
تمدیــد  از  اســامی  امــارت 
ماموریت نمایندگی ســازمان ملل 
متحد در کشور ســتایش می کند 
و این اقدام را به ســود افغانســتان 

می داند.
ســخنگوی  مجاهد،  الله  ذبیح 
امــارت اســامی، می گویــد که 
ملل  ســازمان  نمایندگی  فعالیت 
متحد در کشــور در زمینه تقویت 

روابــط دیپلوماتیک افغانســتان با 
جهان، سودمند است.

آقای مجاهــد در این باره گفت: 
در  یونامــا  ماموریــت  »تمدیــد 
افغانســتان گام خوبی است چون 
هر چقدر که ســازمان ملل متحد 
یا کشور ها با افغانستان از راه های 
دیپلوماتیک روابــط خود را حفظ 

می کنند                    ص4
انیسمنادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی الدین  مؤسس: غالم محی 

ملی روزنامه 
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1306 تأسیس: 

شــیخ  عالیقدرامیرالمؤمنیــن 
به  الله (  هبت اہلل اخندزاده )حفظه 
تازگی فرمان هــای را صادرکرده 
اســت که به اســاس آن کشت 
» بنگ » در کشــور و گماشتن 
پسران مسولین در ادارات زیرچتر 

شان ممنوع اعان شده است.
در این فرمان آمده اســت که، 
کشت بوته بنگ در تمام کشور به 
شکل مطلق ممنوع بوده و پس از 
این هیچ کس نمی تواند به زمین 
های خود بنگ بــکارد و اگر در 
زمین خود بنگ بکارند، کشــت 

شان از بین برده می شود.

در این فرمان  به وزارت داخله 
ادارات کشفی هدایت  و ســایر 
داده شده است  که متخلفین را به 
محکمه معرفی نموده و از سوی 
هم به محاکم امر شــده اســت 
که متخلفین را به اساس احکام 

شریعت مجازات نمایند.
فرمان  اســاس  بــر  همچنان 
تمام مسؤلین وزارت  به  دیگری 
مســتقل  ریاســت های  و  هــا 
هدایت داده شــده اســت تا از 
استخدام  به وظایف اشخاص، 
بر اساس تعلقات خویشاوندی 

و روابط شخصی         ص4 

اقتصــاد می گوید که در  وزارت 
یک سال گذشــته امارت اسامی 

توانســته نرخ تــورم را بیش از 50 
درصد کاهش بدهد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت 
اقتصاد امارت اســامی افغانستان 
می گوید که در یک ســال گذشته 
نرخ تورم از 18.3 درصد به 9.1 

درصد کاهش یافته است.
امــارت  کــه  کــرد  اضافــه  او 
اســامی در حالــی در کاهــش 
نــرخ تورم موفــق بوده اســت که 

افغانســتان با چالش هــای زیادی 
از جملــه محدودیت هــای بانکی 
 و مشــکل در صادرات مواجه بوده 

است.                        
بربنیــاد گفته های نظــری، نرخ 
تــورم در افغانســتان در مقایســه 
منطقه  و  همســایه  کشــورهای  با 
بســیار پایین است و این یک نقطه  
درخشــانی برای امارت اســامی 

می باشد.                     ص4

وزارت خارجه روسیه اعام کرده 
اســت که واشــنگتن 234 تن از 
کودکان افغانستانی را پس از انتقال 
به امریکا از خانواده های شان جدا 

کرده است.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ی 
واشــنگتن  که  اســت  اعام کرده 
کودکان  مشــکات  به  واکنش  در 
افغانســتانی انتقال یافته به امریکا 

خاموش است.
 بیانیه می افزاید که از بین کودکان 

انتقــال یافته به امریکا، واشــنگتن 
234 کودک را از والدین شان جدا 
کرده و از این میان 42 کودک دیگر 
را نیز بدون رضایت به خانواده های 

سرپرست سپرده است.
 در بیاینه وزارت خارجه روســیه 
آمده اســت که از مجموع 82 هزار 
افغان تخلیه شده، تنها 4 هزار 500 
تن از وضعیت پناهندگی در امریکا 
برخوردار شــده اند و متباقی تخلیه 

شده ها، بر اساس             ص4

د بهرنیو چارو وزارت سرپرست 
مولــوي امیرخــان متقــي نن په 
افغانستان کې د ایران سفیر حسن 
مي او مل پاوي ســره 

ُ
کاظمــي ق

وکتل.
مولوی متقي پــه دغه کتنه کې د 
په وروستیو السته  امارت  اسامي 
راوړنــو، سیاســي پرمختګونــو، 

وضعیت  اقتصادي  او  ســوداګریز 
خبــرې وکــړې او د ایــران هېواد 
څخه یې مننه وکــړه، چې په ایران 
کې بندي افغان زندانیان یې افغان 
حکومت ته وسپارل او الیې هم د 

سپارلو لړۍ روانه ده.
په ورته وخت کې په افغانســتان 

کې د ایران سفیر              ۴مخ

ثبت  که  امنیتی می گویند  گاهان  آ
تیلفون های همراه از سوی حکومت 
به کاهــش جرایم جنایی کمک می 
تیلفون های  راجستر  عدم  زیرا  کند، 
همراه ســبب شده که سارقین بدون 
تــرس و هراس دســت به ســرقت 
بزنند، حتی در بعضی مواقع دزدان 
به خاطــر یک تیلفون صاحب آن را 

به قتل رسانده اند.
وزارت داخلــه گفتــه اســت که 
هستند  مکلف   موبایل  فروشندگان 

که مشــخصات مشــتری و شماره 
گوشــی )ٓای ام ای( را در یــک فورم 

ویژه ثبت و راجستر کنند.
 این وزارت افزوده که این تصمیم 
در یک نشست با اتحادیه فروشندگان 

تیلفون همراه یا »موبایل«    ص4

فرهنــگ  و  اطاعــات  وزارت 
یــد که امارت اســامی به  می گو
متعهد  خبرنــگاران  از  پشــتیبانی 
اســت و نیز تاش ها برای برچیده 
شدن مشکات سد راه خبرنگاران 

از قبل آغاز شده است.
فراهــی،  مهاجــر  حیات اللــه 
معین نشــراتی وزارت اطاعات و 

فرهنگ، به مناسبت از       ص7

مجاهــد،  ذبیح اللــه  مولــوی 
اسامی صبح  امارت  ســخنگوی 
دیــروز در توییتــرش نوشــت که 

توسط  این عملیات شــب گذشته 
نیروهای ویژه در حوزه های پنجم، 

ششم و هشتم این شهر       ص4

برنامــه غذایی جهــان  برای 
در  نیازمنــدان  بــه  رســیدگی 
جهان  کشورهای  از  افغانستان، 
درخواســت کمک فوری کرده 

است.
)WFP( برنامه غذایی جهان

گفته اســت که برای رســیدگی 
فــوری به ســیزده میلیــون فرد 
به  نیاز  افغانســتان،  در  نیازمند 
هشــتصد میلیون دالر در شش 

ماه آینده است.
که  خبرنامــه ای  اســاس  بر 
دفتر ســازمان ملــل متحد در 

روزجمعه)26حوت(  جینــوا 
در  گرســنگی  منتشــرکرد، 

است  افزایش  به  رو  افغانستان 
و نزدیــک بــه 20 میلیون تن 
فردای  غــذای  که  نمی داننــد 
تامیــن خواهد  کجا  از  شــان 

شد.
ایــن نهــاد هماهنــگ کننده 
ملل  سازمان  بشری  کمک های 
بیش  بود که  پیشتر گفته  متحد، 
از 28 میلیون تن در افغانســتان 
به کمک های بشردوســتانه نیاز 

دارند.

همــه در جریان قــرار داریم که هیــٲت عالی رتبه ی امارات 
متحده ی عربی به افغانســتان آمدند و با مقامات بلندپایه ی 

امارت اسامی افغانستان دیدارها و گفتگوهایی داشتند.
در این دیدارها روی موضوعات مهم افغانستان تماس گرفته 
شــد و این هیٲت، امارت اسامی افغانستان را مایه  و چشم 
امید جهان اســام توصیف کردند و بهبــود وضع امنیتی، 
سیاســی، اقتصادی و دیگر امور افغانســتان را از آرزوها و 

اولویت های امت اسامی دانستند.
مقامــات امارت اســامی نیز آنــان را خوش آمدید گفتند، 
کشورهای اســامی را همکار و تکیه گاه هم  توصیف کردند 
و از تاش های دلســوزانه ی آنان، تقدیــر و تمجید به عمل 

آوردند.
 در این دیدارها همچنان گفته شــد که امارت اسامی تمام 
شرط های به رسمیت شناختن را مهیا کرده است و کشورهای 
اسامی مســئولیت دارند که در این راستا تاش کنند و این 

وجیبه را به کرسی تحقق بنشانند.
افغانســتان، سالیان سال است که در گودال مشکات افتاده 
است و مســتکبران جهانی پیوسته خواستند که افغانستان را 
ببلعند و پس ازآن به بلعیدن دیگر نقاط جهان، آماده شوند.

اما افغانســتان به گلوی جهان خواران بــه لقمه ی خارداری 
مبــدل گردید و گلوهای جهان خــواراِن طّماع و بی رحم را 

پاره کرد.
پس از شکســت امریکا و ناتو، جهان به درســتی دانســتند 
که افغانســتان، سرزمین تســخیرناپذیر است و هیچ قدرتی 
نمی تواند ســایه ی ســیطره ی خــود را در آن بیفکند و گلیم 

اشغال خود را به شکل دوامدار درآن هموار نماید.
بعد از پیروزی امارت اســامی، اگرچه برخی از کشــورها 
امیدوار بودند که افغانستان دوباره به میدان جنگ، ناآرامی و 
خشونت تبدیل می شود، اما به نصرت رب العالمین و تدابیر 
 تٲمین 

ً
بزرگان و اقدامات مجاهدین جان برکف، امنیت کاما

گردیده است و مشکل جدی امنیتی به مشاهده نمی رسد.
این فضای روشــن و قناعت بخش، دهان دشمنان افغانستان 
را مهــروالک کرده اســت و دیگر هیچ دلیــل موجهی برای 

به رسمیت نشاختن امارت اسامی وجود ندارد.
اما در ایــن عرصه تاش و همکاری جهان اســام و امت 
اسامی اشد نیاز اســت که باید از افغانستان دریغ نکنند و 
اخوت اسامی را بر مادیات و منافعی که از جهان کفری به 

دست می آورند، ترجیح بدهند.

 سخن انیس

اسالم؛ بستر گرم آمش برای
 بشر است

دنیالگیو په کښینولو سره پسرلي 
بدرګه کړي 

بر زخم های خونین افغانستان
 مرهم باید گذاشت!

حکم انفکاک پسران مسئولین در اداره مربطه شان 
و ممنوعیت کشت بنگ، صادر شد

امریکا ده ها تن از کودکان 
افغانستانی را از خانواده های شان 

جدا کرده است

سه مخفی گاه داعش 
درشهرمزارشریف نابود شد

2مخ `صفحه3صفحه 2

  مهاجر فراهی:
قانون دسترسی به اطالعات برای 

توشیح به دفتر رهبر امارت اسالمی 
فرستاده شده است

معین وزارت اقتصاد:

نرخ تورم در کشور به طور چشمگیری 
کاهش یافته است افغانستان 

چشم امید جهان اسالم

د هېواد خارجه وزیر په کابل کې 
د ایران له سفیر سره وکتل

درخواست کمک فوری برای افغانستان از سوی برنامه غذایی جهان

مجاهد:
فعالیت نمایندگی سازمان ملل متحد در زمینه تقویت روابط 

دیپلوماتیک افغانستان با جهان، سودمند است

آگاهان:
ثبت تیلفون های همراه

 جرایم را کاهش 
می دهد
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پایه های  از ارکان اساسی  الهی و یکی  حج فریضه ی 
اینکه عبادت اساسی است، یک  اسالم است. در کنار 
عبادت جهان شمول است و خدای متعال به وسیله ی 
آن  ادای  برای  بشریت  تمامی  زمینی  و  آسمانی  ندای 

فراخوانده اند.
جهان شمولی حج در آیات متعدد به گونه های مختلف 
بیان گردیده که شواهدی از آن در زیر بررسی می گردد.

 أ- اولین مرکز جهانی:
حج، همان عزیمت زیارت کعبه و آهنگ انجام مناسک 
با محوریت کعبه است و کعبه نخستین محور و مرکز 
جهانی است که برای عبادت تمامی توده های انسانیت 

ساخته شده است، خدای متعال می فرماید:
حرمت  و  قدمت  حیث  )از  خانه ی  نخستین  ترجمه: 
برای  یگانه(  خداوند  نیایش  و  پرستش  جهت  که 
در  که  است  خانه ای  است،  گشته  بنیانگذاری  مردم 
و  ظاهر  لحاظ  از  و  دارد  نام  کعبه  )و  دارد  قرار  مّکه 
باطن( پربرکت و نعمت است و )از آنجا که قبله گاه 
بزرگ  کنگره  یعنی  آنان  حج  مکان  و  مسلمانان  نماز 
است.«.  جهانیان  هدایت  مایه(  است،  ایشان   ساالنه 

)آل عمران: 96(
نخستین برتری که برای خانه کعبه در این آیه کریمه 
ذکر شده همان سابقه ممتد و طوالنی برای این معبد و 
پرستش گاه است که از گزاره »اول بیت« روشن است. 
و  شده  گرفته  »بک«  از  که  »بکه«  به  آن  تعبیر  سپس 
به معنای ازدحام و تراکم جمعیت است، می رساند که 
بنا شده  یا سرزمین مکه که خانه کعبه در آن  کعبه و 
از هر سوی  بوده و هست و  است، محوریت جهانی 
جهان در گستره زمان، مردم عالم به آن رجوع می کنند 
به  مردم جهان  اجتماع  انبوه  کثرت  از همین جهت  و 

»بکه« نام گذاری شده است. )فخررازی، مفاتیح الغیب، 
ج8 ص295 و 299(

 ب- اولین محور هدایت جهانی:
همانگونه که در آیه باال گذشت، کعبه نخستین خانه ی 
عبودیت و بندگی است، اولین محور هدایت برای همه 
جهان نیز می باشد، چنانکه می فرماید: ترجمه: و )کعبه، 
مایه(  ساالنه،  بزرگ  کنگره  آن  حج  مکان  و  قبله گاه 

هدایت جهانیان است.« )آل عمران: 96(
برای  هدایت  قبله  بلکه  مسلمانان  قبله  تنها  نه  کعبه 
تمامی جهانیان است، هیچ اختصاص به گروه و ملتی 
ندارد، مرز و جغرافیایی را نمی شناسد، ملت ها و نژاد 
ها می توانند از آن بر وجود خدای صانع مختار و صدق 
و  وسلم  وآله  علیه  اهلل  صلی  محمد  حضرت  رسالت 
عجائب کاینات و جهان، پی ببرند. )فخررازی، مفاتیح 

الغیب، ج8 ص301(
 ج- بازگشت نگاه جهانیان:

دلیل دیگر جهانی بودن برنامه حج این است که کعبه آن 
مرکز عزیمت آن، مأوای و بازگشتنگاه تمامی جهانیان 
است، بازگشتنگاهی که جایگاه و مرجع امن و امان و 
آرامش برای آنهاست. خدای متعال چه زیبا می فرماید:

ترجمه: )و به یاد آورید( آن گاه را که خانه )کعبه( را 
جای بازگشت و مأوای امن و امان مردم کردیم «. )بقره: 

)125
گمان نشود که مرجع و بازگشت نگاه برای مردم این 
و  سیاق  زیرا  ندارد؛  ربطی  دیگران  به  و  است  امت 
السالم  علیهما  اسماعیل  و  ابراهیم  از  که  آیه  سباق 
امت  تمامی  مرجع  که  می دهد  نشان  می گوید،  سخن 
مردم  های  دل  و همواره  است،  پسین  و  پیشین  های 
در عشق این خانه و زیارت آن تپیده است و به سوی 
اهلل  رضی  مجاهد  و  عباس  ابن  می بندند،  سفر  رحل 
برگردد،  و  برود  آن  به  که  هر کسی  می گویند:  عنهما 
دوباره اشتیاق برگشت به سوی این خانه در دلش موج 
چنین  ابراهیمی  دعای  از  تعالی  خدای  چون  می زند، 
دلهای  که  کن  چنان  پس  ترجمه:   می کنند:  حکایت 
متوّجه  خانه ات(  زیارت  )برای  مردمان  از  گروهی 
)فخررازی،  37[؛  ]إبراهیم:  بورزند.«  عشق  و  گردند 

مفاتیح الغیب، ج4 ص42(         ص4

حج عبادت جهان شمول

افغانستان، ســرزمینی است که بیشتر 
از چهل ســال در میــان آتش و باروت 
قــرار داشــته و راکت هــای مخرب و  
عمیق  زخم های  بنیان برانداز  بمب های 
و خونینــی را در پیکــر نحیفش، وارد 

کرده است.
 نیــاز به تداوی و 

ً
این زخم هــا عمیقا

مرهم گذاری دارد و فرزندان این میهن 
بایــد برای التیام بخشــدن این زخم ها 
تاش کنند و حــق فرزندی حود را در 

قبال  مادروطن ادا نمایند. 
انقاب  افغانستان درچهل سال  ملت 
و بــه ویژه در بیســت ســال اشــغال 
افغانستان، توســط امریکا و غامانش 
زجــر و زحمــت فراوانــی دیدنــد و 

بی صبرانه منتظر فتح و پیروزی بودند.
بــه برکت  بزرگ،  به نصرت خــدای 
خون شــهدا و دعای ملت مســلمان، 
فتح عظیمی نصیب افغانستان گردید و 
حکومت ناب اسامی در این سرزمین 

تسلط یافت. 
امــا توقع ملت از نظام اســامی این 
اســت که درد ملک و ملــت را درمان 
کنند و بر زخم خونین این کشور مرهم 

بگذارند.
مســئولین حکومتی مکلف استند که 
گریبان مظلومان  از  را  دســت ظالمان 
دور کننــد و عدالت اجتماعی را تٲمین 
نماینــد، تعصب وتبعیــض را از میان 
بردارند و تمام خواســته های مشــروع 

ملت را برآورده سازند.
و همچنــان برای آبادی و شــکوفایی 

کشــور کمر همت ببندنــد و از نیروی 
جــوان و تجــارب بــزرگان و از دانش 
متخصصین به طور گســترده، استفاده 

معقول و منطقی نمایند.
واضح اســت، آنانی که آزادی را با 
را  آبادی  می توانند  بزننــد،  رقم  خون 
نیز بــا عرق خود به ارمغــان بیاورند 
و ملــک و ملت را به رفاه و آســایش 

نند. برسا
موضــوع دیگــری را که بایــد یادآور 
شد این اســت که؛ زمینه ی کار نسبت 
به گذشته بهتر مســاعد گردیده است، 
چون در گذشــته آمار فساد در ادارات 
بی حد باال بود و واسطه بازی و در نظر 
نگرفتن شایسته ســاالری زیر صفر قرار 

داشت.

با پیــروزی امــارت اســامی گلیم 
فساد، واســطه بازی و دیگر امور منفی 
جمع شد و حاال مسئولین و کارمندان 
می توانند نسبت به گذشته با دست باز 
کار کنند و بــا خاطر آرام برای آبادی و 

شکوفایی کشور تاش بورزند.
این امــر در آبادی و پیشــرفت نقش 
مهمــی دارد و میتواند برای شــکوه و 

شکوفایی کشور مثمر واقع شود.
اهمیت  حایــز  نیز  دیگــری  موضوع 
اســت که اســت؛مردم بایــد در قبال 
کشور و خانه ی مشترک خود، احساس 
مســئولیت کننــد و بــا حکومت خود 

همکار و همگام باشند.
در صورتی که ملــت، در فکر پاکی، 
آبادی و شــکوفایی ملک خود نباشند، 

هرگز نعمت آبادی و رفاه و آســایش به 
دست نمی آید و به قله های شامخ ترقی 

و پیشرفت نمی رسیم.
بنابراین بر ملت اســت کــه در کنار 
نظام خود به آبادی و شکوفایی بپردازند 
و افغانســتان را از حضیــض بربادی، 
تباهــی و ذلــت بلند نموده بــه بلندی 

عزت و عظمت شکوفایی برسانند.
وقتی که ملت کمر همت ببندند حقا 
کــه افغانســتان آباد می شــود و آفتاِب 
آینده ی بهتر و درخشــان طلوع خواهد 
کرد و افغانســتان، روزی به یک کشور 
خودکفا، متمول، مقتدر و اقتصادمندی 

مبدل خواهد شد.
به امید افغانســتان آباد، پیشرفته و 

متمدن.

بر زخم های خونین افغانستان
احمدشاه مرهم باید گذاشت!

حبیبی صالحی

دنیالگیو په کښینولو سره پسرلي بدرګه کړي 

لري  ځانګړني  ځانته  موسم  هر  کال  د 
پاره  له  پایښت  د  ژوند  د  انسانانو  د  او 
پکښي د الله)ج( په حکم او اراده داسي 
څه را زرغونیږي چې مځکي پرمخ ټول 
د  خو  کوي.  پورته  ګټه  ترینه  موجودات 
په  موسمونو  دنورو  چې  موسم  پسرلي 
زړه  او  زیاته  برخه  زرغونیدو  د  یې  پرتله 
کې  موسم  دي  په  ځکه  ده  راښکونکي 
دنباتاتو هغه برخه راشنه کیږي کوم چې 
او  په موسم کې رژیدلي  او ژمي  د مني 
یایې خپل شین والي له السه ورکړي وي. 
موسمونو  دنورو  موسم  دپسرلي  نوځکه 
څخه یې انسانان زیات خوښوي او په دي 
دسمسورتیا  چاپیریال  دخپل  کې  موسم 
چې  اچوي  الس  ته  څه  هغه  خاطر  په 
یې  څخه  رنګ  او  دخوند  ژوندانه  د 
په  چې  هېوادوال  ډیري  خوندواخلي. 
ته  پسرلي  باراني  وي  مصروف  کرکیله 
زیاته وي ځکه  او خوشحالي  لوالتیا  یې 
بولو  دخړو  ځمکو  د  خاوندان  دکرکیلي 

زرغونتیا  په  توکو  زراعتي  دمختلفو  او 
زیاتو  د  او  بولي  اړین  شتون  داوبو  کې 
ګڼي  یې  کولو المل  ترالسه  د  حاصاتو 
پاره ښه  له  دپسرلي موسم دمیوه لرونکو 
کې  موسم  دي  په  چې  ځکه  دي  زیري 
په  هغه غوټي راسپړل کیږي کومي چې 
میوه دانو پوري تړلي وي. دپسرلي موسم 
نه یوازي د انسانانو له پاره دخوښي وړدي 
بلکي ددي موسم په رارسیدو سره شاړي 
په  او  مومي  بدلون  دښتو  شنو  په  دښتي 
او رغونو کې شینلي راشنه کیږي  غرونو 
ځکه  ته  راتګ  دپسرلي  مالداران  ډیري 
خوشحالیږي چې دښتو او غرونو په شنه 
کیدو سره یې درمو د څړځایونه زیاتیږي 
او دمالونو په مړښت یې په شمیر کې هم 
پسرلي  سږني  کیږي  ته  رامنځ  زیاتوالي 
څخه به هېوادوال ځکه خوندواخلي چې 
دیوي خوا پکښي داوږښت کچه ډیره او 
سره  راتګ  په  ثبات  او  سولي  خوا  دبلي 
هېوادوال کولي شي دهېواد دهر ګوټ نه 

دچکر په خاطر سفر وکړي. همدا اوس 
په زیاتو والیتونو کې دپسرلي دبدرګه کید 
کښینولو  په  دنیالګیو  هېوادوال  امله  له 
بوخت دي او بڼ لرونکي دخپلو نیالګیو 
پاملرنه  ته  څه  هغه  کې  سمبالښت  په 
کوي چې د زیات حاصل المل وګرځي 
پوهیږو چې ناوړه جګړي دهېواد په زیاتو 
ترمیم  د  کاریزونو  او  دویالو  برخوکې 
دلوي  خو  وه  کړي  ډب  مخه  پاکیدو  او 
دسولي  رحمت  او  فضل  په  خداي)ج( 
ډاډمن  هېوادوال  سره  غوړیدو  په  دلمن 
به  ویجاړي  وراني  دهېواد  چې  شوي 
بیاورغاول شي او هغه ویالي او کاریزونه 
ورغاول  نه  راهیسي  کلونو  دکلونو  چې 
شوي وبه رغاول شي او شاړي مځکي به 
یوځل بیا دکرکیلي له پاره تیاري ومومي. 
مسؤلین  امارت  اسامي  د  اوس  همدا 
په مرکز او والیتونو کې دهېوادوالو سره د 
کرکیلی دستونزو په رغاونه کې په صاح 
له  دبزګرانو  ترڅو  دي  بوخت  مشورو  او 

چې  کړي  ته  رامنځ  آسانتیاوي  هغه  پاره 
دخوراکي توکو د زیاتوالي وړوګرځي. 

په ډیرو والیتونو کې دهېواد دسرسبزي په 
چې  ده  تمه  شوي  ویشل  نیالګي  خاطر 
ته  رامنځ  د  فضا  ییزي  دسوله  هېوادوال 
کیدو له امله په خپل چاپیریال کې یوه ونه 
دځان له پاره اوبله دهېواد دسمسورتیا له 
پاره کښینوي ځکه دونو کښینول او راشنه 
مستقیمه  سره  برخي  روغتیایې  د  کیدل 
المل  دتولید  کسیجن  آ د  او  لري  اړیکه 
ګرځي. ښه به وي چې هېوادوال د نیالګیو 
او  دساتني  دنیالګیو  ترڅنګ  دکښینولو 
څارني په برخه کې ځانونه نانګاره نه کړي 
ترڅو دکښینول شویو نیالګیو دسمبالښت 
له امله مو چاپیریال سمسورتیا پیدا کړي او 
دیوه ښکلي او زرغون هېواد دښي هوا څخه 
برخمن شو. یوشمیر هېوادوال چې کله کله 
دنورو هېوادو دسمسورتیا په هکله خبري 
کوي هغوي لیدلي چې اوسیدونکي یې 
په  دهېواد  امله  له  میني  ځانګړي  دیوي 
سمسورتیا او زرغونتیا کې برخه اخلي نو 
له  هېواد  زرغون  او  شین  چې  وکړه  هڅه 
پاره مټی راونغاړو او شاړي دښتي په باغونو 
پاک  او  ښکلي  دیوه  چې  ومومي  بدلون 
هېواد په تمه یاستو باید هیواد په پاکوالي 
او سمسورتیا کې برخه واخلو او دخداي 
او  منظرو  شویو  راکړل  د  څخه  )ج( 
ګټه  تري  برخه کې  درو سیاحتي  ښکلو 
پورته کړو ترڅو دیوي خوا په اقتصادي 
اړخ مثبته اغیزه وکړي او دبلي خوا په کور 
ساعت  او  دهوسایني  دهېوادوالو  دننه 
تیري المل وګرځي باوري یو چې په دي 
پاملرنه  ځانګړي  مسؤلین  به  کې  برخه 
کې  لټون  په  الرو  دهغو  او  راوګرځوي 
نه کړي کومي چې دیوه  به هڅي دریغ 

سمسور هېواد له پاره اړیني دي. 

متین
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والیت لغمان:
قلعه سراج: دژی تاریخی که در جنوب استان لغمان قرار 
دارد این قلعه توسط امیر حبیب الله خان در سال ۱۲۸۷ هه 
ش ساخته شده و در اثر جنگ های داخلی قسمت زیادی 

از آن تخریب گردیده و در سال ۱۳۹۶ بازسازی شد.
والیت فراه:

 ۵ در  ساله  هزار  دو  قدامتی  با  کهن  میراثی  قلعه:  کافر 
کیلومتری شهر والیت فراه بر فراز کوهی مرتفع آثاری از 
یک بنای تاریخی دیده می شود که آن را کافر قلعه می نامند. 
با گچ ساخته  این قلعه از سنگ و آجر همراه  حصارهای 
شده است. بر اساس روایت شاهنامه فردوسی، این بنای 
متعلق  سیستان  قلعه های  بزرگترین  از  روزگاری  شکوه  با 
به پهلوان سرزمین فراداتا )فراه( کک کهزاد بوده است. در 
بر  او  که  است  آمده  کهزاد  کک  درباره  فردوسی  شاهنامه 
فراز کوهی در قلعه ای می زیسته و هزار سپاهی در خدمت 
داشته است. یکی از شگفتی های این قلعه، وجود چاهی 
برخی  است.  متر  ده  حدود  عمقی  و  لغزنده  دیوارهای  با 
معتقدند که از آن به حیث زندان استفاده می شده است. 
گردشگران داخلی زیادی برای دیدن این بنای تاریخی به 

فراه سفر می کنند.
گان   + سمن  از  ترکیبی  سمنگان،  نام  سمنگان:   والیت 

ترکیب  حافظ  که  هست  گل  همان   
ً
ظاهرا سمن  هست، 

مناطقی  در  گان  پسوند  و  کرده  استفاده  رو  بویان  سمن 
مانند گلپایگان یا حتی شهر گوگان در آذربایجان استفاده 
شده است، پس سمنگان به نظر می رسد شهر یا محل گل 
به  مایل  زردگونه  گل های  همان  سمن  پس  باشد.  سمن 
قهوه ای خوشبو و معطر می باشد که آهو آنرا زیاد دوست 
دارد، این گل در دشت ها و مراتع سمنگان زیاد می روید. 
یا  سمن  اسب  دارای  و  گلزار  منطقه  سمنگان  معنی  پس 
و  سمنگان  والیت  قدامت  می باشد.  گونه  زرد  اسب های 
شناسایی تاریخ آن به دوره آروس بطلیموس مرتبط است. 
او که یکی از فرماندهان اسکندر بود، مقر فرمانروایی اش 
در شهر سمنگان قرار داشت. سمنگان در ساحل رودخانه 
خلم، که جنوب شرقی زری اسپه می شود، موقعیت داشت. 
پسان تر این دژ توسط ایوکراتید، پادشاه یونانی بلخ وسعت 
یافت. ویرانه های یافت شده در اینجا از تاریخ کهن والیت 
سمنگان خبر می دهد. پس از بنیانگذاری، این شهر به نام 
ادریسی معروف گردید و وسعت آن به بزرگی شهر خلم 

بود.
محسوب  سمنگان  کهن  تاریخی  هویت  رستم،  تخت 
می شود. والیت سمنگان مانند بسیاری از مناطق شمال 
از  سمنگان  است؛  تاریخی  دراز  پیشینه  دارای  افغانستان 
آن جهت نیز شهرت دارد که داستان آمدن رستم، پهلوان 
سمنگان  شاه  دختر  »تهمینه«  با  وی  ازدواج  و  افسانه ای 
اثر  در  ویژه ای  زیبایی  با  سهراب،  آمدن  بدنیا  درنتیجه  و 
یافته  بازتاب  فردوسی  نامه  شاه  ماندگار  و  حماسی  بزرگ 
است. تخت رستم که به عنوان بزرگترین مکان تاریخی در 
از همین زاویه شهرت وسیع  به حساب می آید،  سمنگان 
یافته و ساالنه شمار زیادی از مردم و گردشگران خارجی به 
دیدن این مکان تاریخی و جالب می آیند. تخت رستم در 
یک بلندی قرار گرفته و از این بلندی تماشای شهر ایبک 

منظره دلپذیر وخوشایندی را ترسیم می نماید.
این تخت عظیم سنگی با قدمت حدود ۳۵۰۰ سال، یکی 
از مهم ترین بنا های به جا مانده از دوره ی بوداییان است. در 
اطراف تخت رستم، غار ها و اتاق های متعددی وجود دارد. 
بوداییان از این اتاق ها به عنوان معبد یا بت خانه استفاده 
این مکان نگه داشته  می کردند. آن ها بت های خود را در 
و به عبادت آن ها می پرداختند. این تخت همچنین دارای 
حفره هایی برای نگه داری و مخفی کردن اشیای گران بها و 
مسکوکات آن زمان بوده است. تخت رستم و غار های آن 
که مربوط به دوره بودایی است. همچنین از جمله دریا ها 
و بند های معروف این والیت می توان به دریای تاشقرغان، 

به عنوان بزرگ ترین منابع آبی والیت سمنگان اشاره کرد.
ادامه دارد

توانا

حکمت

عالم  درهای  تمام  هنگامی که  بلی! 
می شود،  بسته  انسان  روی  به  اسباب 
هر  از  و  می رسد  استخوان  به  کارد 
ذاتی  می گردد،  مضطر  و  درمانده  نظر 
و  بگشاید،  را  مشکات  قفل  می تواند 
امید  نور  سازد،  برطرف  را  ها  بن بست 
به  را  درهای رحمت  و  بپاشد  دل ها  در 
رویش بگشاید که او ذات واحد و قادر 

است.
یک  به عنوان  واقعیت  این  که  آنجا  از 
همه  جان  درون  در  فطری  احساس 
انسان هاست، برخی از غیر مسلمان نیز 
به هنگامی که در میان امواج خروشان 
معبودهای  تمام  می شوند،  گرفتار  دریا 
دامن  به  دست  کرده،  فراموش  را  خود 
که  همان گونه  می زنند؛  الله)ج(  لطف 
هنگامی  ترجمه:  می گوید:  کریم  قرآن 
را  خدا  می شوند،  کشتی  سوار  که 
را  پرستش  درحالی که  می خوانند؛ 

مخصوص او می دانند.
استغاثه مضطّر، زمینه ساز رفع گرفتاری 

است:
را  مضطر  دعای  که  کسی  یا  ترجمه: 
برطرف  را  گرفتاری  و  می کند  اجابت 
قرار  زمین  خلیفه  را  شما  و  می سازد، 
خداست؟!  با  معبودی  آیا  می دهد؛ 

ید!«. کم تر متذکر می شو
چون  مضطر  دعای  اینکه  توضیح 
می شود  اجابت   

ً
قطعا است،  صادقانه 

)امن یجیب المضطر اذادعاه و یکشف 
السوء(

را  او  که  وقتی  مضطر  اجابت  )از  مراد 

خداوند)ج(  که  است  این  بخواند( 
و  مستجاب  را  دعاکنندگان  دعای 
قید  اگر  و  بر می آورد،  را  شان  حوایج 
این است  برای  آورد  بین  را در  اضطرار 
از  داعی  دعای  اضطرار،  حال  در  که 
گزاف  دیگر  و  است  برخوردار  حقیقت 
بیچاره  آدمی  تا  چون  نیست؛  بیهوده  و 
و درمانده نشود، دعاهایش آن واقعیت 
و حقیقت را که در حال اضطرار واجد 
است، ندارد، و این خیلی روشن است.

این  آن  و  آورده  دعا  برای  دیگری  قید 
وقتی   - دعاه  )اذا  فرموده:  که  است 
است  آن  برای  این  و  بخواند(،  را  او 

را  دعا  وقتی  وند)ج(  خدا  بفهماند  که 
راستی  به  داعی،  که  می کند  مستجاب 
به  رو  دعا  در  اینکه  نه  بخواند،  را  او 
اسباب  به  دل  و  کند  خداوند)ج( 
ظاهری داشته باشد و این وقتی صورت 
اسباب  همه  از  داعی  امید  که  می گیرد 
بداند  یعنی  باشد؛  شده  قطع  ظاهری 
که دیگر هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند 
است  وقت  آن  بگشاید،  کارش  از  گره 
که دست و دلش با هم متوجه خداوند 
صورت  این  غیر  در  و  می شود  متعال 
خداوند  غیر  گفتیم  که  همان طوری 

متعال را می خواند.

یعنی  بود،  صادقانه  دعا  اگر  پس 
در  بس،  و  بود  خدا  فقط  شده  خوانده 
می کند  اجابتش  خدا  صورتی  چنین 
را،  کرده  مضطرش  او   که  گرفتاریی  و 
برطرف می سازد، هم چنان که در جای 
لکم(  استجب  )ادعونی  فرموده:  دیگر 
ماحظه  به طوری که  آیه  این  در  که 
دعا  برای  قیدی  هیچ  می فرمایید 
مرا  دعا  در  فرموده  اینکه  جز  نیاورده 
فرموده:  دیگر  جای  در  باز  بخوانید. 
این  تنها  می بینید  به طوری که  ترجمه: 
را  او  فقط  دعا  در  که  آورده  را  شرط 

بخوانند.

خدای بزرگ
 فریاد مضطر و درمانده را زود اجابت می کند

اسالم؛ بستر گرم آمش برای بشر است

پیروانش  به  که  است  دینی  اسالم 
و  می بخشد  عظمت  و  عزت 
را نصیب شان  بزرگی  سعادت های 

می گرداند.
یکی ازاین سعادت ها و نیکبختی ها 
تطبیق  و  حدوداهلل  شدن  جاری 
که  است  محمدی  ناب  شریعت 
و  دارد  پی  در  را  آرامش  و  امنیت 
باعث پیشرفت، آبادانی و شکوفایی 

سرزمین ها می گردد.
در سرزمین هایی که حدوداهلل جاری 
واقعی اش  شکل  به  الهی  احکام  و 
امنیت  نعمت  از  مردم  باشد،  ناقذ 
از  همچنان  و  می شوند  برخوردار 
کیف  و  می چشند  آزادی  عسل 

می کنند.
در سرزمین های اسالمی که حدوداهلل 

آمینت  از عدم  مردم  نیست،  جاری 
و آزادی رنج می برند و همیشه بار 
به  را  ابرقدرت ها  غالمی  سنگین 
شان  سرنوشت  و  می کشند  دوش 
رقم  سیاه  جهان،  مستکبران  نیز  را 

می زنند.
ملت افغانستان، بندگان الهی استند و 
وابسته ی هیچ کشوری نیستند و شب  
آرامش  و  آزادی  نعمت  از  روز  و 
لذت می برند و در سایه ی سعادت 
دستورات الهی و شریعت محمدی 

)ص( زندگی می کنند.
اما یک عده کشورهای شکست خورده 
این آرامش و آزادی  از  و عقده مند 
قوانین  نافذشدن  از  و  می برند  رنج 
ضامن  که  شریعت  تطبیق  و  الهی 
اظهار  است،   بزرگی  سعادت های 

ناراحتی می کنند.
افغانستان  بزرگ  و  مجاهد  ملت 
حالی که  در  را  اظهارات  این گونه 
غیرمسئوالنه می دانند و مغرضانه و 

به زیان افغانستان نیز می دانند.
مدت های  افغانستان،  ملت  چون 
اجرای  نبود  خالی  در  زیادی 
حدوداهلل زندگی پرمشقتی را به سر 
بردند و لغو تطبیق قوانین الهی باعث 
دزدی،  چپاولگری،  جنگ،  کشتار، 
فساد و فتنه های بزرگی در افغانستان 

گردیده بود.
اگر  استند  مطمین  افغانستان،  ملت 
قوانین الهی و شریعت ناب محمدی، 
در این سرزمین جاری شود، امنیت 
بیشتر از پیش افغانستان را در آغوش 
می کشد و دست هرگونه بدامنی و 

شرارت قطع می شود.
از  افغانستان  مجاهد  ملت  چون 
قبلی،  امارت  در  حدوداهلل  تطیبق 
خاطرات شیرین دارند و آن عصر را 
در تاریخ افغانستان، عصر آرام بخش، 

فسادشکن و طالیی می دانند.
باز هم  به جهانیان،  افغانستان  ملت 
ناحیه ی  از  که  می دهند  اطمینان 
و  تشویش  هیچ گونه  افغانستان 
بگذارند  و  باشند  نداشته  هراسی 
از مزایا و  این ملت زجرکشیده  که 
اسالم  مقدس  دین  قوانین  نعمت 
امن،  از  ببرند و زندگی مملو  لذت 
آرامش، آزادی و آبادی را در حیات 

خویش تجربه نمایند.
گرمِ  آغوش  و  امن  خانه ی  اسالم 
انسان  را  آرامش برای بشر است و 
و  نویدبخش  پربرکت،  زندگی  به 
نشاط مند می رساند و سعادِت ابدی 

انسان ها را تضمین می نماید.
تطبیق  و  اسالم  از  کسانی  تنها 
وظیفه ی  که  می ترسند  شریعت 
و  فساد  چپاول،  غارت،  قتل،  شان 

استفاده جویی است. 
ترسیدن  و  اسالم  از  هراسیدن 
معنای  به  الهی،  قوانین  تطبیق  از 
انسان  و  است  جنایت  و  جهالت 
از  و  محروم  سعادت  ها  از  را 
آرامش جسمی و روحی بی نصیب 

می گرداند.
بنابراین باید تمام بشر در آغوش امن 
زندگی  و  بگیرند  قرار  عزیز  اسالم 
نویدبخش، سرشار از امید، آرامش، 
سعادت، رفاه و دستاوردها را تجربه 

نمایند.

مکان های تاریخی نماد 
و هویت ملی ما است

تهیه کننده: نجیب  قسمت سوم



فعالیت نمایندگی ...
یا گســترش میدهند به نفع جهت ها اســت و 
افغانستان هم نفع می برد وســازمان ها و جهان 

هم؛ چون افهام و تفهیم به وجود می آید«.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد  روز 
پنجشــنبه با پانزده رأی موافق، ماموریت یوناما 
را تمدید کرد. اعضای این شــورا روز گذشته دو 

قطعنامه را تصویب کردند.
 تمدیــد ماموریت یوناما تا یک ســال آینده در 
افغانســتان و ایجاد تیم نظارتی برای ارائه توصیه 
بــه جامعه جهانی به هدف یــک رویکرد واحد 
دربارهی افغانســتان از فیصله های نشست روز 

گذشته بودند.
در این نشست، نمایندگان شماری از کشور از 
جمله امریکا، چیــن و بریتانیا بر رعایت حقوق 

زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیدند. 
رابرت وود، نماینــده ایاالت متحده امریکا در 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد گفته است: 
»ایاالت متحده از یوناما و ماموریت آن حمایت 
کامــل میکند و مــا افتخار حمایــت از تمدید 
یک ســاله ماموریت یوناما را داریم. کار حیاتی 
یونامــا برای صلــح و ثبات که همــه ی ما بر آن 
توافق داریم، برای افغانستان و جهان خیلی مهم 
اســت. با تمدید ماموریت یوناما، سازمان ملل 
این فرصت را خواهد داشــت تا کار خود را برای 
بازگرداندن توانایی افغانها برای استفاده از حقوق 
بشــر، به ویژه حقوق زنــان و دختران و اعضای 

جوامع اقلیتها، ادامه دهد.«
نماینــده چین در این نشســت گفته اســت: 
»جامعه جهانی باید یک جا کار کند تا آن کشور 
را در راستای دستیابی به صلح، ثبات، پیشرفت و 
رفاه کمک کند. همچنان باید به زودترین فرصت 
مردم افغانســتان برای غلبه به چالش های کنونی 

حمایت شوند تا یک آینده بهتر ایجاد شود.«
نصیــر احمــد فایــق، سرپرســت نمایندگی 
افغانستان در ســازمان ملل متحد، گفته است: 
»امیدوار هســتیم کــه در ماه های آینده شــاهد 
پیشــرفت های دوامدار و متــوازن در تمام ابعاد 
ماموریت ملل متحد به ویژه در ســه عرصه ذیل 
باشــیم؛ گفتمان سیاســی که منجر به آغاز یک 
روند سیاسی معنیدار جهت ایجاد ساختار فراگیر 
و مشــروع شــود. رســیدگی به وضعیت ناگوار 
حقوق بشــر به ویژه زنان و دختران و رسیدگی به 

نیازهای بشری مردم ما.«
آنا اوســتیوانا، نماینده روسیه در شورای امنیت 
ســازمان ملــل متحد، گفته اســت: »مــا باور 
داریم که حمایت قاطع شــورای امنیت در مورد 
ماموریت ســازمان ملل به مردم افغانستان پیام 
تعهد جامعه جهانی را در رابطه به دســتیابی به 
صلح و ثبات، در این کشوری که از سال ها رنج 

کشیده، خواهد رساند.«
ماموریت یوناما تا هفدهم مارچ ســال ۲۰۲۴ 

میادی در افغانستان تمدید شده است
حکم انفکاک پسران مسئولین ...

 خود داری نمایند. 
ً
جدا

در حکم مذکوردســتور داده شــده اســت که 
مسئوالن تمام ادارات امارتی در صورتی که یک 
یا چند پســر خود را در ادارهء زیر چتر شان مقرر 
نموده باشند، پس از اباغ این حکم، پسران آنها 
منفک هستند و در عوض شان باید افراد دیگری 

را بگمارند .
د هېواد خارجه وزیر په کابل ...

 ډاډ څرګند کړ، چې ایران له افغانســتان سره ال 
زیاتو همکاریو ته ژمن دی.

مــي زیاته کړه، چــې هېواد یــې چمتو دی، 
ُ
ق

افغاني محصوالت او میوې په ښه قیمت وپېري 
او د کرنې د ودې په برخه کې له افغان بزګرو سره 

هر اړخیزې همکارۍ ترسره کړي.
د یادونــې وړ ده، چې په دغــه کتنه همداراز د 
ګڼو سیمیزو مســایلو او روانو جریاناتو سربېره د 
ســوداګرۍ په وده او اورګاډي د پټلیو دغځولو په 

کار کې د چټکتیا په اړه تفصلي خبرې وشوې.
امریکا دهها تن از کودکان ...

 تصمیم اخیر کنگره، تنها حق اقامت دو ســاله 
در امریکا را دارند که تا شــش ماه دیگر به پایان 

میرسد.
 وزارت خارجه روسیه با انتقاد از سیاست دولت 
امریکا در قبال افغانســتان یعنی تحریم، مسدود 
کــردن ذخایر ملــی، تهدید به قطــع کمکهای 
بشردوســتانه بینالمللی، تأکید بر رعایت دقیق 
حقوق بشر مطابق مدل غربی را باجگیری آشکار 

واشنگتن از کابل خواند.
نرخ تورم در کشور ...

او همچنیــن به افزایش صادرات اشــاره کرد و 
گفت که در یک ســال گذشته افغانستان افزایش 
بیپیشینه در صادرات داشــته و بانک جهانی نیز 
شکست رکورد بیســابقه را تایید کرده است.  پبه 

گفته نظری، افغانســتان در ســال جــاری 1.9 
میلیارد دالر صادرات داشته است که بیشتر اقام 
صادراتی آن به هند و پاکستان صادر شده است.

نظری در قســمت دیگر سخنان خود گفت که 
امارت اســامی در ُبعد جمع آوری مالیات نیز 
موفق بوده و شفافیت و نظارت را جایگزین فساد 

کرده است.
او افزود که تعرفهها در گمرکات نیز به صورت 
شــفاف جمع آوری شــده و عواید زیادی را به 

خزانه دولت واریز کرده است.
ثبت تیلفون های همراه ...

به خاطــر امنیت و جلوگیــری از جرایم گرفته 
شده است.

گاه امــور امنیتی در   ســمیع اللــه نــادری، آ
مصاحبه با آوا گفت که راجستر تیلفونهای همراه 
از سوی حکومت در کاهش جرایم جنایی کمک 
می کند، زیرا عدم راجستر تیلفون ها سبب شده 
اســت که ســارقین بدون ترس و هراس تیلفون 
شــهروندان را بدزدند و در بعضی مواقع دزدان 
بخاطر یک تیلفون صاحب آن را به قتل برسانند. 
 بر اساس گفته های او با ثبت تیلفون های همراه 
نه تنها جلو سرقت موبایل ها گرفته میشود، بلکه 

در ردیابی تروریستان نیز کمک بسیار میکند.
 او ابراز داشــت: برای جلوگیــری از جرایم و 
شناســایی تروریســتان نیاز اســت که مقامات 
حکومت، فروش تیلفون های ثبت نشــده را در 

کشور ممنوع اعام کنند. 
گاه امنیتی خاطرنشــان کرد که به وجود    این آ
آمدن سیســتم ثبــت تیلفون های گمشــده یا به 
سرقترفته، به نیروهای امنیتی کمک میکند، تا آن 

را به آسانی ردیابی و پیدا کنند.
 در همین حال، قیوم احمدی، باشــنده ناحیه 
ســوم شــهر کابل نیز گفت که ثبت تیلفونهای 
همراه یک مکانیزم خوب برای جلوگیری سرقت 

از این وسایل و ردیابی مجرمین میباشد. 
 او افزود که ثبــت تلفون های همراه در ردیابی 
در تمام کشــورها به ویژه در کشــورهای ایران، 
پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه در جهت 
جلوگیری جرایم کاربرد بســیار خوبی داشــته 

است. 
 احمدی، عاوه کرد که با اجرایی شــدن ثبت 
تیلفون های همراه دیگر تیلفون های دزدی شــده 
در داخل افغانستان قابل استفاده نبوده و سرقت 
این وسایل، برای سارقین، سودآور نخواهد بود. 

 قابل یادآوری اســت که عدم ثبت تیلفونهای 
همراه، کســب و کار پررونقی بــرای دزدان بوده 

است.
اسالمي امارت د رسنیو ...

 او باقیاتو د ورکړې په موخه د یوې میاشتې موده 
۳ کلونو ته غځول شوې ده.

ســرچینې زیاته کړې، چې امنیتي ارګانونه شپه 
ورځ هڅې کوي، چې د رسنیو او خبریاالنو لپاره 
خوندي او ډاډمن چاپېریال رامنځته او د احتمالي 

امنیتي پېښو مخنیوی وکړي.
د اطاعاتو او کلتــور وزارت ویاند همدارنګه 
خبــر ورکړی، چــې د یوې نوې جوړې شــوې 
ستراتېژۍ له مخې به په را روان کال کې د رسنیو 

ستونزې تر ډېره بریده حل شي.
نوموړي یو ځل بیا په ټولو رسنیو غږ کړی، چې 
نړیوالو ته د افغانستان ریښــتینی انځور وړاندې 
کړي او د راپورونو په چمتو کولو کې له پوره غور 

او دقت څخه کار واخلي.
سرچینې ډاډ ورکړی، چې له امنیتي ادارو سره 
هم د رسنیو او خبریاالنو د ستونزو د حل په موخه 

هوکړه شوې چې ډېر ژر به رسنیزه شي.
د یادونې وړ ده، چې له څو کلونو راهیســې د 
کب ۲۷مه په هېواد کې د خبریال د ملي ورځې 

په توګه نمانځل کېږي.
یسه مخفیگاه داعش ...

انجام شده است.
به گفتۀ وی، در این عملیات شــمار زیادی از 
افراد داعش کشته شدند و مقدار زیادی از ساح 
و مهمات این گروه به تصــرف نیروهای امنیتی 

درآمده است.
مجاهد افزوده کــه در این عملیــات یکی از 
سربازان نیروهای امنیتی نیز زخم برداشته است.

وی مشــخص نکرده که به چه تعداد اعضای 
گروه داعش در این عملیات کشته شده اند.
گفتگوی افغانستان و ایران ...

وزارت صنعت و تجارت در خبرنامه نگاشــته 
اســت که در این دیدار دو طــرف روی افزایش 
ترانزیت و تجارت تعادلی با سهولت های بیشتر 
و خدمات بهتر، افزایش مدت ویزای تجارتی از 
سوی جمهوری اسامی ایران، کاهش هزینه های 
ترانزیتــی، افزایش تــردد موترهــای باربری در 
مرزها، تفاهم قرنطینه یی و مشــکات تعامات 
بانکی صحبت کرده و بر پیشــنهادها و راه های 

حل بابت روابط بهتر اقتصادی، تعرفه ترجیحی 
برای محصوالت افغانی و افزایش ساعات کاری 

در بنادر بحث و گفتگو کردند.
از ســویی هم، سرپرســت وزارت صنعت و 
تجارت کشــور، در رابطه به ایجاد دهلیز خاص 
بــرای اموال ترانزیتی از خاک دو کشــور جهت 
ســهولت و کاهــش قیمت در امــوال صحبت 
کرده و از ســرمایه گذاران ایرانی خواســته است 
که در ســکتور زراعــت و مالداری افغانســتان 

سرمایه گذاری کنند.
در اخیــر، روی توافقنامه تجارتــی و ترانزیتی 
جدید میان افغانســتان و ایــران، بحث صورت 

گرفته است.
به نیازمندان دوردستترین ...

 نیازمنــدان و نیازها و خواســتهای این وزارت 
صحبت کرد.

وی افزوده است که این وزارت ، یک ارگان غیر 
سیاسی است و برای مستحقان و متضرران کمک 

میکند.
وی با اشاره به مشــکات باشندگان ولسوالی 
واخان بدخشــان به نســبت شــیوع بیماریهای 
گوناگون، بیماری های روانی و نبود مراکز صحی 

در آن منطقه،
بیان داشــت: اولویت ما رسیدگی به نیازمندان 
در دور دســت ترین نقاط کشــور اســت که از 
برخوردار  خــوب  زندگی  امکانــات  هیچگونه 

نیستند.
در همینحــال، فرانســس گفته اســت که این 
مؤسســه در بخشــهای کمکهــای غذایــی و 
ارتقــای ظرفیت،  برای متضررین،  مســاعدت 
آموزش و فعالیت های بشردوستانه فعالیت دارد. 
وی افزوده است که دفتر مجادله با گرسنگی آماده 
است که در بخش کمک رسانی برای متضررین، 
رسیدگی به مشکات باشندگان واخان و بخش 

ها با این وزارت همکاری کند.
سازمان ملل متحد و ...

 تاکید میورزد. 
این خواســت ها پس از نگرانی هــا از احتمال 
افزایش خشکســالی ها در افغانســتان، صورت 

میگیرد.
میرویــس حاجی زاده، معاون اتــاق زراعت و 
مالداری، گفت: »جامعه جهانی و سایر کشورها 
در شــرایط فعلی باید به افغانســتان کمک کنند 
و حکومت امارت اسامی مســئولیت دارد که 
گندم را در ذخایر ســتراتیژیک داشــته باشــد تا 
خدا نخواسته ما با قحطی و خشکسالی روبه رو 

نشویم.«
گاه مســایل اقتصادی،  قطب الدین یعقوبی، آ
به طلوع نیوز گفت: »افغانستان ساالنه در حدود 
ن گندم نیاز 

ُ
شش اعشاریه هشت میلیون متریک ت

ن 
ُ
 پنج میلیون متریک ت

ً
دارد که خوشبختانه تقریبا

آن از منابع داخلی تامین میشــود و متباقی آن از 
منابع خارجی تامین میشود.«

از ســوی دیگر، مســئوالن در وزارت زراعت، 
آبیــاری و مالداری میگویند کــه این وزارت در 
نظــر دارد تا برای ذخایر ســتراتیژیک ۱۰۰ هزار 
ن گندم خریداری کنــد و این طرح را به کابینه 

ُ
ت

امارت اسامی پیشنهاد کرده است.
الدین مســتعین سخنگوی  به گفته ی مصباح 
وزارت زراعت، آبیــاری و مالداری، با تصویب 
بودجه ۱۴۰۲ خورشیدی، این مقدار گندم برای 
رسیدگی به حاالت اضطراری خریداری خواهد 

شد. 
آقای مستعین گفت: »وزارت زراعت به کابینه 
پیشنهاد کرده است که بودجه ی خریداری ۱۰۰ 
ــن گنــدم را بخاطر حــاالت اضطراری 

ُ
هزار ت

ن گندم 
ُ
اختصاص دهد تا این وزارت ۱۰۰ هزار ت

را خریداری کند. پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ 
خورشیدی معلوم خواهد شد که این مقدار گندم 

از کجا و چگونه خریداری شود.«
اتــاق زراعــت و مالــداری آمــار میدهد که 
افغانســتان باید در ذخایر ســتراتیژیک خود سه 
ن گندم داشته باشد تا هنگام خشکسالی 

ُ
میلیون ت

و در حاالت اضطــراری با چالش بزرگ روبه رو 
نشود.

دسترسی به اطالعات و حل  ...
 بیســت و هفتم حــوت در افغانســتان با نام 
روز ملی خبرنگار مســمی شده است. درچنین 
روزی شــماری از خبرنگاران در غرب کشور از 
مشــکات مالی و عدم دسترســی به اطاعات 
شــاکی اســتند. آنان تاکید دارند که اگر به این 
مشکات رسیدگی نشود، فعالیت های رسانه یی 
روبه نابــودی خواهد رفــت. حبیب الله فوزی، 
یکی از خبرنــگاران بادغیس در صحبت با کلید 
مشــکل اقتصادی را از عمده ترین مشــکات   

خبرنگاران میخواند.
بــا  بادغیــس خبرنــگاران  میگویــد:»در  او 

اقتصادی مواجه اند. معاش ماهواری  مشکات 
که از رســانه ها دریافت میکنند، به دلیل افزایش 
بهای مواد اولیــه، نیازهای اولیــه خبرنگاران را 

برطرف کرده نمیتواند.«
وی همچنان عدم دسترسی به اطاعات دیگر 
مشکل اساســی خبرنگاران را عنوان کرد. به گفتۀ 
او اطاعات آن گونه که الزم باشــد، در دسترس 

خبرنگاران قرار نمیگیرد.
احمد فهیم فرجــام، یکی از خبرنگاران هرات 
میگوید که کار خبرنگاری در گذشته نیز مملو از 

مشکات بود.
“پس از روبرو شــدن رســانه ها با مشکات 
اقتصادی، بســیاری از خبرنگاران بیکار و خانه 
نشیشن شدند، شــماری هم به کارهای شاقه رو 

آوردهاند.”
همچنان بصیر سیاب، یکی از خبرنگاران فراه 
در صحبت با کلید عدم دسترسی به اطاعات را 
از اساســیترین مشکل خبرنگاران در این والیت 

شمرد.
این خبرنــگاران از نهادهای حامی رســانه ها 
میخواهند که بــرای رفع مشــکات اقتصادی 
رسانه ها و خبرنگاران، اقدامات جدی و عملی را 

رویدست بگیرند.
از ســویی هم مســئوالن نهاد حمایت کننده 
رسانه های آزاد)نی( در صحبت با کلید میگویند 
که این نهاد از روزملی خبرنگار درحالی تجلیل 
میکند که میزان خشــونت علیــه خبرنگاران در 

کشور افزایش یافت است.
محســن کریمی، مســئول این نهاد در حوزه 
غرب کشور میگوید:”باید در ادارات دولتی یک 
بخش مشخص مطبوعاتی وجود داشته باشد تا 
خبرنگاران بتوانند به راحتی به اطاعات دســت 
یابند. متاسفانه مشــکل دسترسی به اطاعات 

تااکنون وجود دارد.”
وی افزود که حق دسترســی بــه اطاعات در 
والیت هرات نسبت به والیات دیگر بهتر شده، 

اماکافی نیست.
اقتصادی و  خبرنــگاران درحالی مشــکات 
عدم دسترســی به اطاعات را از اساســیترین 
مشــکات شــان عنوان میکنند که مشــکات 
امنیتی نیز فعالیتهای خبرنگاری را دشــوار کرده 
است. چنانچه براساس بیانیه نهاد حمایت کننده 
رســانه های آزاد، در اثر رویداد اخیر که در بلخ 
به وقوع پیوست، دو خبرنگار شهید و 16 تن دیگر 

زخمی شدند.
روان کال پکتیا کې ۷۵۱ تنه  ...

پر وړانــدې د مبارزې مدیریت د ۱۴۰۱ کال په 
لړ کې ۳۰۳ قضیې کشف کړي، چې په تړاو یې 
۷۲۰ کســان د غا، قتل او اخاقي فساد په تور 
نیول شــوي او دوسیې یې تر بشــپړېدو وروسته 

عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې دي.
همدارنګــه د تروریــزم پر وړانــدې د مبارزې 
مدیریت ځواکونو د کشــفي راپورونو پر اساس 
۲۱۳ میلــه ســپکې او درنې وســلې، ۶۳ کړۍ 
بمونــه، ۲ زره ۲۳۶ فیره بېابېلــې ګولۍ او ۹۳ 
عدده شــاجورونه ترالسه او په تړاو یې ۳۱ کسان 

هم نیول شوي دي.
په همدې حال کې د نشــه یي توکو پر وړاندې 
د مبارزې مدیریت ۳۹ قضیې ثبت او په بېابېلو 
ولســوالیو کې د نشــه یي توکــو د تولید ۴ لویو 
الکول،  په ګــډون چرس، هیرویــن،  کارخونو 
ښیښــه او هغه توکي، چې د نشه یي توکو تولید 

کې ترې کار اخېستل کېده کشف او نیولي دي.
د یاد والیت د امنیتي مســوولینو د معلوماتو له 
مخــې؛ روان کال یې ۶۲۴ تنــه مجاهدینو ته د 
عســکرۍ، مخابرې، ګزمې او تاشۍ اصولو په 
برخو کې د روزنیزو زده کړو ســربېره ۵۰۰ موټر 
چلوونکو ته له ۱۵ ورځنیو زده کړو وروسته موټر 

چلولو اجازه لیکونه هم ورکړي دي.
تکمیل کار یک پروژه ...

که با بهره برداری این پروژه، زمینه آبیاری ۸۵۰ 
جریب زمین زراعتی فراهم شــده است و حدود 

سه هزار خانواده از مزایایی آن مستفید شدند.
مسئوالن ریاست زراعت ننگرهار، از باشندگان 
محل خواسته اند که در حفظ و مراقبت این پروژه 

توجه جدی کنند. 
90 درصد نواحی شهر هرات ...

که تاکنون ۹۰ درصد از نواحی پانزدگانه شهر 
هرات تنویر شده است.

 وی عاوه نمود: تطبیق این طرح، ۲۳ میلیون 
افغانی هزینه برداشــته که از ســوی    ریاســت 

شهرداری هرات پرداخته شده است.
 به گفتــه آقای آرمل، این طــرح ضمن ایجاد 
زیبایی در ســطح شهر و سهولت در رفت و آمد 
شهروندان، سبب کاهش واقعات ناامنی از جمله 

سرقت می شود.
 او همچنیــن، از جریان کار نصب چراغ های 

ترافیکی با سیستم پیشرفته در سطح شهر هرات 
خبر داد. 

 سخنگوی شهرداری هرات خاطرنشان ساخت 
که این پروژه دو میلیون افغانی هزینه برمی دارد 
و این چــراغ های ترافیکی در چهارراه های مهم 

شهر نصب خواهد شد.
 وی تاکید نمود که با نصب این چراغ ها نظم و 

مدیریت امور ترافیکی بهتر خواهد شد.
 در همین حال، شهروندان هرات از تطبیق این 
پروژه ها ابراز خرسندی نموده می گویند که طی 
یک سال گذشته، شهرداری هرات پروژه های با 

ارزشی را برای رفاه مردم تطبیق کرده است.
 آنان می گویند که پس از نام گذاری کوچه ها 
و نصــب پاک بر در خانه ها، نصب چراغ های 
نوری یکی دیگر از خدمات شایسته شهرداری به 

مردم هرات می باشد.
 این در حالی اســت که پیش از این شهروندان 
از تاریکی کوچه ها شکایت داشتند و سارقین نیز 
با استفاده از تاریکی شب، دست به اذیت و آزار 

عابرین و سرقت اموال آن ها می زدند.
حج عبادت ...

 د- قیام جهانشمولی در محوریت کعبه:
همچنان کعبه محور قیام جهانشمول است 
که همه مردم با توجه به حرمت ویژه ای کعبه 
در پرتو و محور آن قیام همگانی می کنند و 
زندگی دنیوی و اخروی شان را سروسامان 

می دهند. خدای متعال می فرماید: 
ترجمه: گردانید خدای تعالی کعبه )یعنی( 
بیت الحرام )خانه بزرگوار( را سبب قیام و 
انتظام امور )دنیوی و اخروی( مردم  قرار 

داده است .«) مائده: 97(
 ه- کعبه برای همگان:

یکی دیگر از ابعاد قرآنی کعبه این است که 
این خانه به طور مساوی برای همه مردم 
است، به ملت خاص یا به سرزمین خاص، 
انجام  به  عالم  همگان  ندارد،  اختصاص 
سزاوار  مساوی  گونه ی  به  حج  مناسک 

هستند، خدای متعال می فرماید:
ترجمه:  و از مسجد الحرام که )مّکه است 
از  اعم  مردمان،  همه  برای  را  آن  ما(  و 
کسانی که در آنجا زندگی می کنند و متوطن 
هستند و یا از نقاط دور دیگری بدان وارد 
می شوند، یکسان )حرم امن و امان و محّل 
داده ایم «.) حج:  قرار  مراسم حج و عمره( 

 )25
و  آزادی  که  است  عبادتی  برنامه ی  حج 
را  کننده  اشتراک  افراد  میان  کامل  تساوی 
به نمایش جهان می گذارد، در این مراسم 
بزرگ اسالمی، هیچ گونه امتیازی برای کسی 
وجود ندارد، همه از آزادی کامل برخوردار 
بوده و تمام افراد و قبائل و ملت ها و نژاد 
از  اگر  اند،  برادر  و  برابر  باهم  زبان ها،  و 
این درس مراسم حج استفاده خوب کرد، 
حس برتری جویی و تبعیض های نژادی و 
زبانی از میان ملت ها برداشته شده، احساس 
تمام  میان  در  برابری  و  برادری  و  اخوت 
مسلمانان جهان ایجاد می شود و همکاری 
ایجاد  بزرگ  قوت  گرفته  صورت  متقابل 
 38 ج  المسند،  حنبل،  بن  )احمد  خواهد. 

ص 474(
پیرامون  در  که  مسجدی  و  مکه  بنابراین، 
شده  نهاده  بنا  الحرام  مسجد  نام  به  کعبه 
قرار  برای همه مردم جهان یکسان  است، 
ببندند، حج  تا بدان رخت سفر  داده شده 
نیایش میان  نیایش کنند. در این حج و  و 
ساکنان مکه و دیگر زائران که از اطراف و 
اکناف جهان به آنجا می آیند، هیچ تفاوتی 
و  تفاوت  ایجاد  گونه  هر  ندارد.  وجود 
نگاه متفاوتانه در قبال مردم جهان، خالف 
آن  بنای  اهداف  و  کعبه  ایجاد  ای  روحیه 

است.
قانون دسترسی به اطالعات ...

 بیست وهفتم حوت که برابر است به »روز ملی 
خبرنگاران در افغانســتان« گفته است که قانون 
دسترســی به اطاعات ترتیب و برای تصویب و 
توشیح به دفتر رهبر امارت اسامی فرستاده شده 

است.
بــا این حال، شــماری از خبرنــگاران از عدم 
دسترســی بــه اطاعــات بــه موقع از ســوی 
ســخنگویان دولت و وضع محدویت ها انتقاد 
می کنند و هم چنان خواســتار پیگیری قضایای 

خشونت در برابر خبرنگاران استند.
می گوید:  خبرنــگار،  بارکــزی،  محب اللــه 
»خواهش ما از امارت اســامی این اســت که 
با عامان خشــونت در برابر خبرنگاران برخورد 

قانونی شود.«
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گل الرحمن طاهری

پوهنیار سمونمل بصیراحمد فیضی

 و زندگی
صحت

اما  خانــواده واحدی اســت جزئی 
اهمیت آن تا آنجاســت کــه در همه 
نظام  ترین  اصلــی  عنــوان  به  جوامع 
اجتماعی پذیرفته شــده اســت. تأثیر 
خانواده بر فرزنــدان بدون مقدمه و با 
سرعتی شگرف آغاز میشود و به همین 
دلیل است که مأموریت اصلی پروسه 
تربیت به آن مربوط می شود. مؤثرترین 
دیدگاهــا در مورد خانــواده از جانب 
نظریه هــای روانشناســی و یادگیری 
اجتماعی ارائه شــده است. نیاز های 
جســمانی کودک مانند نیــاز به آب، 
غذا و هوا میباشــد که خانواده مسئول 
مستقیم آن اســت. توجه کافی به این 
ُبعد از نیاز انسان باعث سامت جسم 
که مقدمــه ای برای شــکوفایی جنبه 
های مختلف رشــد اســت، می شود. 
آنچه قابل اهمیت اســت، اینست که 
چگونه خانواده  را بســتری مناســب 
و آمــاده جهــت تربیت هر چــه بهتر 
مفید  شهروندانی  که  سازیم  فرزندانی 

برای جامعه شوند. 
حقوق اطفال باالی والدین

در بــاره اینکــه چــرا پــدر و مادر 
مســؤلیت مواظبــت و تربیت طفل را 
بدوش دارنــد و به چه دلیــل در باره 
اند،  شــده  مکلف  آنــان  نگهــداری 
ارائه شــده اســت.  دالیــل گوناگون 

اند  این نظر  به  از دانشــمندان  پاره ای 
که مســؤلیت والدین و حــق فرزند را 
در زمره حقــوق و وظایف طبیعی در 
آورند. یعنی طفل انســانی اســت که 
بــدون اراده خود به دنیــا می آید، پس 
باالی کسانیکه زندگی را بر او تحمیل 
کرده اند، حقوق زیادی دارد. به تعبیر 
اســام: اطفال مهمان هایی برای شما 
و امانتی از جانب خداوند)ج( بدست 
شما هستند. از ســوی شما وظایف و 
مکلفیــت هایی برای آنها و از ســوی 
آنهــا حقی بر گردن شــما اســت که 
اداء  از طرف شــما  این حقــوق  باید 
شــود و آن هم بــه وجه شایســته و بر 
اســاس پذیرش و احتــرام و بدون در 
نظر داشــت تفاوت ها، بــدون اینکه 
تبعیض مطرح باشد. حال باید دید که 
اطفال چه حقوقی باالی والدین دارد. 
طوریکه دیده می شود اطفال معصوم، 
آســیب پذیر، وابسته و مظلوم اند و به 
حفظ و نگهــداری خود و هم به دفاع 
از حقوق و حیثیت خود، قادر نیستند، 
پس بر والدین است تا مسؤلیت خطیر 
حفظ و نگهــداری، تعلیــم و تربیت 
طفل را بپذیرنــد و در اعاده آن همت 
بگمارند. زیرا اطفــال را بر گردن پدر 
و مــادر حقی اســت تــا در مراقبت، 
تعلیم و تربیت آنها کوشــیده و از هیچ 

نوع ســعی و تاش در این راستا دریغ 
نکنند. 

یکی از نیازمندی های اساسی روانی 
طفــل برخورداری از محبت والدین و 
دیگران است. طفلی که در سال های 
اول حیــات از محبت سرشــار پدر و 
مادر محروم باشــد، در خانه احساس 
نــا امنی مــی کنــد، از زندگی لذت 
 با دیگــران بی مهر و 

ً
نمی بــرد، اکثرا

کمتــر مقید به اصول و قوانین اخاقی 
می باشــد. اما برعکــس، طفلی که از 
محبت سرشــار پدر و مادر برخوردار 
دارد،  بیشتری  قدرت سازگاری  است، 

احساس سکون و آرامش می کند.
حق تعلیم و تربیت اطفال

در تمــام مکاتب فکــری و مذهبی، 
تربیت به عنــوان حقی از حقوق طفل 
ذکر گردیده، سستی و سهل انگاری را 
در این مورد گناه نا بخشــودنی دانسته 
اند. عهده دار ایــن امر تربیت والدین 
 باید در ادای این حق 

ً
هستند که شخصا

تاش کنند و فرزندان خود را به نحوی 
شایســته بپرورانند، وسایل و امکانات 
آنرا فراهم سازند. البته اجتماع، دولت 
و مردم در زمینه تربیت اطفال وظایفی 
بر عهــده دارند و آن اینکه آنها به گونه 
ای والدیــن را در ادای این حق یاری 
رســانند. چنانچــه در بنــد )2( ماده 

المللی حقوق  بین  کنوانســیون   )18(
طفل تصریح شده اســت: )به منظور 
گســترش حقوق تصریح شده در این 
کنوانسیون، کشــورهای متعهد به این 
و سرپرســتان  والدین  به  کنوانســیون 
در اجــرای مســؤلیت های شــان در 
زمینه پرورش اطفــال کمک میکند و 
تاش می ورزد تا نهاد ها، تســهیات 
و خدمات مواظبت از اطفال رشــد و 
گسترش یابند( اما باید در نظر داشت 
که مســؤلیت اساسی اطفال را والدین 
بــه عهده دارند، زیــرا محیط اجتناب 
ناپذیــر و طفل نا گزیر بــه زندگی در 
آن اســت. ضوابط و قواعد خانواده بر 
و طفل مجبور  تحمیل گردیــده  طفل 
اســت آنــرا رعایــت و تحمــل کند. 
 در چنین احوال و شــرایط برای 

ً
طبعا

اطفال حقی پیدا می شــود که والدین 
مؤظف بــه اداء آن الاقــل در محیط 
انتخاب  اســت  مســلم  اند.  خانواده 
روش درســت تربیت حق پدر و مادر 
است. تربیت فرزند وجیبه پدر و مادر 
است. پدر ومادر در عین حال که حق 
انتخات شــیوه تربیــت فرزند خود را 
دارند، مکلف انــد او را چنان تربیت 
 کنند که اســتعداد شان رشد کنند و در
  آینــده بحیــث عضوســالم جامعــه 

بار آیند.

بیماری مرگی چیســت؟ عایم و نشــانه ها و درمان بیماری 
مرگی

عایم بیماری مرگی با از دست دادن کنترول و سخت شدن و 
حرکات شــدید پیچش دست و پا ، سردرد و سرگیجه، تهوع، از 

دست دادن هوشیاری و … خود رانشان می دهد.
بیماری مرگی از اختال در عملکرد سیســتم عصبی در مغز 
ایجاد می شــود. بیماری مرگی درمان قطعی و کامل ندارد. اما 
مــی توان حمات مرگی را کنترول و کاهش داد و از بین برد. از 
جمعیت جهان حدود یک درصد مبتا به مرگی می باشند که در 

میان کودکان و سالمندان بیشتر شایع است.
بیماری مرگی چیست؟

جایگاه بیماری مرگی در مغز می باشــد. مغز متشکل شده از 
میلیاردها ســلول عصبی به نام نیورون اســت که وظیفه ی این 
ســلول های نوترون انتقال پیام های عصبی به سایر نیورون ها 
توسط ناقل های شــیمیایی به نام نیوروترانسمیتر است. انتقال 
ناگهانی و بسیار زیاد و هم زمان پیام های عصبی به مغز موجب 
حمات تشنجی می گردد. در حالت عادی نباید این همه پیام 
غیر ضروری در یک زمان به مغز ارسال شود. تولید این پیام ها 
می تواند در یک قسمت مغز یا در تمام مغز انجام شود. یپام ها 
از هرکجای مغز تولید شــوند حمله تشنجی هم همان قسمت 

های بالینی را درگیر می کند.
بیماری مرگی

بیماری مرگی یک بیماری مزمن اختال ســلول های عصبی 
اســت که در مغز اتفاق می افتد که منجر به حمات تشــنجی 
می گردد.در حمله ی تشــنجی رفتار و عایمی مانند غش و از 
دست دادن هوشیاری بروز می کند. در طی تشنج ، سلول های 
عصبی نیورون، ناگهانی 500 پیام یا بیشتر را به طور همزمان به 

مغز ارسال می کنند.
مرگی انواع مختلفی دارد که می توان از آن ها نام برد:

1- مرگی کانونی یا منتشــر نشده یا نســبی : در این نوع مرگی 
حمله ی تشنجی ایجاد شده ناشی از تولید پیام های عصبی در 

یک قسمت مغز میباشد.
2- مرگی عمومی یا منتشــر شده : در این نوع مرگی حمله ی 
تشنجی ایجاد شــده ناشــی از تولید پیام های عصبی در تمام 

قسمت های مغز می باشد.
عایم و نشانه های بیماری مرگی:

عایم و نشانه های بیماری مرگی با توجه به نوع تشنج متفاوت 
است. اما به طور کلی عایمی مشترک برای مرگی وجود دارد :

 – از دست دادن کنترول بدن و افتادن بر روی زمین
 – در ابتدا جیغ و فریاد زدن ناگهانی

 –حالت گیجی موقت، سردرد و سرگیجه
– صحبت های نامفهوم و بریده بریده

– حرکت های شدید و تند و پیچشی دست و پا که قابل کنترول 
نیستند

– از دست دادن هوشیاری و دست یافتن به حالت غش
– تغییر و از بین رفت موقت حواس چشایی ، بینایی ، چشایی 

و شنوایی
 –سخت شدن عضات بدن و لرزش شدید بدن

 –در موارد حاد از دست دادن کنترول مثانه
 –جویدن زبان و عدم تعادل در کنترول اعضای بدن

درمان بیماری مرگی:
 –با خواب و استراحت کافی و کاهش استرس و به دست آوردن 
آرامش روانی، شدت حمات مرگی را می توان کاهش داد و آن 

ها را کنترول کرد.
– مراجعه به داکتر و تجویز دارویی و استفاده ی به موقع داروها

 – جراحی در صورت کارساز نبودن داروهای تجویز شده
  –داشتن رژیم غذایی مناسب و مصرف مکمل ویتامین ها مثل 
اسیدفولیک ،استفاده کم تر از کربوهیدرات ها،استفاده از مکمل 

غیرویتامینی به نام ماتونین
  –ورزش کــردن اثر فوق العاده ای در درمان وکنترول حمات 

مرگی دارد.
  –بیماری های قلبی ، تنفســی، فشارخون باال، عفونت باعث 
ایجاد مرگی می شوند. با درمان این بیماری ها مرگی راحت تر 

قابل رفع می باشد.
 –افزایش اعتماد به نفس و ایجاد آرامش در زندگی از حمات 

مرگی و تشنجی به صورت قابل ماحظه ای می کاهد.
بیمــاری مرگی علت هــای مختلفی دارد: اثــرات ژنتیکی ، 
ترومای ســر که به علت تصادف و یا آسیب تروماتیک رخ می 
دهــد، بیماری و تومور های مغــزی، بیماری های عفونی مثل 

مننژیت همه از زمینه سازهای بروز این بیماری می باشد.

تأثیر خانواده در تربیت فرزندان

بیماری مرگی
Epilepsy یا 

دکمکیانو انیس- انیس کودک 

باغچه  شعر،  ادب  و هنر

مناظره ی آسمان و زمین
آسمان گفتا که من باالستم

منظِر جان پرور و زیباستم

یک جهان اعجاز دارم در بغل
می از راز دارم در بغل

َ
عال

هست در آغوش من سّیاره  ها
بال داران و بسا مهواره ها

جلوه ها دارد به بطنم کهکشان
هم نظام آفتابِی جهان

ثابت و سّیار در کام من است
هریکی وابسته ی دام من است

گر شهاب است و مریخ است و زحل
در فضای من زند طبل عمل

ای زمین! ای پای مال این وآن
تو نزن حرفی ز هستی در جهان

هرچه داری تو، ز نوع کاینات
جمله را من می دهم آب حیات

چتِر خود گر ُدور سازم از سرت
می شود چون کاه، کوِه پیکرت

هرچه داری تو، به اّمید من است
 خورشید من است

ِ
خاک تو محتاج

میوه ات از من بگیرد رنگ و بو
تی از من نماید جستجو

ّ
لذ

ای زمین طبلی ز سرداری نزن!
حرف آقایی و باداری نزن!

این منم تا حرف سرداری زنم
هرزمان طبِل جهان داری زنم

آسمانم، آسمانی می کنم
پادشاهی و کانی می کنم

جواب زمین:
از زمین برخاست آواز بلند

نه، غلط گفتی منم آن ارجمند

اشرف مخلوق از خاک من است
جلوه اش از جوهر پاک من است

زادگاه حضرت انسان منم
جلوه گاه جمله ی خوبان منم

این بشر پرورده ی خوان من است
هریکی ممنون احسان من است

انبیا را من به دل پرورده ام
فرش خود در پای شان گسترده ام

)فخر عالم( در دلم خوابیده است
نور او در هرکجا تابیده است

اولیا دارند، در قلبم خروش
با هزاران ناله و با جذب وجوش

پادشاهانی سترگی دیده ام
عالمانی بس بزرگی دیده ام

شاعرانم هرکدامی بی حساب
نور می بخشد به دل ها چون کتاب

آب   اندر َدور من پیچیده است
رونقی در کار من بخشیده است

هرکجا راهش دهم، گردد روان
خشکه ها گردد، ز فیضش بوستان

باغ ها را جلوه ی رنگین دهم
بر درختان میوه ی شیرین دهم

تو به موج گل، شناور نیستی
جلوه گاه گنج وگوهر نیستی

آسمان! اصل مرا نشناختی
 اهانت آختی

ِ
بر سرم تیغ

من نمی خواهم که طّنازی کنم
خودنمایی ها و تک تازی کنم

از تواضع گوهرم ارزنده شد
کوکب اقبال من تابنده شد

آسمانا! آسمانا! آسمان!
بشنو این حرف مرا با گوِش جان

من ز استاد ازل دارم دلیل
سرکشی ها هرچه را سازد ذلیل

سرکشان را من بسی بلعیده ام
فرش ظلمش را ز دنیا چیده ام

من زمینم، خاکساری می کنم
بر خدایم عذر و زاری می کنم

خاکم و عاری ز کبر و کینه ام
جوهری سرشار از آیینه ام

ادعای تو و من، بس نابجاست
هرچه ما داریم از آِن خداست

...
توافِق زمین و آسمان:

هردو باهم عاقبت یکجا شدند
معترف بر قدرت یکتا شدند

از تنازع دست ها برداشتند
تخم الفت روی دل ها کاشتند

گفت هردو: خودستایی باطل است
این عمل از کاینات غافل است

هست رِب کِل عالم آن خدا
آن خدای کارساز و کبریا

ما همه پرورده ی خواِن اوییم
بسته ی الطاف و احسان اوییم

حامدا! از کبر و نخوت دور باش
از تواضع کوکب پرنور باش

ع، حامد تاتار
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نورالدین عزیزی سرپرســت 
تجــارت  و  صنعــت  وزارت 
با  امارت اســامی افغانستان، 
ســید رضا فاطمــی امین وزیر 

صنعــت، معدن و تجــارت و 
داریوش امانی معین وزارت راه 
و شهرسازی جمهوری اسامی 

ایران دیدار کرد.         ص4

د کنــدز د کرنې، اوبــو لګولو او 
مالدارۍ ریاســت مســوولین وایي، 
 FAO پــه دغــه والیت کــې  چې 
موسســې په مالي ماتــړ ۱۶۰ زره 
ناروغۍ  پوســتکي  د  تــه  څارویــو 

واکیسن ورکول کېږي.
شــوې  جوړه  موخــه  همــدې  په 
غونډه کې د دغه  والیت د کلیو،  بیا 
امان  رئیس مولوي  پراختیا  او  رغونې 
FAO دفتر استازي او  الله حســن، 
ګډون  مسوولینو  کلینیکونو  مالدارۍ 
و.پــه دې غونډه کــې مولوي  کړی 

امان الله حســن د دغه واکســینو په 
سم ډول سرته رســولو ټینګار وکړ او 
له یادې موسســې څخــه یې د مننې 
په دې برخه کــې د الزیاتو  ترڅنګ 
همکاریو غوښــتنه وکړه. ورپســې د 
یاد والیت  په  یادې موسسې مسوول 
کې د کرنــې، اوبولګولو او مالدارۍ 
ریاست له همکارۍ مننه وکړه او دې 
برخه کې یې د ال زیاتو همکاریو ډاډ 
ورکــړ.د یادونــې وړ ده، چې له دې 
وړاندې هم په دغــه والیت کې ۴۵ 

زره  څاروي واکسین شو.

سرپرست وزارت دولت در امور 
رســیدگی به حوادث، در دیدار با 

رئیس عمومی
دفتر مجادله بر ضد گرســنگی 
گفت که اولویت ما رســیدگی به 
نیازمندان در دور دست ترین نقاط 

کشور است.
دفترمطبوعاتی وزارت دولت در 
امور رســیدگی به حوادث، با نشر 
خبرنامه یی گفته است: ما محمد 
عباس آخند، وزیر دولت در امور 
رســیدگی به حــوادث، بــا جان 

فرانســس، رئیس عمومی سازمان 
فلیپه  گرســنگی،  ضد  بر  مجادله 
حامل رئیس زون منطقوی آسیا و 

سمیع گاسفی، رئیس عمومی این 
نهاد در افغانســتان دیــدار و روی 

رسیدگی به متضرران         ص4

د اطاعاتــو او کلتور وزارت د 
خبریــال د ملي ورځــې په پار په 
پیغام کې ویلي، چې  خپاره کړي 
د اسامي ارزښــتونو او ملي ګټو 
په نظر کې نیولو سره په هېواد کې 
د بیان ازادۍ او د رســنیو ماتړ ته 

ژمن دی.
مفتــي  ویانــد  وزارت  یــاد  د 

عبدالمتیــن قانع په همدې موخه 
پیغــام کې ویلي،  په خپاره کړي 
د  امارت د رسنیو  چې اســامي 
اقتصادي ســتونزو د حــل کولو 

هڅې کوي.  
د قانع په خبره په همدې موخه 
په هېواد کې د ټولو رسنیو عمومي 

جرایم معاف شوي          ص4

مالــداری  و  زراعــت  اتــاق 
کشــور از ســازمان ملل متحد و 
کشورهای کمک کننده می خواهد 
بخــش  در  را  افغانســتان  تــا 

ذخیره سازی گندم یاری رسانند. 
تامین ذخایر  به هدف  اتاق  این 
گردآوری  بر  کشــور  ستراتیژیک 

گندم از منابع گونه گون       ص4

مســئوالن ریاست شــهرداری 
هــرات می گویند کــه کار نصب 
چــراغ هــای نــوری در نواحی 
پانزدگانه شــهر هرات ۹۰ درصد 
پیش رفتــه که تاثیــرات مثبتی بر 
رفاه و آســایش شهروندان و تامین 

امنیت شهر خواهد داشت.
 خبرگزاری صــدای افغان )آوا( 
- هــرات: محمد ناصــر آرمل، 
سخنگوی شــهرداری هرات می 
گوید که جهت ایجاد روشنایی و 

رفع مشکات مردم در رفت و آمد 
از طرف شــب، از سوی ریاست 

شهرداری طرح نصب چراغ های 
نوری راه اندازی شده       ص4

دشمنی شانزده ســاله میان دو 
نورگرام  ولســوالی  در  خانــواده 
نورســتان، با تــاش های جرگه 
قومی و مســئوالن حل و فصل و 

به دوستی تبدیل شد.
در نشستی که به همین منظور 
برگزار شده بود، مسئوالن شماری 
از اداره های دولتی، بزرگان قوم و 

علمای دین شرکت داشتند.
در این نشست، با میانجیگری 

بــزرگان قــوم، هــر دو خانواده 
یکدیگر را بخشــیدند و دســت 
صلــح و بــرادری ابــدی را به 

یکدیگر دادند.
قابل ذکر است که پیش از این 
نیز دشمنی نود و یک ساله میان 
اقــوام کامدیش و کیشــتوز این 
والیت با تاش والی نورســتان، 
 بــه صلــح و بــرادری تبدیــل 

شده بود.

یک پروژه آبرســانی در ولسوالی 
اچیــن ننگرهار، به بهــره برداری 
ســپرده شــد. به گــزارش آژانس 
باختــر؛ وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری با نشر خبرنامه یی
گفته اســت که این پروژه شامل 
اعمــار جوهای آبیــاری زراعتی، 
آبخوره، ســربند، دیوار استنادی و 
چکدم است که کار ساخت آن به 

کمک مالی برنامه انکشافی
)یو.ان.دی. متحد  ملل  سازمان 

پی( به هزینــه ۷.۲ میلیون افغانی 
در ســاحه باندر ولســوالی اچین 

تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
در خبرنامه آمده است       ص4 

قومندانــۍ  امنیــې  د  پکتیــا  د 
مســوولین وایي، چې په روان کال 
کــې یې د جنایــي جرمونو په تور 

۷۵۱ تنه د جنایــي جرمونو په تور 
نیولي دي. د باختر آژانس د خبر له 
مخې؛ د جنایي جرمونو       4مخ 

گفتگوی افغانستان 
و ایران روی 

توافق نامه  تجارتی  
و ترانزیتی جدید

پایان 16 سال دشمنی
میان دو خانواده در نورستان

د اطالعات او فرهنگ وزارت ویاند:
اسالمي امارت د رسنیو د اقتصادي 

ستونزو د حل کولو هڅې کوي

په کندز کې ۱۶۰ زره څارویو ته د 
المپي سکین ) پوستکي ناروغۍ( 

واکیسن کېږي

روان کال پکتیا کې ۷۵۱ تنه د جنایي 
جرمونو په تور نیول شوي دي

۹۰ درصد نواحی شهر هرات چراغانی شده است

اتاق زراعت و مالداری:
سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده، افغانستان 

را در بخش ذخیره سازی گندم یاری رسانند

سرپرست وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث:

به نیازمندان دوردست ترین نقاط کشور 
رسیدگی می شود

تکمیل کار یک پروژه آبرسانی در ننگرهار
تلفــات طوفان »فــردی« در جنوب 
شرق افریقا بویژه در ماالوی به بیش از 
۴۰۰ کشــته رسیده است. همچنین دو 
صد هزار نفر نیز تاکنــون از خانه های 

خود آواره شده اند.
خبرگــزاری صــدای افغــان )آوا(-
طوفان  تلفــات  بین الملل:  ســرویس 
»فردی« در جنوب شــرق افریقا بویژه 
در ماالوی به بیش از ۴۰۰ کشته رسیده 

اســت. همچنین دو صد هــزار نفر نیز 
تاکنون از خانه های خود آواره شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با توجه 

به اینکه امید ها برای نجات افراد ناپدید 
شــده در پی طوفان کاهش یافته است، 
احتمال می رود شمار قربانیان به بیش از 
این تعداد برسد.  طی چند هفته گذشته 
طوفــان فردی دو بــار منطقه ی جنوب 
شــرقی افریقا را درنوردیده اســت و در 
مســیر خود ۷۳ قربانی در موزامبیک، 
هفــده قربانی در ماداگاســکار و ۳۲۶ 

قربانی در ماالوی گرفته است.

 رئیس جمهور مــاالوی با اعام این 
خبر افزود حدود دو صد هزار نفر نیز در 

این کشور آواره شده اند.

رسانه های پاکستانی گزارش داده اند 
پیشین  که عمران خان، نخســت وزیر 
این کشــور تحت تدابیر شدید امنیتی 
بــرای حضــور در دادگاه، از محــل 
اقامتش در الهور عازم اسام آباد شده 

است.
طبق گزارش  رســانه های پاکستان، 
عمران خان نخســت وزیر پیشین این 
کشــور حضور در دادگاه را پذیرفته و 
دولت این کشــور نیز برای حضور او 
جاده های منتهی به دادگاه که آقای خان 
در آن حضور خواهد یافت را توســط 

کانتینر ها مسدود کرده است.
گفته شده که عمران خان صبح امروز 
شنبه 27 حوت، پس از تقریبا یک هفته 
تعقیــب و گریــز که صدهــا زخمی 
برجای گذاشــت، از محل اقامتش در 

)زمان پارک( الهور حرکت کرده تا در 
دادگاهی در اسام آباد حاضر شود.

به  پاکســتان  پیشین  وزیر  نخســت 
فــروش غیرقانونی هدایــای دولتی در 
زمــان نخســت وزیری اش و همچنان 
به پنهان کردن دارایی خود متهم شــده 

است.

اخبار جهان

تلفات طوفان »فردی« در افریقا به ۴۰۰ 
نفر رسید

عمران خان برای حضور در دادگاه
 عازم اسالم آباد شد

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

المللی حکم  بیــن  کیفــری  دادگاه 
بازداشــت والدیمیــر پوتیــن، رئیس 
ارتکاب  اتهــام  به  را  جمهور روســیه 

جنایت جنگی صادر کرده است.
سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه 
این حکم را فاقد اعتبار دانسته و صدور 

آن را محکوم کرده است.

امــا جــو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، با اســتقبال از این حکم گفته 
از نظر او »واضح است« که والدیمیر 
پوتین »مرتکب جنایت جنگی« شــده 
اســت. ولودیمیــر زلنســکی، رئیس 
جمهــور اوکرایــن این حکــم را یک 

»تصمیم تاریخی« خوانده است.

 دادگاه کیفری بین المللی برای
 والدیمیر پوتین حکم بازداشت صادر کرد


