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محمد حنیف اتمر از روند
 توزیع تذکره و پاسپورت برای پناهجویان افغان 

در ایران تمجید کرد

د ملي امنیت شورا د دفتر مرستیال 
له جهادي مشرانو سره وکتل

داکتر عبدالله عبدالله رئیس شــورای عالی مصالحه ملی بعد از ظهر روز 
پنجشنبه با علی ارباش رئیس ســازمان امور دینی )دیانت( جمهوری ترکیه 
دیــدار کرد.در این مالقات رئیس ســازمان امور دینــی )دیانت( جمهوری 
ترکیه تشــریف آوری رئیس شورای عالی مصالحه ملی و هیئت همراه ایشان 
را بــه جمهوری ترکیه خیرمقدم گفت. ارباش اســالم را دین صلح خواند و 
از تالش های صلح در افغانســتان به هدف قطع خون ریزی و برقراری امنیت 
حمایت خود و علمای کشــور ترکیه را اعالن کرد. او گفت برقراری صلح با 
عزت در افغانستان از آرزوهای او و همه مسلمانان می باشد و در این راه آماده 

است از هیچ تالش و سعی دریغ نکند. 
رئیس سازمان امور دینی جمهوری ترکیه در بخش دیگری از صحبت های 
خود خواهان همکاری نزدیک تــر و بیش تر میان وزارت های حج و اوقاف و 

شورای علمای دو کشور گردید. 

د افغانستان د اســالمي جمهوري دولت د ملي امنیت شورا د دفتر مرستیال سرور 
احمدزي په بېالبېلو ناستو کې له جهادي او سیاسي مشرانو سره وکتل.

په دغو ناستو کې پروفیســور عبد رب الرسول سیاف، د جمهوري ریاست پخواني 
لومړي مرســتیال او د جمعیت اسالمي مخکښ غړي یونس قانوني او پخواني دویم 

مرستیال او جهادي مشر کریم خلیلي حضور درلود.
په دغو ناستو کې د ســولې پر پروسه او نورو سیاسي او امنیتي مسایلو د حکومت، 

جهادي مشرانو او سیاسیونو تر منځ په همغږۍ خبرې اترې وشوې.

گروهــی از علمای پرنفــوذ و معتبر کشــور کویت ذریعــۀ مطالبه 
مطبوعاتی جنگ جاری در افغانســتان را محکوم کرده و نسبت آن را 
با اســالم و جهاد رد کردند. این علما با درنظرداشت نصوص صریح 
دینی خواســتار عاجل ختم جنگ و تامین صلح پایدار در افغانستان 

گردیده اند. 
در این مطالبه مطبوعاتی آمده اســت: »از نظر ما هیچ بهانه  و یا دلیل 
 بعد از 

ً
شــرعی برای جنگ جاری افغانســتان وجود ندارد؛ خصوصا

ایــن که تحریک طالبان معاهدۀ صلح را با ایاالت متحده امضا کرده 
 برای هیچ طرفی جواز نــدارد که علیه طرف دیگر 

ً
اســت؛ پس قطعا

 
ً
دست به حمله بزنند و از نظر نصوص شرعی و استدالل عقلی قطعا
جواز ندارد که این جنگ به اســالم و جهاد نســبت داده شود«. این 
گروه علما با اســتناد با آیات قرآن عظیم الشأن و احادیث پیامبر اکرم 
)ص( خواســته اند تا جنګ در افغانســتان ختــم، آتش بس تأمین و 
صلح سرتاســری که همانا هدف اصلی و اساسی دین مقدس اسالم 

است تأمین گردد. 
وزارت امور خارجه  جمهوری اســالمی افغانســتان با ابراز سپاس 
از صدور اعالمیۀ علمای کرام کشــور دوســت و بــرادر کویت، این 
اقدام صلح خواهانه  آنان را گامی مهم در راســتای حمایت از دیدگاه 
کید می کند که  صلح خواهانه  مردم و دولت افغانســتان دانســته، تأ
دســت کشــیدن طالبان از جنگی که علما آن را حــرام خوانده اند، 
شرایط کاهش خشــونت ها و آتش بس فوری را برای برقراری صلح و 

ثبات دایمی در کشور فراهم می کند.

محمد حنیف اتمر سرپرســت وزارت امور خارجه با فیلیپو گراندی کمیساری 
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار کرد .  سرپرست وزارت امور خارجه از 
کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر تعهد و همکاری 
دوامدار شان با پناهندگان افغان طی سالهای گذشته اظهار سپاس و قدردانی نمود .   
گراندی از فعالیتهای اخیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان که روند شناسایی و 
توزیع تذکره و پاسپورت برای پناهجویان افغان در ایران را آغاز کرده، تمجید کرد. 

وی افزود که کمیساری عالی پناهندگان در امور پناهندگان برای
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صفحه 2

رئیس جمهور غنی:

 افغانستان و پاکستان باید بر تقویت یک دیدگاه استراتیژیک 
استوار بر توسعه همکاری های تجارتی و ترانزیتی، کار کنند



 پشــتیبانی از برنامه های دولت افغانســتان 
آماده است .  ســپس اتمر در مورد فعالیت ها و 
برنامه های دولت افغانســتان برای پناهندگان 
در ایران و پاکســتان و همچنین پیشرفت های 
حاصل شــده برای پناهنــدگان در ایــران، با 

گراندی صحبت کرد .  هر دو طرف همچنین در 
مورد نقش سازمانهای مختلف، به ویژه بانک 
جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها در 
زمینه ظرفیت سازی مهاجران، ادغام آنها و اعزام 

نیروی کار مهاجر بحث و تبادل نظر کردند .  

در پایان مالقــات گراندی در مورد مصونیت 
و امنیت پناهجویان و پناهنــدگان در خارج از 
افغانستان به اتمر توضیح داده و اظهار داشت که 
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، 
به عنوان یک نهاد مســئول، در مــورد کمک و 

همکاری با پناهندگان افغان دریغ نخواهد کرد  . 

رئیس شــورای عالی مصالحه ملــی گفت که 
ترکیه همیــش در کنار مردم افغانســتان بوده و در 
۲۰ سال اخیر افغانستان را در عرصه های مختلف 

اقتصادی، نظامی و فرهنگی کمک کرده است. 
داکتر عبدالله عبدالله سپس با تشکر از حمایت 
رئیس پارلمان از تالش هــای صلح، در باره روند 
صلــح و تحوالت داخلی و منطقه ای صحبت کرد 
و خواهان حمایت پارلمان جمهوری ترکیه از این 

تالش ها گردید. رئیس شــورای عالــی مصالحه 
ملی عالوه نمود که در برگشــت با رئیس پارلمان 
کشور نیز صحبت می کند تا در تقویت روابط میان 
پارلمان های دو کشور گام های موثر برداشته شود.

رئیس شــورای عالی مصالحه ملی تاکید نمود 
که صلح در افغانســتان به معنای صلح و ثبات در 
منطقه و فراتر از منطقه است و جمهوری اسالمی 
افغانســتان و هیــأت مذاکره کشــور در دوحه به 

استفاده از این فرصت متعهد اند.
بعد از آن رئیس شــورای عالــی مصالحه ملی 
با رئیــس پارلمان جمهوری ترکیــه از بخش های 
مختلف پارلمان دیدن کردند. رئیس شورای عالی 
مصالحــه ملی در بخشــی از پارلمان کــه به اثر 
بمبــاران در جریان کودتای ناکام در ترکیه تخریب 
گردیده بود گل گذاشــت و اعضای پارلمان ترکیه 
هنگام اعــالن حضور دکتور عبداللــه عبدالله در 

تاالر مجلس از او با کف زدن استقبال کردند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تشکر 
و قدردانی از اســتقبال گرم ارباش و حمایت 
او از تالش های صلح، در بــاره روند صلح، 
مذاکرات دوحه و تحوالت افغانستان صحبت 
کرد و از تعهد جمهوری اســالمی افغانستان 

بــرای اســتفاده از فرصت ایجاد شــده برای 
دست یافتن به صلح با عزت و دایمی گفت.

داکتر عبدالله عبدالله نقش علما را در تأمین 
صلح و خلع مشروعیت دینی دهشت افگنان 
و افراطی ها مهم و حیاتــی خواند و از رئیس 

ســازمان امور دینی جمهوری ترکیه خواست 
تا افغانســتان را در رســیدن و دست یافتن به 
صلح دایمی کمک نماید.رئیس شورای عالی 
مصالحه ملــی همچنان از طــرح همکاری 
ارباش با وزارت  حج و اوقاف و شورای علمای 

افغانستان استقبال کرد.

محمــد اشــرف غنــی رئیــس جمهوری 
افغانســتان وعمران خان صدراعظم  اسالمی 
جمهوری اســالمی پاکســتان بعــد از ظهر 
روزپنجشــنبه در حالی کــه هیئت های عالی 
رتبۀ دو کشور حضور داشــتند، در خصوص 
گســترش روابط و همکاری ها میان دو کشور 

صحبت کردند.
در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن 
معاونین ریاســت جمهوری کشور نیز حضور 
داشــتند، ابتدا رئیس جمهــور غنی به عمران 
خان و هیئت همــراه اش خوش آمدید گفت 
و ابراز امیدواری کرد که این سفر آغازی برای 
سفرهای آینده و گسترش مزید مناسبات میان 

دولت ها و مردمان دو کشور باشد.
وی افزود که افغانســتان و پاکستان نه تنها 
مشــترکات تاریخی دارند، بلکه آینده مشترک 
دارند و  دورنمای آینده ما همان آرزوی اتصال 
و همکاری های منطقوی است که برای بهبود 
وضعیــت مردمان مــا مهم می باشــد و این 

اساس مناسبات ما را باید شکل دهد.
رئیس جمهور گفت که این سفر، یک سفر 
تاریخــی اســت و امیدواریم باعــث تقویت 
همکاری های اقتصادی و ســایر تالش های 
مثبت برای صلح و ثبات در تمام منطقه گردد.
رئیس جمهــور غنی خاطرنشــان کرد که 
این ســفر تاریخــی فرصت هــای را به میان 
خواهد آورد که به گذشــته فایق آییم و باید هر 
دو کشــور تالش نمایند که این فرصت ها از 

دست نرود.
رئیــس جمهور از موقف عمــران خان که 
همواره از نظام جمهوری اســالمی افغانستان 
حمایت کرده و اینکه پاکســتان تالش دارد تا 
با ما در خصوص پروسه صلح همکاری کند، 

سپاسگزاری کرد.
همچنــان رئیــس جمهور گفــت که برای 
هر دو کشور افزایش خشــونت در افغانستان 
قابل قبول نیست و خشونت های طالبان باید 
پایان یابد و یگانه راه حل این معضله، راهکار 
سیاسی است که باید به پیش برده شود. مردم 
ما و پاکســتان از تروریزم و فقر آســیب های 
زیادی را متحمل شــده اند و با هم می توانیم 

در این زمینه تغییر بیاوریم.
رئیــس جمهور غنی گفت که هر دو جانب 
برای تقویت یک دیدگاه اســتراتیژیک استوار 
بر توسعه تجارت، همکاری های اقتصادی و 

ترانزیتی باید کار کنند.
 وی در اخیر صحبــت هایش گفت که ما 
باید دیدگاه بزرگ سیاســی و توسعه اقتصادی 
داشــته باشــیم و با توجه به خطرات، فرصت 
ها را از دســت ندهیــم و صلــح و ثبات در 
افغانســتان باعــت تقویت اقتصاد پاکســتان 

خواهد شد.
در این دیدار صدر اعظم پاکســتان گفت: 
بســیار خرســندم که به افغانســتان که سالها 
آرزوی سفر به این کشور را داشتم، آمده ام. و 
امیدوارم که خشــونت های چند دهه اخیر که 

مصیبت های فراوانی را باالی مردم افغانستان 
آورده است، خاتمه یابد.

وی افزود که صلح و ثبات در افغانســتان 
منفعت مشترک دو کشور می باشد و خشونت 
های جــاری قابل قبول نمی باشــد و من می 
خواهم بگویم که ما در موجودیت خشــونت 
در افغانســتان ســخت ناراحــت و متاثر می 

یم. شو
صدراعظم پاکســتان خاطرنشــان کرد که 
ما مــی خواهیم که نقش مثبــت بازی کنیم و 
خواهان به میان آمدن شــرایطی هستیم که در 
آن در روابط دو کشور سوء ظن وجود نداشته 

باشد.
عمران خــان گفت که ما کوشــش نهایی 
خود را انجام میدهم تا خشونت کاهش یابد. 
کشــور ما نیز آســیب های زیادی را از جنگ 
دیده اســت و بهترین وضعیت بــرای منطقه، 

صلح و ثبات در افغانستان می باشد.
موصوف گفت که مــا از گفتگو های اخیر 
افغانســتان رضایت  و  پاکســتان  میان هیئت 
داریــم و دیــدگاه هر دو کشــور، گســترش 
همــکاری های اقتصــادی می باشــد. باید 
روابط هر دو کشــور به گونه شفاف گسترش 
یابد و کمیته های مشــترک که در حال ایجاد 
اســت، روی تقویت بیشــتر همکاری ها کار 
خواهند کرد.عمران خان در اخیر سخنانش از 
رئیس جمهور غنی بخاطر یک سفر رسمی به 

پاکستان دعوت بعمل آورد.

سرپرست وزارت دفاع امریکا سه شنبه شب اعالم کرد که شماری سربازان 
این کشــور تا 15 ماه جنوری سال آینده میالدی در افغانستان تا 2500 تن 

کاهش خواهد یافت.
پنتاگون اعالم کرده اســت که بر بنیاد دستور دانلد ترامپ شمار نیروی های 

این کشور در عراق و افغانستان کاهش خواهد یافت.
گفتنی اســت اعالم کاهش زودهنــگام نیروهای امریکایی از افغانســتان 
واکنش هایی را به همراه داشته است، زیرا بخشی از توافقنامه یی امضا شده 
میــان امریکا و طالبان، عالوه بر رهایی 5000 زندانی طالب از زندان های 
حکومت افغانستان، کاهش خشونت ها در این کشور و آغاز روند مذاکرات 
مســتقیم میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان را نیز تضمین 
می کرد، اما حاال برعکس بعد از امضای این توافقنامه، خشونت ها افزایش 
یافته و روند مذاکرات صلح نیز در دوحه به بن بست مواجه گردیده است.

ینس استولتنبرگ سر منشی ناتو روز سه شنبه در واکنش به این مسئله، هشدار 
داد که بیرون شدن شــتاب زده از افغانستان، بهای سنگینی خواهد داشت، 
به گفته سرمنشــی ناتو متحدان ناتو از روند صلح در افغانستان حمایت می 
کنند و اگر امریکا افغانستان را ترک کند، ناتو به ماموریت آموزشی، مشورت 
دهی و کمک به نیروهای امنیتی این کشــور ادامه خواهد داد، همچنان وی 
کید کرد که ما همچنین متعهد به تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تا سال  تأ

2024م هستیم.
اســدالله خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی نیز روز سه شنبه در جریان ارائه 
برنامه کاریش به ولســی جرگه تصریح کرد کــه برعکس گزارش ها در باره 
خروج نیروهای امریکایی از افغانســتان، امکان می رود که شمار نیروهای 
کید  خارجی در افغانستان افزایش یابد، همچنان در پهلوی این اظهارات تأ
کرد که هیچ تشویش برای بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، 
وجود ندارد، هرگاه نیروهای خارجی به گونه کامل افغانستان را ترک کردند، 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توان دفاع و حراست از سرزمین شانرا دارند.
اما برخی از تحلیلگران امریکایی ایــن تصمیم ترامپ را با توجه به اوضاع 
کنونی افغانســتان، انتفاد می کنند ومــی گویند که این کاهش پیش از این، 
مشــروط به نتیجه بخش بودن مذاکرات میان هیئــت مذاکره کننده دولت 
افغانستان و طالبان در دوحه  و نیز کاهش خشونت ها در سراسر افغانستان 
بود، در حالی که در ماه های اخیر افغانســتان شــاهد تشدید خشونت ها 

می باشد.
بنابراین این مســئله واضح و روشن است که تشدید خشونت های اخیر در 
افغانستان نتیجه توافقی اســت که در ماه حوت سال گذشته میان امریکا و 
طالبان به امضا رســید، توافقی که در اصل خود صلح سراسری و دایمی در 
افغانســتان را تضمین می کرد، اما به دلیل عــدم توجه مقام های امریکایی 
بــه تطبیق کامل این توافقنامه، جنگ با نیروهای امنیتی و مردم افغانســتان 
تشــدید یافت که نمونه بــارز آنرا می توان حمله بر مرکز آموزشــی کوثر و 

بزرگترین پوهنتون افغانستان دانست.
بناًء شــرایط کنونی کشــور از تمام مردم افغانســتان به ویژه رهبران احزاب 
سیاسی، جهادی و شخصیت های تأثیر گذار و آنانی که یک عمر در دفاع از 
ارزش های ملی و اسالمی افغانستان تالش کرده اند، می خواهد که در یک 
محوریت واحد جمع شــوند و بار دیگر ثابت ســازند که مانند نیاکان شان 
حاضر اند تا از سرزمین آبایی شان مستقالنه دفاع و حراست نمایند، هرچند 
به باور سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، تداوم کیفی همکاری های 
مالی و سیاسی جامعه جهانی به هدف تحقق منافع مشترک که همان تأمین 
امنیت افغانســتان و تأمین امنیت جامعه جهانی اســت مهم می باشد، اما 
روابط افغانســتان با ایاالت متحده امریکا و سازمان امنیتی ناتو، استوار بر 
منافع مشترک اســت و تأمین امنیت افغانستان و امنیت متحدین افغانستان 

اصل و محور این مشارکت را تشکیل می دهد.
از این رو باید خاطر نشــان ساخت که مردم افغانستان در این چهار دهه به 
ویژه 19 ســال پســین نه تنها برای تأمین صلح و ثبات در این کشور قربانی 
داده اند، بلکــه برای ثبات منطقه و جهان نیز همــواره تالش کرده و اکنون 
نیــز به نمایندگی از مردمان صلح دوســت  جهان در خط مقدم جبهه علیه 
تروریزم قرار دارد که باید جامعه جهانی این تالش های دولت افغانستان را 
نادیــده نگرید، زیرا تصمیم جانبه پنتاگون در مغایرت به تعهد و پیمان های 
امنیتی صورت گرفته، تصمیمی که می تواند تمام هزینه های جنگ کشــور 

کشورهای ائتالف ضد تروریزم را در 19 سال پسین به هیچ تبدیل کند.
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دافغانســتان دولسمشــر محمد اشــرف 
غني په رســمي بلنــه دپاکســتان لومړي 
وزیر عمران خــان د1399ل کال دلړم په 
۲۹ مه دپنجشــنبي په ورځ کابل ته راغی 
دهوایي ډګر او ارګ  درســمي تشــریفاتو 
څخه وروســته داســي څرګنده شوه چي 
عمران خان دافغانستان له دولتي لوړ پوړیو 
چارواکو ســره په لیدني کتنــي کي به په 

الندي موضوعاتو بحث کوي.
-اقتصادي او دسیمي اقتصاد په هکله

-دتجاري مال التجاره او ترانزیتي مسایلو 
په اړه

-دتجاري ویزي په اړه
-دسولي خبري

پــه دي هکله چي افغانســتان په ســیمه 
یعنــي دآســیا په ســویل ختیــځ کي یو 
مهــم اســتراتیژیک هیــواد دي او دخپل 
جیــو اســتراتیژیک، جیــو ایکانومیک او 
جیوپولیتیک موقعیت لــه مخي دي چي 
دآسیا زړه په نوم مشــهور دي او دآسیا زړه 
پروســي هیوادونه لــه ازربایجان څخه تر 
عراق او له دي ځایه بیا تر بنګله دیشه پوري 
داقتصادي په چارو کي او هم کاسا1000، 
پاکستان  افغانستان-  ترکمنســتان-  تاپي، 
او هندوســتان دګازو نل لیکي ستره پروژه 
ټاپ، چاه بهار او هم که په راتلونکي مهال 
کي شــرایط چمتو شــي دګــوادر بندر او 
لیږد  او  دتیلو زیرمي درایستلو  دبلوچستان 
له پاره به خورا مهم هیواد وي او دي او دغه 

مهم موقعیت به وساتي.
چیري چي اقتصــاد او اقتصادي فعالیتونه 
وي هلته سیاســت وي او سیاســیون هم 
بیدار وي او خپلي ګټي هم په پام کي لري 
او دهغه جوخت خپله استراتیژي جوړوي 

او عملي کوي یي.
افغانستان دتجارت، ترانزیت دمال التجاره 
د لیږد یا انتقال او ترانزیت یو مهم تجاري 
اقتصادي دهلیــز ګڼل کیږي چي دمنځني 
اســیا دتیلو او نورو کاني زېرمو ) ذخایرو( 

ته دالسرســي پاکســتان اړ دي چې دغه 
مناســبات له افغانســتان ســره وساتي او 
ویالي. نو دغه مثالي په سم سیالي تعامل 
او اقتصــادي راکړو ورکړو ســره کیږي او 
ترسره کیږي نو ســمه سیاسي معادله باید 
موجوده وي چې د دواړوخواوو ګټي په پام 
کې ولري او ونیول شــي او دا په سوله ییز 

پروګرام عملي کیداي شي.
د فصلي ترکارۍ او میوې په فصل کې باید 

تجاري مشکل هوارشي.
دغه راز د ویزې د ورکړي آسانتیاوي په پام 

کي ونیول شي.
دګمرکاتــو تســهیل او دموټر او بارشــوو 
کانتینرونو دیمبرج )ته جایي( مســاله چې 
د پاکســتاني لوري له خوا یو پرابلم و هغه 

باید هوار شي.
دافغانســتان د ســولي خبــري )دراکړي 
ورکړي یا داد وســتد خبري نه دي، بلکي 
د سیاســي کشــالي او النجي دهواري او 
غوڅولو او دجګړي پاي ته رسیدلو خبرې 
دي چې عمران خان دخپل سیاســي نفوذ 
او هغه اعتبار چې له پوځي او استخباراتي 
ادارو ســره یي لري هغه خامخا اغیز لري. 
چې په دې اړه یې ژمنې )وعدي( یي سمي 
دي، خوکه ښه نیت موجود وي او له خبرو 
څخه عمل مهم دي خو تمه کیداي شــي، 
ځکه چې پاکســتان خورا زیات پوروړي 
)مقروض( دي، چې حتــا ۲۲۳ میلیارده 
دالره کیږي او دکور دننه اوهم د پښــتنو او 
بلوڅو په ســیمو اووالیتونوکې هم سیاسي 
ناکرارۍ شــته، نو ښایي چې پر طالبانو او 
نورو وسله والو ډلو چې دلته په افغانستان 
کــي د ناکــرارۍ ګواښ ترهګــري المل 
ګرځــي، دخپل نفــوذ له مخي د ســولي 
اوربند له پاره یي وهڅــوي او ګټوره ثابته 

شي.
که په افغانستان کې دنني کورنۍ ستونزي 
حل شــي نو د ګاونډیو هیوادونو څخه به 
افغانســتان ډیر ژر ترقي وکــړي او دوګړو 

مشــکالت به حل شــي نو دغه ترینګلي 
حاالت پاي ته رسیږي.

عمــران خان غــور نیکه چــي میرمن یي 
دافغانســتان له لغمان څخه او دي پخپله 
لــه ننګرهــار والیــت و، پــه 1947کال 
پښتونستان چه سوات والیت کي هستوګن 
شــول او ددوي اړیکــي دوزیرســتان په 
ګرویک ښــار کي وي چي هغه مهال ګره 

یک ښار دپښتونستان مرکز بلل کیده.
پورته معلومات پروفیسور بختایي صاحب 
لیکوال ته ویلي و، البته چي عمران خان په 
نوامبر میاشــت 1952 م کال پښتنو په یوه 
مشهوره قبیله کي چي کاکړان دي په الور 

کي زیږیدلي دي.
لومړنــي زده کــړي یي په الهــور کي او 
هم دلیســي دوره یي هملته تیره کړي ده، 
وروسته دانګلستان اکســفورد پوهنتون ته 

والړ او بریالي راو ګرځید.
هغــه په 1982 م کال کــي په کرکت بورد 
او دکرکت په لوبــي کي دمهم اتل په توګه 
څرګند شــو او دټیم کپتان وټاکل شــو او 
پاکستان ته یي ډیري السته راوړني درلودي 
او په کرکت لوبه کي یي پاکســتان ښه او 
ســم معرفي کړ او اتلوالي یي درلوده او په 
1992م کي یــي دنړیوالي جام دقهرماني 
کــپ او مدال ترالســه کړ. هغــه یو روڼ 
اندي هم وه او دي اوسیاســت ته یي مخه 
کړه او په 1996 کال داپریل په ۲۵ مه نیټه 
یي دتحریک انصاف سیاســي ګوند جوړ 
کړ، له دي ســره سم یي په الهور ښار کي 
دســرطان ددرملني په نامه یو روغتون هم 
جوړاوبي وزلي به یي تداوي کول او دوګړو 
په منځ کي یي ښه شــهرت پیدا کړ، هغه 
په 1997م کال کي خپــل ځان پارلماني 
ټاکنو ته نوماند کړ خو پارلماني او یا ایالتي 
ټاکنو کي بریالي نه شــو. هغه دســپتامبر 
پــه ۱۲ د2018م کال کــي دټاکنو په ترڅ 
 کي بریالي شــو او دپاکستان لومړي وزیر 

شو.

د تازه راخباره شــویو رپوټونو له مخي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په 
افغانســتان کې دخپلو پوځونو دشمیري په را کمیدو ټینګار کړي هغه ویلي 
چې دڅلور زره پنځه ســوپوځیانو څخه به دوه نیم زروته را کم کړي او پاتي 
پوځیان به یې د امریکایي ســفارت او نورو ادارو امنیت وســاتي دالومړي 
ځل نــه دي چې امریکایي ځواکونو خپله شــمیره را ټیټه کړي. خو د افغان 
دولت واکمنان پــه دي باوردي چې الپه هېواد کــې د القاعدي، داعش او 
نــوري ترهګري ډلي خپلو ترهګرییزو هڅو تــه دوام ورکوي خو په وړاندي 
به یې ســخت غبرګون وښودل شي. د افغانســتان د دفاع وزارت سرپرست 
وزیر اســدالله خالد چې ولسي جرګې ته د باور رایې داخستلو له پاره خپل 
کاري پالنونه څرګندول وي ویل: دبهرنیو ځواکونو پرته هم کولي شــو چې 
دخپلي خاوري څخه دفاع وکړو. اســدالله خالد وایې افغان ملي پوځ 96 
سلنه عملیات خپله او یوازي څلور سلنه عملیاتو کې ورسره بهرني ځواکونه 
همکاري کوي. هغي دقطر خبر وته په اشــاره وویل چې وسله والو طالبانو 
له دي خبرو دناوړه کارولو څخه جګړي تــه زور ورکړي. خو دملي امنیتي 

ځواکونو له خوا د مناسب ځواب سره مخامخ شوي دي. 
ډیري هېوادوال چې دخپلو ســرتیرو په میړانــه او زړورتیا ویاړي باوري دي 
چې که دملــي امنیتي او دفاعــي ځواکونو نیمګړتیاوي پــوره او لیکي یې 
پیاوړي شي نو دسیمي په کچه به هیڅ ځواک د دوي دمقابلي توان ونه لري 
همدا اوس په کور دننه او بهر ټولو ته جوته شــوي چــې افغان ملي امنیتي 
او دفاعي ځواکونه چې نوي رغاول شــوي او دبنسټیزي ویجاړي را وروسته 
یې درغاوني چاري ســمبالیږي دجګړییزو بریدونو ترڅنګ په دي توانیدلي 
چــې دیوي خوا خپلي روزنیزي چاري پرمخ بوځــي او دبلي خوا دهېواد د 
دښــمنانو جګړییز بریدونه شڼډاوله منځه یوســي نوله دي کبله ډاډه یو چې 
ملي وسله وال پوځ به دخپلي خاوري او ملي ګټو څخه ساتنه وکړي او دیوي 
سراسري او تل پاتي ســولي له پاره به الره هواره کړي. ډیري هېوادوال چې 
د امریکا د پوځي ځواکونو دبي مســؤلیته وتوپه هکله خپلي نیوکې را برسیره 
کــوي پدي باور دي چې افغان دولت دي دخپلــو پوځي ځواکونو دپیاوړتیا 
له پاره نوري الري ولټوي ترڅو د امریکا دهري شــیبي دوتلو دخبرتیا څخه 
خالصون ومومو او په خپلو کې په داسي څه کار وکړو چې دهېواد ددښمنانو 
له پاره دیوموټیتوب ســوک وګرځی. ځکه کولي شو چې دیوه ملي اجماع له 
مخي دهېواد په روان بهیر صالح مشوري وشي او ددي ستونزمن بهیر دوتلو 
له پاره الر ولټول شي ترڅو دیوي خوا دهېواد ملي ګټي خوندي او دبلي خوا 
ددښمن شوم هدف خنثي شي دکلونو په اوږدوکې ډیري ستونزي دهېوادوالو 
مخ ته راغلي خو دوخت ســپین زیری مشــران او قومي مخکښي څیری په 
خپلو کې را ټول شوي او دستونزو دهواري له پاره یې الر مندلي ده.نوله دی 
امله ویلی شــو چې ترڅو به په بهرنیانو باور ولرو. بهرنیان هیڅکله تر اوږد 
مهاله نه شــي پاتي کیداي هغوي ترهغه شــتون لري چې ګټي یې خوندي 
شــي نو اړینه ده چې په خپلو کې ټولي ستونزمني ستونزي دیوه اوبل په زغم 
ســره هواري کړو او ځان دهېواد د دښــمنانو تیــري کوونکو هڅو ته چمتو 
کړو اوس هم دنړي ډیر هېوادونه د امریکا ســره دپوځونو دوتلو په ورســتي 
پریکړه راضي نه ښکاري ځکه هغوي ډاګیزه کوي چې دیوه موافقي له مخي 
یوځاي افغانســتان ته راغلي او یوځاي به له افغانستانه وځی خو امریکا په 
دي هکله دیو اړخیــز وتلو پریکړه به دخپلو ســتراتیژیکو ملګرو ناهیلي او 
بي باوري رامنځ ته کړي او ســتراتیژیکي موخي به یې دګواښ سره مخامخ 
شي. ممکن د امریکا ولسمشــر ترامپ له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان 
تر ټاکلي وخت ژر وباســي، دناټو د سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره په 
دي اړه خبري کړي وروسته له دي چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر 
کریســټو فرمیلر خپل پوځ ته په لومړني پیغام کې ویلي دهغه وخت راغلي 
چې امریکا یې پوځیان نور خپل هېواد ته راوګرځي. خبري یې داســي تعبیر 
شــوي، چې کریسټوفر هغه څخه عملي کوي چې ولسمشر ټرامپ داکتوبر 
په اوومه پر ټویټــر پاڼه لیکلي و ټرامپ تر انتخاباتو وړاندي ویلي و، چې له 

6مخ افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان 
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کابل ته دعمران خان سفر لنډه تحليلي 
ارزونه

یشيع- متين  عبدالهادي قر

دملي وسله وال پوځ 
ليکي دي پياوړي شي 



برخی از چهره های حزب جمهوری خواه در 
کنگره امریکا از قصد دولت برای خارج کردن 
نیروهای این کشور از افغانستان و عراق ابراز 

نگرانی کرده اند.
وزارت دفاع امریکا روز ســه شــنبه گفت که 
شــمار نیروهای نظامی در عراق و افغانستان 

هر یک به ۲۵۰۰ کاهش خواهد یافت.
دونالد ترامپ که دوره ریاســت جمهوری او 
روز ۲۰ جنــوری به پایان می رســد همواره 
خواستار بازگشــت نیروهای نظامی به کشور 
بــوده و از مداخلــه های نظامــی امریکا در 

خارج انتقاد کرده است.
اما میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه 
سنا، که از متحدان نزدیک آقای ترامپ است 

تصمیم تازه را »اشتباه« خواند.
او همچنیــن علیــه هرگونه »تغییــرات تکان 
دهنده در رابطه با سیاست دفاعی و خارجی« 
پیش از ترک قدرت به رئیس جمهور هشــدار 

داد.
آقای ترامپ هنــوز در برابر جو بایدن، رئیس 
جمهور منتخب امریکا از حزب دیموکرات، 
اذعــان به شکســت نکرده اســت و کاهش 
نیروها قرار اســت پنج روز قبــل از پایان کار 

او انجام شود.
رابرت اوبرایان، مشــاور امنیــت ملی رییس 
جمهوری امریکا، روز سه شنبه هفدهم نوامبر 

به خبرنــگاران گفت وزیر دفــاع موقت این 
کشور دســتور کاهش عمده نیروهای نظامی 
امریــکا در عراق و افغانســتان را صادر کرده 

است.
کریستوفر میلر، وزیر دفاع موقت امریکا، کار 
 بعد از اخراج وزیر ســابق دفاع 

ً
خود را اخیرا

مارک اســپر شروع کرد. به گزارش رسانه های 
امریکا اســپر از مخالفان کاهــش نیروهای 

نظامی امریکا در افغانستان بود.
براساس این دستور پرسونل نظامی امریکا در 
افغانستان از ۴۵۰۰ به ۲۵۰۰ کاهش خواهد 
یافت و در عراق هم شــمار نیروهای امریکا 
۵۰۰ تــن کاهش خواهد یافــت وبه ۲۵۰۰ 

خواهد رسید.
میلر گفت کــه این حرکــت منعکس کننده 
سیاســت ترامــپ »بــرای خاتمــه موفق و 
مســئوالنه جنگ ها در افغانســتان و عراق و 

بازگرداندن خدمه شجاع ما به کشور است.«
ناتو در حال حاضــر ماموریتی برای آموزش 

و دادن مشــاوره به نیروهای امنیتی افغانستان 
دارد. ناتو از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ ماموریتی رزمی 
داشت و شمار نیروهایش در آن زمان به ۱۳۰ 

هزار می رسید.
آقای اوبرایان گفت نیروهای باقیمانده به کار 
حفاظت از سفارت خانه های امریکا در عراق 
و افغانســتان و سایر نهادهای امریکایی فعال 

در این دو کشور مشغول خواهند شد.
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید گفته است 
»این سیاســتی تازه نیست و رییس جمهوری 
امریکا از زمانی که کار خود را آغاز کرد تعداد 
نیروهای امریکایی مورد نظرش را مستقر در 

این دو کشور اعالم کرده بود.«
جنــرال فرانــک مکنــزی فرمانده ســنتکام 
)فرماندهی مرکزی اردوی امریکا( در گذشته 
هشدار داده اســت که خروج شتابزده امریکا 
از افغانســتان می تواند مذاکرات صلح میان 

دولت افغانستان و طالبان را تضعیف کند.
عــالوه بر میــچ مکانل چندین چهــره دیگر 
حــزب جمهوری خــواه هم نســبت به این 
تصمیم ابراز نگرانــی کرده اند. مک تورنبری 
نماینده تگــزاس در مجلس نمایندگان کنگره 
این حرکت را »اشــتباه« خوانــد و گفت که 
کاهش نیروها، مذاکرات جاری در افغانستان 

را »تضعیف« می کند.
ســناتور جمهوری خواه بن ســس که عضو 

کمیته اطالعاتی است گفت این یک »عقب 
نشینی ضعیف« است و افزود که »در واقعیت 

ریشه ندارد و جهان را ناامن تر می کند.«
کریــس میلر وزیر موقت دفــاع نگفت که آیا 
جنــرال مارک میلــی لوی درســتیز اردو این 
برنامه را تایید کرده اســت یا نه، اما گفت که 
فرماندهــان اردو با اجــرای آن موافقت کرده 

اند.
او گفــت کــه امریکا بــه هدف خــود برای 
شکســت افراط گرایی و کمک به »شــرکا و 
متحدان محلی برای به دست گرفتن هدایت 

جنگ« رسیده است.
حداقل یک سیاستمدار دیموکرات از حرکت 
آدام اســمیت  ترامپ حمایت کرده اســت. 
- رئیــس کمیته نیروهای مســلح در مجلس 

نمایندگان - آن را »تصمیم درستی« خواند.
او در بیانیــه ای گفت: »درحالــی که تاریخ 
جنگ در منطقــه پیچیده اســت و به قبل از 
 
ً
دخالت مستقیم ما برمی گردد، بعد از تقریبا

۲۰ ســال مناقشه مســلحانه، امریکایی ها و 
افغان ها هر دو آماده پایان خشونت هستند.«

ترامپ معتقد است عملیات نظامی امریکا در 
کشورهای خارجی پرهزینه و بی تاثیر است.

امــا یــن اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتــو، پیمان 
آتالنتیــک شــمالی، گفتــه اســت »خروج 
ناهماهنگ یــا زودهنگام نیروها هزینه گزافی 

خواهد داشت.«
او در بیانیــه ای گفت که خطر تبدیل شــدن 
افغانســتان به پایگاهی برای پیکارجویان بین 
المللی برای ترتیب دادن حمالت وجود دارد.
پنتاگون پیش تر با کاهش تعداد نیروهای خود 
در افغانســتان تا ســقف ۵۵۰۰ تن موافقت 
کرده بــود و خروج نیروهای بیشــتر را منوط 
به دو شــرط کرده بود؛ کاهش خشونت های 
طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان و قطع 
کامل رابطه میان طالبان و القاعده. دو شرطی 
که هیچ کــدام هنوز روی نــداده اما به گفته 
مقام ها در پنتاگون، آنها اکنون با کاهش تعداد 
نیروها به سقف ۲۵۰۰ تن موافقند چرا که آن 
را گزینه بهتری از آنچه ترامپ در توییتر منتشر 
کرده می دانند؛ یعنــی خروج کامل نیروها از 

افغانستان تا کریسمس )۲۵ دسامبر(.
خروج نیمی از نیروهــای امریکایی از خاک 
افغانســتان طی دو ماه آینــده موجب نگرانی 

فرماندهان پنتاگون شده است.

آنها معتقدنــد کاهش نیروها دو پیغام مهم به 
طالبان خواهد فرستاد: اول این که این نیروها 
بدون گرفتن امتیازی یا عملی شدن تعهدی از 
سوی طالبان، خاک افغانستان را ترک می کنند 
و به این ترتیــب امتیازهای امریکا برای ادامه 
مذاکره با طالبان کمتر خواهد شــد و دوم این 
که کاهش تعداد نیروهای امریکایی در خاک 
افغانستان احتمال حمله علیه نیروهای دولتی 
این کشــور را افزایش خواهد داد و به کاهش 
خشونت ها در این کشور کمک نخواهد کرد.

تابستان امســال، گروه طالبان پس از دو سال 
مذاکــره با دولــت دونالد ترامــپ و امضای 
توافقنامه با امریکا، این امیدواری را به وجود 
آورد که خشــونت ها در افغانستان رو به زوال 

خواهد رفت.
همزمان خشونت های اخیر همچون حمله به 
پوهنتون کابل، افق صلح در این کشور را یک 

بار دیگر خاکستری و مبهم کرده است.
بی بی سی

الحاج پاســوال ســيد عمر صبور رئيس عمومی ميدان 

هوایــی بيــن المللی حامد کــرزی در رابطــه به کار و 

در  فعاليت هــای ســالجاری معلومــات داده گفت: 

قســمت ساخت و ســاز صحن میدان و زیبایی آن تا حدی 

که توان داریم کوشش می کنیم، کسانی که از میدان هوایی 

حامد کرزی ســفر می نمایند باید نتیجه واقعی تست کرونا 

را به دست داشته باشــند، با تأسف که یک تعداد هموطنان 

ما نتیجه تســت کرونا را جعلی می گیرند و هنگامی که در 

خارج کشور تست می شــوند ثابت می شود که تست شان 

جعلی اســت و تحت قرنطین قرار می گیرند، این امر سبب 

می شــود که پرواز ها بــه کندی و صد ها مســافر دیگر به 

مواجه شود. مشکل 

بنــاًء بایــد هموطنــان مــا زمانــی که ســفر مــی نمایند 

 نتیجه واقعی و درســت تســت کرونا را به دســت داشــته

باشند.  

وی گفت: در تمام ســاحات میــدان هوایی حامد کرزی 

کمره های امنیتی نصب نمودیم که می تواند از ســاحات 

بعید میــدان تا فاصله پنــج کیلومتری فلمبــرداری کند و 

هر چیزی که نزد شــخص باشــد با زوم کردن کمره معلوم 

می شــود و در پهلوی آن در فکر سرســبزی وتســهیالت 

بیشــتر و دیگر موضوعات هم هستیم و همچنان بدون این 

کــه مصارف دولت ما شــود از پروژه هــای آلمان کمک 

خواستیم. 

 قابل یادآوری اســت که در ظرف یک ماه دیگر صالونی را 

آماده می ســازیم که مســافرین ما دربیرون انتظار نکشند و 

ما که می بینیم بســیار امکانات در میدان وجود داشــت که 

استفاده می شد. باید 

وی می گویــد: یک پیام به ریاســت ترافیک شــهر کابل 

دارم و مکتوب هم ارســال کردم، همچنان تیلفونی صحبت 

نمودم که چهارراهی پیشــروی میدان، ایستگاه هایی که در 

سه و چهار استقامت میدان ساخته شده است راه ترافیک را 

مسدود ساخته که امیدوار هســتم رئیس ترافیک شهر کابل 

در این مــورد اقدام نماید و همچنــان راه های رفت و آمد 

عابرین و وســایط نقلیه نیز تنظیم شده است ما کوشش می 

کنیم مشــکالتی که در میدان بین المللــی حامد کرزی به 

آنرا حل بسازیم. مسافرین وجود دارد 

سال l 92 شمارۀ 196- شمارۀ مسلسل 24486

پاسوال الحاج سید عمر صبور:

در تمام ساحات میدان هوایی 
بین المللی حامد کرزی کمره 

های امنیتی نصب شده است

نگرانی جمهوری خواهان از کاهش نيروها 
در افغانستان و عراق
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محمد نعیم نوابی



باید دانســت که برای تحلیل قدرت سیاســی منابع مشــروعیت قدرت 

 منبع 
ً
سیاســی هم تشــخیص گردد کــه چندین عنصــر دارد، مگــر اوال

مشــروعیت)اراده مردم( می باشد که در کشور ما منحیث موضوع اصلی 

و اولی پنداشــته می شود و قانون اساسی کشور حسب فرمان شماره 103 

 در کشور عملی است و از آن اطاعت می شود که در 
ً
رئیس جمهور الزاما

فصل دوم آن حقوق و وجایب اتباع این موضوع درج است.

یکــی از علمای اســالمی بــه نام عالمــه ابوالحســن ماوردی)460هـ 

-1058م( مــی گوید که آیین مــورد قبول قدرت حاکمــه، عدالت همه 

جانبــه، امنیت عمومی، رفاه و رشــد اقتصادی و امید به آینده درخشــان 

است.

مگر امــام غزالی)505هـ -1111م( می گوید در سیاســت باید اصالح 

بندگان خدا)ج( و توجیه و رهنمایی آنها در راســتای نجات شان در دنیا و 

آخرت، منحیث سیاست درست بحث شــود و چنین است که معقولیت 

در آن وانمود می گردد.

ابن خلدون: نیز دراین باب نظریات بلند دارد.

 به معرفی ابن خلدون پرداخته می شــود عبدالرحمان 
ً
امــا؛ ابتدا مختصرا

بن محمد بن خلدون در ســال 732 هـــ.ق مطابق به 1332 میالدی در 

تونس تولد یافت. خانواده ابن خلدون یمنی االصل اســت و نســب ابن 

خلدون به صحابی جلیل القدر )وایل بن حجر( )رض( می رســد، که به 

تاریخ 808/9/25 هجری قمری در قاهره وفات نمود. 

تالیفــات ابن خلدون: از مهمترین و مهشــور تریــن تالیفات عالمه ابن 

خلــدون کتاب او به نام )کتــاب العبر و دیوان المبتــدأ و الخبر، فی ایام 

العرب و العجــم و البربر، و من عاصر هم، من ذوی الســلطان االکبر( 

است. 

که مقدمه تفصیلی و طوالنی ای را برای این کتاب خود نوشــته است، که 

به نام )مقدمه یا تمهید ابن خلدون( مشــهور گردیده و یکی از منابع مهم 

در رشــته های جامعه شناسی و علوم سیاسی )سوســیالوژی و پولیتیک 

ســاینس( می باشــد... در امور و مجرای قانون، جامعه و سیاست مبدا 

حاکمیت که همانا مبدا نظام سیاســی اســالم حاکمیت شریعت است. 

یعنی حاکمیت قانون. به این معنا و مفهوم که حاکمیت تنها از آن خداوند 

است و قانون خداوند»ج« بر همه قوانین برتری و باالدستی دارد. 

مقدمة قانون اســاس کشــور و مواد شــماره 1-2-3 و 6 نیز برهمین مبنا 

بوده است. 

یادداشــت: البته مبداء مســاوات و برابری از مبادی السام است که فکر 

اســالمی و دولت اسالمی براساس آن اســتوار است. مساوات در اسالم 

بــه صورت مطلق ثابت گردیده که نظیر آن در دیگر ادیان و مذهب وجود 

ندارد.... دراین راســتا کلمة مردم به عنوان جنس بشــر 240 بار در قرآن 

شــریف ذکر گردیده. کلمه انســان 265 بار و کلمه بشر 36 بار و کلمه 

عدالت چندین بار در قرآنکریم ذکر گردیده است. 

همچنان دین مقدس اســالم مســلمانان را امت واحد مــی داند که همه 

مســلمانان را بدون در نظر داشت )اعتبار قومی و عصبیت های گروهی( 

و تفاوت های مختلف انســانی در بر می گیرد) سوره االنبیاء آیت 92( 

برعالوه آن حریت و آزادی از ضرورت های اهم اجتماعی می باشــد که 

متمــم یکدیگر اند و نیاز مهم بشــری بوده در فطرت انســان ها عجین و 

ممزوج است. 

یکی از دانشمندان دیگر علوم سیاسی و مورخ مشهور جهان اسالم دکتور 

ضیأ الدین الریس در کتاب معروف خود )اندیشه های سیاسی اسالم می 

نویسد: شکی نیســت که نظامی که پیامبر بزرگوار السالم»ص« همراه با 

مسلمانان در مدینه ایجاد نمودند.

 صفت 
ً
هرگاه با معیار های سیاســی عصر حاضر ســنجیده شــود، دقیقا

یک نظام )سیاســی( را به مفهوم درســت کلمه دارا می باشد و در عین 

زمان این نظام صفت )دینی( را نیز داشــته باشد نظام اسالمی می تواند 

در یک زمان به هر دو صفت موصوف باشد و یا موصوف گردد، چه نظر 

به جامع بودن حقیقت اســالم به حیث آیینی که در برگیرنده امور مادی 

و روحی اســت، شــامل اعمال دنیوی و اخروی انسان می گردد.... که 

فهم درســت اسالم و نظام خوب سیاسی اسالم می باشد و در امور روز 

مره تعمیل می گردد. 

همچنان در صفحه 216 کتاب تحت نام)تاریخ افکار سیاســی -1392 

ش( از زبان اســتاد حبیب چنین آمده: آن وقت اشــکار گردید که اسالم 

تنها عقاید دینی فردی نبود، بلکه در برگیرنده یک مجمع مســتقل بود، که 

اســلوب و روش معین خود در حکومت کردن را داشــت و دارای قوانین 

بی سیاسی اجتماعی و سیستم های خود بوده است.  خو

دین  آخرین  اسالم  دین  که  این  به  توجه  با 
آسمانی و کامل ترین آن است و از طرفی قرآن 
هرگونه  از  است  دین  این  آسمانی  کتاب  که 
بجا است  باشد،  تغییر مصون می  و  تحریف 
آن را در تمدن  این بحث سهم ویژه  پایان  در 
است  بدیهی  کنیم،  بررسی  بشری  فرهنگ  و 
تحقیق جامع دراین باره نیازمند بحثی مستقل 

و مبسوط است.
را  مهم  خدمت  چهار  توان  می  کلی  طور  به 

برای اسالم دراین باره بیان کرد:
۱. تمدن اسالمی عناصر پراکنده فرهنگ ها و 
ذخیره  و  در خود جذب  را  تمدن های جهان 

کرد.
های  تمدن  و  ها  فرهنگ  از  را  هایی  داده   .2
موجود از طریق سیستم سازی ویژه ای نظام 
مند کرد و به عنوان اجزای یک نظام هماهنگ 

به کار گرفت.
و  ها  فرهنگ  آن  های  کاستی  و  نواقص   .3
را  جدیدی  عناصر  و  کرد  جبران  را  ها  تمدن 
را  جدیدی  فرهنگ  و  تمدن  و  افزود  ها  آن  به 

پدید آورد.
4. تمدن جدید را حفظ و به نسل های بعدی 

منتقل کرد.
حال  در  هایی  تمدن  اسالم،  طلوع  عصر  در 
و  نزاع  یکدیگر  با  و  بوده  زوال  و  فروپاشی 
جدال داشتند. اسالم به تمام عناصر فرهنگی 
ها،  سریانی  ها،  عرب  مانند  ها  تمدن  این 
ایرانی ها، یونانی ها و حتی هندی ها و قسمتی 
بخشید.  انسجام  و  وحدت  ها،  چینی  از 
مسلمانان در پرتو تعالیم سازنده قرآن کریم و 
صلی  اسالم  گرامی  پیامبر  عالی  های  تربیت 
الله علیه وسلم از چنان روحیه بردباری و بزرگ 
بودند که دنیای اسالم بسان  منشی برخوردار 
پناهگاه امنی برای افراد و گروه های مختلف 
درآمد.  گوناگون  های  ملّیت  و  ها  فرهنگ  از 
احساس  خود  سرزمین  در  که  دانشمندی  هر 
نا امنی می کرد، جهان اسالم را پناهگاه امن 
دانش  و  علم  مجموعه  با  و  دانست  می  خود 
خود به تمدن اسالمی می پیوست و دانش و 
فضل خود را به آن عرضه می کرد. این سرمایه 
های فرهنگی در بانک فرهنگی اسالم نه تنها 
صدمه ای نمی دید، بلکه از سود مشروعی هم 

بهره مند می شد و افزایش می یافت.
طوری که اسالم آمد و در آن سرزمین مستعد و 
شایسته بذرهایی پاشید و آن ها را از سرچشمه 
هرگز  که  ای  چشمه  کرد.  سیرآب  زالل  ای 
شد.  نمی  قطع  آن  معرفت  و  دانش  جوشش 
از  بسیاری  که  بود  در چنین محیط مساعدی 
دانشمندان و فیلسوفان برخاستند و تعدادشان 

بر صدها فزونی گرفت.
در  علوم  -دارالحکمة-  فرهنگستان  تأسیس 
عهد هارون الرشید و مأمون و ترجمه انبوه آثار 
علمی از زبان های مختلف به عربی حکایت 
دیگر دارد و از بزرگترین خدمات جهان اسالم 
به تمدن و فرهنگ بشری است، که با این کار، 

میراث علمی تمدن های کهن را حفظ نمود.
به  فلسفه  و  علوم  زمینه  در  ها  عرب  چه  آن 
مهم  بسیار  غربیان  نظر  در  آوردند،  دست 
علوم  و  ادبیات  زمینه  در  چه  آن  از  است  تر 
و  هشتم  قرن  اواخر  در  داشتند،  اجتماعی 
بغداد  یعنی  آنان  پایتخت  نهم،  قرن  اّول  نیمه 
کانون فرهنگی به شمار می رفت که آثاری از 
در  نوافالطونیان  مهم  تفسیرهای  با  را  ارسطو 
آثار  همچنین  داد،  می  قرار  همگان  دسترس 
آثار  ای،  اژه  پولس  و  جالینوس  بقراط،  طبی 
های  کتاب  و  ارشمیدس  ریاضیات  اصلی 
اختیار  در  را  بطلمیوس  جغرافیایی  و  نجومی 
زمان  از  که  سوریه  اهالی  بود،  گذاشته  عموم 
شده  واقع  یونان  فرهنگ  تأثیر  تحت  اسکندر 
بودند، واسطه های اصلی میان افکار یونان و 

افکار عرب ها بودند.
قره-  بن  ثابت  ریاست  به  دیگری  دارالترجمه 
836-901 میالدی - از گروهی صابئی های 
به ستاره   

ً
آنان طبیعتا مقیم حران تشکیل شد. 

شناسی و ریاضیات عالقه داشتند و آثار مهمی 
در این دو علم به عربی برگرداندند، و ترجمه 
که  آن  از  پیش  کردند،  تنقیح  نیز  را  پیشینیان 
آثار ریاضی و ستاره شناسی از یونان به مخزن 
نیز  هندوستان  از  شود،  وارد  اسالمی  فرهنگ 
هندی  جهانگرد  یک  داشتند.  دریافت  چیزی 
در سال 771 میالدی با خود دو کتاب به بغداد 
آورد، یکی درباره ریاضیات و دیگری راجع به 
نجوم بود که مسلمانان به کمک این کتاب ها 
اعداد  و  -زیج-  هند  نجومی  های  جدول  به 
هندی آشنا شدند. پس از دوره ترجمه، هنگام 
ابتکار فرا رسید. خوارزمی بزرگ ترین ریاضی 
دان و ستاره شناس مسلمان در آن دوره، جدول 
براساس  را  خود  معروف  بسیار  نجومی  های 
همین  نهاد،  بنا  هندی  و  یونانی  های  سیستم 
خوارزمی بود که علمی را بنیان نهاد که به نام 

جبرو مقابله خوانده شد.
بود،  پارسی  که  نیز   -  1048-973 بیرونی 
شمار  به  خوارزمی  دانشمند  رقیب  نخستین 
می رفت. وی در غزنه و هند به علم و تحقیق 
اشتغال داشت، او کتابی در علم نجوم نوشت 
که آن را »القانون المسعودی« نام گذاری کرد.
و ستاره شناسان،  دانان  از ریاضی  دیگر  یکی 
درجه اّول مسلمان، که ایرانی بود، عمر خیام 

»تاریخ  در  خیام  تحقیقات  نتیجه  است. 
الجاللی« آشکارا آمده است. تقویم وی هنوز 
می  انگاشته  تر  صحیح  گریگوری  تقویم  از 

شود.
از ستاره شناسی و ریاضیات که بگذریم، طب 
فرهنگ  در  بلند  بسیار  ای  پایه  با  را  کیمیا  و 
این  در  کتاب،  نخستین  یابیم،  می  مسلمانان 
زمینه به مترجم و دانشمند معروف، حنین بن 
نویسندگان  از  یکی  است.  منسوب  اسحاق 
محمدبن  ابوبکر  اسالمی  طبیب  و  بزرگ 
زکریای رازی - 865-925 - بود وی سمت 
داشت.  عهده  به  را  بغداد  شفاخانه  ریاست 
المنصوری  الکتاب  نام  به  تاریخی وی  کتاب 
در ده جلد است که به نام منصوربن اسحاق، 
شاهزاده سامانی نوشته شده است. این کتاب 
متعدد  های  نوبت  در  و  شد  ترجمه  التین  به 
 1480 سال  در  ها  آن  از  یکی  که  شد  منتشر 

بود.
معاصران  تمام  ـ980-1037ـ  سینا  ابن 
پزشک،  یک  عنوان  به  را  خود  پیشینیان  و 
فیلسوف، شاعر، متکلم، منطقی، ریاضی دان 
الشعاع قرار داد. چهل و  و طبیعی دان تحت 
کتاب  در  است.  تراویده  وی  قلم  از  اثر  پنج 
افکار  آخرین  »القانون«  نام  به  وی  مشهور 
است،  گرفته  شکل  طب،  در  -عربی  یونانی 
این کتاب پس از آنکه به التین ترجمه شد در 
مکان  اروپا  در سراسر  های طبی  کتاب  میان 

شامخی یافت.
شود،  می  مربوط  طب  به  که  علومی  در 
ویژه  به  ای  برجسته  آثار  مسلمان  نویسندگان 
بنیان  نهادند،  برجای  خود  از  کیمیا  علم  در 
و دو  بیست  گذار کیمیا جابربن حیان است، 
اثر به او منسوب است که بسیاری از آن ها به 

حق آثار برجسته ای هستند.
در گیاه شناسی و مفردات طبی آثار مشهوری 
به وسیله یکی از مسلمانان اسپانیایی به نام ابن 
نوشته  مالقه  اهالی  از  1248ـ  وفات  ـ  بیطار 
شده است. در واقع اثر ابن بیطار سرآمد همه 
مقاالتی بود که در قرون وسطی در این زمینه 
گیاه  یک  عنوان  به  بیطار  ابن  یافت.  نگارش 
شناس در اسپانیا به سفر پرداخت و از سراسر 
افریقای شمالی، مصر، سوریه و آسیای صغیر 
االدویة  فی  الجامع  کتاب  در  کرد،  بازدید 
المفردة حدود 1400 گیاه گردآورده است که 
 نو بود. ترجمه التینی 

ً
دویست عدد آن کامال

و  به چاپ رسید  کرارا   Simplicia نام  به  آن 
تجدید   1758 سال  به  کرمنا  در  بار  آخرین 

طبع شد.
تهیه کننده: لطیفه سحرخیز
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نقش ویژه اسالم در شگوفایی تمدن علم سياست
یشی عبدالهادی قر قسمت دوم و پایانی 
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تر کرسمس  مخکي راوباسي له افغانستانه 
دځواکونــو را ایســتلو پــه اړه د امریکایي 
چارواکــو څرګندونــو دمتحــده ایاالتونو 
دناټو متحدانو اندیښنی راپارولي دفرانسي 
دبهرنیــو چــارو وزیر دجمعي پــه ورځ د 
امریــکا له متحده ایاالتو څخه وغوښــتل 

چې له افغانستان څخه دځواکونو په ایستلو 
کې له بیړي کاروانه خلي ده وویل: چې د 
امریکا دبهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به 
په زغرده ووایې چې هېواد یې له افغانستان 
څخــه د امریکایي پوځیانو دیو اړخیز وتلو 
مخالف دي په همدي حال کې د اسوشید 

پرس خبري آژانــس دراپورله مخی دناټو د 
سرمنشــی ویاند الوړمه ورځ وویل ینس 
سټولټنبرګ  د امریکا له نوي سرپرست دفاع 
وزیر سره په افغانستان کې ترهغه مهاله چې 
اړتیاوي دځواکونو دحضور د دوام پرژمني 
خبري کړي دي. د ناټو سرمنشي د امریکا 
د ددفاع د سرپرست وزیر سره د افغانستان 
په شــمول د امریکا په مشــري دناټو د 30 

غړیو هېوادو د آجندا پــه اړه خبري وکړي 
وي ویل چې په جنګ ځپلي افغانستان کې 
دناټو امنیتي رول بدل شــوي نه دي )دناټو 
هیڅ غړي نه غواړي چــې ځواکونه یې تر 
اړتیا د زیات وخت له پاره په افغانستان کې 
پاتي شــي. خو په عین وخت کې غواړي 
چې خپلي بریاوي یې خوندي پاتي شــي 
او دایقیني شــي چې افغانســتان به بیاپر 

امریکا یــا دناټو پرکوم غړي دحملي له پاره 
دتروریستانو پرپټن ځاي نه بدلیږي.( 

خو د امریکا دانډیواالنو دڅرګندونو ســره 
سره باید افغان دولت دي ته تیاري ونیسي 
او دبهرنیو ووتلو تشــه راډکــه کړي ترڅو 
دهېواد دښمنان ونه توانیږي زموږ څو کلني  

الس ته راوړني زیانمني کړي. 

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

دوســت محمد  ولد ولی محمد  بــه ارتباط تخلیه  

دکان نمبر  ۱۹۵ ســرای کالن چنــداول ناحیه اول 

کابل در این محکمه تحت رســیده گــی قرار دارد 

بنابر این به اطالع دوســت محمــد ولد ولی محمد 

رسانیده می شــود تا جهت رســیدگی به دعوی به 

محکمه حاضر گــردد در صورتیکه نامبرده تا مدت 

یش به دیوان  دو ماه جهت تعقیب دوسیه نسبتی خو

رسیدگی به قضایای تجارتی ب والیت کابل حاضر 

نگــردد درغیاب شــان تصمیم اتخــاذ و آنگاه حق 

شکایت را ندارد.۵۴۲۴

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

بشــر دوســت  ولد علی پناه  به ارتباط تخلیه دکان 

نمبر  ۴۱ ســرای کالن چنــداول ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این به 

اطالع بشر دوســت ولد علی پناه رسانیده می شود 

تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۳۱

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

نور محمد  ولد ســید جان  به ارتبــاط تخلیه  دکان 

نمبر ۱۴۷  ســرای کالن چندوال ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این به 

اطالع نورمحمد ولد ســید جان رسانیده می شود تا 

جهت رســیدگی به دعوی بــه محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۲۳

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

امان الله  ولد علی جان  به ارتباط تخلیه دکان نمبر 

۱۹۹  ســرای کالن چنداول ناحیه اول کابل در این 

محکمه تحت رســیده گــی قــرار دارد بنابر این به 

اطالع امان الله ولد علی جان رســانیده می شــود 

تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۲۵

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

امــان الله  ولــد عبدالغفور  به ارتبــاط تخلیه دکان 

نمبر ۱۳۰  سرای کالن چنداول  ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این به 

اطالع  امان الله ولد عبدالغفور رســانیده می شود 

تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۲۱

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

حنیــف  ولد فضــل محمد  به ارتبــاط تخلیه دکان 

نمبر ۱۸۱  ســرای کالن چنداول ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این به 

اطالع حنیف ولد فضل محمد رســانیده می شود تا 

جهت رســیدگی به دعوی بــه محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۲۷

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

صدر اعظــم  ولــد عبدالحکیم  به ارتبــاط تخلیه 

جایداد نمبر ۱۳۱  ســرای کالن چنداول   ناحیه اول 

کابل در این محکمه تحت رســیده گــی قرار دارد 

بنابــر این به اطــالع صدر اعظم ولــد عبدالحکیم 

رسانیده می شــود تا جهت رســیدگی به دعوی به 

محکمه حاضر گــردد در صورتیکه نامبرده تا مدت 

یش به دیوان  دو ماه جهت تعقیب دوسیه نسبتی خو

رسیدگی به قضایای تجارتی ب والیت کابل حاضر 

نگــردد درغیاب شــان تصمیم اتخــاذ و آنگاه حق 

شکایت را ندارد.۵۴۳۰

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

ســید مراد  ولد عبدالواحد  به ارتباط تخلیه  دوکان 

نمبر ۱۳۹  ســرای خورد چنداول   ناحیه اول کابل 

در این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این 

به اطالع اسد الله ولد عبدالواحد رسانیده می شود 

تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۲۹

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه  

موالنا جواد ولد جمعــه خان  به ارتباط تخلیه دکان 

نمبر۴۰   ســرای کالن چنداول  ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قــرار دارد بنابر این 

به اطالع موالنا جواد ولد جمعه خان رســانیده می 

شود تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر 

گــردد در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت 

یش به دیوان رســیدگی  تعقیب دوســیه نســبتی خو

به قضایای تجارتی ب والیــت کابل حاضر نگردد 

درغیاب شــان تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شــکایت 

را ندارد.۵۴۲۸

 ***

اداره نــوی کابل بانک پروژه تهیه و تدارک ماشــین 

 )image Runner2206( نــوع  فوتوکاپــی  های 

یش را بــه داوطلبی بــاز داخلی می  مــورد نیاز خو

ســپارد. بناء شــرکت های که خواهش قــرار داد را 

یش را بعد از  داشــته باشــند درخواســت های خو

نشــر اعالن در مدت بیســت و یک یوم به مدیریت 

عمومــی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل 

بانک تسلیم نموده شــرطنامه را مالحظه و تضمین 

ارایه نمایند. آفر را 

آدرس: دفتر مرکزی نوی کابل بانک شــهر نو چهار 

– افغانستان.۵۴۱۷ راهی طره باز خان کابل 

 ***

ســند ملکیت زمین دارای نمبــر ۴۹۱۱ واقع احمد 

شاه بابا مینه به اســم صالح محمد ولد فتح محمد 

ندارد.۵۴۲۰ اعتبار  گردیده  مفقود 

 ***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

عبدالنافع  ولــد رحیم گل به ارتبــاط تخلیه دوکان  

نمبر ۲۲۷ ســرای کالن چنداول ناحیه اول کابل در 

این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این به 

اطالع عبدالنافع  ولد رحیم گل رســانیده می شود 

تا جهت رســیدگی به دعوی به محکمه حاضر گردد 

در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت تعقیب 

یش به دیوان رسیدگی به قضایای  دوسیه نســبتی خو

تجارتی ب والیت کابل حاضر نگردد درغیاب شان 

تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۴۳۲

 ***

اســامی شــرکت ظاهر نصیر ادریــس لمتید  یک 

عراده موتــر تیوتا کروال غرفــه دار  پلیت ۴۴۳۳۹   

شاســی  و    4E6996424 انجــن  کابــل  ش 

JT17EEA10807411  را بعــد از طــی مراحل 

قانونی خریــد و فروش باالی اســامی عبدالحمید  

ولد عبدالهادی  بفروش می رســاند. بناء اشخاص 

با عراده فوق کــدام معامله  ادارات و موسســاتیکه 

داشته باشند الی مدت ســه یوم به مدیریت ترافیک 

کابل اطالع دهند. ۵۴۴۴

 ***

جواز شــماره ۲۶۷۶ مــورخ ۱۳۹۸/۱/۱۵ رهنمای 

مالک فســخ  نســبت فوت  اندر  معامــالت مومن 

گردیده اســت. هر گاه اشخاص و افراد کدام ادعای 

داشــته باشند از تاریخ نشــر اعالن الی یک هفته به 

انسجام وزارت عدلیه اطالع دهند.۵۴۴۵ ریاست 

 ***

کمیســیون شــکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد 

۸۵۰۰۰ لیتر تیــل دیزل و ۲۰۰۰۰ لیتر تیل پطرول 

نیــاز دفتر مرکزی خود را در ســال مالی  ۱۴۰۰ از 

انجام دهد. باز داخلی  طریق پروسه داوطلبی 

شرکت های دولتی و غیر دولتی که خواهان اشتراک 

در داوطلبی می باشــند، بعد از نشر اعالن الی ۲۱ 

روز مــی توانند، از ســاعت ۸:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد 

یــش را جهت اخذ  از ظهر درخواســت هــای خو

شــرطنامه در بــدل ۵۰۰ افغانی عنوانی ریاســت 

داراالنشاء به آدرس ذیل تســلیم و شرطنامه را اخذ 

نمایند.

آدرس: کمیسیون شــکایات انتخاباتی، کوچه ششم 

دهم. ناحیه  شیرپور، 

شماره تماس: ۰۷۹۵۵۵۱۳۵۰

 ***

از اثــر محضر مــورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ هیــت تطبیق 

یز نمبر )۱۰۰ بر ۱۱۷( ریاســت  حکم و قــرار تجو

محترم محکمه ابتداییه تجارتی ب ســهم مشــاعی 

محمد عثمان مشــهور به فریدون ولد محمد اسحق 

از یک باب دوکان نمبر )۲۳۷( واقع ســرای شهزاده 

منزل ســوم از طریــق داوطلبی و مزایــده بفروش 

میرســد . بــه اطالع اشــخاص حقیقــی و حکمی 

رسانیده می شــود در صورتیکه خواهان خریداری 

باشــند درخواســت های خود را بعد از تاریخ نشر 

اعالن الی مــدت پانزده یوم در آمریت حقوق حوزه 

دوم ریاست حقوق والیت کابل واقع شهر نو مقابل 

ریاست حج و اوقاف بســپارند شرطنامه را مالحظه 

نموده تضمین اخذ میگردد و هم به اطالع اســامی 

محمد عثمان ولد محمد اســحق رسانیده می شود 

تــا در مجلس داوطلبی حاضر بــوده و حق الولیت 

داده می شود در غیر آن مجلس داوطلبی در غیابش 

برگزار می شــود آنگاه حــق شــکایت را نخواهند 

داشت.۵۴۵۲

***

اواق دعوی اسامی ســید حماد ولد سید مراد علیه 

میر حمزه  ولد عبدالســالم  بــه ارتباط تخلیه  دکان 

نمبر ۱۹۳  ســرای کالن چنــدااول ناحیه اول کابل 

در این محکمه تحت رســیده گی قرار دارد بنابر این 

به اطالع میر حمزه ولد عبدالســالم رسانیده میشود 

به دعــوی به محکمــه حاضر  تا جهت رســیدگی 

گــردد در صورتیکه نامبرده تا مــدت دو ماه جهت 

یش به دیوان رســیدگی  تعقیب دوســیه نســبتی خو

به قضایای تجارتی ب والیــت کابل حاضر نگردد 

 درغیاب شــان تصمیم اتخاذ و آنگاه حق شکایت را

 ندارد.۵۴۲۶

افغان اعالنات

دملي وسله وال پوځ ...

په روغتيا کې د تغذیې رول ...
او هوساینی لپاره ټول بیالبیل خواړه لکه: 
تازه  ترکاری،  حبوبات، ډوډۍ، وریځې، 
شات)عسل(  شــیدې،  غوښــه،  میوې، 
خرما، لبنیات او داســې نــور...( البته د 
بدن له اړتیا ســره ســم، بیلوالی باید په 
پام کې ونیول شــی. د طــب له نظره، په 
خوړو کې نوی والــی، بدلون او توازن، 
د بدن د روحی او جســمی روغتیا لپاره 

ګتور دی، ځکه چــې د اړیتا وړ مواد له 
بیالبیلو خوړو او څښــاک څخه ترالسه 
کوی. هغه کســان، چې د غذایی رژیم 
لــه بیالبیلو ډولونو څخه ګټه پورته کوی، 
برخمن کېږی.  له ځانکړې روغیتا څخه 
په خوړو کــې د تعادل او تــوازن په پام 
کې نیول، د میندو لپــاره د امیندواری او 
شیدې ورکولو په پړاو او د ماشومانو لپاره 

دشــیدې خوړلو په وخــت کې او د نوی 
ځوانانو د جســمی او ذهنــی ودې لپاره 
یو اړین امر دی. په خــوړو کې د بدلون 
راوســتو او په میوې ســره د پیل په برخه 
کې، په قرانکریم کې داسې فرمایل شوی 
دی: همدارنګــه پــه دې برخه کې په بل 
ځای کــې راغلی دی: ژباړه :موږ به هغو 
تــه هر راز میوه او غوښــه، هر څه چې د 
هغو زړه وی وغواړی، په ښه شان ورکوو. 
حضرت رســول صلی الله علیه وســلم 

همدارنګــه فرمایلی دی: هر څوک، چې 
له تاســو څخه وغواړی، روژه ماته کړی، 
په خرما یې ماته کړئ، خکه چې په هغه 
کې برکت نغښــتل شوی دی. د خوړو تر 
تیاریدو مخکې د میــوې خوړل له ځان 
ســره ډیرې ګټې لری، ځکه چې میوې د 
ســاده قندی موادو لرونکی دی، چې په 
اســانۍ ســره هضم او جذبیږی او هغه 
مــواد د څــو دقیقو په موده کــې بدن ته 
جذبیږی، چې د لوږی  احســاس لیرې 

کوی او انســان ته د مړښــت احســاس 
ورکوی. خــو که چیرته یــو څوک خپله 
معــده پــه ډول ډول خوړو بانــدې ډکه 
کــړی، نو د درییو ســاعتو پــه موده کې 
وخت نیسی، ترڅو هضم شی او کولمې 
یې قندی مواد جذب کړی. ســاده قندی 
مواد ســربیره پر دې، چې په اسانۍ سره 
هضــم او جذبیږی، د بــدن د انرژۍ او 

سلولونو لپاره سرچینه هم ده.



 

گدای بوی خوشبوی معطرم

به راه تو نشستـه با دیـده ترم

دگر بـــوی نسيم مهرو الفت

نياید ســـوی قـلب پر محبت

من دیـــوانه از کوی سرایت

 کجا جایی روم کــوی وفایت

زمهر اقدست جـــای دگر را

دوایی نيست هرگز چشم ترم را 

بغربت دل همی سوزی خدا را                                    

مران از کوی خــــود قـلب گدا را 

 دل ســوزان به تير وتار ظلـمت

نرفت از دل عطای مهــرو الفت

شب هجـــرات و ایـام مشقت 

 نرفت از قـلب پر سـوز و محبت

 رخم زرد  دو چشـــم تار تارم  

که دل از هجـر کویت بی قرارم

نباشد رسم یاری )هاشمی( را

به نيم ره گذاری همدمی را

تورې شپې تورې کيسـی تــــور دیوالــــونه 

تور عمــــال تور یي کـــردار تور دیـوانـونه

یي مــــاحـول تورې کوڅي تورې الري تور

 تور فـکـرونه تـــوري هيـلـی تور خيـالــونه

توره ليکه تور یي خـــــط تور یي مــــــرام

 پيدا په توره خـــونه پراته په تــــورو مــدام

یي حـــاصــل یي کښت تور تورتخـــــــم تور

نه وې روزنه غفلـــت او زور حاکــــم پر منزل

تورې خبرې د کينو او تحقيـــــــر پر نبيـــاد

یـــاد   خبرنه بلـــکه چـيغـــه دعـــوه او فـــر

تـــور زړونه تـــورضمـيـر ورکــــه رښتــــيا

یــــا تــــور ارواح جـوړ په اغـــوا او پــه ر

سوله نکروځـی د اختر زموږ وینــــــی د تـن

محجوبی مندی بوري ســوځيـدلی گلشـــن

غوټه په وینـــــــو کـــی ډوډی د مظلـــوم

 تور جهالت دی حاکم حق یی کړي مـکتـوم

ب – د ژول شــویو نباتاتو او وینې له منځه 
پاکې شيدې: قرانکریم فرمایلې دی: قرانکریم 
په دې آیت کې د څارویو شــتون، په ځانګړی 
ډول هغه خوراکی توکو ته، لکه شــیدې، چې 
خوړل یې ډیر ګټور دی، اشاره کړې او وایی:»د 
څارویو په وجود کې ستاسو لپاره یو غټ درس 
ایښودل شوی دی، چې ددې  څارویو په ګیډه 
کې له هضم شویو خوړو او وینې څخه پاکې 

شیدې تاسو ته درکول کېږی...«
)فرث(،پــه لغت کې د معــدې په دننه کې د 
هضم شــوو خوړو په معنــا ده، چې کولمو ته 
له رسیدو ســره سم، له هغه څخه د ژوند ماده 
بدن جذبوی او د هغوئ پاتې شــونی شیان له 
بدن څخه د بانــدې اطراح کېږی؛ کوم وخت 
چې د هغوئ پاتې شونې له بدن څخه وځی، 
نو هغــه ته)خوشــایی( ویل کیــږی. څومره 
حیرانوونکې ده، چې له دغسې خرابو او ناپاکو 
شیانو څخه] یو ځل یې بدن جذب کړی او بیا 
د تیو په واســطه پاکې، ستره او زړه راښکونکی 
خواړه)شــیدې(، چې نه دوښو بوی لری او نه 
هم د وینې رنګ، هیڅ یو شیدو ته نه ورلیږدول 
کېږی، بکې په ښایســته خوشبویی سره له تیو 

څخه راوځی.

۲ – خبائت )ناپاکه او ناوړه شيان(:خبائت، 
پر دې ســربیره چې خوراکی ارزښت نه لری، 
بلکې د انســان بدنی او روحی روغتیا ته خطر 
پیښــوی. قرانکریم په څومره ښایســته ډول د 
پیغمبر صلی الله علیه وســلم په ســتاینه کې 
فرمایلــی دی: او د هغوی لپــاره، ځینې پاک 
څیزونه حالل او ځینې نور ناپاک څیزونه حرام 
ګرځول شــوی دی. د خبائت د ډولونو په بیان 
کې فرمایی: پر تاســو باندې حرام کړای شوی 

دی:
  ۱ – مــرداره ۲ – وینــه ۳ – د خــوګ غوښــه 
۴ – او هغه څــاروی، چې د الله له نامه پرته د 
کوم بل چا په نوم حالل کړای شــوی وی. ۵ – 
 هغه حیوان چې د زندۍ په حالت کې مړ شی 
۶ – هغه حیوان چې دیوه دروند او داســې شی 
 په واسطه مړ شــی، چې څوکه یې تیزه نه وی 
۷ – هغه حیــوان چې له پورته څخه، ښــکته 
ولویږی او مړ شــی ۸ – هغــه حیوان چې دبل 
حیــوان د وهلو په ترڅ کې مړ شــی ۹ – هغه 
حیوان چې دبل حیوان، لکــه: لیوه، له لورې 
ووژل شــی پرته له هغه، چې تاســی ژوندی 
موندلــی او حــالل کــړی وی. ۱۰ – او هغه 

حیوانات، چې د بوتانو د خوښۍ لپاره قربانی 
کړای شی. د حرامو او ناوړه غوښو د حراموالی 
مساله او پرته له شکه، کوم خواړه چې په پورته 
آیت کې یاد شــول او نــور الهی محرمات یوه 
ځانکړې فلسفه لری، چې له ټولو ځانکړنو او 
زیانونو ســره په قرانکریم او نبوی احادیثو کې 
راغلــی دی او دلته یــې راوړل زموږ له بحث 

څخه وتلې خبره ده.
۳ – کلی قاعده: د اسالم په ښوونیز نظام کې، 
د روغتیــا او تغذیې په بــاب کې د هغو اصول 
په پام کې نیولو باندې ټینګار شــوی دی، چې 
هغه د انســان د روغتیا په ساتنه کې مهم دی. 
اســالم د خبائثو او پلیتیو په حرام بللو سره، د 
پاکو او ســتره شیانو په شــننه کې داسې وایی: 
او په یوې کلی قاعده کې دروغتیا او ســالمتیا 
په ســاتلو کې: انســانان له ابتالوو او ناروغیو 
څخــه د نعمتونو په لــور هدایت کړی دی. دا 
کلی قاعده د طب په علم کې یو له ښو او ټول 
شموله الرښوونو څخه ګڼل کېږی او د بیالبیلو 
ناروغیو د مخنیــوی لپاره په قرانکریم کې یاده 
شوې ده. نبوی سنتو هم په خوړو او څښلو کې 
د تعادل او انډول لپاره داســې معیاری قاعده 
ټاکلی ده: انســان تر نس)ګیډې( بد لوښــی 

بل نــه دی ډک کــړی؛ د ادم د اوالد لپاره څو 
ګولې)مړۍ( خواړه بسنه کوی، ترڅو، په هغه 
باندې ژوندی پاتې شــی او که چیرته اړ شی، 
چې تر هغه ډیر وخوری، نو باید د ګیډی)نس( 
یو پر دریمــه برخه دې خوړلو، یــو پر دریمه 
څیښــلو او یو پر دریمه دې د هوا هوسا تنفس 

لپاره تش)خالی( وساتل شی.
پــه خوړو کې تــوازن او تعادل ســاتل: یو 
انســان ددې لپــاره، چې روغ او ســالم ژوند 
ولری، نوباید هــره ورځ له برابرو خوړو څخه 
کار واخلی. په ټوله کې خواړه په دوه ډوله دی. 
لوی خواړه، چې په هغه کې کاربوهایدریتونه 
یا قندونه، پروتین او شــحمیات شامل وی او 
کوچنی خواړه، چې پــه هغه کې ویټامینونه او 
منرالونه)اوسپنه، آیودین، زنګ او داسی نور...( 
شامل وی. په خوړو کې د توازن او تعادل په پام 
کې نه نیولو ته، د طب په علم کې خوارځواکۍ 

وایی، چې په دې سره دی:
 ۱ – خوارځواکــی ۲ – پــه خوړو کــې افراط 

رامنځته کېږی.
خوارځواکۍ)پــه خوړو کــې لږوالی(: یو 
پــراخ کلینکی میزان، چې په پایله کې یې د یو 

یا څــو ډوله خوراکی موادو، لکه: د ویټامینونو 
او منرالونو)آیودین، اوسپنه، ویټامین او داسې 

نورو...( کې نشتوالی رامنځته کېږی.
د ډیر خــوراک کول: د مصــرف او یا هم تر 
انــدازې زیات یو یا څو ډولــه خوراکی توکو د 
مصرف او یا هم له اندازې څخه د ډیر مصرف 
په پایله کې کیدای شی، چې د بدن د چاغوالی 
المل شــی، چې دا دواړه حالتونه ناروغۍ دی. 
علمی څیړنــو ثابته کړې ده، چــې تر اندازې 
ډیــر خوراک او یــا هم ډیر لږ خــوراک کول، 
د ناروغیو ســرچینه ده، اســالم خپل پیروان د 
خوراک څښاک، اوسیدو او هوساینې، د مال په 
مصرفولواو آن په عبادت او د ژوند په نورو فردی 
او ټولنیــزو چارو کې څوارلــس پیړۍ مخکې 
توازن او برابرۍ ته رابللی او په دې اړه یې الزمې 
الرښوونې ورته کړې دی. الله تعالی جل جالله 
فرمایلې دی: خورئ او څښــئ او اسراف]بې 
ځایه خــرڅ[ مــه کوئ، بیشــکه چــې الله 
مسرفان]بې ځایه خرڅ کوونکی[ نه خوښوی. 
د اســالم ګران پیغمبر صلی الله علیه وســلم 
روغتیــا د خوندیتوب، همدارنګه د اســراف، 
او بیځایه لګښــت په اړه یې ورته معیار ټاکلی 
دی. په خوراک او څښــاک کې یې د)افراط او 

تفریط( لپاره یو تعــادل ته رابللی دی. عمر بن 
خطاب رضی الله عنه له ډیر خوراک او له ډکې 
خیټې)نس( )څخه تیښــته کوله او ویل به یې: 
ډیر خوراک مه کوئ، ځکه چې بدن فاسد کوی 
او ناروغۍ منځتــه راوړی. لقمان حکیم خپل 
زوی ته داسې سپارښتنه کوی: که چیرته ډوډۍ 
خوړلو ته کښیناستې، نوخپله معده دې وساته. 
هو! په هر عمل کې منځالریتوب ښه دی؛ خو 
په خوراک او څښــاک کې منځالریتوب)میانه 
روی( د اللــه تعالی جل جاللــه د پورته آیت 
مصداق جوړیږی. اللــه تعالی جل جالله په 
پورته آیت کې انسان لومړی خوراک او څښاک 
ته رابللی او په اخر کې یــې بیا له ډیر خوراک 
څخه منع کړی دی. میندې باید د خپل بدن د 
جسمی او روحی سالمتیا او همدارنګه د جنین 
او خپل نوی زیږیدلی ماشــوم د روغتیا لپاره د 
امیندوارۍ او شــیدې ورکولوپــه اوږدو کې له 
پاکو، ستره او ډول ډول حاللو خوړو څخه ګټه 
واخلی، د هغو په مصرف کې منځالریتوب په 
نظر کې ونیســی او له زیات خوراک څخه ډډه 
وکړی. برابر او متوازن غذایی رژیم په دې معنا 

ده، چې د بدن روغتیا 

داکتر علی احمد اکبرهاشمی
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داکتر عبدالله عبدالله رئیس شــورای 
عالــی مصالحه ملی قبــل از ظهر روز 
پنجشــنبه با دکتــور مصطفی شــنتوب 
رئیــس پارلمان جمهــوری ترکیه دیدار 

کرد.

در این مالقات رئیس پارلمان جمهوری 
ترکیه تشــریف آوری رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی و هیئت همراه ایشــان را به 

جمهوری ترکیه خیرمقدم گفت. 
او روابط میان دو کشــور را تاریخی و 

اســتوار بر ارزش های مشــترک خواند و 
افزود که دین، ارزش های فرهنگی و روابط 
مردمی در تحکیم این روابط نقش بنیادی 
ایفا کرده اند. افغانســتان و ترکیه در غم و 
در شــادی در کنار یک دیگر ایستاده اند و 
ما به ادامه همکاری های مشــترک به ویژه 
پارلمان های دو کشــور  همکاری میــان 

متعهدیم.
دکتــور شــنتوب در بخــش دیگــر از 
صحبت های خود گفت خرسند است که 
دو کشــور در قضایای بین المللی نیز نظر 
مشــترک دارند. گروه  دوســتان افغانستان 
در پارلمان جمهــوری ترکیه نیز فعال اند 
و برای اســتحکام و توسعه روابط میان دو 

کشور تالش می کنند. 
رئیس پارلمان جمهوری ترکیه در بخش 
دیگــر از صحبت های خــود گفت که ما 

تالش های صلح در افغانستان را از نزدیک 
دنبال می کنیم. ما طرف دار مذاکره و حل 
مشــکل از طریق گفت وگو هستیم. جنگ 
باید در افغانســتان خاتمه یابد و مردم به 

آرامش و ثبات دست یابند. 
نقش شما را در این راستا برجسته و مهم  
 می دانیم و از شما و تالش های تان حمایت
 می کنیــم. ما طــرف دار یک افغانســتان 
مســتقل، آزاد و دموکراتیک هستیم که در 

صلح به سرببرد.
داکتــر عبدالله عبدالله رئیس شــورای 
عالی مصالحه ملی با تشــکر از استقبال 
گرم و پذیرایی رئیس پارلمان ترکیه روابط 
میــان دو کشــور را حســنه و اســتوار بر 
ارزش های مشــترک خوانــد و حضور در 
پارلمان جمهوری ترکیــه را مایه افتخار و 

سعادت خواند. 
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بلجیم پالن دارد که با رایگان نمودن ترانسپورت های شهری می توان آلودگی هوای 
شهرها را تمیزتر کرد.

یوروپالس خبر داده اســت، از ســپتامبر 2021 جوانان زیر 25 ســال می توانند از 
ترانسپورت های شهری در بروکسل به صورت رایگان استفاده کنند.

گفته می شود که این امتیاز فقط در مورد شهروندان بلجیم اعمال خواهد شد، اما در 
مورد سیاحین خارجی اعمال نمی گردد.

در آینده  اپراتور ترانسپورت اجتماعی مرکز)STIB(  پالن دارد هزینه های مربوط به 
افراد مسن باالی 65 سال را لغو کند. تاکنون تخفیف در خرید تکت و کارت حمل 

و نقل دارند.
STIB رد نمی کند که این نهاد به تدریج کرایه تمام ساکنان را لغو کند. مولفین این 
پروژه امیدوارند که این امر باعث جذابیت ترانسپورت های عمومی برای شهروندان 
خواهد شد و آنها از موترهای شخصی منصرف می شوند. در نتیجه، کیفیت هوا در 

بروکسل بهبود می یابد.

رودی جولیانــی، وکیل دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در جلســه دادگاه 
رسیدگی به ادعای تقلب در انتخابات، با اشاره به کارتون میکی موس و ماجرای تقلب 
در انتخابات زمان کندی، سبب خنده حضار شد.پرونده ادعای دونالد ترامپ مبنی 
بر تقلب در آخرین انتخابات ریاســت جمهوری امریکا در جریان است اما وکالی 
 هر بار که به طرح موضوع در برابر قاضی پرداختند، در 

ً
دولت او تا اینجای کار تقریبا

اثبات ادعای خود شکست خوردند.جولیانی در دادگاه روز پنجشنبه ۲۹ عقرب تنها 
 
ً
به یک مورد خاص تقلب در ویلیامزپورت در ایالت پنســیلوانیا اشاره کرد که ظاهرا

آن هم مورد پســند واقع نشد.با وجود ادعای مطرح شده در شکایت ترامپ مبنی بر 
وجود »تقلب گسترده«، وکیل ترامپ اقرار کرد که نمی تواند به یک مورد خاص تقلب 
رای دهندگان اشاره کند. وی با تأکید بر این که »هیچ کس نمی داند کی رأی داده و کی 
رأی نداده«، به شوخی خطاب به قاضی گفت: »عالیجناب، تا آنجا که ما می دانیم، 
 آن برگه های رأی از طرف میکی موس بوده  اســت.« این جمله شــنوندگان 

ً
احتماال

مراسم دادگاه را به خنده انداخت.

منابع خبری در ارمنســتان اعالم کرده اند که وزیر دفاع این کشــور از ســمت 
خود کناره گیری کرده اســت.منابع اعالم کرده اند که داویت دونویان وزیر دفاع 
این کشــور بعد از این در این پوســت کار نخواهد کرد.به گفته منابع بعد از این 
واغارشاک هاروتیونیان مشاور ارشد نخســت وزیر این کشور به چوکی وزارت 
دفاع ارمنســتان تکیه خواهد کرد.بر اساس اطالعات منابع هاروتیونیان از سال 
1999 الی 2000 نیز وزیر دفاع این کشــور بوده اســت.اما تا هنوز مقامات در 
این کشــور این خبر را تائید نکرده اند.یادآوری می کنیم که در تاریخ 10 نوامبر، 
والدیمیر پوتین، الهام علی اف و نیکول پاشــینیان رهبران روســیه، آذربایجان و 
ارمنستان بیانیه مشــترکی در مورد قطع کامل جنگ در قره باغ کوهستانی امضا 
کردند.بر اســاس این بیانیه، ارمنســتان و آذربایجان در مواضع اشــغالی خود 

متوقف می شوند، سپس تعدادی از مناطق تحت کنترول باکو قرار می گیرند.

در بلجیم ترانسپورت اجتماعی رایگان می شود

وکیل ترامپ دادگاه را به خنده انداخت

رسانه های ارمنستان:    وزیر دفاع استعفا داد

یک دالر 
امریکایی

76.98 افغانی
یک یور

90  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

99.50  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی
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محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری اســالمی افغانستان و سکات موریسن 
صدراعظم آسترالیا ظهر روزپنجشنبه صحبت تیلفونی نمودند.

در این تماس تیلفونی، صدراعظم آسترالیا ضمن ابراز تأسف به خاطر ارتکاب 
جرایم جنگی از سوی شماری از سربازان آن کشور در افغانستان، از بررسی همه  
جانبــه قضیه مذکور و تأمین عدالت در این زمینه به رئیس جمهور غنی اطمینان 
داد.قابل یادآوری اســت که وزیر امور خارجه آسترالیا با ارسال نامه ای به وزارت 

خارجه جمهوری اســالمی افغانستان به خاطر ســوء رفتار شماری از سربازان 
کشــورش معذرت خواهی نمــوده و از آوردن اصالحــات در صفوف نیروهای 
امنیتی کشورش، یادآوری کرده است.در این نامه نگاشته شده است که تحقیقات 
در مورد مرتکبین جنایات جنگی و ســوء رفتار صورت  گرفته از ســوی سربازان 
آســترالیایی چهار سال به طول انجامیده و آســترالیا تعهد می سپارد نتایج قضیه 

مذکور از سوی مراجع عدلی و قضایی این کشور به نشر خواهد رسید.

صدراعظم آسترالیا طی تماس تیلفونی با رئیس جمهور غنی
از بررسی همه جانبه قضیه و تأمین عدالت، اطمینان داد

پارلمان ترکیه از تالش های صلح در افغانستان حمایت می کند

آمــار وارقام هفته هــای اخیر از واقعــات مثبت ویروس 
کرونا در کشور نشــان می دهد که شــمار بیماران مبتال به 
کووید۱۹، در شــفاخانه های دولتی و خصوصی تا ۵ برابر و 
فیصدی واقعات مثبت آزمایش ها، تا ۲۹ درصد افزایش یافته 
است.داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت 
عامه که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطالعات و رســانه 
های حکومت- اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست 
جمهوری، درمورد آخرین وضعیت کرونا درکشور صحبت 
می کرد، افزود: با نظرداشــت آخرین آمار و ارقام، افغانستان 

در آستانه داخل شدن به موج دوم ویروس کرونا قرار دارد.
عثمانی، گفت: با توجه به این وضعیت، پیام واضح وزارت 
صحت عامه برای مردم، جامعه رســانه ای و کارکنان صحی 
آن است که ماســک بپوشند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا 

جلوگیری شود.
سرپرســت وزارت صحت عامه با اشــاره به فیصله روز 
دوشنه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، از تمام شهروندان 
کشور نیز درخواســت نمود که هنگام بیرون شدن از خانه، 
هنگام نشستن در موترهای شهری و درجریان خرید وفروش؛ 

پوشیدن ماسک را از یاد نبرند.
او همچنان از شــهروندان به خصوص افــراد مصاب به 
بیماری های قلبی، تنفسی، شکر و سرطان، تقاضا نمود که 

بدون دلیل ضروری از رفتن به جاهای مزدحم جلوگیری کنند.
عثمانی، شستن مکرر دست ها با آب وصابون را به مدت 
۲۰ ثانیه، ضرورت حتمی به هدف جلوگیری از مصاب شدن 

افراد به ویروس کرونا دانست. 
او تصریح کرد که براساس فیصله کابینه، تصمیم گرفته شده 
است که هتل های عروســی تا ختم ماه قوس بسته باشند و 
برای تطبیق این حکم، وزارت صحت عامه، شاروالی کابل 

وادارات ذیربط، یکجا کار می کنند.
او گفت، کمیته هــای اضطرار والیتی که در رأس آن والی 
ها قرار دارند، براســاس فیصله کابینه مجددا فعال ســاخته 

شده و قرار اســت هرچه زودتر جلسات خود را آغاز کنند تا 
درهماهنگی و هکماری با تمام ادارات دیدخل در راســتای 

مبارزه با موج دوم کرونا موثر واقع شوند.
عثمانی، گفت یافته های علمی نشان می دهد که ویتامین 
سی و ویتامین دی، از و یتامین های مهم برای وقایه بدن افراد 
است و آنانی که با کمبود این دو ویتامین روبه رو باشند، بیشتر 

در معرض مصاب شدن با ویروس کرونا قرار دارند.
او افزود ویتامین سی می تواند از خوردن سبزیجات ومیوه 
جات به دســت آید، اما افراد بزرگسال می توانند با دریافت 
دوصد هزار واحد بین الملی ویتامین دی واطفال با دریافت 
۵۰ هزار واحد آن در هرماه، کمبود این ویتامین در وجود شان 

را تکمیل کنند.
عثمانی، با اشاره به معاشات کارمندان صحی والیت های 
نورســتان، تخار و فاریاب افزود، پول معاشــات به حساب 
بانکی موسسات تطبیق کننده خدمات صحی انتقال داده شده 
اســت، که در آینده نزدیک موسسات تطبیق کننده معاشات 

کارمندان صحی را خواهند پرداخت.
سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داد که پالن موج 
دوم مبــارزه با ویروس کرونا درهماهنگی و همکاری با تمام 
ادارات ذیربط آماده شــده، منابع تمویل آن وجود دارد و هم 

اکنون در ۳۴ والیت کشور در حال تطبیق می باشد.

وزارت صحت عامه: افغانستان در آستانه داخل شدن به موج دوم کرونا قرار دارد
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