیارونو په نظر کې نیولو ســره په دویم 

ځل چاپ او وویشل شي.
• د ښــوونځیو لپــاره ۳۷ ملیونــه ټوکه 
درسي کتابونه تر چاپ الندې دي، چې 
۱۶ میلیونه یې چــاپ، او ډیره برخه یې 
ویشل شــوې هم ده او پاتې برخه یې د 
ویشلو په حال کې ده، چې د روان لمریز 
کال د تلې یا د میزان تر میاشتې به د ۲۱ 
میلیونه ټوکو درســي کتابونو د چاپ او 
لیږد بهیر هم بشپړ شي، د یادونې وړ ده، 
چې د چاپ شویو کتابونو له شمېر څخه 
یوازې د کابل ښار او ولسوالیو په اړوندو 
ښــوونځیو کې ۶ میلیونه ټوکه درســي 

کتابونه ویشل شویدي. 
• د ساینسي مضامینو په زرګونو الرښود 
کتابونه، کیتونه او مرســتندویه درســي 
توکي د هېواد په ښــوونځیو کې وېشل 

شویدي. 
• د اسالمي تعلیماتو دیارلس میلیونه یو 
اتیا زره پنځه سوه یو شپیته )۱۳۸۱۵۶۱( 
جلده درسي کتابونه چاپ شویدي، چې 
له دغه شمېر څخه دوه سوه پنځوس زره 
)۲۵۰۰۰۰( ټوکه  د هېواد په ۱۹ والیتونو 

کې ویشل شویدي. 
• د کلیوالي مدرسو لپاره د چاپ شوي 
نصاب په زرګونو ټوکه کتابونه او د سواد 
زده کړې څلورسوه دوه دیرش زره اوه سوه 
دري شــپیته )۴۳۲۷۶۳( ټوکه کتابونه، 
۱۹۰ البراتوارونه، د ریاضي ۸۵۰ کیتونه، 
د بیالبیلو ساینسي مضامینو۳۴۰۰ ډوله 
موډلونه او دغه راز د ساینسي مضامینو او 
ریاضي ۱۵۰۰۰ چارتونه د هېواد د مرکز 
او والیتونو په کچه ښوونځیو کې ویشل 

شویدي. 
• د هېــواد پــه بیالبیلــو ســیمو کې د 
ښــوونځیو او مدرســو زده کوونکو ته 
قرطاسیه او نور اړین درسي توکي وېشل 

شویدي.
• پــه تیره یوکلنــه دوره کــې د هېواد د 
مرکــز او والیاتو په کچه د ښــوونکو او 
اداري کارکوونکــو )۴۵۳۰(  پنځــم او 
شپږم بستونه اعالن ته سپارل شوي او د 

 پیل شویدی. 
ً
ګمارنې بهیر یې عمال

• اتلس زره   )۱۸۰۰۰ ( خالي بســتونه 
په نښه  شویدي، چې په نږدې راتلونکي 

کې به اعالن ته وسپارل شي.
• د آزادې ســیالۍ لــه الرې  په زرګونو 

ښوونکي په دندو ګمارل شویدي. 
• د هېواد له ټولو والیاتو څخه د ښوونکو 
څوارلس زره یو ســلو شــل )۱۴۱۲۰ (

خالي بســتونه راغونډ او په ډیټابیس کې 
ثبت شویدي. 

• څه د پاســه شــپاړس زره )۱۶۰۰۰( 
تدریسي او اداري بستونه اعالن ته سپارل 
شویدي او د آزادې سیالۍ له الرې پکې 

وړ او مسلکي کسان ګمارل شویدي.  
• په نږدې راتلونکي کې به په لسګونو زره 
نور خالي بســتونه هم اعالن ته وسپارل 

شي.  
تنــه   )۱۴۵۳  ( وزارت  پوهنــې  د   •

کارکوونکي  تقاعد ته سوق شویدي.
•  د علمــاوو د اســنادو ارزونه ترســره 
شــوې او د ازموینې لپاره په منظم ډول 
نوم لیکنه روانه ده، چې تر دې مهاله څه 
د پاسه شــل زره )۲۰۰۰۰( تنو علماوو 
ورته خپــل نومونه ثبت کړي دي چې په 
نږدې راتلونکــي کې به ورڅخه ازموینه 
واخیستل شي، د یادې ازموینې په پایله 
کې به د دولســم او څوارلســم ټولګیو 
سندونه د پوهنې وزارت او د شپاړسم یا 
لیسانس دورې سندونه به د لوړو زده کړو 

وزارت له لوري ورته ورکړل شي.
• د داخلــي پلټنــې ریاســت  لخوا په 
سلګونه دوســیې څیړل شوې او کارونه 

یې بشپړ شویدي.
• له نړیوالو موسساتو او خیریه بنسټونو 
سره په لسګونو هوکړه لیکونه  السلیک او 
هغوی ته د فعالیت زمینه برابره شویده، 
له یادو بنســټونو ســره اړیکې د پخوا په 

پرتله زیاتې ټینګې شویدي.
• له سلګونو بهرنیو پالوو سره د وزارت، 
معینیت او ریاستونو په کچه لیدنې ترسره 
شــویدي، چې د یادو لیدنو په پایله کې 
د یونیسف ادارې د هېواد د ټولو ښوونکو 
د دوو میاشــتو د معاش ورکــړه او د ۳۷ 
میلیونه جلدو درســي کتابونو د چاپ او 

ویش لګښتونه په غاړه اخیستي دي. 
• د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو 
عالي کمیشنرۍ )UNHCR( چمتوالی 
ښــودلی، چې د هېواد هغو ښوونځیو ته 
چې ودانۍ نه لري، شــل زره خیمې په 

اختیار کې ورکړي. 
• د اکتید موسســې او پوهنې وزارت تر 
منځ د ۷۰۰ بابه سیمه ایزو درسي ټولګیو 
او همدارنګــه چټکو زده کړو د ټولګیو د 

جوړولو هوکړه لیک السلیک شویدي. 
• ځینو خیریه بنســټونو د ښــوونځیو د 
ودانیو د جوړولو په برخه کې د مرســتې 

ژمنې کړیدي. 
• د هېــواد په لــرې پرتو ســیمو کې د 
یونســیف په مالي مرســته او د پوهنې 
وزارت په هلوځلو په زرګونو ســیمه ایز 

درسي ټولګي)CBE( جوړ شویدي. 
• د ترکیې هېواد )I.H.H ( په نوم خیریه 
بنسټ چمتو والی ښودلی، چې په کابل 
کې به د یتیمانو د ښوونې او روزنې لپاره 
یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. همدارنګه 
بل  ترکي خیریه بنســټ د پکتیا والیت 
د داراالیتام او یو افریقایي خیریه بنسټ 
د کنــدز والیت د داراالیتــام  ټول مالي 

لګښتونه په غاړه اخیستي دي.
• ځینو هېوادونو ژمنه کړېده چې افغان 
زده کوونکو ته به تعلیمي سکالرشیپونه 

ورکوي. 
• ځیني ښوونیز بنسټونه اراده لري، چې 

افغــان زده کوونکو تــه د انالین یا غیر 
حضوري زده کړو پروګرامونه پیل کړي. 

• ځیني بنســټونه د ښــوونکو او اداري 
کارکوونکو د وړتیــا لوړولو په برخه کې 
د ورکشاپونو د دایرولو طرحې لري چې 
د یادو موضوعاتو په اړه ورســره د پوهنې 
وزارت د تخنیکــي ټیمونو خبرې روانې 
دي او په نږدې راتلونکي کې به یاد بهیر 

 پیل شي.
ً
عمال

او  کارکوونکــو  د  وزارت  پوهنــې  د   •
ښــوونکو د وړتیاوو لوړولــو په موخه په 
لسګونو سیمینارونه او ورکشاپونه په الر 

اچول شویدي. 
• د بیالبیلو والیتونو د پوهنې مسوولینو 
او کارکوونکو تــه د مالي او احصائیوي  
چــارو په برخــه کې زده کــړې  ورکړل 

شویدي. 
• د هېــواد د ۱۶۳۳ تنــو زده کوونکــو 
لپاره د کانکور د الرښوونې، کمپیوټر او 
انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورسونه 

په الر اچول شویدي. 
• څوارلس زره اته سوه نهه اتیا)۱۴۸۸۹ 
( تنــه زده کوونکي د ســواد زده کړې له 

پروګرام څخه فارغ شویدي. 
• دری زره دری سوه پنځلس) ۳۳۱۵( 
تنــو زده کوونکو ته حرفــوي زده کړې 
ورکړل شوېدي او ۱۶۷۳ تنه زده کوونکي 
د ســواد زده کړې او حرفوي زده کړو له 

مرکزونو څخه فارغ شویدي.
•  پــه تیره یو کلنــه دوره کــې د هېواد 
په ډیری ســیمو کې یو شــمیر لومړنیو 
او منځنیو ښوونځیو  ښوونځیو منځنیو، 

لیسو ته ارتقاء کړیده.
•  ۸۷۱ بابــه نوي تعلیمي مرکزونه جوړ 

شویدي. 
• د ۱۷۴ بابه ښــوونځیو لپــاره ودانۍ 

جوړې شوېدي. 
• د ۸۴ بابه ښوونځیو د جوړولو نقشې او 

پالنونه ترتیب شویدي. 
• د واش پروګرام ۱۴ پروژې بشــپړې  او 

ګټې اخیستنې ته سپارل شوېدي. 
• د پوهنې وزارت په انګړ او همدارنګه 
د بشري سرچینو د لوی ریاست په ودانۍ  
کې د دوه  بابه جوماتونو د بنســټ ډبرې 

ایښودل شوېدي.
• یومیلیــون تنه زده کوونکي چې څلور 
ســوه زره یــې نجونې دي پــه دولتي او  
یــو ســلو اتلــس زره )۱۱۸۰۰۰( زده 
کوونکي چې ۴۳ زره یې نجونې دي، په 
خصوصي ښوونځیو کې شامل شویدي.
• د هېواد په مرکز او ۱۷ والیتونو کې زر) 
۱۰۰۰ ( تنو معلولینــو ته د ځانګړو زده 
کړو آســانتیاوې برابرې  شوې او نهه زره 
) ۹۰۰۰ ( تنو ته یې درســي توکي هم 

ویشل شوېدي.
• د دعوت او ارشــاد ریاست چې نوی 
د پوهنې وزارت په تشــکیل کې را مینځ 
ته شویدی، د امربالمعروف او نهی عن 
المنکر، شــکایتونو د اوریدلو، د وزارت 
د ټولو چارو څارنه او د شــرعي درسونو 
او اصالحي  پروګرامونو د تنظیم دنده پر 
غاړه لري، یاد ریاست  لومړی د وزارت 
د مامورینو لپاره د قرآنکریم د ژباړې او د 
خپل ځانګړي نصاب په اساس شرعي 
درسونه درلودل، چې د پوهنې وزارت په 

جومات کې به د وزارت ټولو کارکوونکو  
ته تدریس کېــدل، اوس مهال په اونۍ 
کې پنځه ورځې د وزارت کارکوونکو ته 
د ماسپښــین تر لمانځه وړاندې شرعي 
درســونه او اصالحي پروګرامونه پر مخ 

وړي.
•  د پوهنې وزارت د والیتي ریاســتونو 
پــه چوکاټ کې هم د دعوت او ارشــاد 
فعالیتونــه پیل شــویدي او پــه نږدې 
راتلونکي کې به دغــه فعالیتونه د هېواد 
مدارســو، ښــوونځیو او نورو تعلیمي 

مرکزونو ته هم وغزول شي.
• د پوهنــې وزارت د بیالبیلــو چارو د 
تنظیم لپاره په لسګونو طرزالعملونه جوړ 
شویدي او د وزارت د مقام تر منظورۍ 

 پلي شي. 
ً
وروسته به عمال

• د څارنــې، ارزونــې  او راپور ورکولو 
الیحه باندې بیا کتنه شوېده.

• د تضمین کیفیــت طرحې ته پراختیا 
ورکړل شوېده.

• د معــارف په قانــون  او همدارنګه په 
لســګونو نورو مقررو هم بیا له سره کتنه 
شــوې ده او د اړتیا په صورت کې پکې 

تعدیالت راوستل شویدي. 
• بیال بیل الرښــودونه جــوړ او اړوندو 

ادارو ته استول شویدي. 
• د ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو د 

یونیفورم طرزالعمل ترتیب شویدی. 
• د انالین یا غیر حضوري زده کړو لپاره 

الرښود چمتو شویدی. 
• د ۱۴۰۱  هـــ ل کال لپــاره د هېواد د 
والیتونو او ولســوالیو په کچه  عملیاتي 

پالنونه چمتو شویدي. 
• د ۱۴۰۰ هـــ ل کال د پالن د دوســیو 

ډیټابیس ترتیب شویدی.
• د اســالمي تعلیماتو معینیت اړوندو 
تعلیمــي مرکزونو د آمرینو، ښــوونکو 
او کارکوونکــو لپاره د وړتیــا  لوړولو په 

لسګونه سیمینارونه دایر شویدي. 
• د هېواد په بیالبیلو والیتونو کې نهه زره 
څلورڅلوېښــت )۹۰۴۴( بابه کلیوالي 

مدرسې جوړې شویدي. 
• د هېــواد پــه  بیالبیلــو والیتونو کې 

داراالیتامونه جوړ شویدي. 
• په کابل کې د مصر د االزهر معهد په 
اړه د پوهنــې وزارت او االزهر پوهنتون 
ترمنځ په ترسره شوې هوکړه لیک بیا کتنه 

شوېده. 
• د اســالمي تعلیماتــو کلنــی پالن د 
والیاتو او ولسوالیو په کچه جوړ شوی او 
ټولو مرکزي او والیتي ریاســتونو ته لېږل 

شویدی. 
• د کابل ښار اړوند د اسالمي تعلیماتو 
له سلګونو ښځینه ښوونکو څخه ازموینه 
اخیستل شوېده او د هغوی له ډلې ۱۶۰ 
تنــه یې پــه ازموینه کې تــر بریالیتوب 
وروســته په بیالبیلو دارالعلومونو کې د 

ښوونکو په توګه ګمارل شوې دي. 
•د اسالمي تعلیماتو د کانکور د فورمونو 
د ویش له امله  اوه ) ۷ ( میلیونه افغانۍ 

عواید راغونډ شویدي. 
• د اســالمي تعلیماتــو د دولســم او 
څوارلسم ټولګیو له ۳۰۰ تنو فارغ شویو 
اخیســتل شوې  ازموینه   علماوو څخه 

ده.                   معاذ
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چین همواره خواهان توسعه...
متقی گفــت: چین هم در سیاســت بین المللی و 
هم در سیاســت خارجی دولت افغانستان جایگاه 
مهم دارد و قــرارداد اخیر حوزه نفتی دریای آمو بین 
دو کشــور٬ تحول مهمی است و می تواند، به روابط 

تجاری دو کشور کمک زیادی کند.
سرپرست وزارت امورخارجه به طرف چینی اطمینان 
داد که دولت افغانســتان برای امنیت و ثبات منطقه 
تالش می کند و به هیچ گروه یا فردی اجازه استفاده 
از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نخواهد 
داد و بر امنیت شــهروندان و شرکت های چینی در 

افغانستان متعهد شد.
مولوی امیرخان متقی، طرف چینــی را برای بهبود 
بخش زراعت و مالداری و برای ســرمایه گذاری و 

کمک به دهقانان  افغان تشویق کرد.
  وزیر خارجه چین یاد آور شــد، کشــورش همواره 
خواهان توسعه روابط تاریخی میان افغانستان و چین 
است و به اســتقالل، حاکمیت ملی و ارزش های 
دینی و فرهنگی افغانســتان احترام می گذارد و برای 
توســعه روابط اقتصادی و رفاهی خود با حکومت 

افغانستان ادامه خواهد داد.
 وی همچنان بخش زراعــت را به عنوان یک زمینه 
خوب همکاری میان افغانستان و چین، معرفی کرد.

له افغانستان سره تر بل...
 د بهرنیو چارو وزارت سرپرست  د دوی له فعالیتونو 
خوښي وښــوده او ویې ویل چې اسالمي امارت د 
دوی د هڅو د زړه له تلــه قدرداني کوي. د نوموړي 
په وینا ســور صلیب د ټولنې تر ټولو ضعیف قشر په 

خدمت بوخت دي.
د بهرنیــو چارو وزیر وویل له نېکه مرغه هېواد تر بل 
هر وخت په امن کې دی، د جګړو د ختمېدو له امله  
ټپیان لږ شوي، بناًء په کار دی چې له هېوادوالو سره 
په نورو سکتورونو کې د بېلګې په توګه د زندانیانو د 
پالنې، معلولینو ته د مصنوعي غړو د پیوند، د اړتیا په 
صورت کې بهرني هېوادونو ته دمعیوبینو استول او د 
داخله ناروغانو د درملنې په برخه کې خدمات پراخ 

شي.

تالش ها به هدف وصل... 
گفته می شود که در این نشست درمورد چالش های 
بندر چابهار و راه حل های آن بحث شد: »افغانستان 
از یک بحران بزرگ اقتصادی عبور می کند. نشست 
و پروژه این چنینی تغییر بنیادی در اقتصاد افغانستان 
می آورد اگر چابهار با دهلیز ترانســپورتی شمالی و 
جنوبی جهان وصل شود ۶۰ فیصد مصارف انتقال 
اجناس و ۵۰ درصد زمان انتقال آنها کاهش می یابد. 
 موضوع وصل کردن دهلیز ترانسپورتی شمالی و جنوبی

 بین المللــی و بندر چابهار درحالی جریان دارد که 
چند روز پیش حــدود ۵۰۰ کانتینر اموال تجارتی، 
بازرگانان افغانســتان کــه از اندونیزیــا و مالیزیا به 
افغانستان منتقل میشد به دلیل بلند بودن مالیات در 
بندر کراچی، از آنجا برگشت داده شد و از طریق بندر 

چابهار به افغانستان رسید. 
خان جان الکــوزی: بندر چابهار برای افغانســتان 
اهمیت خــاص دارد خصوصا در رابطــه به این که 
پاکســتان بعضی اوقات به افغانستان مشکل ایجاد 

میکند
خان جان الکــوزی، رئیس اتاق تجارت مشــترک 
پاکستان - افغانستان آغاز وصل سازی بندر چابهار 
به دهلیز ترانســپورتی شمالی و جنوبی بین المللی 
استقبال می کند و می گوید، افغانستان تجربه و تاریخ 

راه ابریشم را دارد و این به نفع افغانستان است.
وی گفــت: »بندر چابهار برای افغانســتان اهمیت 
 در رابطه به این که پاکستان بعضی 

ً
خاص دارد خاصتا

اوقات به افغانســتان مشــکل جور میکند و اتصال 
افغانستان به هندوستان و حتی اتصال هندوستان به 
آسیای مرکزی اهمیت خاص دارد تالش ها از بسیار 
دور جریان داشتند و دارند تا حال اینطور عملی اقدام 
نشــده چابهار به شکلی که به حیث یک بندر است 
هنوز فعال نشــده و باید فعال شود اما اگر فعال شود 
برای ما سهولتها را به وجود میآورد و قابل قدر است و 
 و اهمیت 

ً
همچنان شمال به جنوب وصل شود واقعا

اقتصــادی و ترانزیتی بندر چابهار برای افغانســتان 
زیاد است، خصوصا اتصال آن به هندوستان و دیگر  
کشــور و همچنان در بخش صــادرات و معادن ما 

اهمیت خاص دارد«.
دهلیز ترانســپورتی شــمالی و جنوبــی بینالمللی 
)INSTC( راه ترانسپورتی کشتی های باری، قطار و 
جاده میان هند، روسیه، اروپا و آسیای مرکزی است 
کــه بحر هند و خلیج فارس را از طریق ایران به بحر 
کسپین وصل می کند و از راه سینت پیترزبورگ روسیه 

به اروپای شمالی می رسد.
در واقع این یک مســیر قدیمی اســت که در زمان 
صفوی ها به منظور رسیدن به بازارهای آسیای مرکزی 
از ســوی بســیاری از تجار اروپایی، هندی و دیگر 

تجارهای خارجی استفاده میشد.
۲۱ تن در پامیر بدخشان...

 بیماران شان را انتقال دهند.
پامیر بخش مرتفع و کوهســتانی ولســوالی واخان 
بدخشان اســت که در امتداد ســرحدات با چین، 

پاکستان و تاجکستان موقعیت دارد.
براســاس گزارش ها در اثر موج اخیر سرما در سایر 
مناطق افغانستان ۱۰۴ تن جان های شان را از دست 
داده اند و حدود ۷۰ هزار راس مواشی نیز تلف شده 

است.
عالقه مندی روسیه...

ســوال کلیدی در مورد این پــروژه امنیت در قلمرو 
افغانســتان اســت و این پروژه میتوانــد وضعیت 

اقتصادی افغانستان را باال ببرد.«
همزمان با این، معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء 
در خبرنامه یی میگوید که حکومت سرپرست امنیت 
پروژه های بزرگ به شــمول پــروژه تاپی را تضمین 

میکند.
معاونیت اقتصادی همچنان اطمینان داده است که 
در حال حاضر امنیت و فرصت مناسب برای عملی 

سازی پروژه های زیربنایی وجود دارد.
عبدالرحمــن حبیب، ســخنگوی وزارت اقتصاد، 
می گوید: »تاپی یکــی از پروژه های مهم اقتصادی 
برای کشــور ما بوده که با تطبیــق آن برعالوه بهبود 
تعامالت سیاســی و همکاری های منطقوی، سبب 
تامین انــرژی گاز مورد نیاز و فراهم ســازی زمینه 
استخراج معادن گاز کشور، زمینه اشتغال مستقیم را 

به بیش از ده هزار تن و هزاران شــغل غیرمستقیم را 
در زمان ساخت و بهره برداری برای هموطنان ما مهیا 

خواهد نمود.«
از سوی دیگر، آگاهان مسایل اقتصادی میگویند که 
ورود کشورهای جدید به پروژه ی تاپی نیاز به تفاهم 
و توافق جهانی به خصوص بانک انکشاف آسیایی و 

کشورهای عضو دارد.
پــروژه تاپی از ترکمســتان آغاز و با عبــور از خاک 
افغانستان و پاکستان به هند میرسد که با عملی شدن 
این پروژه در کنار فراهم شدن زمینه ی کار به هزاران 
تن، افغانستان ساالنه بیش از۴۰۰ میلیون دالر از این 

رهگزر بدست خواهد آورد.
در ماه دسمبر سال...

در کنار بیماری قلبی، از ده روز بدینســو به بیماری 
سینه و بغل دچار شده است. مادر بزرگ او میگوید 
که زرغونه را بــرای درمان از بغالن بــه کابل آورده 

است.
گل افروز، مادر بزرگ زرغونه، گفت: »کم پیسه گی 
بود بچیم کار نداشت این را پلخمری بردیم داکتران 
جواب دادند گفت از کابل ببرید اینجا آوردیم شکر 

خدا از آن وقت خوب تر شده است.«
شماری از خانواده های کودکان بیمار می گویند که 

کودکانشان به علت سردی هوا، بیمار شده است.
حمیده، مادر کودک بیمار، گفت: »یک هفته می شه 
که سینه بغل است وضعیت اش بسیار خراب است 

شب خواب ندارد باز آوردم اش شفاخانه.«
همزمان با این، مســئوالن شــفاخانه صحت طفل 
اندراگاندی میگویند که بیماریهای فصلی در میان 

کودکان افزایش یافته است.
آنان میافزایند که بیش از سه صد کودک از بهر فصل 

سرما در یک هفته پسین بستری شده اند.
محمد اقبال صادق، ســرطبیب شــفاخانه صحت 
طفل اندرگاندی، گفــت: »در این دو هفته ما تقریبا 

۳۶ بیمار را در هر هفته بستر کرده ایم.«
پیشبینی های ریاســت هواشناسی نشان میدهد که 
شــماری از والیت های افغانستان گواه سردی هوا تا 

منفی ۳۴ درجه خواهد بود.

زمستان امســال در حالی نسبت به سالهای گذشته 
سردتر شده است که بسیاری شهروندان کشور توان 

خرید مواد سوختبار را ندارند.
در ساحۀ پل سوختۀ...

و ترمیم برخی از تاسیسات، رنگ آمیزی اطراف پل و 
سر سبزی این ساحه اقدام خواهد شد.

شــاروال کابل، در جمع شــهریان  اطمینان داد که  
به زودی شــاهد تغییر مثبت در این ساحه خواهند 
بود و پس از این افراد معتاد و بی بند و بار و ســایر 
بی نظمی های شهری در این ساحه وجود نخواهد 

داشت.
وی همچنان متعهد شد  که از پیش برآمد دوکان ها 
و تخلف اصناف، غرفه های خود سر و ایستگاه های 
موتر های لینی که باعث بندش راه عام شده است،نیز 

جلوگیری خواهد شد.
پاکسازی ۶۰۰ جریب...

که اینجا آمده اید خود تــان ببینید، در خانه حاجی 
به شــکل پنهانی کشت کرده بود، مجاهدین کشف 

کرده اند.«
اسدالله، باشنده ولسوالی ارغنداب، گفت: »کودکان 
رد کشت کرده 

ُ
در اینجا به گونه ی پنهانی آن را در دو ک

بودند، من خودم از بین بــردم و مجاهدین نیز آن را 
تخریب کردند.«

در همین حال، شماری از کشــاوزان در کندهار از 
حکومت سرپرســت می خواهند که زمینه کشــت 

جاگزین را برای شان فراهم کند.
محمد افضل، کشاورز، گفت: »من می گویم که در 
بدل آن باید یک چیزی برای شــان کشت شود. مثل 

پنبه و دیگر چیزها.«
عبدالباقی، یک کشاورز دیگر، گفت: »چون تریاک 
قیمت اســت. اینجا مردم در فقر استند و مشکالت 
اقتصادی دارنــد، از همین خاطر تالش می کنند به 

شکل پنهانی تریاک کشت کنند.«
ایــن در حالی اســت که رهبر امارت اســالمی در 
آغاز ســال روان هجــری خورشــیدی در فرمانی 
 تولیــد مــواد مخــدر را در کشــور ممنــوع اعالم 

کرد.

ډاکتر رحیم



 شــاروال کابل، دیروز از ساحه 
پل ســوخته  کابل دیدن کرد و از 
تطبیق برنامه های شهری و عمرانی 

در این بخش کابل، سخن گفت.
تا ســه روز پیش ایــن مکان٬ به 
حیات خلوت صد ها معتاد و بازار 
فروش مواد مخدرمبدل شده بود .

باختر؛  آژانــس  گــزارش  بــه 
دیــدار، مولوی  این  در جریــان 

عبدالرشــید شــاروال کابــل به 
مسئوالن مربوط هدایت داد، تا در 
گام نخست هرچه زود تر انبارهای 
زباله ها که از سالیان متمادی در 
این ســاحه قرار دارد، به خارج از 

شهر انتقال دهند.
وی افزود که جهت بازســازی 
و زیبایی ســاحۀ پل سوخته، کار 
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معینیت مبــارزه با مــواد مخدر 
می گوید، از آغاز جمع آوری معتادین 
تا هنوز بیش از ۱۵ هزار معتاد از سطح 
شهر کابل و دیگر والیات جمع آوری 
شده و در شفاخانه ها بخاطر درمان، 

منتقل شده اند. 
حضور معتادین در کشور، یکی از 
معضله های چندین ساله ا ی است 
که تا بحال هیچ توجه به آنان نشده 
بود، اما بعــد از حاکمیت امارت 
اســالمی، معینیت مبــارزه با مواد 
مخدر، توجه خاص در این عرصه 
نموده و توانستند معتادین را از نقاط 

مختلف کشور جمع نموده و آن ها را 
تداوی نمایند. 

چند روز قبل پل سوخته که مرکز 
معتادین در شــهر کابل محسوب 
می شــد، نیــز از وجــود معتادین 
پاک شــد و تمام معتادین آن جا به 

شفاخانه ها انتقال یافتند. 
معینیت مبــارزه با مــواد مخدر 
می گویــد:  پروســه جمــع آوری 
معتادیــن در تمام نقاط کشــور به 
شــدت جریان دارد و ایــن روند تا 
ادامه  معتادیــن  تمــام  جمع آوری 

خواهد یافت.

وزارت صحــت عامه می گوید 
که در ماه دســمبر ســال ۲۰۲۲ 
زیر  کودک  چهل هــزار  میالدی، 
سن پنج سال به علت بیماری های 
بیماری های  بــه ویــژه  گونا گون 

فصلی بستری شده اند.
بربنیــاد آمار های ایــن وزارت، 
تنها در یک هفته گذشته، به گونه 
میانگیــن ده هزار کودک بســتر 

شده اند.
امرخیــل،  زمــان  شــرافت 
عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی 
گفت: »در ماه دســمبر در حدود 
پنج سال  زیرسن  ۴۰ هزار کودک 
در تمام کشــور بســتر بودند که 
اوسط آن در هفته های اخیر به ۱۰ 

هزار کودک می رسد.«
زرغونه یک و نیم ساله صفحه7

الدیــن منصور  مولــوی امان 
والی بدخشــان، جهــت دیدار 
مشــکالت  رفع  و  مجاهدین  با 
و  ولسوالی های کران  باشندگان 
منجان و یمگان به آن ولســوالی 

ها سفر کرد.
به گــزارش خبرنــگار محلی 
آژانس باختر، در این سفر، والی 
نزاعی که چندین سال  بدخشان 
قبل، میــان مردمــان قریه های 
دره اوشــنگان و دره اســپیجمی 
علفچر  بر سر  یمگان،  ولسوالی 
ها بروز کــرده بــود و منجر به 
زخمی شدن سیزده تن شده بود، 

پایان داد.
والی  ســفر  ایــن  درجریــان 
بدخشــان، بــا مجاهدین کران 
و  ومنجان، قطعه معدن الجورد 
مجاهدین کنــدک یمگان دیدار 
نیازمندی  و  ومشــکالت  کــرد 
های آنان را استماع کرده به رفع 

آن هدایت داد. 

هالل احمر افغانی، روند توزیع 
مواد کمک شــده  ازسوی سازمان 
همکاری هــای اســالمی و بنیاد 
ملک فهد را، آغاز کرد. قرار است، 
مواد غذایی  کمک شــده، ازسوی 
و  اسالمی  همکاری های  سازمان 
بنیاد ملک فهد برای چهل وهفت 
هزار وچهارصد خانواده در بیست 

و پنج والیت توزیع شود. 
مولــوی مطیع الحــق خالص 
سرپرست هالل احمر افغانی، از 
کمک های ایــن دو نهاد قدردانی 

کرد و گفت« در آینده نزدیک کمک 
های بیشــتری به این اداره  خواهد 

رســید و برای مســتحقین  توزیع 
خواهد شد«.

د لوګــر د کانونــو او پټرولیــم 
ریاســت مســولین وایــي، پــه 
۱۴۰۱ کال کــې یې ۱۲۵ میلیونه 
افغانۍ عواید راټــول کړي، چې  
د کال تر پایــه به څه باندې ۱۸۰ 

میلیونوافغانیو ته ورسېږي. 
د دغو مســوولینو پــه خبره، د 
اسالمي امارت له راتګ وروسته 
په قانوني توګه د پنځو کانونو قرار 
دادونــه شــوي، د نفرایت څلور 
کانونه هم اعالن ته سپارل شوي، 

چې نږدې ورځو کې به یې چارې 
پیل شي او اوسمهال د کرومایټو 
دوو کانونو د کېندنې چارې روانې 

دي.
دغه مسوولین مني، چې د روان 
کال په لړ کې د یاد والیت بېالبېلو 
ســیمو کې د ۴۰ نــورو کانونو د 
سروې او اکتشاف پروسې بشپړې 
شوې او پاتې چارې یې د کانونو 
او پټرولیــم وزارت کــې تر کار 

الندې دي.

په کندز، غــور او پکیتا والیتونو 
مرســتندویه  بېالبېلــو  د  کــې 
بنســټونو له لوري پر ۸ زره ۲۶۶ 
ووېشــل مرســتې  کورنیو   اړمنو 

 شوې.
د کنــدز په علي آبــاد او آقتاش 
ولسوالیو کې د آغا خان بنسټ له 
لوري پر ۱۸۰ بــې وزله کورنیو د 
لبنیاتو او ســبو د پروسس وسایل 
ووېشــل شــول او دغــه راز د یاد 
والیت په مرکــز کې ۲۲ بزګرانوته 
د کیمیاوي سرې او زراعتي وسایل 

ورکړل شول.
همدارنگــه په غور کــې هم د 

شهیدانو او معلولینو پر ۳۶ کورنیو 
باندې نغدي مرسته ووېشل شوه، 

چې هرې کورنۍ ته ۸ زره افغانۍ 
ورکړل شوې.

دغه دول پکتیا کې د خوړو نړیوال 
پروګرام مالي لګښت د دې والیت 
په روحاني بابا، شــواک، ځاځي 
آریوب او احمد خېلو ولســوالیو 
کې پــر ۸ زره ۵۰ اړمنو کورنیو د 
خوراکي توکو مرسته ووېشل شوه، 
چې هرې کورنــۍ ۵۰ کیلو اوړه، 
۴.۵۵ کیلوغــوړي، ۶.۲۵۰ کیلو 
 دال او یــو پاکټ مالګه ووېشــل 

شوه.

د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادېم 
پرېستایکو وایي، د ټانکونو اوکراینۍ 
عمله به ډېر ژر بریتانیا ته ورســېږي 
چې د چلنجر-۲ پــه نوم د ټانکونو 
چلــول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته 

 د دغو ټانکونــو د ورکولو ژمنه کړې
 ده.

 هغه وېیلي، دغه عمله به ډېر ژره د 
بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه 
پیل کړي. لندن د جنورۍ میاشــتې 
پــر ۱۴مه اعالن وکړ چــې اوکراین 
ته بــه دغه عصري جنګــي ټانکونه 
ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هېواد 
دی چې پــر اوکراین د روســیې له 
یرغل وروسته دغه ټانکونه کییف ته 

ورکوي.

امریــکا تحریم   وزارت خزانــۀ 
های اضافی بر شــرکت خصوصی 
به »واگنر«  امنیتی روسیه موســوم 
شــرکت  این  کرد.  خواهــد  وضع 
نظامیــان روســیه را در تهاجم آن 
کشــور بر اوکراین کمک می کند. 
شــورای  ســخنگوی  کربی،  جان 
امنیت ملی قصر ســفید اعالم کرد 
کــه وزارت خزانۀ امریــکا در روز 
های آینده، »واگنر« را یک سازمان 
بزرگ جنایی فراملی خواهد نامید.

او افــزود که این اقــدام به آن ها 
تحریم های  تــا  داد  اجازه خواهد 
شــدیدتر بر »واگنــر« وضع کنند 
و معامالتش در سراســر جهان را 

محدود خواهد کرد.

قوماندان ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران می گوید که در مورد 
نگرانی  اروپا  اتحادیه  اخیر  اعالمیۀ 
ندارد. جنرال حسین سالمی هشدار 
داد که شامل ســاختن این سپاه در 
فهرست گروه های تروریستی، یک 
اشــتباه بزرگ خواهد بود: »اروپا از 
اشــتباهات گذشــتۀ خودش درس 
نگرفته، فکر می کند که با این بیانیه 
ها می تواند این ســپاه عظیم را که 
سرشــار از قدرت ایمــان، توکل و 
قوت اراده اســت، می تواند متزلزل 
کند« این اظهارات جنرال ســالمی 
بعد از آن صورت گرفت که اعضای 

پارلمــان اروپــا، روز چهارشــنبه 
توافق کردند که ســپاه پاسداران، در 
فهرســت گروه های تروریستی این 
اتحادیه، شامل شود. این تصمیم به 
خاطر فعالیت های ســپاه پاسداران 
در ســرکوب اعتراضــات اخیر در 
ایران و ارســال طیارات بی پیلوت 
ساخت آن کشــور به روسیه، اتخاذ 

شده است.

یــک دانشــمند برجســتۀ دولتــی 
چیــن می گوید که احتمال بازگشــت 
کرونا  ویــروس  گیــری  شــدید همه 
)COVID-١9( طــی دو یا ســه ماه 
آینده، در چین زیاد متصور نیست، زیرا 
به گفتۀ او ۸۰ درصد مردم این کشور به 

آن مبتال و آن را گذشتانده اند.
وو زونیو اپیدمیولوژیست ارشد مرکز 

کنتــرول و پیشــگیری از بیماری ها در 
چین، در پلتفرم رســانه اجتماعی ویبو 
به روز شــنبه گفت که حرکت گسترده 
مــردم در طول رخصتی های ســال نو 
قمری احتمال دارد که این همه گیری و 
عفونتها را در برخی مناطق افزایش دهد، 
اما به گفتۀ او موج دوم همه گیری کووید 
١9 در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.

همــه گیــری ویــروس کرونــا در 
اولین  ثبــت  با  ســال ۲۰۱۹ میالدی 
مــورد ابتــال بــه آن در شــهر وهان 
آغــاز  چیــن،  هوبــای  والیــت  در 
 شــد، بعد به همــۀ جهان گســترش 

یافت.

 اعتراضــات، از جمله ســوختاندن 
نســخه ای از قــرآن کریم کــه به روز 
شــنبه)۲۱ جنوری( در شهر استکهلم 
پایتخت سویدن بر ضد ترکیه صورت 
گرفت، تنش ها بین سویدن و ترکیه را 
به شــدت افزایش داده است. حمایت 
ترکیــه از ســویدن برای پیوســتن آن 
کشــور به ائتالف نظامی ناتو ضروری 
اســت. پس از آنکه به روز شــنبه یک 
سویدن،  افراطی  راســت  سیاستمدار 
نســخه ای از قرآن کریم را در نزدیک 
ســفارت ترکیه در اســتکهلم به آتش 
کشــید، وزارت امور خارجه ترکیه، با 
شدیدترین الفاظ ممکن، این حملۀ به 

گفتۀ آن وزارت »رذیالنه« به این کتاب 
مقدس را محکوم کرده اســت. به گفتۀ 
وزارت خارجــۀ ترکیه، اجــازه دادن به 
این اقدام ضد اســالمی که مسلمانان 
را هدف قرار می دهد و به ارزش های 
مقدس اسالمی توهین می کند، تحت 
 غیر پذیرفتنی

ً
 عنوان آزادی بیان، کامال

 است.
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اخبار جهان جمع آوری ۱۵ هزار 
معتاد در کشور

په لوګر کې د کانونو له درکه ۱۲۵ میلیونه افغانۍ عواید ترالسه شوي

په کندز، غور او پكتیا کې څه باندې ۸ زره اړمنو کورنیو مرسته ترالسه کړه

روند توزیع مواد کمک شده ، ازسوی سازمان 
همكاری های اسالمی و بنیاد ملک فهد آغاز شد

  وزارت صحت:
 در ماه دسمبر سال 
۲۰۲۲ چهل هزار 

کودک بستری 
شده اند

والی بدخشان، به 
نزاع چند ساله میان 

دو قوم در یمگان 
پایان داد

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

اوکراینۍ عمله په بریتانیا کې د چلنجر-۲ 
ټانكونو د چلولو زده کړې پیلوي

تحریم های تازٔه امریكا بر شرکت » واگنر« 
در روسیه

سالمی: از اعالمیٔه اخیر اتحادیه اروپا نگرانی ندارم

یک دانشمند: 
بیماری شدید کرونا به چین باز نمی گردد

تنش ها میان ترکیه و سویدن افزایش یافته است

در ساحۀ پل سوختۀ کابل برنامه 
 مســئوالن محلــی کندهــار های شهری تطبیق  می شود

می گویند که در هشت ماه پسین، 
جریب  شــش صد 
کشت زارهای کوکنار 
نابود  والیت  این  در 

شده است.
مسئوالن،  گفته  به 
این کشــت زارها در 
ولسوالی های ژیری، 
شــاه  ولی  پنجوایُی 

کوت و میوند از بین برده شده اند.
نیروهــای امارت اســالمی در 

ولســوالی ارغنــداب کندهــار، 
در هفته های  که  کشــت زارهایی 
پسین کشت شده بود را تخریب 
کرده اند. حبیب الله طالب، معاون 
فرماندهی امنیه ارغنداب، گفت: 
»تعهــدی را که کرده ایــم آن جا 
عملــی می کنیم. در مــورد مواد 
مخدر گفته هایــی جریان دارد که 
گویا یک پروپاگند است، که منع 

نمی شود. شما خود       صفحه 7

پاکسازی ۶۰۰ جریب زمین ازکشت کوکنار

برف را در ساحات قابل جذب، ذخیره کنید!


