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فهرست تروریستانی که در انفجار ها  دست دارند، نشر می شود
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منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی است
مؤسس: غالم محی الدین انیس

 سرور دانش: 
صلح یکی از خواست های اساسی مردم 

افغانستان است 
 امضا تفاهم نامۀ حفاظت مناظر فرهنگی

 و بقایای باستانی بامیان 

 فهرست پناه تن تروریست که در انفجارات دست دارند بزودی نشر 
می شود و از مردم خواسته خواهد شد که باالی هرکدام حق العبدی 

دعوا نمایند. 
این مطلب را امرالله صالح دیروز پس از جلســه شش نیم صبح در 

صفحه یی رسمی فیسبوکش نگاشت: 
معضله ساختمان های غیر قانونی و تسخیر ساحات سبز و غصب 
زمین های عامه تنها از راه مداخله پولیس حل شده نمیتواند. یک بار 
دیگر تاکید بر تشــدید فعالیت های ریاست تحقیقات جرایم جنایی 
صورت گرفت. خوشبختانه به صد ها نفر که ساحه کوچک و یا بزرگ 
را غصب کرده اند کتبا هشدار داده شده است که ساحه را آزاد سازند. 
قرار اســت که دیتابیس غاصبین بزودی تکمیل گردد و کســانیکه به 
هشداریه ها وجلب ریاســت تحقیقات جنایی اعتنا نمی کنند مورد 
تحریم و تعذیر قرار گیرند. نوع تحریم ها زیر بحث اســت. برای ما 

بسیار مهم است که اعتبار پولیس

 توافقنامۀ پروژۀ حفاظت مناظر فرهنگی و بقایای باســتانی بامیان، دیروز میان 
وزارت اطالعات و فرهنگ و یونسکو امضا شد.

به گزارش آژانس باختر؛ بر بنیاد این تفاهم نامه آثار باســتانی و بقایای فرهنگی 
بامیان که در فهرست خطر یونسکو قرار دارد، مرمت و حفاظت می شود تا از این 

فهرست خارج شود. 
محمد طاهر زهیر، سرپرســت و نامزد وزیر وزارت اطالعات و فرهنگ هنگام 
امضای این تفاهم نامه گفت که هرقدر زود کار عملی این پروژه آغاز شــود به نفع 

هر دو جانب است. به گفته او، این پروژه سه ساله

بــا وجود اعتراض های مدنی مبنی به اینکه ســینمای پارک شــهرنو 
کابل را ویران نکنید، اما ســرانجام این سینما شــامگاه دوشنبه ویران 

شد.
صحرا کریمــی رئیس نهاد فیلم ســازی افغانســتان)افغان فیلم( به 
سینمای پارک شهرنو کابل رفت تا از ویران کردن این سینما جلوگیری 
کنــد، اما او با چشــمان گریان اعــالم کرد: » مرا بــه زور پولیس از 
 داخل ســینما بیرون کردند؛ ســر من حمله کردند و ســینما را ویران 

کردند«.
ییتی نوشــت: »برای نجات سینما پارک؛  صحرا کریمی دیروز در تو
جان و حرفه و همه چیز را در خطر انداختم؛ نشد؛ من انسانی صادق 
و وفادار به مســلک ام هســتم؛ به این نظام وفادار بودم و هســتم؛ اما 
حــاال می خواهم تصمیم بگیرم که باید بمانم و یا بروم و در مســیری 

دیگــری مبارزه ام را آغاز کنم. لطفن درکم کنید«.
کریمــی خطاب بــه امرالله صالح معــاون اول رئیــس جمهوری 
افغانســتان نوشــت: »آقای صالح! من از خود شــما آموختم که در 
مقابل اشــتباه باید اعتراض کرد؛ از طالبان انزجار کردی؛ در کنارت 
ایســتادم.از جمهوریــت دفاع کردی، صــدا بلند کردم با شــما. من 
مبارزه را از روند ســبز شــما آموختم و در مقابل تصمیم اشتباه، برای 

نجات ســینما پارک اعتراض کردم؛ اما سرکوب شدم«.
یــی بر مرگ عزیزی گریســتم. من  او اظهــار کــرد: »من امروز گو
یک کارگردان فلم هســتم؛ هر سالن ســینما خانه من است. خانه ای 
که روبه روی چشــمانم ویران شــدن و مــن فقط گریســتم. از تمام 
ســینماگران، شــهروندان کابل، کابلیان معذرت می خواهم نتوانستم 

جلوی ویرانی ســینما پارک را بگیرم. من شرمنده ام«.

سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح، قبل از ظهر دیروز 
با استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در قصر صدارت عظمی 

دیدار کرد.
آقای نادری در این دیدار در رابطه به فعالیت ها و برنامه های وزارت دولت 
در امور صلــح به معاون رئیس جمهور گزارش داد و در شــماری موارد، به 
ویژه در رابطه به پیشــبرد نحوۀ مذاکرات صلح با گروه طالبان و اولویت های 

مرتبط به آن دیدگاهایش را مطرح کرد.
استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور،
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حامد عبیدی:
وزارت تحصیالت 
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صفحه 2

 کمک ۸.۱ میلیون دالری جاپان
 برای تهیه واکسین به افغانستان 

l

 با وجود اعتراض ها سرانجام 
سینمای پارک ویران شد

تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانســتان نه تنها خواســت 

جمعی که حق تمام شــهروندان این کشــور است، بنابراین 

یع روند   تقاضا دارند، تا با تســر
ً
مردم از طرف های درگیر جدا

گفتگوهای صلح به خواست مشروع و برحق آنان لبیک گفته 

و زمینه ثبات و زندگی مسالمت آمیز را فراهم سازند.

پیـام مـا



از ســوی دیگــر، امرالله صالــح معاون 
اول رئیــس جمهــوری افغانســتان دیروز 
در صفحه رســمی فیســبوک اش نوشــت: 
که ساختمان چوب  پارک شهرنو  »سینمای 

پوش بود فرسوده شــده و قابل ترمیم نبود. 
از دیــد فضا امکان اســتفاده آن با مقاصد 
امروز وجود نداشــت. به نظریات تان ارج 
قایل اســتیم و در عین حــال لحظه هایی 

می رســد که کفایــت و کارایــی مهمتر از 
است«. وعوامگرایی  بیت  محبو

صالح اضافه کرد، تالش ها و مشوره ها با 
نهادهای فرهنگی در مورد طرح بدیل برای 

ادامه دارد. پارک شهرنو کابل  سینمای 

 از تالش هــای وزارت دولــت در امور 
صلح در راســتای تأمیــن صلح پایدار در 
اطالع رسانی  بر  و  کرده  قدردانی  کشــور 
دقیق از روند مذاکرات به مردم افغانستان 

کرد. کید  تأ
وی افزود که صلح یکی از خواست های 
این  در  اما  است،  افغانستان  مردم  اساسی 
رونــد نباید دســتاوردهای مــردم قربانی 

افغانســتان مســئولیت  شــود و حکومت 
دارد که در این پروســه به خواســته ها و 
مطالبــات مردم افغانســتان مبنی بر حفظ 
 ارزش های بیســت ســال گذشــته توجه 

. کند

 اســت و کشور دوست جاپان آن را تمویل 
می کند.

فرهنگ  و  اطالعــات  وزارت  سرپرســت 

کید کرد که قبل از آغاز پروژه نیاز است که  تأ
هیئتی به منظور تسهیل امور به بامیان برود.

فلیــپ دلنگی، مســئول بخــش فرهنگی 

یونسکو در افغانستان گفت که این تفاهم نامه 
شــامل حفاظت مغاره های بــودای بامیان، 
حفاظت آثــار منقول، جلوگیری از حفریات 
آموزشــی  ایجــاد مرکز ملی  و  غیرقانونــی 

میراث های جهانی در بامیان است.

جاپــان ۸.۱ میلیون دالر را بــرای تهیه و 
فراهم ســازی واکســین به دولت افغانستان 

کمک کرده است.
عامــه،  وزارت صحــت  اعــالم  طبــق 
تفاهم نامــه ای به این منظور بین تکاهاشــی 
یوشــیاکی، کاردار ســفارت جاپان در کابل 
و شــیما ســن گپتا، نماینــده معاونیت دفتر 
یونسیف برای افغانستان روز سه شنبه، بیستم 
عقرب امضا شــده اســت. در این مراســم 
احمدجــواد عثمانــی، سرپرســت وزارت 

صحت عامه نیز حضور داشته است.
اســت که  وزارت صحــت عامــه گفته 
کمک تــازه جاپان از طریق یونســیف برای 
تهیه و فراهم ســازی واکســین های توبرکلوز 
پولیــو  واکســین  ســرخکان،   ،)BCG(
)OPV(، دوز صفری واکســین زردی سیاه، 

واکسین تیتانوس- دیفتری )TD( ضم سرنج 
و بکس های مصون )Safety Boxes( برای 

کودکان و زنان مصرف می شود.
در  عامــه  صحــت  وزارت  سرپرســت 
مراســم امضای این تفاهم نامــه از مصرف 
شــفاف و موثر کمک هــای تــازه جاپان به 

تمویل کننده گان اطمینان داده است.
 به گفته او، تالش ها برای ریشه کن کردن 
بیماری فلــج کودکان در مناطــق جنوبی و 
شرقی ســرعت یافته اســت و این تالش ها 
تا زمان شــکل گیری معافیــت کتله ای ادامه 

خواهد یافت.
امســال بیش تریــن واقعــات پولیــو در 
حوزه های جنوب و شــرق کشور ثبت شده 

است.
شــیما ســن گپتا، نماینده معاونیت دفتر 

یونیســف برای افغانســتان، در این نشست 
گفته اســت که اداره یونیســف متعهد است 
تا واکســین های مــورد نیاز را بــرای وزارت 

صحت عامه افغانستان تهیه کند.
به گفته او، این واکسین ها از طریق مراکز 
صحی به اطفال زیر ســن پنج سال و مادران 

۱۵ الی ۴۵ سال تطبیق می شود.
کار دار ســفارت جاپان در کابل نیز گفته 
است که افغانســتان از جمله چند کشوری 
است که هنوز پولیو در آن محو نشده است. 
او ابــراز امیــدواری کرده اســت که روزی 

افغانستان عاری از این بیماری شود.
این در حالی اســت که در جریان ســال 
جاری میالدی بیش از ۵۳ مورد ابتال به فلج 
کودکان ثبت شــده اســت که نسبت به سال 

گذشته افزایش را نشان می دهد.

وزارت صحت عامــه اعالم کرد که در یک 
شبانه روز گذشته ۱۶۶ مورد تازه ابتال به ویروس 

کرونا در کشور ثبت شده است.
براســاس آمار روزانه ابتال به 
ویروس کرونا که روز سه شــنبه، 
بیســتم عقرب از ســوی وزارت 
صحت عامه نشر شــد، در ۲۴ 
ســاعت گذشــته ۵۶۶ نمونــه 
مشکوک به کرونا در البراتوارهای 

این وزارت آزمایش شده است.
طبــق این آمــار، ســه بیمار 

کووید-۱۹ در یک شبانه روز گذشته جان باخته  
و ۲۳۳ بیمار دیگر بهبود یافته اند.

بــا ایــن احتســاب، شــمار کل مبتالیان 

کووید-۱۹ در کشــور به ۴۲ هزار و ۴۶۳ تن 
رسیده است.

از این میان، یک هزار و ۵۷۷ تن جان باخته 
و ۳۴ هزار و ۹۵۴ تن دیگر بهبود یافته اند.

در حــال حاضــر پنج هــزار و ۹۳۲ بیمار 
کرونایی در کشور فعال هستند.

وزارت صحت عامه از آغــاز تاکنون ۱۲۶ 
هزار و ۷۳۵ نمونه مشکوک به کرونا را بررسی 

کرده است. 
آمار روزانه و رسمی ابتال به ویروس کرونا در 
روزهای اخیر حاکی از افزایش موارد ابتال به این 

ویروس در کشور است.

ســروردانش معاون دوم ریاست جمهوری خواســتار بازنگری درباره روند 

طی شــده مذاکرات صلح میان دولت افغانســتان و طالبان از سوی رهبری 

جدید امریکا شده است. 

این خواســت از سوی ســرور دانش روز دوشــنبه در نشست ملی تقویت 

اطالعات در سطح محلی مطرح گردیده و از رهبری جدید امریکا خواسته 

که روند مذاکرات صلح دوحه را مورد بررسی و ارزیابی دوباره قرار دهد. 

به بــاور معاون دوم رئیس جمهور، امید واریم که بــا بازنگری دوباره روند 

مذاکرات صلح، معضالت موجود رفع شــود و همــه طرف ها به صورت 

مســئوالنه تر و با دقت بیشــتر که متکی برواقعیت ها باشد، از روند صلح 

حمایت کنند. 

این در حالیســت که پس از امضای رســمی توافقنامه صلح میان امریکا و 

طالبان در ماه حوت سال گذشته، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان 

به تاریخ 22 ســنبله سال جاری در دوحه آغاز شد که نظر به اختالف میان 

جناح های مذاکره کننده تا اکنون کارشیوه، مذاکرات نهایی نگردیده است. 

روی این اســاس انتظار می رود، روند صلحی که از ســوی دونالد ترامپ 

رئیس جمهور پیشــین امریــکا، رهبری و مدیریت می شــد، اکنون پس از 

انتخابات این کشــور و پیروزی جوبایدن، بازنگری شــود و همکاری ها با 

ایاالت متحده امریکا تحت رهبری حکومت جدید بایدن، بیشتر از گذشته 

تقویت گردد. 

از همین رو ســروردانش از حکومت جدید امریکا خواسته تا در کنار سایر 

کشور ها از روند صلح و حفظ ارزش ها و دست آورد های حکومت و مردم 

افغانستان در 19 سال پسین، حمایت کند. 

معاون دوم ریاســت جمهوری در نشست ملی تقویت اطالعات در سطح 

محلی، گفت که گروه طالبان به خاطر عدم انعطاف پذیری ها و ســماجت 

خود، عامل اصلی به بن بســت کشــیدن مذاکرات صلح وبی باوری مردم 

افغانستان نسبت به این روند شده است. 

سروردانش خاطر نشان ســاخت که ما توافقنامه دوحه را نه امضا کرده ایم 

و نــه طرف آن بوده ایم و نــه آن را تأیید کرده ایم و از نگاه حقوقی، قانونی و 

تعهدات خود در قبال جزئیات محتوای آن، هیچ گونه مسئولیتی هم نداریم. 

به بارو دانش مسئولیت و تعهد دولت افغانستان، تنها اعالمیه مشترک کابل 

– واشنگتن و لویه جرگه مشورتی افغانســتان و قطعنامه شورای امنیت ملل 

متحد برای اصل موضوع صلح و تعقیب همه موضوعات مورد اختالف در 

میز مذاکره است. 

معاون دوم ریاست جمهوری در حالی خواستار بازنگری روند صلح دوحه 

شــده که به تاریخ 22 ســنبله مذاکرات مقدماتی میــان هیئت های تماس 

دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شد و تا اکنون به دلیل اینکه طالبان 

توافقنامــه صلح میان امریکا و این گــروه را مبنای مذاکرات صلح با دولت 

افغانســتان می دانند این روند به درازا کشــیده شد و نتیجه یی ملموسی در 

قبال نداشته است. 

گاهان بیشــترین فایده را از توافقنامه صلح امریکا با این گروه پیش  به باور آ

از دولت افغانستان، طالبان به دست آورده اند. 

کید دارند، اما کاهش خشــونت ها که بخشــی از  و از همیــن رو به آن تأ

توافقنامه صلح امریکا و طالبان است با امریکاییان رعایت گردیده، مگر با 

حکومت و مردم افغانستان خشونت ها تشدید یافته و قربانی های زیادی را 

از مردم ما در این مدت گرفته است. 

رهایی پنجهزار زندانی طالب به ویژه 400 زندانی خطرناک آنان براســاس 

توافقنامــه صلح امریکا و طالبان از زندان های حکومت افغانســتان عالوه 

بر اینکه یک عمل انجام شــده به دولت افغانســتان و مسئولیتی تاریخی بر 

حکومت ترامپ می باشــد، اما از نظر روحی و نظامی یک برتری به گروه 

کید دارند،  طالبان به شــمار رفت که امروز بیشتر به تشــدید خشونت ها تأ

در حالیکه نیروهای امنیتی و دفاعی کشــور با متانت، شکیبایی و استقامت 

 توانســتند حمــالت این گروه را در نقــاط مختلف افغانســتان دفع و طرد 

کنند.

بنابرین دولت امریکا باید رونــد صلح را بازنگری کند تا معضالت کنونی 

رفع و طرف های درگیر با مســئولیت روند مذاکــرات میان افغانان را ادامه 

دهند. 
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واکسین به افغانستان 

حکومت جدید امریکا؛ دستاورد 
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باوجود اعتراض ها سرانجام...

صلح یکی از خواست های اساسی ...

امضا تفاهم نامۀ حفاظت مناظر ...

 ثبت ۱۶۶ مورد تازه ابتال به ویروس کرونا



په نــړی کــی د هیوادونــو د جغرافیایی 
جوړښــت راهیســی زیاتی خپل مینځی 
شــخړی څه په سیاســی بڼــه او کله هم 
دجکړیــزو تاوتریخوالو لــه الری رامنځ 
ته شــوی خو مشــرانو یی د ملــی ګټو د 
خوندیتوب او د وګړو د هوســاینی له پاره 
هغه الر لټولی کوم چی هیواد پرمختګ ته 
رسولی شی نو له دی کبله د ډیرو ناخوالو 
د پای ته رســیدو له پاره غوره او مناســبه 
الر د سوله ییزو خبرو اترو الر ګڼل شوی 
او اوس مهــال د نړی زیات او په مجموع 
کی ټــول هیوادونه په دی بــاور دی چی 
د هیوادونــو کورنــی تاوتریخوالی او یا د 
بهرنیو هیوادو ســره د ستونزو یوازینی الر 
د خبــرو اترو الر په ګوته شــوی او هڅه 
شــوی چی ډیری ســتونزمنی ستونزی د 
سوله ییزی الری هواری شی ترڅو د یوی 
خوا د وګړو مــرګ ژوبله چی د یوه هیواد 
له پــاره دروند پڼی ګڼل کیــږی او د بلی 
خوا د ورانی او بیارغاونی په وړاندی الرنه 
شی ډب کیدای نو ځکه دا مهال نړیوال د 
سیاسی سیالیو ترڅنګ دیپلوماتیکو هڅو 
تاوتریخوالی  د  او  ورکــوی  لومړیتوب  ته 
له پاره د ســولی خبری غــوره کڼی زموږ 
هیوادهــم د ډیــرو کلونو را پــه دیخوا د 
 جګــړی ترخی ورځی تجربــه کړی خو
 ال اوس هم دی ته نه یو رســیدلی چی د 
نورو هیوادو په څیــر د جګړی د ناخوالو 
له پاره مناسبه او د زغم الر ومومی. همدا 
وجهه ده چی جګــړه اوږد مهاله او ورځ 
تر بلی د مــرګ ژوبلی کچه پــه لوړیدو 
ده. ډیــر ځلی د هیواد مشــران وتوانیدل 
چی په هیواد کــی د روانی جګړی د پای 
ته رســیدو له پاره د هیوادوالو له اســتازو 
څخه د ســولی مشورتی لویه جرګه جوړه 
کړی ترڅــو د هیواد اوږد مهاله جګړیزی 
غمیــزی ته د حــل الر پیدا کــړی خو د 
جرګی د پریکړو او وړاندوینی ســره سره 
تــردی دمه جګــړه روانــه ده او د پای ته 
رســیدو په وړاندی یی خڼډونه الشــتون 
لری خو ددی ټولو شته ستونزو او خڼډونو 
ســره بیاهم د هیواد مشرانو او چارواکو د 
هیــواد د ځمکنی بشــپړتیا او ملی ګټو د 

ســاتنی په خاطر حوصله له الســه نه ده 
ورکړی او د هغو الرو لټون ته ادامه ورکوی 
کومــی چی نړیــوال مالتړ له ځان ســره 
لری. همدا اوس د افغان دولت واکمنانو 
ته چی دجګــړی دوام او ناخوالی راپاتی 
دی هڅــه کــوی چی د جګړی ســتونزه 
د خبــرو له الری هواره کــړی ځکه تیرو 
بنسټیز جوړښت  هیواد  د  کلونو  جګړییزو 
ویجاړ کړی او اقتصادی شــیرازه هم ګډه 
وډه شــوی وه له دی کبلــه هڅه پردی ده 
پــه کنډواله  بیارغاول شــوی هیواد  چی 
بدلون ونــه مومی نو د جګــړی پرځای 
د ســولی خبروته لومړیتــوب ورکوی او 
د پــوره زغم له مخــی مقابل لــوری ته 
داســی الری چاری وړاندی کوی د ټولو 
هیوادوالو حقوق پکښــی خوندی وساتل 
شــی او دیوه او بل په زغمو ســره د هیواد 
په آبادی کی ګډ کار ته ادامه ورکړی. خو 
المقابلــه لوری چی د پردیو په لمســون 
اوږد مهالــه جګــړی تــه اوږه  ورکړی نه 
غواړی چی د جګړی د پای ته رســیدو له 
پاره د افغان دولت ســوله ییزو وړاندیزونو 
ته مثبــت ځواب ووایی همــدا وجهه ده 
چــی هــره ورځ افغانان د روانــی لعنتی 
جګړی له املــه قربانی ورکوی او د ژوند 
د آســانتیاو په وړاندی یی ستونزی رامنځ 
 ته کیږی بــاوری یو که چیــری مخالف 
وســله وال طالبان د هیوادوالــو په مرګ 
ژوبله خواخــوږی وي نو ولــی هر هغه 
څوک چی پرته له دوی څخه په هیواد کی 
د خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخلی 
دوی یی په وړاندی غبرګون نه ښــایی او 
د مخنیــوی له پاره یی ولــی ګام نه پورته 
کوی خــو معلومیږی چی هرڅوک افغان 
وژنی او یا د مــرګ ژوبلی الری ورلټوی 
مخالف وســله وال طالبان یی په وړاندی 
بی تفاوته پاتی کیــږی او غوره ګڼی چی 
هرڅومره افغان وژنه زیاته شی هغومره به 
جګړه اوږد مهاله شی. خو افغان دولت د 
جګړی څخه کرکه لری او هره ســتونزه د 
خبرو له الری حــل کول غواړی هغه الر 
به ومومی چی روانه ســتونزمنه او پیچلی 
جګړه پای ته ورسوی. ځکه افغان دولت 

د خپلــو هیوادوالــو د مضبوطــی ارادی 
لــه مخی د ســولی الر تعقیبوی او د بلی 
خــوا هر هغه څوک چی افغــان وژنی ته 
ادامــه ورکوی د جګړی له الری ورســره 
غــوڅ چلند له پامه نــه غورځوی. همدا 
اوس چــی جګړه غوښــتونکی جګړی ته 
ادامــه ورکوی پــه وړاندی یــی د نړیوالو 
غبرګــون راپاریدلــی او د جګــړه مــارو 
جنایتونه په ســختو ټکو غندی او د افغان 
دولت سره د مالتړ له مخی د خواخوږی 
د څرګندونــو ترڅنــګ د مرســتی الس 
راغزوی د ســعودی عربســتان کابینی په 
خپله وروســتی غونډه کی په افغانســتان 
کی روان تاوتریخوالی غندلی او د کابینی 
دغــه غونډه د ملک ســلمان په مشــری 
شــوی او په هغــه کی په کابــل پوهنتون 
کی وروســتی ترهګرییــز برید هم غندل 
شــوی دی. د سعودی عربســتان پادشاه 
ویلی چی په وروســتیوکی په افغانســتان 
کی تاوتریخوالی ډیر شوی چی دوی یی 
په کلکو ټکو غنــدی او همداراز هر هغه 
برید غنــدی چی د عامو وګــړو د تلفاتو 
او مرګ ژوبلی ســبب ګرځی. په همدی 
توګــه د کابل پوهنتون بریــد چی د زیاتو 
نړیوالو د ســخت غبرګون ســره مخامخ 
شــوی د ملګــرو ملتونو په ګــډون ډیرو 
هیوادو په ســختو ټکو غندلــی او د ټولو 
انســانی اصولو او قوانینو سره په ټکر کی 
یی ګڼلی دی. د نړیوالو غمبرګونونو  څخه 
جوتیــږی چی د هری ورځــی په تیریدو 
ســره به د جګړه غوښــتونکو په وړاندی د 
کرکی څپــه پراختیاومومی او که خدا)ج( 
کــول ډیر ژر بــه د جګړه مــارو هڅی او 
موخی د خاورو ســره خاوری شی. ځکه 
چی نړیوال سوله غواړی او هرهغه څوک 
چــی د جګړی له الری واک ته رســیدل 
غواړی په وړاندی به یی ســخت غبرګون 
څرګنــد کړی. نو مناســبه به داوی چی د 
جګړی لــه الری د واک د لټون پرځای د 
هیواد ملی ګټی په پام کی ونیول شــی او 
افغان وژنه پای ومومی ترڅو وران ویجاړ 
د هوســاینی  هیوادوال  او  راجــوړ   هیواد 

ساوکانږی.

حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت:
تضمین کفیت در تمام نهادهای تحصیالت عالی افغانستان یکی از برنامه های 
کالن وزارت تحصیالت عالی افغانســتان است که تمام نهادهای خصوصی و 
دولتی شامل این پروسه می شود. تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت 
 پوهنتون هایی که به 

ً
عالی یازده معیار اصلی و 49 شــاخص فرعی دارد و تماما

 تیم 
ً
این پروسه کاندید می شوند مطابق آن معیار ها خود را عیار می سازند و بعدا

بازنگر به خاطر بازنگری می روند سال گذشته این پروسه در پوهنتون های دولتی و 

خصوصی جریان داشت که هفت پوهتنون )سه پوهنتون خصوصی و چار پوهنتون 
دولتی سند اعتباردهی خویش را از وزارت تحصیالت عالی به دست آوردند.

عبیدی افزود: در ســال 1397 برای پوهنتون ها یک هیئت متشــکل از وزارت 
تحصیالت عالی و وزارت صحت عامه تعیین شد و آنها رفتند به بررسی پوهنتون 
ها پرداختند. یافته های آن گزارش نشان داد که بعضی از پوهنتون ها در موقعیت 
خوب بعضی از پوهنتون ها در موقف ضعیف و بعضی از پوهنتون ها در موقعیت 
خیلی ضعیف تر قرار داشتند. ما داکتر تربیه می کنیم و کادر فارغ می دهیم و آن 
کادرها باید مطابق نیاز بازار به جامعه تقدیم شود به آن دلیل گزارش دوباره رفت به 
کابینه و کابینه افغانستان فیصله نمود که شش نهادی که در موقعیت و موقف خیلی 
ضعیف قرار دارند آنها را بست و پوهنځی های طبی شان لغو شود که از همان زمان 

به بعد بست های طبی آنها لغو شد.
در اوایل این پوهنتون ها یک مقدار مقاومت می کردند و اســناد تبدیلی محصل 
را نمی دادند ما از محصلین خواهش نمودیم که به هر پوهنتون که شما می روید 
موافقه آن را بگیرید و اسناد شما را وزارت تحصیالت عالی طی مراحل می کند و 
 به پوهنتون ها ی دومی معرفی می شوید و درس 

ً
ما یک تعهد نامه می گیریم و بعدا

خود را شروع کنید.
عبیدی تصریح کرد: در قســمت فیس پوهنتون های خصوصی باید گفت که 
بازار آزاد است و پوهنتون ها مطابق خدماتی که ارائه می کنند فیس تعیین می کنند 
 میعارهای شان خوبتر می باشد ما 

ً
بعضی پوهنتون ها که فیس شان بلند است طبعا

در قسمت تعیین فیس آن ها مداخله کرده نمی توانیم، اما وزارت تحصیالت عالی 
همیشه از آن ها خواسته که فیس شان مطابق شرایط افغانستان باشد چون ما یک 

کشور غریب هستیم.
عبیدی اظهار داشت: در مجموع بیش از 127 پوهنتون و موسسه تحصیالت 
عالی لیست فاکولته های شان در ویب سایت وزارت تحصیالت عالی افغانستان 
به نشر رسیده اما متأسفانه در بعضی از پوهنتون ها بعضی از رشته های شان نزد 
وزارت تحصیالت عالی جواز ندارد که تعدادش بســیار کم است ما بارها از آن 
ها مکتوبی خواهش نمودیم تا زمانی که جواز شان از طریق وزارت تحصیالت 
عالی طی مراحل نشود و برای آنها جواز صادر نشود آن ها حق ندارند که محصل 
جــذب کنند معینیت امور محصالن در این زمینه روی طرح کار کرده که نهایی 
 شــده آنرا هم مجازات تحریری که در قانون پیشی بینی شــده با رسانه شریک

 می سازیم.
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ګواښ او ویره اچونه به هیڅ 
الس ته راوړنه ونه لری

محمد نعیم نوابی 

ع- متین

حامد عبیدی:

 وزارت تحصیالت عالی
 در قسمت تعیین فیس پوهنتون 

ها مداخله کرده نمی تواند

با رویکار آمدن تحوالت جدید در افغانســتان در کنار بازگشــایی 
نهادهای آموزشــی و تحصیلی نهادهای تحصیلی خصوصی نیز آغاز 
به فعالیت نمــود که در حقیقت خدمت بزرگی را در این زمینه تا اکنون 
انجــام داده اســت، اما برخی از ایــن نهادهای آموزشــی و تحصیلی 
از لحاظ کیفیت با چالش هایی همراه اســت که مســئولیت آن متوجه 
حکومت به ویژه وزارت تحصیالت عالی می باشد، پیرامون وضاحت 
بیشــتر خبرنگار روزنامه ملی این گفتگویی را با سخنگوی این وزارت 

انجام داده است که به نشر می رسد.



ناصــری  اللــه  حشــمت  نخســت  در 
اراضی  و  سخنگوی وزارت شهرســازی 
گفت: به اســاس معلومات ابتدایی، موازی 
یک میلیون و شــش صد هزار جریب زمین 
دولتــی درکشــور تحت عمل غصــب بوده 
اســت که در جریان پنج ســال اخیر موازی 
دولتی  زمیــن  حــدود ۵۰۰ هــزار جریب 
دوباره  کشــور  امنیتی  نیروهای  درهمکاری 

استرداد گردیده است.
 وی می گوید: هنوزهم یک اعشــاریه شش 
میلیون جریب زمین دولتی توسط زورمندان 
محلی در ســطح کشــور تحت غصب قرار 
دارد و به مقاصد شــخصی از آن اســتفاده 

می شود.
وزارت شهرســازی و اراضی بمنظور تثبیت 
رقم دقیــق غصب زمین هــای دولتی روند 
ثبت زمیــن های دولتــی را درکشــور آغاز 
کرده اســت که با اتمام ایــن روند رقم دقیق 
غصب زمین های دولتی درکشــور مشخص 
شده و معلومات همه جانبه با ادارات ذیربط 
شریک ساخته می شــود تا به همکاری آنها 
زمین های غصب شــده دوباره اســترداد و 
به مقاصد بهتر حکومت مورد اســتفاده قرار 
گیرد. اکنون مهمترین پروژه هایی که رهبری 
وزارت شهرسازی و اراضی روی دست دارد 
، احداث شــهر های جدید کابــل، هرات 

ننگرهار و کندهار می باشد.
انکشــاف  پالن های  اواخر  دراین  برعالوه، 
اســتراتیژیک برای پنج شــهر بزرگ هرات، 
مزارشــریف، کندهار ، خوست و جالل آباد 
اراضــی  و  شهرســازی  وزارت  ازســوی 
نهاد های ســکتور شــهری  با  درهمآهنگی 
ترتیب گردیده که خوشــبختانه این پالن ها 
ازســوی رئیس جمهور کشــور منظور شده 
اســت. این وزارت عالوه بــر احداث چهار 
شــهر بزرگ مصمم اســت روند تطبیق پنج 
پالن انکشــاف اســتراتیژیک را در تفاهم و 
همکاری نزدیک با نهاد های سکتور شهری 

آغاز نماید.
تا حال شــهرک رهایشــی خواجــه رواش، 

شــهرک رهایشی امارات ، شــهرک رهایشی 
خوشــحال خان در شــهرکابل تکمیل و به 
بهره برداری سپرده شــده است و اکنون کار 
احداث شهرک رهایشی پیروزی در ساحه ده 
سبز والیت کابل ، شهرک رهایشی قطری ها 
رو به روی ســیلوی کابل و شهرک رهایشی 
نیله باغ در ساحه داراالمان شهرکابل جریان 

دارد.
وی در مــورد تأثیــرات شــیوع ویروس 
وزارت شهرســازی  کاری  روند  بر  کرونا 
بدون شک شیوع  و اراضی کشــور گفت: 
ویــروس کرونا برفعالیت هــای این وزارت 
تأثیــر گذاشــته رونــد تطبیق پــروژه های 
ساختمانی، ثبت زمین دولتی، ثبت ساحات 
غیررسمی شهری و توزیع ســند ملکیت به 
منازل مســکونی غیرپالنی، روند استمالک 
زمین و جایداد های مســیر پروژه های عام 
المنفعه و ســایر فعالیت های این وزارت را 

متأثر ساخته است.
ایــن وزارت باتوجه به هدایــات رهنمودی 
وزارت صحــت عامه فعالیت ها را از حالت 
 
ً
جمعی به حالت انفرادی تنظیم کرده و فعال

رونــد تطبیق پروژه ها و فعالیت های وزارت 
کما فی سابق در سطح مرکز ووالیات کشور 

جریان دارد.
اراضی  و  سخنگوی وزارت شهرســازی 
بــاره مبارزه بــا فســاد اداری در این  در
وزارت می گوید: رهبری وزارت شهرسازی 
و اراضی درامرمبارزه با فساد اداری قاطعیت 

جدی دارد.

و  بیروکراســی  کاهــش  بمنظــور  اکنــون 
جلوگیــری از فســاد اداری در قرار داد های 
پروژه ســاختمانی، صالحیت پیشــبرد امور 
تدارکاتی پروژه های ســاختمانی به ریاست 
های والیتی از ســوی وزارت شهرســازی و 
اراضی محول گردیده ورؤســای والیتی این 
وزارت تحت نظر والیان امورتدارکاتی پروژه 
های ســاختمانی را در سطح والیات انجام 

می دهند.
بــا ایــن کار از ضیاع وقــت در طی مراحل 
تدارکاتــی جلوگیری به عمــل می آید، جلو 
فساد اداری گرفته می شود و از جانب دیگر، 
پروژه های ساختمانی به وقت و زمان معین 

تطبیق می گردد.
یع ســند ملکیت  ناصری بــه ارتباط توز
برای خانه های غیررسمی درکشور گفت: 
این وزارت بیش از هشــت لک و سی هزار 
منزل مســکونی غیررســمی را  در والیات 
کابل، هــرات، بلخ، جالل آبــاد، کندهار، 
فراه، بامیان و شــهرنیلی سروی و ثبت کرده 
اســت و تا حال برای حــدود ۴۰ هزار خانه 

سند ملکیت توزیع گردیده است.
اراضی  و  سخنگوی وزارت شهرســازی 
درمورد پالن هــا  و برنامه های عمده ای 
یان ســال آینده درکشور  این وزارت درجر
گفت: این وزارت درنظر دارد تا طی ســال 
۱۴۰۰ در بخــش احداث شــهرهای جدید 
تســریع  وکندهار،  هرات  ننگرهــار،  کابل، 
روند تطبیق پروژه های ساختمانی در سطح 
کشور ، تکمیل کار پروژه های ناتمام و دوام 
روند ثبــت زمین های دولتــی و ثبت خانه 

های غیررسمی و پالنی کار کند.
همچنان آغاز روند تطبیق پنج پالن انکشاف 
بــرای شــهرهای خوســت،  اســتراتیژیک 
کندهار، جالل آباد ، هرات و مزار شــریف، 
مبارزه با فســاد اداری، کاهش بیروکراســی 
و در نهایــت عرضه خدمات بهتر شــهری 
به متقاضیــان از جمله برنامــه های وزارت 
شهرســازی و اراضــی در ســال پیش رو، 

می باشد. 

ادارات می گویند که ما پالیســی ســاز هســتیم این کار و آن کار 
کردیم، پالن ســاختیم، بست ها و چوکی ها را بلند کردیم و چند 
موتر خریدیم و به فالن جای سفر کردیم و با معاون ئیس جمهور 
و فالن وزیر و یا بین الوزارتی جلســات را دایر کردیم و یا این که 
بودجه کار وزارت مالیه اســت و... اما ملت و مردم تاریخ ســاز 
اســت و عمل می خواهد. مسئولین شــما یکبار از موترهای زره 
تان پایین شــوید و از ســاعات 4 الی 8 شب در چهارراهی های 
پشتونســتان، پل باغ عمومی، سینما پامیر، شاه دوشمشیره)ع(، ده 
افغانان، چهارراهی قمبر، بره کی، میروس میدان، کوته سنگی، پل 
ســوخته، دهن چمن، مینار آبده میوند، پل محمود خان، مسجد 
پل خشتی، منار نجات، چهل ســتون آقاعلی شمس، دهمزنگ، 
پوهنتون کابــل، چهارراهی بنایی و تانک تیــل آن نزدیک گمرک 
کابل، ایستگاه پل چرخی، اده جالل آباد و لغمان، سرک کارته نو، 
به نزدیک چهارراهی ســردارداودخان احمدشاه بابا مینه و... سر 

بزنید، باز برای شــما معلوم می شود که چقدر خدمت کرده اید؟ 
ویا اینکه تنها حرف بود و یــا اغفال نمودن مردم که به جهر صدا 
می زنند که ما خدمت می خواهیم نه حرف وحتا نام نیکو از شما 
نمی برد و فاصله را زیاد می ســازید. که کار شایسته نیست و زیر 
بار مالمتی وانتقاد های شدید قرار دارید، خدمت کردن به  مردم، 

خداوند)ج( را خوش و فاصله ها را کوتاه می سازد.
بیایید از ناحیه تنگی غارو الی اخیر آن را ببینید... نورمحمدشــاه 
مینــه، ناحیه 11، ناحیه2،3 واول را مشــاهده کنید، صرف کلوخ 
را گذاشــته و از آب عبور می کنید، که کار خوب نیســت و مردم 
حاال در قرن 21 می فهمند، باید عمل داشــته و برای مردم شریف 
خــود با اشــتیاق کار کنیم نفس هــا را زیر پا گذاشــته و عوام را 
خدمت گــذاری کنیم که هم فاصله بین مردم و دولت را می کاهد 
و هم شهر سرسبز و تزیین می شود، هم محیط زیست پاک و هم 

امراض دور می شود.
کاهــش در آلودگی هوا، صرف پالن و برنامه نیســت، بلکه عمل 
می خواهد، مســئولین باید قبول کنند که سرسبزی مکروریان ها 

توسط باشندگان آن صورت گرفته و دیگر هیچ ...
 اگر به حل دو معضل که گفته شد در زمان کم توجه نشود و عمل 
نگردد بازهم در پهلوی کرونا امراض جدی و زیاد شــایع خواهد 

شد و مشکالت زیادی به جامعه بار می آورد.
 سهم بگیرد کنترول و 

ً
بایســت که کابینه دست به کار شود وعمال

کار کند، در غیر آن با فرارســیدن فصل زمستان مشکالت جدید 
به وجود خواهد آمد که مدیریت و حل آن دشــوار می شود، این 
دو ســه معضل مهم را زود به شــکل خوب و به صورت علمی، 
عملــی  وحل کنید تــا در آینده نزدیک مشــکالت مردم مرفوع 

شود. ساخته 
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عبدالهادی قریشی خواجه نصیراحمد صدیقی

دو معضل مهم سبب آلودگی 
هوای کابل

حشمت اهلل ناصری:

برای حدود ۴۰ هزار منزل مسکونی غیر رسمی 
سند ملکیت توزیع شده است
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درجریان سال های اخیر بیشترین زمین های دولتی توسط زورمندان درکشور غصب گردیده است باوجودی 

که وزارت شهرسازی و اراضی در همکاری با نیروهای امنیتی زمین های دولتی زیادی را دوباره استرداد کرده، 

اما هنوزهم بیشترین زمین های دولتی در کشور تحت غصب قرار دارد. خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با 

حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی واراضی دراین زمنیه انجام داده که نشر می گردد.



یکی دیگر از اشکال نقض اساســی و عمده که احساسات ملی گرایی نسبت 
به آن بسیار حساس اســت، زمانی می باشد که حاکمیت، متعلق به اکثریت 
افراد جامعه نباشــد و ملت گرایی شکل نمی گیرد، در واقع ناسیونالیزم یا ملت 
گرایی یک جنبش ایدئولوژیک برای دســت یافتن به حفظ استقالل، وحدت و 
هویت مردمانی است که به تشکیل یک ملت به طور عملی و شدنی باور دارند. 
ناسیونالیزم بیش از هر چیزعشق به ملت، قوم و وفاداری به یک دولت ملی است 
که فرد در آن زیست و زندگی دارند، تعریف نمود و ناسیونالیزم را پیامد اجتناب 

ناپذیر و گزار به مدرنیته می داند.
قابل تذکار است که ملت و ناسیونالیزم پدیده های نو نبوده و از طرف دیگر پدیده 
های طبیعی و جهان شمول می باشند به همین دلیل کهن بودن بیشتر به معنای 
اساسی بودن است. ژان ژاک روسو به این باور است که برای ریشه یابی ملت ها، 
باید به طبیعت برگردیم؛ چون ملت ها ازلی اند و ریشه در نخستین پیوند های 
انسانی و دیگرگونی های پسین دارند. ابدی گرایان به این باور اند که پدیدۀ های 
ملت و ناسیونالیزم در هر دوره یی از تاریخ وجود داشته اند. ملت و ناسیونالیزم 
بیشتر زادۀ تکامل اجتماعی و پیشرفت تدریجی جامعۀ انسانی است. مهمترین 
فرضیۀ این مکتب اینست که دولت ها زادۀ ملت هامی باشند. ملت و ناسیونالیزم 
هر دو پدیده های طبیعی و متعلق به سده های پسین می شوند و پیامد انقالب 
صنعتی و سرمایه داری می باشند و به طور کلی ناسیونالیزم به دو بخش تقسیم 
شده است؛ ناسیونالیزم قومی و ناســیونالیزم مدنی. به گونۀ دیگر، ناسیونالیزم 
قومی برعکس ناســیونالیزم مدنی، دولت و ملت را متشکل از یک گروه، قوم و 

فرهنگ دانسته، ملت را یک پروسه طبیعی و زیر مجموعه دولت می خواند.
مفاهیم کلیدی که در بحث قومیت و دولت اهمیت و جایگاه خاصی دارد، واژۀ 
قوم مداری«قوم گرایی« است که شکل وصفی آن در سیاست به عنوان »سیاست 
قوم مدارانه« به کار رفته است. مقصود از این واژه گرایشی است که بر اساس آن 
معیارهای رفتاری و فکری یک قوم در جایگاه ممتاز و برتر از دیگر اقوام مطرح 
می گردد. نگرش قوم مدارانه که بدگمانی و دید منفی به دیگر اقوام را با خود دارد، 
یکی از علل جدی تعارض قومی وعامل تضاد بین اقوام محســوب می گردد؛ 
زیرا قوم مداری بدان علت است که نمودها و باورهای دیگر فرهنگ ها و اقوام را 
از زاویۀ فرهنگ و بینش قوم حاکم می بیند، و به سوی نگرش مثبت به فرهنگ 
خود و دیدگاه های منفی نسبت به فرهنگ دیگر اقوام تمایل پیدا کرده و در نهایت 
به سوی تحمیل فرهنگی کشانده می شود. به عبارت دیگر، قوم مداری عبارت 
از برتری دادن به فرهنگ قومی خود و گرایش به ممتاز گردانیدن فرهنگ قومی 

جامعۀ خود بر دیگر اقوام را گویند.
با کمال تأسف جامعه ای ما با چنین رویکردی خو گرفته است و اکثریت مردم 
ما باور شــان به این است که گرایش های قومی یک ارزش است؛ در صورتیکه 
یک شخص چنین گرایش را نداشته باشد، بدین معناست که گویا یکی از ارزش 
های اجتماعی را پایمال نموده اســت. طور مثال زمانی که یک فردی به مقام و 
جایگاه بلند دولتی می رســد، تمام وابستگان و اقوام از او توقع دارند تا واسطۀ 
انجام دادن کار شــان گردند، درغیر آن موقف اجتماعی اش را از دست داده و 
به عنوان شخصی که به قوم هیچ خدمتی نکرده است انگشت نشان می گردد، 
و در پیوند با این رویکرد، یکی دیگر از پژوهش گران با درهم آمیختن سیاست 
قوم مداری و قوم پرســتی ضمن طرح این نکته که قوم پرستی اغلب اجازه نمی 
دهد، گروه های مسلط و اقلیت ها با هم به تفاهم برسند و با همدیگر همزیستی 
مسآلمت آمیزی داشته باشند، قوم مداری را چنین تعریف می کند: هنگامی که 
یــک گروه نژادی و قومی باور دارد که شــیوه های زندگی آنها از اقوام دیگر برتر 
است و اعضای آن از لحاظ هوش باالتر از دیگر گروه ها اند، به آسانی نمی تواند 
ابعاد و اهمیت شیوه های زندگی متفاوت با گروه خود را تشخیص دهد و ارزیابی 
کند، در حالیکه  ناسیونالیزم مدنی صرف نظر از نژاد، رنگ، عقیده، جنس، زبان 
و قومیت؛ ملت را به عنوان شهروندان یک سرزمین تعریف می کند. ناسیونالیزم 
مدنی یک راه قانونی برای مطالعۀ تشکیل دولت است، در حالیکه ناسیونالیزم 

قومی را می توان راه خنثی برای نظارۀ تشکیل دولت دانست.
ادامه دارد 

از هم  ناپذیر  آموزش و پرورش دوجزء جدا 

یابی  راستای دست  در  است  توانسته  که  اند 

را  ارزنده  نقش  پیشرفت  و  ترقی  به  ها  ملت 

آموزش  به  توجه  که  درصورتی  باشد.  داشته 

نمی  نشود،  کشور  یک  در  اطفال  پرورش  و 

توان چندان امیدی به آیندۀ آن کشور داشت. 

زیرا این اطفال اند که با گذشت زمان بزرگ 

و بزرگتر می شوند و آرام آرام مسئولیت های 

را که بزرگان به عهده داشتند، آن را به دوش 

پرورش  و  آموزش  به  توجه  بدون  گیرند.  می 

نسل نو کمتر می توان امید وار بود مسئولیت 

های را که به عهده می گیرند، از عهدۀ انجام 

آن بدرستی بدرآیند و آیندۀ درخشان را برای 

در  زنند.  رقم  جامعه  افراد  سایر  و  خویش 

کشور های  پیشرفته روی آموزش و پرورش 

و  است  شده  بیشتر  گذاری  سرمایه  اطفال 

می  ارج  بیشتر  اطفال  آموزش  و  پرورش  به 

دهند. 

دلیلی  به  ها  خانواده  بسیاری  افغاستان  در 

فقر و تنگ دستی نمی توانند از عهدۀ هزینۀ 

آیند  بدر  خویش  اطفال  پرورش  و  آموزش 

یک  بدبختی  عامل  فقر  که  گفت  توان  می  و 

تباه  را  تواند یک ملت  فقر می  و  ملت است 

سازد. تا زمانی برای برچیدن گلیم فقر از این 

کشور دولت دست بکار نشود و برنامه های 

معاش  امرار  تأمین  هدف  به  را  مدت  دراز 

این کشور روی دست  فقیر در  خانواده های 

نگیرد، نمی تواند بر سایر مشکالت و چالش 

های که در این کشور وجود دارد؛ فایق آید. 

بنابراین گسترش دامنۀ فقر و بدبختی در یک 

تنها  پس  بیافریند.  فاجعه  تواند  می  جامعه 

هزینه  عهدۀ  از  بتوانند  ها  خانواده  که  راهی 

بدرآیند،  خویش  اطفال  پرورش  و  آموزش 

همانا، راه اندازی برنامه فقر زدایی  و اشتغال 

یک  که  زمانی  تا  است  کشور  سراسر  در 

آیندۀ  یک  تواند  نمی  نرسد  گاهی  آ به  ملت 

روشنی را برای خود ترسیم نماید و راهی که 

گاهی برسند همان  شهروندان می توانند به آ

یک  در  پرورش  و  آموزش  فرهنگ  ترویج 

جامعه است. بسیاری از جنگ ها و منازعات 

که در میان افراد یک جامعه ادامه دارد؛ دلیلی 

گاهی است.پس تنها راهی که بتوان  آن عدم آ

گاه ساخت تا آنها بتوانند یک  شهروندان را آ

روی  همانا  باشند  داشته  مرفه  و  آرام  زندگی 

در  است.  پرورش  و  آموزش  به  آنها  آوردن 

بین  های  نهاد  فقیر  کشورهای  از  بسیاری  

المللی به هدف این که بتوانند خانواده های 

برای  را  اطفال شان  تا  نمایند  تشویق  را  فقیر 

در  غذا  برنامه  بفرستند؛  مکتب  به  آموزش 

برابر آموزش را روی دست گرفته اند که این 

تشویق  را  ها  خانواده  است  توانسته  برنامه 

نماید تا اطفال شان را برای آموزش به مکتب 

بفرستند.                                                                         

های  سال  در  برنامه  این  نیز  افغانستان  در 

تسلط طالبان از سوی نهاد های بین المللی 

از جمله سازمان جهانی خوراک روی دست 

ساز  کار  توانست  برنامه  این  و  شد   گرفته 

مدت  برنامه  این  تطبیق  متأسفانه  اما  باشد، 

این  که  صورتی  در  گرفت.  بر  در  را  کوتاهی 

نقاط  سراسر  در  مدت  دراز  در  بتواند  برنامه 

تأثیرات  تواند  اندازی شود می  راه  افغانستان 

اطفال  برای   ، باشد  برداشته  در  را  خوبی 

خانواده های فقیر  زمینه دسترسی به آموزش 

را فراهم سازد و به این ترتیب اطفال خانواده 

به  کشور  روستاهای  در  بتوانند  فقیر  های 

آموزش دسترسی داشته باشند؛ بویژه دختران 

که در مناطق روستایی کشور که خانواده ها 

کمتر به آنها اجازه می دهند تا آنها به مکتب 

رفته و آموزش ببینند، تطبیق این برنامه باعث 

خواهد شد در بسیاری مناطق کشور خانواده 

را  مکتب  به  رفتن  اجازۀ  شان  دختران  به  ها 

بدهند ، در این صورت است که دختران نیز 

برخوردار  مکتب  به  رفتن  حق  از  توانند  می 

برای  بتوانند  را  بهتری  آینده  یک  و  شوند 

خویش رفم زنند. 

برنامه های  نهاد های مسئول  در صورتی که 

راه  افغانستان  سراسر  در  را  همگانی  رفاه 

فقیر  های  خانواده  یاری  به  و  نمایند  اندازی 

در نقاط مختلف کشور بشتابند  و برنامه ی 

اندازی  راه  کشور  سراسر  در  را  زایی  اشتغال 

نمایند؛ راه اندازی این نوع برنامه ها می تواند 

برای بهبود وضعیت زندگی اکثر ساکنان این 

سرزمین کار ساز باشد. در غیرآن  با گذشت 

شد.  خواهد  بدتر  هم  این  از  وضعیت  زمان 

اطفال  تعداد  به  کشور  نقاط  بسیاری  در 

خیابانی و بی سرپرست افزوده می شود، این 

آیندۀ تاریک  نشان دهندۀ یک وضعیت بد و 

ترسیم  مان  برای  تواند  می  را  کشور   این 

نماید.                                                    
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آموزش و پرورش دو جزء جدا 
ناپذیر از هم اند قسمت  دوم

 ملت سازی، ناسیونالیزم ملی
 و مدرنیته در افغانستان

عبدالحلیم باخرد

در صورتی که نهاد های مسئول برنامه های رفاه همگانی را در سراسر 
افغانستان راه اندازی نمایند و به یاری خانواده های فقیر در نقاط مختلف 

کشور بشتابند  و برنامه ی اشتغال زایی را در سراسر کشور راه اندازی نمایند؛ 
راه اندازی این نوع برنامه ها می تواند برای بهبود وضعیت زندگی اکثر ساکنان 
این سرزمین کار ساز باشد. در غیرآن  با گذشت زمان وضعیت از این هم بدتر 

خواهد شد. در بسیاری نقاط کشور به تعداد اطفال خیابانی و بی سرپرست 
افزوده می شود، این نشان دهندۀ یک وضعیت بد و آیندۀ تاریک این کشور را 

می تواند برای مان ترسیم نماید. 
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 و قــوت نرم پولیس و دیگر نهادها را باال 
ببریم. هر مشکل میخ نیست و هر راه حل 
چکش. به همیــن خاطر در روزهای اخیر 
شــاروالی کابل توانسته اســت با کمترین 
نیروی پولیــس کارهای بــزرگ مانند آزاد 
سازی تمام بند قرغه را انجام دهد. نزدیک 
به یک صد باب رســتورانت خودســر در 
ســرک متصل به بند داوطلبانه بساط خود 
را برچیدند و رفتند. اکنون معیاری ســازی 
ســاحه دغدغه ای ماست. شــماری می 
پرسند این کارها چه ربطی به بهبود امنیت 
دارنــد. مختصر باید گفت کــه امنیت به 
تفنگ و رژه نظامی خالصه نمیشــود. آن 
یک بخش از امنیت است. تعریف امنیت 
محدود به فعالیت قوای مســلح نمیشود. 
به ایــن موضوع کدام وقــت دیگر خواهم 

پرداخت.
دوم : پوسته بی معنای پولیس از کناره ای 
جنوبی وزارت معارف برداشــته شد. این 
پوسته نه تنها چهره شهر را حقیر ساخته بود 
بلکه نما و ظاهر پوسته شباهت زیاد به کلبه 

خیابان خوابان داشت.
ســوم : فیصله گردید کــه بازهم بخاطر 
مهــار جرم و جنایت در شــهر کابل اینبار 
فهرست افراد زیر پیگیرد مسجد به مسجد 
پخش گردد. سطح جرایم جنایی بصورت 

قابــل مالحظه پایان آمده اســت اما مهار 
جرایم طالبانــی و ترور که هــر از گاهی 
جســم و روح ما را می فشارد به استراتژی 
متفاوت نیاز دارد که کار اساســی باالی آن 
صورت گرفته اســت و نتایج ملموس نیز 

داشته است.
چهارم : فهرست دواخانه هایی که از آنها 
تابلیت کا و دیگر دوا ها یافت شــد بزودی 
نشر میشــود. تشهیر منفی یکی از راه های 
ایجاد اخالق اجتماعی و آوردن فشــار بر 

قانون شکن هاست.
پنجم : بــا وزارت امور خارجه مســئله 
اجرایی شــدن تدابیر بهتر و انســانی برای 
متقاضیان ویزه پاکســتان بحث شد. قرار 
است که پاســپورت ها در شــانزده نقطه 
جمع شوند و به اساس نوبت و بدون ایجاد 
هرج و مرج و بیرو بار به ســفارت بیایند. 
وزارت خارجه تمام ایــن موضوعات را با 
سفارت جمهوری اسالمی پاکستان درکابل 
هماهنــگ کرده اســت. از طــرف میثاق 
امنیتی و تیم ۰۶۳۰ این مسوولیت بدوش 
رئیــس محافظت عامه جنرال خوشــحال 
سادات قرار دارد. موصوف مطالعه مسلکی 
و اســتوار بر حقایق از کل موضوع انجام 
داده اســت. مجری جمع آوری پاسپورت 
ها به شــکلی که هیچ کــس نتواند نوبت 

جعلــی بگیرد بیــن وزارت خارجه و اداره 
افغان پوست قرارداد صورت گرفته است. 
موضوع برای ما شــعار و اعالمیه نیست و 
همــه روزه هموطنان مــا را در جریان قرار 
خواهیم داد. مطمین باشــید. تحقیر شدن 
بس است. افغان نیاید بخاطر ویزه تحقیر 

شود.
ششــم : فهرســت پنجاه نفر تروریست 
که در انفجارات دســت دارند بزودی نشر 
میشود و از مردم خواســته خواهد شد که 
باالی هرکدام حق العبد دعوا نمایند. دلیل 
تاخیر در نشر فهرست این است که باالی 
جزییات جرایــم اینها کار صورت میگیرد 
و ما تالش داریم لیســت تمــام قربانیان 

حوادث را نیز ترتیب دهیم.
هفتم : کار ترافیک کابل تحرک پیدا کرده 
اســت. مقدار جریمه بخاطر قانون شکنی 
روزانه از صفر به سه صدهزار افغانی رسیده 
است. با تدابیر بیشتر که روی دست است 
شــاید این مبلغ به یک ملیون برســد. اگر 
میخواهید جریمه نشــوید قانــون را زیر پا 
نکنید. موتر بی پلیت در شهر نیست و یا اگر 
هست دزدانه گشــت و گذار میکنند. ثبت 
وسایط بی اسناد آغاز گردیده است. صد ها 
عراده موتر بی اسناد که اعالمیه ها را نادیده 
گرفته بودند متوقف شده و عمال در خدمت 
گزمه های پولیس در شهر و ولسوالی ها قرار 
داده شده اند. به پولیس ترافیک هدایت داده 

شد که غرفه های شهری خویش را تزیین و 
رنگ نمایند و با نمایش نظم و صفایی وقار 

این نهاد را باال برند.
هشتم : کار روی طرح جریمه کمر شکن 
برای کســانیکه بلند منــزل غیرقانونی آباد 
میکننــد در اداره امور ریاســت جمهوری 
ادامه دارد. مسوده آنرا قبال از ارایه به جلسه 

کابینه به توجه مردم خواهیم رسانید.
نهم : متاســفانه کابل گــواه چند حادثه 
جنایی و تروریســتی بود. در خیرخانه یک 
شــخص اختظاف گردیده است. کار برای 
نجاتــش ادامــه دارد. در قره بــاغ در قریه 
جارچی یکی از ســربازان ما شــهید شده 

است.
دهم : در عملیات های مشترک پولیسی و 
استخباراتی چندین تن تروریست و اسلحه 
فروش دستگیر گردیده اند که جزییات را از 

بخش مطبوعات خبر خواهید شد.
یازدهــم : در بیســت و چهار ســاعت 
گذشته سطح حمایت از فعالیت های تیم 
شش و نیم ۵۲ درصد – نظریات اکادمیک 
برای اصالحات ۲۰ درصد – انتقاد های تند 
ولی بی محتوا ۲۰ درصد – رکیک گویی و 
دشنام یک درصد بوده است. مانند همیشه 
نظریات شــما تحلیل و بخش بندی شده 
و به اســاس آن اقدام های الزمی صورت 
میگرد. به تمام نظریات سازنده و قابل اقدام 

شما ارج گذاشته میشود.

یازدهم : شــاروالی کابل منتظر نظریات 
تخنیکی شما اعم از دید مهندسی – محیط 
زیستی – فرهنگی و .... می باشد تا بتوانیم 
طرح بدیل برای پر سازی ساحه خالی شده 
از سینمای در حال فروریزی پارک شهر نو 
را پر سازیم. شاروالی کابل خود طرحی را 
در اختیار دارد که میخواهیم در مشورت با 
تمام نهادهای فرهنگی و مهندسی پخته و 
غنی گردد. تماس های مکــرر با اتحادیه 
مهندســان و انجنیران افغانســتان و اهل 
فرهنگ افغانســتان صورت گرفته اســت. 
طرح بدیل همه خواســت هــای معقول 
شهریان کابل اعم از همشریان نو و کهنه را 
در خود خواهد داشت. بازهم نستالژی ها 
وخاطرات همه قابل درک و احترام اســت. 
تعدادی از حافظه جمعی یاد کرده اند. ما 
به حافظه جمعی نو نیز نیــاز داریم و باید 
از فضاهای موجود اســتفاده حد اکثری و 
مطابق به خواســت فرهنگــی و تمدنی ما 
صورت گیرد. یک یار دیگر خاطر نشــان 
میســازیم که ســینمای پارک شــهرنو که 
ســاختمان چوب پوش بود فرسوده شده و 
قابل ترمیم نبود. از دید فضا امکان استفاده 
آن بــا مقاصد امــروز وجود نداشــت. به 
نظریات تان ارج قایل استیم و درعین حال 
لحظه هایی میرســد که کفایت و کارایی 
مهمتر از محبوبیت وعوامگرایی اســت. 

یاهو.

محترم عطا الله  فرزنــد عبدالکریم  دارنده تذکره 

اصلــی  مســکونه   )  ۱۷۴ ۱۱۷  ث  دوم  ص  )ج 

بی   والیــت ننگرهــار مالــک دواخانه عظیــم ایو

واقع ناحیه اول  والیت ننگرهار طی درخواســتی 

عنوانی این اداره عــارض و خواهان فروش امتیاز 

یش بــاالی محترم محمدیگل  فرزند  درملتون خو

احمــد گل  دارنده تذکــره ) ج ۲ ص ۲  ث ۱۰ ( 

مســکونه اصلی والیت ننگرهار  بفروش میرساند 

. اشــخاص ،موسســات و دوایر دولتی که باالی 

درمتلــون مذکور ادعای داشــته باشــند از تاریخ 

نشــر اعالن الی الی مــدت ده یوم بــه این اداره 

دهند.۵۲۳۹ اطالع 

 ***

اسامی شرکت جمعه وطندوست لمتید  یک عراده 

۳۵۱۵۶ ش هرات   تیوتا کروال غرفــه  پلیت  موتر 

که بــه والیت کابــل تبدیل احصاییه شــده انجن 

5E573272  و شاســی EE1040015439  را 

بعــد از طی مراحل قانونــی خرید و فروش باالی 

اســامی محمد نجیب   ولــد محمد رفیق  بفروش 

می رســاند. بناء اشــخاص ادارات و موسساتیکه 

با عــراده فوق کــدام معامله داشــته باشــند الی 

 مدت ســه یوم بــه مدیریت ترافیــک کابل اطالع

۵۲۴۲  دهند. 

 ***

اسامی شرکت مال حضرت نیکه لمتید  یک عراده 

موتــر تیوتا کروال غرفــه دار  پلیت  ۲۸۶۶۲  ش 

هــرات که به والیــت کابل تبدیل احصاییه شــده  

-AE100 شاســی   و   5AC088761 انجــن  

0181100 را بعــد از طی مراحــل قانونی خرید 

و فروش باالی اســامی محمد نجیب   ولد محمد 

رفیق  بفروش می رســاند. بناء اشــخاص ادارات 

با عراده فوق کدام معامله داشــته  و موسســاتیکه 

باشــند الی مدت سه یوم به مدیریت ترافیک کابل 

۵۲۴۳ دهند.  اطالع 

 ***

اداره نــوی کابــل بانــک در نظر دارد کــه پروژه 

یس ترمیــم و تبدیلــی پرزه جات ماشــین  ســرو

  NCR   هــای اتومــات صرافــی ۱۱پایــه مــدل

ss22e   و ۱۸ پایــه     NCR-7701    موردنیاز 

بازداخلــی  داوطلبــی  اعــالن  بــه  را  یــش   خو

بسپارد

بنا شرکت های که خواهش قرارداد را داشته باشد 

یــش را بعد از نشــر اعالن  درخواســت های خو

یک یوم بــه مدیریت عمومی  الی مدت بیســت و

خدمات و تــدارکات دفتر مرکزی نوی کابل بانک 

تســلیم نموده شــرطنامه را مالحظه و تضمین آفر 

نمایند  ارایه  را 

آدرس دفتــر مرکزی نوی کابل بانک شــهرنو طره 

افغانستان.5248           کابل  وات  بازخان 

 ***

)بانک ملی افغان در نظر دارد کارت ،پن و پاکت 

برای ماشــین ای تی ام آن را از طریــق داوطلبی 

بازتهیــه وتــدارک نمایــد. اشــخاص حقیقــی و 

حکمی، شــرکت ها و موسســات که عالقه تهیه و 

تدارک آنرا داشــته باشد از نشــر اعالن الی )21( 

یوم بــه مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان 

واقــع ابن ســینا وات مراجعه نموده شــرطنامه را 

۵۲۴۹ نمایند(.   اخذ 

 ***

)بانک ملــی افغان در نظر دارد 40 پایه ماشــین 

از طریــق داوطلبی  اپلیکیشــن آن را  بــا  پازهمرا 

بازتهیــه وتــدارک نمایــد. اشــخاص حقیقــی و 

حکمی، شــرکت ها و موسســات که عالقه تهیه و 

تدارک آنرا داشــته باشد از نشــر اعالن الی )21( 

یوم بــه مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان 

واقــع ابن ســینا وات مراجعه نموده شــرطنامه را 

۵۲۵۱ نمایند(.   اخذ 

ترجمه انگلیســی تذکره تابعیت به اسم لیلما بنت 

محمد آقــا مفقودگردیده اعتبا رندارد.۵۲۵۲

 ***

ترجمــه انگلیســی نــکاح خط شــرعی به اســم 

محمد طاهر ولد محمدظاهــر مفقودگردیده اعتبا 

رندارد.۵۲۵۳

 ***

یزه عربستان سعودی  پاسپورت ســیاحتی دارای و

به اســم محمد حســین ولــد محمد نبــی مفقود 

ندارد.۵۲۵۰ اعتبار  گردیده 

 ***

ریاســت دیوان رســید گی بــه قضایــای  احوال  

شــخصیه ب والیت کابل ، به اطالع  ســید علی  

فرزند  ســید ایــوب   فعال باشــنده ناحیه نهم دو 

ســرکه میدان هوایی میرساند ، هر گاه )  سید علی 

( نام مذکور از تاریخ نشــر اعالن الی مدت یک 

مــاه غرض حل وفصل قضیه حقوقی اش که از اثر 

عرض خانمش  عاقله بنت سید عبدالله  در دیوان 

رســید گی به قضایای احوال شخصیه  ب والیت 

کابل تحت غور و بررســی قرار دارد حاضر نگردد 

یــش را صادر  محکمــه در غیــاب وی حکم خو

خواهد نمود آنگاه حق شــکایت را ندارد.۵۲۵۴

  ***

به اطالع احمد سرور و رقیه ولد و بنت احمد اکبر 

و احمد ایوب باشنده گل خانه چهار دهی مربوط 

ناحیه ششم رســانیده میشود که بعد از نشر اعالن 

هــذا ، الی مــدت ۲۰ یوم غــرض تعقیب دعوی 

نسبتی شــان به دیوان مدنی محکمه ابتداییه حوزه 

سوم شــهر کابل حاضر گردد ، در غیر آن محکمه 

یش را صادر و آنگاه حق  در غیاب آن فیصلــه خو

داشت.۵۲۵۵ نخواهد  را  شکایت 

 ***

محترم حمید اللــه  فرزند کریم داد  دارنده تذکره 

 ۱۴۳ ۱۳۶۴ صفحه  )۲۲۱۶۷۲جلــد اول متفرقه 

ثبت ۶۸۰  ( مســکونه اصلــی والیت لوگر مالک 

دواخانــه حمیــد کریــم زاده  واقع ناحیه  ششــم 

والیــت کابل طی درخواســتی عنوانــی این اداره 

یش  عارض و خواهان فــروش امتیاز درملتون خو

بــاالی محترم  محمــد نعیم فرزنــد رمضان علی  

دارنــده تذکره ) ۸۳۲۸۴۴جلــد ۶ قلم انداز ۸۳  

صفحــه ۱۲۹ ث ۵۶۹ ( مســکونه اصلی والیت 

. اشــخاص ،موسسات  بفروش میرســاند  غزنی  

و دوایــر دولتی که بــاالی درمتلون مذکور ادعای 

داشــته باشند از تاریخ نشــر اعالن الی الی مدت 

۵۲۵۸ ده یوم به این اداره اطالع دهند. 

 ***

یلی کرایی  تصــدی افغان تور بــه یک دربنــد حو

که دارای ۱۴-۱۸ باب اطاق نشــیمن آشپزخانه و 

تشــناب های فعــال معه پارکنگ ســبز کابل واقع 

دارد  و شــیرپور ضرورت  اکبرخان  وزیر محمــد 

به مشــخصات فــوق خانه داشــته  اشــخاصیکه 

باشد از تاریخ نشــر عالن الی ده روز به مدیریت 

آســمایی  واقع جاده  تور  افغان  خدمات تصــدی 

یش را  جــوار گالری ملی درخواســت هــای خو

نمایند.۵۲۶۰ تسلیم 

 ***

عبدالرشید  ولد  عبدالبصیر  اســامی  دعوی  اوراق 

علیه علی یاورد ولد شــاه مدد بــه ارتباط مطالبه 

پول درایــن محکمــه تحت رســیدگی قرار دارد 

بنابرایــن بــه اطــالع علــی یاورولد شــاه مدد 

رســانیده میشــود تا جهــت رســیدگی دعوی به 

محکمــه حاضــر گــردد درصورتیکــه نامبرده تا 

مدت دوماه جهت تعقیب دوســیه نسبتی شان به 

دیوان رســیدگی قضایای تجارتی ب والیت کابل 

حاضر نگردد فیصلــه غیابی صادر گردیده اعتبار 

۵۲۶۱ ندارد.

 ***

ترجمه انگلیســی تذکــره تابعیت به اســم احمد 

یــس ولــد عبدالوحید مفقود گردیــده اعتبا  عمرو

رندارد.۵۲۶۲

 ***

اصلی  باشــنده  ولد محمدی  محــراب  اطالع  به 

قریــه دروازه کــق ولســوالی آقتاش کنــدز فعال 

باشــنده کوچه آزادی شــهر تهران شــوهر حمیرا 

بنت ســبحان قل رسانیده میشــود که هر گاه سر 

از تاریخ نشــر اعالن الی مــدت ۴۵ روز جهت 

حل و فصل دعوی نســبتی شان بدیوان رسید گی 

به قضایای احوال شــخصیه محکمه شــهر کندز 

حاضر نشــود در زمینــه شــرعا و قانونا اجراات 

نخواهد  را  شــکایت  حق  آنــگاه  میگیرد  صورت 

۵۲۶۵ داشت.

افغان اعالنات

 فهرست تروریستانی که در انفجارات...



 

لِی سرودن 
ُ
ین عطار، زمان ک

ّ
الد

ُ
برپایه اشاره های نظامی عروضی و فرید

شاهنامه ۲۵ ســال بوده است. در هجونامه در ســه جای سخن از سی 
سال است و یک بار سی و پنج سال گفته می شود. اگر آغاز کار شاهنامه 
۳۶۷ هـ .ق و ســال پایان آن ۴۰۰ ه.ق پنداشــته شــود، درازای سرایش 
شــاهنامه به سی و سه سال می رسد. برپایه دیدگاه جالل خالقی مطلق، 
با نگرش به زمان ســرایش »بیژن و منیژه« و همچنین بازنگری شاهنامه 
پس از ســال ۴۰۰ هـ .ق، فردوسی ۳۵ ســال از عمر خویش را بر سر 
ســرایش شاهنامه گذاشته است. فردوســی در جاجای شاهنامه بیش از 
 همه به ستایش ســلطان محمودغزنوی پرداخته و ستودن دیگران بیشتر

 در البه الی ستایش سلطان محمودغزنوی آورده شده است.  او در حدود 
۲۵۰ بیت به ســتایش ســلطان محمودغزنوی پرداخته است. پشتیبانی 
و پاداش ســلطان محمودغزنوی و امید فردوســی بــدان یکی از دالیل 
ستودنش بود. بااین همه، در هیچ جای شاهنامه نشانی از دریافِت کمِک 

سلطان محمودغزنوی نیست.
فردوســی در منظومه خویش هر جا که توانســت از بزرگداشت ِخَرد و 
دانش دریغ نکرده و از آن به نیکی نام برده و آن را مایه رســتگاری دانسته 
و از هرچه ایزدداده بهتر و برتر شمرده است. فردوسی در ستایش خرد به 
پیروی از باور حکیمان آن را نخستین آفریدگان پنداشته است. او سروده 

خود را با ذکر خرد که آن را حد برتر آفرینش دانسته، آغاز کرده است.
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

 فردوسی خرد را سرچشمه و سرمایه تمام خوبی ها می داند. به باور وی 
حتی زندگی یا ناراحتی آن، غم ها و شادی ها، همه بر اثر بود و نبوِد خرد 
اســت و شــخص خردمند چون برنامه زندگی بسیار مرتب و منظم دارد 
همیشه در حال پیشروی است و به آرامی به اوج انسانیت که هدف نهایی 
آدمی است می رسد. او بر این باور است که آدمی با خرد، نیک و بد را از 
یکدیگر بازمی شناســد و از این راه به نیک بختِی این جهان و رستگارِی 

آن جهان می رسد.
خرد رهنمای و خرد دلگشای 
خرد دست گیرد بهر دو سرای

ازو شادمانی و زویت غمیست
ُو زویت فزونی و هم زو کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان
  نباشد همی شادمان یکزمان

نگوی مرد از خرد
ُ

چه گفت آن َسخ
که دانا ز گفتار او َبرخورد:

کسی کو خرد را ندارد به پیش
یش دلش گردد از کرده خویش ر

ُهشیار دیوانه خواند ُورا
 همان خویش بیگانه داند ُورا
ازویی بهر دو سرای ارجمند

    گسسته خرد پای دارد به بند
 فردوســی در شــاهنامه در برابر ُپرخرد و کمخرد، از بی خرد و کم خرد 
نام می برد. به آن معنا که همه آدمیــان از خرِد غریزی به یک اندازه بهره 
دارند. اما به خرد تجربی جز با به کاربســتن خرد غریزی نمیتوان دست 
یافت؛ و هرچه آدمی خردَورزی کند، ُپرخردتر گردد، وگرنه کم خرد و بی 
خرد شود. از سویی، ُپراندیشی همیشه نیک نیست. چراکه خرد می تواند 
هم در راه نیک باشــد و هم بد. بی خرد نادان است اما بدخرد، بداندیش 
است. اشخاص بد بی خرد نیستند، آنان خرِد گمراه و ویرانگر دارند. در 
شــاهنامه آدمی هدِف بنیادین از آفرینش است و همه آفریدگان از ِخَرد تا 
جانداران برای انسان بوده است. آدمی تنها آفریده ای است که به نیروی 
جداکردن نیک و بد که همان خرد باشــد، آراسته است و ازهمین رو تنها 
اوست که پاسخگوی کارهای خویش است و از او بازخواست می شود.  

نخستین نشان خرد آن بَود
   که از بد همه ساله ترسان بود

بداند تن خویش را در نهان
  به چشم خرد جسِت راز جهان

خرد افسر شهریاران بود
  همان زیور نامداران بود
بداند بد و نیک مرد خرد 

 بکوشد ز داد و بپیچد ز بد
  نام فردوسی با »حکیم« همراه است.                     ادامه دارد 

نیمــی از جمعیــت دنیــا را زنــان تشــکیل 

 مــی دهد؛ولــی بــا وجــود ایــن واقعیــت

 در بســیاری از فرهنگ ها تبعیض شدید علیه 

آنهــا وجود داردو بــا آنان مشــابه گروه های 

اقلیــت برخورد می شــود؛ تصــورات قالبی 

منفــی بر ضد آنهــا رواج مییابــد و در نتیجه 

 آنهــا از برخــی مزایایــی اجتماعــی محروم 

می شوند. در برهه ای از تاریخ حتی انسانیت 

زنان مورد تردید قــرار میگرفت ولی اکنون به 

توانایی ها و اســتعدادهای ایــن جنس توجه 

بیشــتری صورت می گیرد. در فرهنگ سنتی 

و مرد ســاالرانه افغانســتان زنــان در زنجیر 

کور تعصب دربنــد و در قفس هــای آهنین 

 تفکر قبیلــه ای زندانــی بــوده و از هر گونه

 فعالیت های سیاســی ، اجتماعی ،اشــتغال 

و حتــی از تحصیــل و آموزش کــه ابتدایی 

 ترین حق هر انســان بشــمار میــرود محروم 

بوده اند. 

چــی وقت دســت ازیــن خشــونت و ازین 

تعصبات بر میدارید ؟؟ استفاده از هر غریزه و 

قســم بهره ورزی از آن باید بر اساس فرهنگ و 

جامعه برای انســان باشد، اینکه چگونه غریزه 

خود را در چارچوب اصول انسانی قرار دهیم 

و در اســتفاده از آن زیــاده روی نکنیم، چون 

چیزی است که در جریان پرورش و تربیت به 

انسان منتقل میشود، کاهش خشم که بخاطر 

دفاع از خود آدمی اســت به یک پدیده ی آزار 

دهنده مبدل گشــته و در بروز خشــونت تأثیر 

ناسالم،  تربیت  اعتیاد،  دارد، فقر، بی سوادی، 

نبــود امنیت شــغلی و... می توانــد پدیده ی 

کشنده و نفس گیر خشــونت را هر روز بیشتر 

از دیروز تقویت کرده و در انســان ها ریشــه 

بدواند، همچنان زمینه  خانوادگی خشــونت، 

عوامل روان پزشــکی، نارسایی های قانونی که 

فقدان قانون و نارســایی های قانونی در مبارزه 

با جرائم و اعمال خشــونت آمیز در اجتماع، 

یا عدم پشــتوانه و حامی اجرایی برای قانون از 

جمله عواملی است که خشونت را در جامعه 

و اجتماع گســترش داده و زمینه ی خشــونت 

را هموار می کند. در جامعه ی ما افغانســتان 

عوامل خشونت علیه زنان بسیار زیاد بوده و از 

جمله عوامل فرهنگی مانند تربیت و پرورش، 

تبعیض جنسیتی، بی ســوادی زنان و ندانستن 

حقوق و کرامت انسانی شان، عوامل سیاسی 

که شــامل تحت پیگرد قرار نــدادن مردان در 

صورت مرتکب خشــونت و عوامل اقتصادی 

که شــامل وابســتگی زنان به مــردان و فقر و 

بی کاری زنان می باشــد. همچنان خشونت 

واکنش های زیادی در قبال داشــته که شــامل 

فرار از منزل، خودسوزی، خودکشی، خشونت 

نســبت به اطفال دختر و گرایش بــه اعتیاد و 

همچنان افســردگی می باشــد، در افغانستان 

از تحــوالت اجتماعی و  مشــکالت زنــان 

فرهنگــی نشــأت گرفتــه که خشــونت های 

گفتاری، فیزیکی و... را در پی داشته که شدید 

ترین خشونت در کشور ما لت و کوب بوده و 

طبق تحقیقات کمیســیون مستقل حقوق بشر 

بیش از ۵۰ در صد زنان مورد خشــونت لت 

و کوب را نیز از ســوی خانواده ها چون پدر، 

 برادر، شــوهر و خشو و پدر شــوهر متحمل

 می شود. 

در نتیجــه گفتــه مــی توانیم بایــد راه حلی 

ســنجیده و جلــوی خشــونت را گرفته و تا 

حدی این پدیــده را از بین ببریــم باید زنان 

را بــه حق قانونی شــان رســانده و آنها را از 

گاه ساخته و برنامه های  کرامت انسانی شان آ

آموزشــی و تربیتــی و همچنــان کارهــا و 

 صنایع دســتی را برای آنها برنامــه ریخته و 

تا حد توان آنها را تشویق کرده و راه پیشرفت 

را بــرای آنها هموار کنیم و زنــان را حمایت 

کــرده و دســت از قتل نفس برداریــم بیایید 

افغانســتان عاری از خشونت داشته و زنان را 

 ستون اساسی زندگی اطفال و خانواده ها قرار 

دهیم.

تتبع: ن- فروتن قسمت سوم 
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زنان؛ ستون اساسی زندگی اطفال 
و خانواده 

از تحوالت اجتماعی و فرهنگی  زنان  مشکالت 

را  یکی و...  فیز نشأت گرفته که خشونت های گفتاری، 

ین خشونت در کشور ما لت  در پی داشته که شدید تر

بوده و طبق تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق  و کوب 

بشر بیش از ۵۰ در صد زنان مورد خشونت لت و کوب 

را نیز از سوی خانواده ها چون پدر، برادر، شوهر و 

خشو و پدر شوهر متحمل  می شود. 

عارفه عنابی 

شاهنامه فردوسی یکی از 
بزرگترین آثار ادبیات فارسی
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مناســبات فرانسه و کشورهای اسالمی در مناقشه بر ســر کاریکاتورهای پیامبر 
 پرتنش شد. اکنون وزیر خارجه فرانســه به قاهره سفر کرده و در 

ً
اسالم شــدیدا

تالش است تا دست کم تنش با کشورهای جهان عرب را کاهش دهد.
ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانســه هرچند در سفر به قاهره با رئیس جمهور 
عبدالفتاح السیسی و ســامح شکری وزیر خارجه مصر نیز دیدار و گفتگو کرد، 
اما بیشــتر توجهات به دیدار او با احمد الطیب، شیخ االزهر و بزرگترین نماینده 
مسلمانان در این کشور متمرکز بود.  الطیب به عنوان یک مرجع دینی اظهارات 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در مورد »تجزیه طلبی اسالمگرایی« در 

این کشور را »نژادپرستانه« و »نفرت انگیز« خوانده و محکوم کرده بود.
او حتی در گفتگو با لو دریان روی این موضع خود اصرار ورزید. براساس بیانیه 

 غیر قابل قبول است. 
ً
االزهر، الطیب گفته است: »توهین به پیامبر ما کامال

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک از امضای توافق نامه با آذربایجان 
و روسیه خبر داده است. خبری که کرملین هم آن را تایید کرده است. دو کشور حدود 
دو ماه است بر ســر قره باغ درگیری نظامی دارند و تاکنون صدها تن جان خود را در 
جریان این نبردها از دســت داده اند. پاشــینیان در فیسبوک ضمن اعالم این خبر از 
تصمیم خود برای امضای این توافق به عنوان »اقدامی دشوار برای خود و کشورش« 
یاد کرده و گفته این توافق از نخستین ساعت بامداد سه شنبه دهم نوامبر اجرا خواهد 
شــده و به درگیری میان این کشــور و آذربایجان که طی ۶ هفته گذشته نگرانی های 
فراوانی ایجاد کرده بود خاتمه خواهد داد. در متن منتشــر شده این توافق ارمنستان 
توافق کرده است که از همه مناطقی که طی درگیری تصرف کرده بود تا ۱۰ روز دیگر، 
یعنی بیستم نوامبر، عقب نشینی کند. همچنین قرار شده حدود ۲۰۰۰ نیروی صلح 
بان روســیه در مرزهای محل درگیری میان دو کشور مستقر شوند. این نیروهای به 
همــراه ۹۰ زره پوش و ۳۸۰ واحد نظامی و تجهیزات ویژه بر روند آتش بس نظارت 

خواهند کرد.

رئیس  جمهور امریکا روز گذشــته، نهم نوامبر مارک اسپر را از ریاست پنتاگون 
برکنار کرد و به جای او مدیر مرکز ملی مقابله با تروریســم را به عنوان سرپرست 
وزارت دفاع تعیین کرد. به گزارش اســپوتنیک، دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا شــامگاه روز گذشته )دوشــنبه نهم نوامبر( با نشــر توییتی اعالم کرد: 
مفتخرم اعالم کنم که کریســتوفر سی میللر مدیری که از احترام زیادی در مرکز 
ملی مقابله با تروریسم برخوردار است را به جای مارک اسپر به عنوان سرپرست 
وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( معرفی کنم. ترامپ نوشــت: کریس تالش عالی 
خواهد داشت! ماموریت مارک اسپر خاتمه یافت و می خواهم از خدمتش تشکر 

کنم. 
گاه در پنتاگون اعالم کرده بودند که وزیر دفاع این کشــور  پیــش از این منابــع آ
تصمیم به اســتعفا داشته و نامه استعفای خود را آماده کرده است. با این وجود، 
»جاناتان هافمن« سخنگوی پنتاگون این گزارش ها را تکذیب کرده بود. اسپر از 

جون 2019 میالدی سمت وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا را عهده دار بود.

سفر وزیر خارجه فرانسه به قاهره

توافق ارمنستان و آذربایجان

وزیر دفاع امریکا برکنار شد

یک دالر 
امریکایی

7۶.93 افغانی
یک یور

90،20  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

99.50  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی
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عمومی  ریاســت 
ملــی  امنیــت 
دیــروز  افغانســتان 
در خبرنامــه یــی از 
کشته شــدن یکی از 
برای  القاعده  رهبران 
در  هنــد  قاره  شــبه 

خبرداد. افغانستان 
این  بــه اســاس   
های  نیرو  خبرنامــه 
خــاص  قطعــات 
عمومــی  ریاســت 
بــر  ملــی  امنیــت 
معلومــات  اســاس 

دقیــق ودر جریان یک 
عملیــات هدفمند، اســامی محمــد حنیف فرزند محمد انور به اســم 
مســتعار عبدالله یکی از رهبران القاعده برای شــبه قــاره هند را از بین 

اند. برده 
اســامی حنیف باشنده ی اصلی شــهر کراچی پاکســتان می باشد 
که در جریــان عملیات از قبل پالن شــده  در ولســوالی بکواه والیت 
فراه، توســط نیروهای قطعات خاص امنیت ملی کشــته شــد. در این 
عملیات، دو تن از زنان پاکســتانی نیز بازداشت گردیده اند نامبرده در 
یت گروه تروریســتی طالبان را داشــته، بعد از ســال 2010  ابتدا عضو

یت شــبکه ی تروریســتی  عضو
ودر  کرد  نیز کســب  را  القاعده 
به همکاری مستقیم  همین سال 
گروه طالبان وارد والیت هلمند 
شد. ســپس به کمک طالبان به 
شــد.  داده  انتقال  فــراه  والیت 
تنگاتنگی  ی  رابطــه  نیز  حنیف 
با گروه طالبان داشته ودر بخش 
انفجاری،  مــواد  یی  تعبیه  های 
وساخت  ها  بمب  موتر  ساخت 
وســاز ماین های خود ساخت، 
را  طالبــان  تروریســتی  گــروه 

کمک وآموزش می داد.
قابــل یــاد آوری اســت که 
اقامت  عبدالله،  به  مشهور  حنیف 
ثابتی نداشــته ودر والیــت هلمند،فراه، نیمروز وآن ســوی خط فرضی 

دیورند رفت وآمد داشته است.
ریاســت عمومی امنیــت ملی به عنــوان یک نهاغد ملی وپاســبان 
آرامش ومصونیت مردم افغانســتان، همواره تالش نموده تا مانع فعالیت 
های دهشــت افگنانه ی گروه های تروریســتی شــود واین اطمینان را 
برای شهروندان  افغانســتان می دهد که تحرکات هیچ گروه تروریستی 
از تیر رس ما دور نخواهد بود وهمیشــه برای سرکوب آنها اقدام جدی 

نمایم. می 

 یکی از رهبران القاعده برای شبه قاره هند
 در افغانستان کشته شد

300 معتــاد مواد مخــدر که دوره 
تداوی و مراقبت شــانرا تکمیل کردند 
و صحــت یــاب شــدند، دیــروز از 
 شــفاخانه هزار بستر ابن سینا مرخص

 شدند.
این معتادان از ننگرهار برای تداوی 
به شــفاخانه هزار بستر تداوی معتادان 

ابن سینا منتقل شده بودند.
باختر،  به گــزارش خبرنگارآژانس 
داکتر احمد جواد عثمانی سرپرســت  
وزارت  صحــت عامــه، تــداوی این 
معتادان را یک موفقیت بزرگ در راستای 
کاهش افــراد معتاد در کشــور عنوان 
کرد و گفت: برای رســیدگی و تداوی 
معتادان ننگرهار، ما تصمیم گرفتیم که 
شــماری از معتادان ایــن والیت را در 
 کابل انتقــال داده و تحت مراقبت قرار 

دهیم .

وی افــزود: پــس از تکمیل کردن 
دوره تداوی، این معتادان صحت یاب 
 شــدند و به آغوش خانواده های شان

 برگشتند.

افزایش  بر  همچنان داکتر عثمانی، 
روند تداوی معتادان در کشور تاکید کرد 
و اشــاره کرد که قرار است این وزارت 
برنامۀ کاهش تقاضــای مواد مخدر را 

پــس از بازنگری، شــامل برنامه های 
اساسی این وزارت کند.

داکتــر عثمانی  گفت کــه در حال 
حاضر حدود 2 اعشاریه 5 ملیون تن در 

کشور از مواد مخدر استفاده می کنند که 
از این میان نزدیک به نیم ملیون معتاد به 

مواد مخدر اند.
او هم چنان از افزایش مراکز تداوی 

معتادان مواد مخدر در کابل خبر داد، 
تصریح کرد که قرار است در همکاری 
با شاروالی کابل چندین مراکز تداوی 
معتادان مواد مخدر در کابل ایجاد شود.
انیسه عمرانی، نماینده مردم ننگرهار 
در پارلمــان، از تالش هــای رهبری 
وزارت صحت عامه مبنــی بر تداوی 
معتــادان تشــکر کــرد و از زحمات 
داکترانی که برای تــداوی این معتادان 

تالش کرده بودند، قدردانی کرد.
محمــد کبیر ابراهیــم خیل رییس 
بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت امور 
داخله، اســتفاده از مواد مخدر را یک 
چالش جدی در کشور دانست وتاکید 
کرد که ایــن وزارت در امر کشــف و 
گرفتاری قاچاقبران و عرضه کنند گان 
مواد مخدر از هیچ نوع ســعی و تالش 

دریغ نخواهد کرد. 

 وزارت امــور داخلــه می گویــد که 
دست کم ۵۸۰ زندانی رها شدۀ طالبان 
به میدان جنگ برگشته و سرگرم درگیری 
بــا نیروهــای امنیتی و دفاعی کشــور 

هستند.
طارق آرین، ســخنگوی وزارت امور 
داخلــه دیــروز در یک نــوار تصویری 
می گوید  که ایــن جنگ جویان طالبان 
اکنون سرگرم درگیری با نیروهای امنیتی 
هســتند. آرین می افزاید که بر اســاس 
کشــور،  امنیتی  نهادهای  اطالعــات 
دست کم ۵۸۰ زندانی رها شدۀ طالبان 
در حال حاضر در میدان جنگ حضور 

دارنــد. ســخنگوی وزارت امور داخله 
خاطرنشان می سازد که این جنگ جویان 
بخشــی از پنج هزار زندانی رها شــدۀ 
طالبان هســتند کــه ماه هــای پیش از 
زندان های دولت افغانستان آزاد شده اند.

این در حالی اســت که گروه طالبان 
تعهد کرده اند که زندانیان رها شــدۀ این 
گروه به جنگ باز نخواهند گشــت. این 
پنج هزار زندانی بر اساس موافقت نامۀ 
صلح میان امریــکا و گروه طالبان از آن 
چه نشان دادن ُحسن نیت در روند صلح 
خوانده می شد، از زندان های حکومت 

آزاد شدند.

سه صد معتاد مواد مخدر پس از تداوی  از شفاخانه مرخص شدند

صدها زندانی رهاشدۀ طالبان به میدان جنگ برگشته اندوزارت داخله: 


