
امر الله صالح: 

از مجموع سه هزار و شش صد مجرم شناسایی شده
 تنها ۷۰۰ نفر آن بازداشت شده اند
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منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی است
مؤسس: غالم محی الدین انیس

 حمداهلل محب:

مبارزه و رشادت نیروهای امنیتی کشور علیه 
تروریزم، ستودنی است

طرحی برای ایجاد خانۀ ملی هنر ارائه شد

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید که از مجموع سه هزار 
و شش صد جرم پیشه که توسط شبکه های مردمی شناسایی شده و در جدول 
های منظم به حوزه ها تقسیم شده اند تنها ۷۰۰ نفر آن ها بازداشت شده اند.
امرالله صالح دیروز گفته اســت: »از ســالها بدینسو یک قوه قهریه سایه و 
زیرزمینی در کابل شکل گرفته است و آن اینکه بخاطر حل بعضی از دعاوی 
حقوقی یک طرف قضیه به جای مراجعه به پولیس و یا څارنوالی به یک سالح 
دار – زورمند و یا ســرگروپ گروه های جنایت پیشه مراجعه می نمایند که با 

ایجاد ارعاب و ترس طرف مقابل را وادار به تسلیمی و تمکین سازند.«
او افزوده که محافظین شــماری از شخصیت های سیاسی و یا وکال نیز با 

اخذ باج و رشوت دست به ترساندن طرف های دعوای حقوقی می زنند.
به گفته او محافظین وکیل میرویس حسن با مداخله 

نشســتی به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطالعات 
و فرهنــگ به منظور نهایی کردن طــرح ایجاد خانۀ ملی هنــر، دیروز در وزارت 

اطالعات و فرهنگ بر گزار شد.
به گــزارش آژانس باختر؛ محمد طاهر زهیر سرپرســت و نامــزد وزیر وزارت 
اطالعات و فرهنگ در این نشســت که در آن نمایندگان نهادهای مختلف شرکت 
داشــتند، در رابطه به ضرورت ایجاد خانۀ ملی هنر وانسجام هنرمندان در دفاع از 
ارزش های هنری در شــرایط کنونی صحبت کرد و گفــت که خانۀ ملی هنر می 

تواند به عنوان یک نهاد اجتماعی  تمام هنرمندان را

وزارت امور خارجه دولت جمهوری اســالمی افغانســتان ادعاهای 
ســخنگوی اردوی پاکســتان را مبنی بر اســتفاده از خاک افغانستان 
علیه آن کشور را درکنفرانس مطبوعاتی که درحضورداشت وزیر امور 
خارجه پاکستان مطرح شــده بود، به شدت رد کرد و آن را بی اساس 

می داند.
وزارت امــور خارجــه دیروز با نشــر اعالمیه یی گفته اســت، دولت 
 اعالم می دارد که منحیث قربانی 

ً
جمهوری اسالمی افغانستان صراحتا

عمدٔه تروریزم، ما متعهد به سیاســت مبــارزه علیه همه انواع تروریزم 
بدون تفکیک، در سراسر جهان می باشــیم و هرگز اجازه نمی دهیم تا 
از خاک افغانســتان برای انجام فعالیت های تخریبی علیه کشــورهای 

دیگر استفاده شود.
مهمترین اولویت سیاســت خارجی دولت افغانســتان این اســت تا 
کشور ما به محور همکاری های منطقه یی و بین المللی بر مبنای منافع 
 در امر مبارزه با تروریزم مبدل شود و نقش مساعد 

ً
مشــترک مخصوصا

مین امنیت و رفاه اقتصادی منطقه ایفا کند.
ٔ
را در تا

وزارت امور خارجه پس از بررسی دقیق، ویدیوی کنفرانس مطبوعاتی 
متذکــره، ادعای مبنی بر دست داشــتن ملک )فریــدون خان( مهمند 
از ســران قومی ننگرهار را در حمالت تروریســتی بر پوهنتون زراعت 

پشاور، رد کرده و این ادعا را بی اساس خواند.
دولت و مردم افغانســتان بــه عنــوان بزرگترین قربانــی تروریزم، بر 
همآهنگ ســازی تالش های جهانی برای مبارزٔه مشــترک با تروریزم و 
منابع تمویــل، تجهیز و پناهگاه های گروه های تروریســتی در منطقه 
ادامه خواهد داد و در این راستا از تعهد و همکاری های همه کشورهای 
جهان و منطقه به شمول پاکستان در چارچوب همکاری های دوجانبه و 

چندجانبه استقبال و حمایت می کند.

مقامات ارشــد سکتور امنیتی در نشست روز شنبه که تحت ریاست داکتر 
حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان دایر گردیده 

بود، وضعیت عمومی امنیتی کشــور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
در این جلســه از پیشــرفت های به دســت آمده درخصوص ادغام پولیس 
محلی و اردو منطقوی گزارش ارایه گردید.  به همین ترتیب مســؤلین امنیتی 

با ارائیه گزارش از تطبیق فیصله های نشست 
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صفحه 2

رئیس جمهور غنی:

قوای مسلح ما ظرفیت، اراده و انگیزه قوی دارند 
که از مردم خود حفاظت نمایند

l

وزارت امور خارجه ادعای 
پاکستان را رد کرد

پیام ما، پیام صلح و همزیســتی مسالمت آمیز 
یرا این پیام از چشــمه های زالل دین  اســت، ز
انسان ساز اسالم سرچشــمه می گیرد، هرکس 
در برابر آن ایســتادگی نماید، درک درســتی از 

انسانیت ندارد.

پیـام مـا



 کابــل- بامیان گفتند کــه در روند ادغام 
اردوی منطقوی  و  پولیس محلی  تشکیالتی 

پیشرفت های الزم به وجود آمده است.
در این جلســه همچنان آن خواست ها و 

پیشــنهادات نماینده گان ارزگان نیزه مطرح 
شــد که چند قبل بــا مشــاور امنیت ملی 

شریک گردیده بود.
داکتر محب مشــاور امنیت ملی در کنار 

ســتایش از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
درخصوص محافظت از خاک و مردم بیان 
داشت که مبارزه و رشادت این نیروها علیه 

تروریزم و دشمنان ستودنی است.

زیر یک ســقف واحــد  دور هم جمــع کند. سرپرســت وزارت اطالعات 
وفرهنگ افزود که  این وزارت  به خاطر تطبیق فرمان رئیس جمهوری کشــور 

در مورد ایجاد خانۀ ملی هنر از هیچ نوع کمک وهمکاری دریغ نمی کند.
بعد، شرکت کنندگان نشست پشنهادهای شان را در رابطه به ایجاد خانۀ ملی 

هنر، ارائه کردند.
در اخیر روی یک طرح توحید شــده موافقه شــد که به ریاست جمهوری به 

خاطر طی مراحل بعدی ارسال شود.

دریــک قضیه حقوقی و هجوم به ســرای 
هزارگل خواســتند کســی را از آنجا بربایند 
که در نتیجه درگیری یک تن زخمی شدند.

تاکید کرده: »هجوم گاردهای یک  صالح 
وکیل بــرای تنفیذ قانون جرم اســت و باید 

تحقیقات صورت گیرد.«
ریاست جمهوری خاطرنشان  اول  معاون 
کرده که شهر کابل گواه دو رویداد تروریستی 
و دو رویــداد جنایــی بود کــه در رویداد 
تروریســتی آن یک افســر ارتش در ناحیه 
»قلعه نیازیک« کشته و در رویداد دیگر دو 
انفجار ماین طالبان کشته  امنیتی در  نیروی 

شدند. به گفته او از مجموع سه هزار و شش 
صد جرم پیشه که توسط شبکه های مردمی 
شناســایی شــده و در جدول های منظم به 
حوزه ها تقسیم شــده اند تنها ۷۰۰ نفر آن 
بازداشــت و متباقی یا مخفــی و یا هم فرار 
کرده اند. معاون اول ریاســت جمهوری در 
ادامه از قوه قضایه خواســته است که دادگاه 
تروریســتان بازداشت شــده را علنی برگزار 
کند و نیــز درجریــان دادگاه خانواده های 

قربانیان را به عنوان شاهد دعوت کنند.
پس از ریزیش نخســتین بــرف و باران، 
شــهر کابل دچار آب خیزی های گســترده 

شــده و در بعضی ســاحات باعث اذحام 
ترافیکی شده است اما امرالله صالح معاون 
اول ریاست جمهوری می گوید: »دلیل این 
اســت که در قسمت ســلیم کاروان جریان 
آب از طریق کانال در قسمت وزارت داخله 
و شــمال میدان هوایی بند است. شاروالی 

نیست.« مقصر 
او تاکید کرده که قرار اســت که این مسله 

را با وزارت های دفاع و داخله حل کند.
صالح در مورد سینما »کابل ننداری« در 
از شهروندان خواهان طرح  یک نظرسنجی 
شده اســت. او اضافه کرده که در نظردارد 
کابل ننــداری را از حالت کنونی اش بیرون 

سازد.

محمد اشــرف غنــی رئیــس جمهوری 
اســالمی افغانســتان قبل از ظهــر دیروز با 
مســئولین قول اردوی ۲۰۹ شاهین از طریق 

ویدیوکنفرانس صحبت نمود.
در ایــن ویدیو کنفرانس کــه معاون اول 
ریاســت جمهــوری، مشــاور امنیت ملی 
و شــماری از مســئولین وزارت دفاع ملی 
نیز حضور داشــتند و والیان بلخ، فاریاب، 
جوزجــان، ســمنگان و ســرپل نیز وصل 
بودنــد، ابتدا دگرجنرال هیبــت الله علیزی 
قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شــاهین گزارش 
با رئیــس جمهور  امنیتــی زون شــمال را 

شریک ساخت.
وی در مورد فعالیت های موثر قول اردو، 
دفع حمالت طالبان باالی چندین ولسوالی، 
تصفیه چهار ولســوالی در شــمال از وجود 
طالبــان، پالن هــای امنیتی بخاطــر تامین 
امنیت شاهراه ها و اکماالت و تعبیه قوت ها 
در والیــات مختلف به منظور تامین امنیت، 

گزارش داد.
دگرجنــرال هیبت الله علیــزی گفت که 
بــرای دفع حمالت دشــمن  عملیات هــا 
همچنــان ادامه دارد و تطبیــق میثاق امنیتی 

برای ما مهم می باشد.
ســپس والیان والیات متذکــره هر کدام 
راجع به وضعیت امنیتی، تهدیدات، انسجام 
و هماهنگی بهتر نیروهــای امنیتی و دفاعی 
در والیات مربوطه شان و برنامه های امنیتی، 

انکشــافی و مردمی خویش معلومات ارائه 
کــرده و به رئیس جمهــور اطمینان دادند که 

میثاق امنیتی در حال تطبیق است.
رئیــس جمهــور غنــی پس از اســتماع 
صحبت هــای آنــان، ابتدا از تــالش ها و 
اقدامات ســریع لوی درســتیز وزارت دفاع 
ملی، معین ارشــد امنیتی وزارت امور داخله 
و معــاون امنیــت ملی در والیــات کندهار 
و هلمنــد که باعث دفع حمــالت طالبان و 
شکســت آنان گردید، سپاســگزاری بعمل 
آورده، گفت که خوشبختانه پالن های بزرگ 
طالبان در جنوب کشور خنثی و این گروه به 

شکست سنگین مواجه شده است.
وی از تالش هــای والیان و قوماندان قول 
اردوها تشــکر کرده، گفت که شــما تالش 
های تانرا بیشتر ســازید تا دشمن به مردم و 
تاسیسات عامه آسیب رسانیده نتواند و پالن 
هــای امنیتــی و مردمی تان را با انســجام و 

هماهنگی بیشتر به پیش ببرید.
رئیس جمهور گفت که ما منحیث دولت 
افغانستان خواهان صلح  اسالمی  جمهوری 
هســتیم اما دیده می شــود که طالبان هنوز 
هــم نیت جنگ دارند و مســئولیت دولت و 
نیروهای امنیتی و دفاعی ما حراست از خاک 
و مردم اســت و قوای مسلح ما این ظرفیت، 
اراده و انگیزه قــوی را دارند که از مردم خود 

حفاظت نمایند. 
رئیس جمهور از آنان خواســت که میثاق 

امنیتی را تطبیق کنند و هدف این اســت که 
چگونه نیروهــای امنیتی و دفاعــی با مردم 
یکجــا کارکنند و در برابر جرایم، غصب، بی 

نظمی ها و بی قانونی ها منسجم شوند.
همچنان مردم خواهان تطبیق قانون اند و 
با افرادی که خالف ورزی می کنند و باعث 
صدمه به امنیت روانی آنان می شــوند، باید 
برخورد قانونی صورت گیرد و برای والیان و 
نیروهــای امنیتی اعتماد مردم باید یک اصل 

اساسی باشد.
رئیس جمهور غنی در این ویدیوکنفرانس، 
از والیان خواســت که طرح های مشــخص 
خــود را برای رفاه و آســایش مــردم در هر 

والیت با ریاست جمهوری شریک سازند.
رئیس جمهــور به مســئولین ارگان های 
امنیتی و دفاعی مســتقر در ساحات متذکره، 
گفت که هیــچ فرد یا مقامــی دولتی یا غیر 
دولتی از پرسونل پولیس، اردو و امنیت ملی 
برای تامیــن امنیت شــخصی خویش حق 
اســتفاده را ندارند، زیرا منسوبین این ارگان 
ها برای محافظت مردم اند، نه تامین امنیت 

مقامات و افراد.
رئیس جمهور کشــور در اخیر سخنانش 
در خصــوص تامین امنیت شــاهراه ها و از 
بین بردن اخاذی گروه طالبان تاکید ورزید و 
گفت که به هیچ صورت اجازه داده نشود که 
طالبان دست به اخاذی بزنند و اموال عامه را 

به تاراج ببرند.

وزارت امور خارجه افغانســتان به تازگی از ســفر عمــران خان صدراعظم 

پاکستان به افغانستان خبر داده و تأکید نموده که هدف این سفر، بحث روی 

چگونگی مذاکرات صلح و توســعه همکاری در بخش های گونه گون میان 

دو کشــور خواهد بود، به گفته مقام ها در وزارت امور خارجه کشــور، سفر 

عمران خان به کابل به دعوت محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان انجام می شود.

صدراعظم پاکســتان در حالی به افغانستان سفر می کند که از دو ماه به این 

ســو، مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در 

دوحه به نحوی ادامه دارد، اما دو طرف تا کنون روی نهایی ســازی کارشیوه 

آغاز مذاکرات رسمی به توافق نرسیده اند.

هرچند با تغییر سیاســی و روی کار آمدن حکومت جدید در ایاالت متحده 

 به بن بســت رسیده و روشن نیست 
ً
امریکا، مذاکرات صلح در دوحه ظاهرا

که سرنوشــت این مذاکرات و توافقنامه امریکا با طالبان چه خواهد شد، اما 

عمران خان پیش از سفر به کابل در گفتگوی با شبکه )جی،ان،ان( پاکستان 

گفته که با پیروزی جوبایدن تغییر در پالیسی واشنگتن در قبال افغانستان به 

وجود نخواهد آمد.

عمران خــان به این باور اســت که در سیاســت امریــکا پیرامون خروج 

سربازانش از افغانستان تغییری نخواهد آمد، زیرا ما معتقدیم که جمهوری 

خواه ها و دموکرات ها در واشنگتن خواستار حل سیاسی بحران افغانستان 

هستند.

این مسأله اظهر من الشــمس است که عالوه بر اجماع ملی، اجماع منطقه 

یی و جهانی نیز پیرامون برقراری صلح در افغانستان شکل گرفته و کشورهای 

جهان یکصدا خواستار حل بحران افغانســتان از مسیر سیاسی هستند، اما 

این اجماع ها نظر به شــرایط کنونی افغانســتان، نیاز بــه اقدامات عملی و 

اجرایی دارد، زیرا جهان امروز شــاهد است که خشونت ها بعد از امضای 

توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، در افغانستان افزایش یافته و از حمالت 

انفجاری و انتحاری گرفته تا حمالت مســلحانه آنهم در نهادهای آموزشی 

و اکادمیک، همچنان بر علیه نخبه گان رســانه یی و... ســبب انزجار مردم 

افغانستان و جامعه جهانی گردیده تا سرحدی که کشورهای جهان در رابطه 

به حمله ددمنشــانه بر پوهنتون کابل، خواستار محاکمه عامالن این رویداد 

اسفبار شدند.

بنابرین پرسشــی که آیا نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند و یا با 

روی کار آمدن حکومت جدید امریکا و تغییر در سیاســت آن کشــور این 

نیروها باقی خواهــد ماند؟! بحث جدا و داوری پیش از وقت اســت، اما 

موضوعی که در نزد مردم افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر اثرگذار است، 

برقراری صلح سراسری در افغانستان می باشد که باید کشورهای همسایه، 

منطقه و جهان به خصوص پاکستان افغانستان را در پروسه مذاکرات صلح، 

صادقانه یاری رســاند و با اســتفاده از نفوذی که بر طالبان دارد این گروه را 

وادار ســازد تا عالوه به برقراری آتش بس سراسری که نیاز اساسی و کنونی 

مردم افغانســتان اســت، مذاکرات رو در رو را نیز آغاز تا این روند منجر به 

یک توافق سیاســی جامع گردد که مورد پذیرش عمومی مردم افغانستان و 

طرف های مذاکره کننده واقع شود، زیرا ادامه بحران در افغانستان نه تنها به 

زیان مردم این کشور است، بلکه در دراز مدت به ضرر کشورهای همسایه 

و منطقه نیز می باشد.

از این رو مردم افغانستان انتظار دارند تا سفر عمران خان به کابل، پردستاورد، 

محسوس و نتیجه قابل لمســی پیرامون برقراری صلح در افغانستان در قبال 

داشته باشد.
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رئیس جمهور غنی:

قوای مسلح ما ظرفیت، اراده و انگیزه قوی دارند 
صلح عادالنهکه از مردم خود حفاظت نمایند
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از مجموع سه هزار و شش صد مجرم ...

مبارزه و رشادت نیروهای امنیتی کشور ...

طرحی برای ایجاد خانۀ ملی ...



افغانســتان این روزهــا فرصتی بــرای نفس 
کشــیدن نــدارد. اعمــال قتل و کشــتارهای 
هدفمند و زنجیره ی، چند ماهی است که بیش 
از هر زمان دیگر شــدت یافته است؛ از حمله 
به کورس آموزشی در کابل گرفته تا کارگزاری 
ماین های کنار جــاده ی همین طور حمالت 
هدفمند به هدف کشــتار مردم عام در جالل 
آباد، هرات، غزنی، غور، نیمروز و جا جا این 
کشور، جامعه را در شــرایط بحرانی قرار داده 
اســت که بیش از هر زمان دیگر امنیت روانی 

جامعه را صدمه زده است. 

اهمیت و چیستی امنیت روانی 
در چنین شرایطی پرســش از این که »تهدید 
امنیــت روان« تا چــه حد می تواند ســرمایه 
اجتماعــی را در معــرض خطر قــرار دهد به 
بیــان ســاده تر چالش ها می توانند ســالمت 
روان هر عضوی از جامعه را به خطر بیندازند 
و هم زمــان این ســالمت روان آســیب دیده، 
سرمایه اجتماعی یک کشور را دچار مخاطره 
می کند. مســئله  که به روشــنی نشان می دهد 
مردم افغانستان، امروز بیش از پیش به امیدی 
واقعی و ملموس که ناشــی از حل چالش ها 
باشــد، نیاز دارد؛ بــا توجه بــه اینکه فضای 
سیاســی و اجتماعی کشــور طــی دهه های 
اخیــر تنش زا بــوده و هم زمان به اثر کشــتار 
و نــا امنی های سلســله وار فرصــت تخلیه 
هیجانات برای افراد جامعه فراهم نشده است 
گاه  و عقده های ناشی از آن در ضمیر نا خود آ
متراکم گردیده است بیم یک انفجار اجتماعی 
ناشی از عقده های روانی آینده کشور را تهدید 
می کند؛ لذا به نظر می رســد برای برون رفت 
از این وضعیت، رســیدگی مسئوالنه به سر و 
ســامان دادن اجتماع و مهــار عاملین خفقان 
کنونی کمک قابل توجهی در حل چالش های 
روانی خواهد نمود. تاثیر تحوالت سیاســی، 
امنیتی و اقتصادی در چند دهه اخیر مســئله 
ســالمت روان را به معضل همیشگی جامعه 

تبدیل کرده است.
 افغانســتان در چهار دهه گذشته رویدادهای 
اســت. جنگ های  را تجربه کرده  مختلفــی 
تحمیلــی و حاکمیت ســیاه طالبان به خودی 
خــود جامعه را بیشــتر تحت تاثیــر قرار داد. 
اتفاقاتی که در آن ســال ها رخ داد، بحران ها و 
خشــونت هایی که مردم با آن مواجه گردید در 
مســئله روان بی تاثیر نبود، جنگ و ماجراهای 
سیاســی، تخریب زیربناها و معضل بیکاری 
در  شــهرها و قصبــات، این کــه چطور باید 
در این شــهرهای بزرگ و روستاهای خشک 
زندگــی و درآمدزایی کــرد... چنین فکرها و 
حــس رقابتی که در نتیجه ایــن نوع زندگی به 
وجود آمده اســت، تنش های عصبی و روانی 
را در جامعه بیشــتر نموده اســت. نمونه های 
خشــونت روانــی را ایــن روزهــا در زندگی 

شهروندان شاهدیم، خشونت زبانی و کالمی  
که به وفور در روی دیوارها و شــعارها منتشر 
می شــود، نصب عکس های رهزنان در نقاط 
مختلف شــهر تحت عنوان » مجرم در حال 
پیگرد« مصادیق بارزی از عدم سالمت روانی 

به حساب می آیند. 
تأثیر روان از هم گسیخته بر جامعه

 
ً
امنیت روانی یک مفهوم خنثی نیســت طبعا

وقتی در جامعه  امنیت روانی به هم می خورد 
بر ســایر زوایای اجتماعی نیز تاثیر می گذارد 
و در حوزه هــای مختلف نمــود پیدا می کند، 

در کنــار جنــگ، نــا امنــی و دزدی تفاوت 
آســایش زندگی میــان گروه هــای اجتماعی 
نیز یکی ازعوامل صدمات روانی به حســاب 
می آید، آنچه را که مــا امروز به عنوان افزایش 
نارضایتی ها و اعتراض های گروه های مختلف 
اجتماعی می بینیم، ناشی از نا امنی، بیکاری 
و...  تضاد ســطوح زندگی سیاسیون با زندگی 
اجتماعی افراد اســت که در سالهای اخیر به 
تدریج تشدید شده است، علل و عوامل فوق 
سبب ازدیاد روز افزون بیماران روانی می گردد 
که اثرات مخرب خــود را در حیات جمعی و 

خصوصی جامعه به جا می گذارد.
راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟
در جامعــه ای کــه التهاب هــای سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصادی رخ می دهــد، افراد به 
دلیل این که ظرفیت های فردی متفاوتی دارند، 
با واکنش های روانی و آسیب های گونه گونی 
روبه رو می شــوند؛ اما برای برون رفت از این 
وضعیت چه باید کرد؟ چطور می شود جامعه 
را از آســیب های بعد از آن محافظت کرد؟ به 
نظر می رسد بخشی از این ظرفیت ها با زندگی  
گذشــته  گروه هــای اجتماعی ارتبــاط پیدا 
می کند،  وقتی  گــروه های اجتماعی در برابر 
مســائل مختلف قرار می گیرنــد واکنش های 
مختلفی از خود نشــان  می دهند. برای همین 
اســت که یک خبر تلخ، روی تمــام گروه ها 
اثر یکســانی برجای نمی گــذارد و آدم ها در 
مقابل اخبار و حــوادث مختلف واکنش های 
گونه گونی دارنــد. در افغانســتان که توده ها 
قرار  بیشتر در معرض آســیب های اجتماعی 
دارند از ابعاد مختلف پدیده های نا هنجار در 
معرض تهدید قرار می گیرند، اثر مخرب فعل 
و انفعاالت تنش زا، نبض جامعه را که تشکیل 
دهنــده آن اکثریت مطلق عوام هســتند دچار 
تهدیدات روانی می ســازد. در این صورت راه 
حل برون رفت از آن را نیز باید در جهت مرهم 
گزاری بــه دردهای اجتماعی جســتجو کرد، 
وقتــی فرصت ها و امکانــات ملی به صورت 
عادالنه توزیع گــردد، تبعیضات از نوع مثبت 
و منفی آن برچیده شــود. جوانگرایی از چنبره 
حلقــات نزدیک بــه مقامــات در دل جامعه 
و افــراد تحصیــل یافته  فقیر جســتجو گردد، 

کمک های ملی به دسترس اشخاص مستحق 
قرار گیرد، بیماری های روانی نیز از دل جامعه 

کاهش خواهد یافت.
ســهم کودکان و جوانــان در این روزهای 

پرالتهاب چیست؟
کــودکان و جوانان بخش مهمــی  از جامعه را 
تشــکیل می دهند، بیش از هفتاد فیصد نفوس 
جامعــه افغانســتان از این طیف می باشــد، 
توجه بــه روان و ذهن کــودکان و جوانان در 
این شــرایط، باید هم برای خانواده و هم برای 
دولت از اهمیت زیادی برخوردار باشــد، در 

این شرایط بهتر اســت کودکان  را با حرف از 
جنگ نترســانیم، در شــرایط بحرانی باید به 
هوش سنی کودکان توجه زیادی صورت گیرد 
باید برای کودکان و جوانان بســته به شــرایط 
سنی، و با توجه به گنجایش و قدرت تفکرشان 
شــرایط را توضیح دهیم، به این دلیل که آنها 
خــارج از فضای مکتب و آمــوزش و جامعه 
نیستند و می توانند احساس ترس و اضطراب 
را از جامعــه دریافت کنند؛ لذا وقتی حوادثی 
مثل انتحار و قتل رخ می دهد، مواظب باشیم 
که در حضور کودکان از آن صحبت نکنیم  در 
چنین شرایط بحرانی، خانواده ها باید بیشتر از 
قبل توجه خاص به کودکان شان داشته باشند. 
در غیــر این صورت کودکانی که حســاس تر 
هســتند زودتر دچار هراس تنهایی می شــوند 
و در آینــده بــا بحران هــای جــدی روبه رو 
خواهند شد. از به کار بردن عبارت هایی مثل 
»جنگ«، »بیچاره شدیم«، »نکنه حمله شود« 
خودداری کنیم، کودکان با شنیدن این کلمات 
دچار هراس و اضطراب می شــوند. اضطراب 
می تواند مشکالت زیادی برای کودکان ایجاد 
کنــد؛ از کابوس های شــبانه گرفته تا شــب 
بیماری های جسمی   افت تحصیلی،  ادراری، 

و یا لکنت زبان.
برای حفظ آرامش کودکان هوشــیار باشیم تا 
در مهمانی ها و فضای خانوادگی و دوســتانه، 
در حضور فرزندان خود از حوادث اضطراب 
آور ایــن روزهــای دنیــا صحبــت نکنیــم. 
شــبکه های خبری را زمانی ببینیم که مطمئن 
باشــیم کودک ما حضور ندارد. فراموش نکنیم 
کــودکان، هوشــیارتر از آنــی هســتند که ما 
تصور می کنیم. حتی زمانی که مشــغول بازی 
هســتند، می توانند حرف های ما را بشنوند و 
در جریان مســائلی که متناسب با سن و سال 
آنها نیســت، قرار بگیرند؛ بنا بر این در جمع 
بندی به این نتیجه می رسیم که عامل اساسی 
امنیــت روانی، باورمندی بــه تأمین امنیت و 
اقدام در این راستا، توزیع عادالنه فرصت ها و 
امکانات، از میان برداشتن تبعیض های مثبت 
و منفی محو فاصله رفاهی میان سیاســیون و 
سائر گروه های اجتماعی مبنی تأمین » امنیت 

روان« می باشد.

نړیوالو ایتالفي پوځي ځواکونو دیوه نړیوال امنیت د خوندیتوب له پاره په افغانستان 
کې دملګرو ملتونو دپریکړي له مخي دنده ترالسه کړه چې دترهګرو په وړاندي جګړه 
وکړي او دترهګرییزي جګړي دمخنیوي له پاره نه ستړي کیدونکي هڅي ونه سمپوي 
نوله دي کبله ایتالفي ځواکونو دترهګرو سره په مبارزه کې یولړ هڅي پیل کړي ترڅو 
په سیمه کې دترهګرو مخه ونیســي او نړي دترهګرییز ګواښ څخه وژغوري چې 
په دي چاره کې دســیمي هېوادونو ځانګړي ستراتیژیک ارزښت درلود چې ځینو 
یې د ایتالفي ځواکونو ســره دترهګرییزي مبارزي پرضد هڅوکې ځان مالتړي او 
مرستدویه وګاڼه خو ځینو بیا د دوه مخي سیاست په کاروني سره دهغه متل څخه کار 
واخســت چې وایې )کور به ته وایې بیدار شه او غله ته وایې راځه( چې په ډي ډول 
کړنو سره یې هم ترهګرییزي ډلي وروزلي او هم یې په خپل هېواد کې دپټن ځایونو 
ترڅنګ په وسلو سمبال وسله والی ډلي افغانستان ته دجګړي له پاره راولیږلی او د 
افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ســره یوځاي په ایتالفي ځواکونو بریدونه پیل 
کړه او دجګړي دپراختیا او ســختوالي له پاره یې بیال بیلي الري ولټولي. دګاونډي 
پاکستان لمسونکو هڅو چې په افغانستان کې یې جګړه اوږد مهاله کړه وي نه غوښتل 
چې دایتالفي ځواکونو داړونده هېوادو سره په ترهګرییزه جګړه کې د رښتینتوب له 
مخي چلند وکړي او یا دي دجګړي دپاي ته رسیدو له پاره عملي ګامونه واخلي نوله 
دي کبله افغانستان ته راغلي ایتالفي پوځي ځواکونه ونه توانیدل دخپلو ټاکل شویو 
هدفونو له مخي جګړه را قابو او امنیت تامین کړي. اوس هم دتیر په څیر دګاونډي 
هېواد لمسول شــوي جګړي ته دوام ورکوي نه غواړي چې جګړه پاي ته ورسیږي 
ځکه افغان دولت په پرله پســي توګه دســولي د رامنځ ته کیدو او دجګړي دپاي ته 
رســیدو له پاره نړیوالو ایتالفي ځواکونو له پاره د بیرته ستنیدو الر هواره کړي چې له 
امله یې په 2014 کال کې په پوره شــمیرنه ایتالفي پوځي ځواکونه له هېواده ووتل 
او خپلو هېوادوته ســتانه شول او د امنیت د تامین ټول مسؤلیت د افغان ملي امنیتي 
او دفاعي ځواکونو پرغاړه ولویده یوازي دولس زره ایتالفي ځواکونه د افغان پوځ په 
ښــوونیزو چارو بوخت پاتي شــول چې اوس هم دیوه موافقه لیک له مخي دغوڅ 
مالتړ ترعنوان الندي دندي اجرا کوي او په پوځي عملیاتو کې پرخه نه اخلي دا کړني 
ددي له پاره ترسره شوي چې آهسته آهسته بهرنیو پوځي ځواکونو ته دبیرته ستنیدو 
الر هواره شــي او دمخالفو وسله والو طالبانو هغه ادعا چې بهرنیان د اشغال له پاره 
راغلي پاي ته ورسیږي. اوپه هېواد کې سوله رامنځ ته شی خو اوس چې د امریکا او 
مخالفو وسله والو طالبانو ترمنځ په دوحه کې موافقه لیک الس لیک شوي او دهغي 
له مخي ورسره افغان دولت خپل مرکچي پالوي دوحي ته لیږلي پرته دلومړي ورځي 
دعمومي خبرو دپیل کیدو د ورځي راهیسي دمرکچي پالوي د تماس د ډلي سره دیو 
څوغوڼدو را وروســته په خبروکې دپلمو او خڼډونو د رامنځ ته کیدو له امله خبري 
په ټپه دریدلي مخالف وسله وال طالبان نه غواړي چې دبهرنیو پوځونو په وتلو سره 
جګړه پاي ته ورسوي او دسولي له پاره مناسب او عملي تیاري وښایې نو همداوجهه 
ده چې جګړه یې پراخه او ســخته کړي ترڅو په جګړه کې الس بري ترالسه کړي 
خونړیوال چې د افغانستان حاالت او د دوحي خبري له نیږدي څاري نه غواړي چې 
دتاوتریخوالي کچه دومره لوړه شي چې د افغان دولت الس ته راوړني وګواښوي اویا 
یې له منځه یووســي نو همداوجه ده چې وخت پروخت د افغان دولت سره خپلي 
ژمني او مالتړ را تــازه کوي او وړاندوینه کوي چې ژر تر ژره دي تاوتریخوالي راکم 
او دســولي دخبرو په وړاندي دي شــته خڼډونه له منځه والړ شي ترڅو خبري پیل 
او جګړییزي ستونزي دخبرواترو له الري حل شي. دفرانسي دبهرنیو چارو وزیر د 
امریکا له متحده ایاالتو څخه غوښتي چې له افغانستان څخه دځواکونو په ایستلو کې 
بیــړه ونه کړي او د امریکا دبهرنیو چارو وزیر ته یې په زغرده وویل چې هېواد یې له 

افغانستان څخه په یو اړخیزه توګه د امریکایي پوځیانو ایستلو سره مخالف دي کیداي 
شي د دواړو هېوادو دبهرنیو چارو وزیران په راتلونکي اووني په پاریس کې سره وویني 
او د افغانستان څخه دپوځیانو په ایستلو ورسره خبري وکړي داپه داسي حال کې ده 
چې دناټو سرمنشي هم د افغان دولت دولسمشر محمد اشرف غنی سره په تیلفوني 
خبرو کې خپلو ترسره شویو ژمنو عملي کیدو ته تیاري ښودلي او د افغان پوځ سره 
دمالتړ ترڅنګ یې دخپلو مرستو ژمنه را تازه کړي او دتاوتریخوالي په راکمیدو یې 
ټینګار کړي دي. په افغان جګړه کې دښکیلو هېوادو دڅرګندونو څخه جوتیږي چې 
که طالبان دسولي خبرو او د امریکا سره شوي موافقي ته ژمن ونه ووسي او داوس په 
څیر سرغړونو ته ادامه ورکړي نوکیداي شي چې په وړاندي یې نوري الري ولټول شي 

ترڅو جګړه پاي ومومي او سوله رامنځ ته شي. 
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جامعه افغانستان و رابطه تنگاتنگ
 امنیت روانی و فزیکی

ع- متین 

سجادی

نړیوال دی د تاوتریخوالي د را 
کمیدو له پاره عملی هڅی پیل کړی 

در کنار جنگ، نا امنی و دزدی تفاوت آسایش زندگی میان گروه های اجتماعی نیز یکی ازعوامل 

صدمات روانی به حساب می آید، آنچه را که ما امروز به عنوان افزایش نارضایتی ها و اعتراض های 

گروه های مختلف اجتماعی می بینیم، ناشی از نا امنی، بیکاری و...  تضاد سطوح زندگی سیاسیون 

با زندگی اجتماعی افراد است که در سالهای اخیر به تدریج تشدید شده است، علل و عوامل 

فوق سبب ازدیاد روز افزون بیماران روانی می گردد که اثرات مخرب خود را در حیات جمعی و 

خصوصی جامعه به جا می گذارد.

نړیوال چې د افغانستان حاالت او د دوحي خبري له نیږدي 

څاري نه غواړي چې دتاوتریخوالي کچه دومره لوړه شي چې د افغان 

دولت الس ته راوړني وګواښوي اویا یې له منځه یووسي نو همداوجه 

ده چې وخت پروخت د افغان دولت سره خپلي ژمني او مالتړ را تازه 

کوي او وړاندوینه کوي چې ژر تر ژره دي تاوتریخوالي راکم او دسولي 

دخبرو په وړاندي دي شته خڼډونه له منځه والړ شي ترڅو خبري پیل 

او جګړییزي ستونزي دخبرواترو له الري حل شي. 



مهره  کلیدی پیشرفت هر اجتماع نیروی جوان و 
قشر فعال همان جامعه می باشد، دانشجویان، 
دانش آمــوزان و اســتادان در کشــورما نیز از 
جمله نیروی فعال و پــر تحرک جامعه  ما بوده 
که می توانند آینده  کشــور را به ســوی متعالی 
شدن ســوق دهند، اما برعکس دشمنان زبون 
و خونخــوار این مملکت جنگ زده به شــدت 
از هر طرف دســت به تخریــب کاری زده اند، 
آنها حمالت گســترده را باالی مراکز آموزشی 
طرح ریزی کرده، هر روز از خانواده قشر باسواد 
جامعه قربانی مــی گیرند که دیــدن قربانیان 
حمــالت در مراکز تحصیلی همیشــه دردآور 
است، این وحشــت را میان مردم، دانشجویان 
و دانش آموزان ایجاد می کند. یکی از رکن های 
خوب آموختن، محیط آرام تحصیلی اســت و 
درس خوانــدن روان آرام می خواهــد، چگونه 
در محیط ی که حمله می شــود و ناامن است 
می توان درس خواند؟ بوی خون شهدا و چهره 
سوخته دانشگاه هیچ گاه فراموش نخواهد شد 
به این زودی ها که برگشــت به روزهای گذشته 
خیلی سخت اســت، اما باید برگشت و برای 
دشمنان جاهل علم و دانش فهماند که روشنی 

سواد و دانایی جای خود را گم نخواهد کرد.
حملــه  بر دانشــگاه کابل تنها حملــه بر جان 
دانشــجویان نبود و یا تنها بر دانشــجویان این 
دانشــگاه نبود، این حمله بر روان هر دانشجو 
اســت. از یک سو فشــار درس و نظام فرسوده 
درسی دانشــگاه و از سوی هم این گونه حمله 
ها دیگر توان برای ایســتادن نیســت به ویژه ما 
دانشجویان آســیب دیده که روحیه حساسی 
داریــم و صدمه روحی دیده ایــم، دیگر انرژی 
برای درس و پیشبرد اهداف باقی نمانده است. 
از زمانــی که این حمله صــورت گرفته، دیگر 
نمی توان بر دروازه دانشگاه نگاه کرد. دیگر درس 
خواندن برای مان ارزشی ندارد زیرا در افغانستان 
اهل قلم را می کشند و مانند پرنده  بال شکسته 
ناامید می شوند. حمله بر دانشگاه کابل، همین 
گونه بر مرکز آموزشی کوثر دانش، نشان دهنده 
اوج وحشــت گروه مشخص شــده) طالبان( 
است، این گونه حمله ها امیدها را برای صلح و 
حکومت از بین می برد، و چیزی که قرار است 
 نشان می دهد، 

ً
توافق شــود و چیزی که عمال

 متفاوت و عدم نیت خیر گروه مشخص 
ً
کامال

شده را نشان می دهد.
حمله بر دانشــگاه ها و اماکن آموزشــی ترس 

و وحشــت را در وجــود همــه به خصــوص 
دانش جویــان و دانش آموزان به میــان آورده و 
آنها را چند فرســخ از اهداف شان دور تر پرت 
می کند، روان دانشــجویان دانشگاه کابل بعد 
را حمله خیلی آســیب دیده، ســلیمه یکی از 
دانشــجویان سال چهارم دانشــکده   ژورنالیزم 
می گویــد: چندین چیز جالب را بعد از حمله 
متوجه شدیم یک روز کتابخانه مرکزی رفتم پایم 
به تابلو خورد کمی تابلو صدا کشید همگی با 
حالت ترس و وحشــت از جایشان بلند شده و 
فرار کردند و داد و فریاد از هر طرف بلند شــد، 
دیگر این که دوســتم پنهانی از پشــت، به سم 
شوخی چشــمان یکی از هم صفنانم را بست 
تا متعجب اش کند اما او از حمله به دانشــگاه 
شوک دیده بود چیغ زد گفت نکن، بعد گریه و 
ناله و یاد از همان روز سیاه که این نشان دهنده  
روحیــه  ترس و آماده باش بــه هر لحظه مردن 
است که شاید حاال، ساعتی بعد تر حمله می 
شود و ما نیز کشته می شویم، سلیمه می گوید 
که اگر امنیت را نمی توانند تأمین کنند، راه حل 
اینســت که برای ما یک راه چاره را نشان داده تا 
ما حداقل وقت حمله بتوانیم از خود دفاع کنیم 

و یا این که
راه های اضطراری یا جای امن داشته و ما بتوانیم 

جای مناسب پنهان شویم.
در ادامه اســتاد ذکریا حیدری یکی از استادان 
دانشــکده  اقتصاد دانشــگاه می گوید: من از 
خــود می گویــم و در وجه دیگــران قضاوت 
نمی کنم این حمله روحیه من را بســیار شدید 
صدمه رســانده و مــرا از درس و آموزش بیزار 
کرده اســت، من با خستگی و ناراحتی هر روز 
سمت دانشــگاه میایم، طبیعی است که روحیه  
دانشــجویان را بدتــر از ما صدمــه زده ذکریا 
حیدری در عین حال می افزاید: راه حل نجات 
ازین بحران متحد شــدن اقوام و انتخاب زعیم 

وطن دوست و خدمت گزار است.
هم چنان در ادامه  بحث حمید واحدی به عنوان 
یک دانشــجوی ماســتری و کاندیدای شورای 
جوانان از والیت کاپیسا و کسی که دانشگاهی 
اســت، حمله بر دانشــگاه کابل و کشتن غیر 
نظامیان را به بررسی گرفته و عواقب اش را روی 
روحیه دانشــجویان و خانواده های شــان بد و 

ناگوار بررسی می کند.
وی می گوید: چنین حمــالت ضربه ای روی 
درس و تحصیالت و برنامه های دانشــجویان 

وارد می کند که رهایــی از آن به زمان طوالنی 
نیاز داشــته و همه را مبتال به مرض روانی می 
کند، وی می افزاید: حمله باالی مراکز آموزشی، 
مکاتب و دانشگاه ها به هیچ صورت و در هیچ 
زمانی توجیه نداشــته و ندارد، دشــمنان مردم 
افغانستان تالش بر این داشته تا از هر وسیله و 
فرصت استفاده کرده و زندگی مردم افغانستان 

تـنگ سازد.
متأســفانه در طول چهار دهه جنگ در کشور 
بیشــترین نقص را مراکز آموزشی و جایی که از 
آن علم و دانش بر خواسته متحمل شده، امروزه 
تاریخ شاهد است که بیشترین علما، دانشمندان 
و دانشــجویان خود را در طول همین سال ها از 

دست داده ایم.
همواره دشــمنان مردم افغانســتان تالش کرده 
اند تا روحیه  آموزشــی را که در وجود هر کسی 
وجود دارد از بین برده به نحوی خطری را ایجاد 
کرده تا به شکلی مردم از درس و آموزش دل سرد 

شده و دیگر سر درس  حاضر نشوند.
خوشبختانه یکی از دستاورد های بیست سال 
اخیر حکومت ایجاد مکاتب، مراکز آموزشی 
و دانشــگاه ها و روحیه  آموزش گیری و آموزش 
دهی بوده و ارقام افراد با ســواد خیلی باال رفته 
ولی با آن هم نیاز به مراکز آموزشــی بیشتر در 
ســاحات مختلف و نواحی مختلف شــهرها 

داریم.
یگانه راهی که می تواند کشــور را از بحران ها 
و چنگ اندازی مداخالت بیرونی نجات دهد 
تکیــه به علــم و دانش به شــکل عاقالنه بوده 

می تواند. 
دشمنان مردم افغانســتان که مراکز آموزشی را 
هدف قرار می دهند و طی پالن های هدف مندانه 
و طرح ریزی شده کادر های علمی کشور را از 
بین می برند تا مردم را از درس و تحصیل دلگیر 
کرده و روحیه  دانش آمــوزان را صدمه بزنند. به 
همین دلیل باید مردم دست به دست یکدیگر 
داده و کمر همت بسته و آتش شعله ور شده  که 
هر روز در حال روشــن شدن است را خاموش 
ســاخته و نابود کنند زیرا؛ جنگ و بدبختی نه 
تنها روی مردم و باز ماندن از پیشرفت اثر منفی 
دارد، بلکه روی افزایش فقر میان اقشار مختلف 
جامعه، و ضربه شــدید روی اقتصاد کشور و 
همچنان بی اعتبار شدن نزد کشور های همسایه 
که بر روابط سیاسی و اجتماعی هم تاثیر جدی 

و بدی می گذارند دارد.

بې له شــکه د ایو څوګند او انکار نه منوونکــی واقعیت دی چې جګړه 
 د ټولوهیوادوالو 

ً
ځپلی افغانســتان د ټولوافغانانــو ګډ کوردی  نو واقعــا

ایمانی ، وجدانی او هیوادنی ســتر مســئولیت دی چــې د کلونوکلونو  
جګــړ ځپلی هیواد د آبادی ، ښــیرازئ ، سمســورتیا او رغاونې له پاره 
د بشــپړ ملی یووالی په نیکمرغه فضا کې د ورونــو په څیر اوږه په اوږه 
او الس په الس خپل ملی هیوادنی ســتر مســئولیت ترســره کړی او په 
ټولیزه توګه خپل هیواد له هره پلوه آباد ، ودان ، سمســور او ښیرازه کړی  
البته په دې برخه کې زیاتره د هیواد ځوان نســل ســتر مسئولیت په غاړه 
لری ، خو داهم ډیره ضروری ده چې د افغانســتان اســالمی جمهوری 
دولت باید ترممکنه حده د هیواد ټولو وګرو ته او په ځانګړی توګه ځوان 
نســل ته په مختلفو برخو کې د زده کړې  ترڅنګ د ســالمو بوختیاوو او 
مصروفیتونو په موخه د کار زمینه او ښــه شــرایط برابر کړی ترهغو چې 
د هیــواد  ځوانان د کار موندنې په لټه کې  پردیو ملکونو ته له ســلګونو 
ســتونزو او بدمرغیو ســره د تللو تکل ونه کړی ، ځکــه چې تردې دمه 
زمونږ ګڼ شــمیر هیوادوالو پردیو ملکونو ته د کارموندنې په موخه د تګ 
په وخت کې دالرو په اوږدوکې د بې شمیره ستونزو او بدمرغیو په لړ کې  
حتی خپل خوږ ژوند له الســه ورکړی او په دې توګه یې خپلې قدرمنې 
کورنۍ ویرجنې کړیدی ، په واقعیت ســره زمونږ هغه شمیرځوانان چې 
په بهرنیو ملکونو کې د ښــه ژوندانه په هیله خپل ځان قاچاق وړونکو ته 
ســپاری ، نه یوازې په ډیرومواردو کې خپلې موخې ته نه شی رسیدالی 
، بلکــې له بده مرغه د مرګ له ګواښ ســره هم مخ کیږی ، بناًء په ټولیزه 
توګه دا د دولت دنده او مسئولیت دی چې په هر اړخیزه توګه ځوان نسل 
ته په ټولنه کې د تحصیل ، سالم مصروفیت او دکار زمینه مساعده کړی 
او د ســتونزو د حل په برخه کې او دهیواد  په ســترو تصمیم نیونو کې د 
ځوانانــو ونډې ته جدی پاملرنه وکړی ، البته لکه څنګه چې د )1399( 
لمریز کال د لړم میاشتې )27( نیټه چې د 2020 زیږدیز کال د نوامبر له 
)17( مې نیټې سره ســمون لری د محصلینو نړیواله ورځ ده اودغه ورځ 
د افغانســتان په ګډون د نړۍ په ګڼ شــمیر هیوادونو کې نمانځل کیږی 
او پــه ټوله کې په دې اړوند هڅه کیږی ترڅو چې په اکاډمیک چاپیریال 
کــې محصلینوته د تحصیل په دوران کې کومې ســتونزې پیدا نه شــی 
ترهغو چې دغه ځوان قشــر په ښه ډول خپلې لوړې زده کړې په مسلکی 
توګه پرمخ یوســی او په راتلونکی کې د بشــر د خیرښیګڼې په برخه کې 
خپلې مســلکې وړتیاوې په کار واچوی ، ددې ترڅنګ ددغې ورځې  د 
نمانځنې  هــدف  دنړۍ  په ګوټ ګوټ کې په ســترو تصمیم نیونو کې 
د ځوانانــو ونډې ورکولو تــه پاملرنه ، د ځوانانــو د باالقوه ځواکمنی او 
ظرفیــت لوړول دی ، له نیکه مرغه چــې زمونږ د ټولنې زیاتره وګړی یې 
ځوانان دی ، په ټوله کې موږ په خپلو ځوانانو او دهغوئ په اســتعدادونو 
ویــاړو او په دې اړوند داد دولــت دنده بولو چې د هیــواد د ځوانانو د 
استعدادونو د ودې ، پالنې او غوړیدو له پاره  تل هلې ځلې وکړی ، البته 
په تیــرو )20( کلونو کې د دولتې او مدنی بنســټونو له خوا په هیوادنیو 
چارواو مدنی ټولنه کې ځوانانو ته د کار موندلو ، ښــوونې او روزنې  او 
مشــارکت په الره کې چې کوم کارونه ترسره شوی دی ،په هیڅ صورت 
بســنه نه کوی و کافی نه دی ، ځکه التراوسه پورې هم زمونږ ځوانان له 
زیاتو ستونزو ســره مخامخ دی ، له دې جملې څخه وزګارتیا ، د تعلیم 
او تحصیل له پاره د مســاعدو شرایطو نشتوالې او دغه راز د مهاجرت په 
لور د ځوانانو مخې کول ... ، بناًء مســئول دولتی بنسټونه او مدنی ټولنې 
دې باید زمونږ د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو جرړې پیدا 
کړی او دهغو د له منځــه وړلو له پاره باید الرې چارې ولټوی او په دې 

برخه کې خپل مشخص وړاندیزونه دې 
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26 عقــرب برابر بــه 16 نوامبــر روز جهانی محصالن اســت. 
افغانســتان در آســتانه این روز درحالی قرار گرفته است که چند 
روز قبل حملۀ وحشــیانه یی در داخل دانشــگاه کابل، جان ده ها 

محصل و استاد را قربانی گرفت.
فردیــن محصل ســال دوم دانشــگاه نیمــا که به دانشــگاه 
یکایی ها مشهور اســت، دراین باره چنین گفت: »پس از  امر
حمله به دانشــگاه کابل، مادرم مرا از رفتن به دانشــگاه ممانعت 
کــرد؛ اما من برایــش گفتم که نمی خواهم حیاتــم را برباد کنم و 

زحمت هایم را به هدر بدهم.«
ایــن جوان کــه در کنار آموزش در دانشــگاه، در یکــی از کتاب 
فروشــی های شهر کابل نیز کار می کند و به گفتۀ خودش نان آور 

خانواده می باشــد، درحالت نگرانی به سر می برد.
باره مشــکالت درسی اش پرســیدم که چنین گفت:  از او در
»پیش از موضوع ویروس کرونا، هر سمســتر درسی ما ششماه را 
در بر می گرفت و دو سمســتر را در مدت یکســال می خواندیم؛ 
اما پس از قرنطین، دو سمســتر در دو ماه تدریس می شود. یعنی 
روزانــه هــر لکچر حاوی شــش درس ویا بیشــتر و حتی حاوی 
دوازده درس می باشد. این سبب فشــار روانی محصالن گردیده 
اســت که بر فشــارها و نگرانی های محصالن از بابت وضعیت 

است.« افزوده  امنیتی 
در جریــان صحبت بــا فردین، جوانانی مــی آمدند و ضروریات 
درسی شان را می خریدند که هر یک از آنان در نهادهای متفاوت 

بودند. علمی مصروف فراگیری علم و دانش 
یی را دیدم که محصل رشــته کمپیوترساینس در دانشگاه کابل  بانو
بود و در روز حمله وحشــیانه، در دانشگاه حضور داشت. خیلی 
دارای اعتمــاد به نفس، مصمم و جدی بود و به درس هایش ادامه 

می داد.
گفته می شــود زمانی دانشــگاه کابل از لحاظ معیارهای تدریس 
یۀ اســتادان و محصالن در ســطح منطقه از اعتبار خاصی  و ســو
برخوردار بوده اســت و جوانان از کشورهای دور و نزدیک منطقه 

به فراگیری علم و دانش دراین دانشــگاه مشغول بوده اند.
یی در دو دهۀ پسین دانشگاه های  خصوصی فراوانی در هر  از سو
گوشه و کنار کشــور و به ویژه در شهر کابل خودنمایی دارند؛ اما 
چنانکه بارها شــکایت شده اســت، در بسیاری ازاین به اصطالح 
دانشــگاه ها معیارهای معین و الزم اکادمیک در نظر گرفته نشده 
اســت و راجســتر نگردیده اند؛ اما با وجود این، به فعالیت شان 

ادامه می دهند. 
چنانکه حامد عبیدی؛ ســخنگوی وزارت تحصیالت عالی؛ 
گفت: »برخی از دانشــگاه های خصوصی تدریس بعضی رشــته 

ها را خودسرانه آغاز کرده اند.«

فیــس خیلی ها گــران از چالش هــای دیگر فــراروی محصالن 
اســت و محصالنی که در ســهمیه بندی کانکور از سوی وزارت 
تحصیالت عالی به دانشــگاه های خصوصــی معرفی می گردند 
و طبــق فیصله قبلی بایــد فیس را پنجاه فیصــد بپردازند؛ اما نظر 
به شــکایت های محصالن، این دانشــگاه ها خواهان فیس صد 

اند. فیصد 
یی که در خارج از کشــور مصروف تحصیل اســت و  و امــا بانو
برای ســپری کردن رخصتی هایش آمده است، در مورد وضعیت 
محصالن در یکی از کشــورها؛ گفت:» یــک تعداد از محصالن 
ذکور ما که منســوب به افراد زورمند و پولــدار اند، در خارج به 

جای درس و تعلیم، مصروف خوش گذرانی می باشــند«.

مبارزه با فساد اداری مبحثی است که پس 
رسانه  در   روزه  همه  درکشور  ناامنی  از  
ها، محافل سیاسی و اظهارات  مقام های 
مسئولین  از  شود.  می  مطرح  حکومت 
از  کشور  عادی  فرد  تا  دولت  یک  درجه 
های  اداره  در  اداری  فساد  موجودیت 
می  دیده  اما  گویند.  می  سخن  حکومت 
اداری  فساد  با  مبارزه  های  نهاد  شودکه 
تاکنون تالش های جدی ای را برای مبارزه 
عملی با آن روی دست نگرفته اند. برخی 
ازاداره  بزرگی  بخش  گویندکه  می  ازمردم 
های کنونی توان مبارزه با فساد را ندارند، 
چون خود اداره های بزرگ زمینه ساز فساد 
اداری شده اند. گفته می شود برای مبارزه با 
فساد اداری درین کشورتنها شعار داده شده 
است زیرا تاکنون هیچ مقام دولتی که آغشته 
بوده مجازات نشده است.  اداری  به فساد 
ازکارمندان  عظیمی  بخش  دولت  اداره  در 
دولت اندکه از 5 هزار الی 10 هزارافغانی 
معاش دارند امااشخاص زیادوارتباطی هم 
وجوددارندکه باانجام دادن عین کار باالتر 
از سه هزار دالر امتیازبه دست می آورند. 
همچنان تحت سیطره یک نظام پرداخت 
کارمندانش  به  امتیازات  مختلف  انواع 
تفاوت  همین  خود  گیرد.  می  صورت 
افزایش  بی عدالتی وسبب  فاحش،ترویج 
فساد  دربدنه دولت گفته می شود. بعضی 
با  اساسش  اداره  یك  وقتی  گویند  می  ها 
علیه  مبارزه  باشد،  شده  نهاد  اداری  فساد 
خواسته  اگر  بدهد.  انجام  راچگونه  فساد 
شود که ادارات پاك ساخته شوند، باید تمام 
نهاد های دولتی را زیر روکرد، که این کار از 
عهده نهادهای مبارزه کننده با فساد اداری 
بیرون است. متأسفانه شعارمبارزه با فساد 
اداری درکشور جز دکلمه  زبان چیز دیگری 
مسئوالن  که  زمان  هر  چون  است.  نبوده 
دولت شعار مبارزه با فساد اداری را سر داده 
مبارزه  و  اصالحات  های  کمیسیون  اند، 
علیه فساد اداری را تشکیل داده اند، خود 
رشوت  امراض  دچار  ها  کمیسیون  همین 

خواهی  وغرق درفساد شده اند. پس مبارزه 
با فساد اداری نه تنها در جریان حاکمیت 
به  راه  دردوره های گذشته هم  بلکه  فعلی 
جایی نبرده است.  چون ریشه های فساد 
عمیق تر از آن چه فکر می شود، در دستگاه 
دولت  نفوذ کرده است. سازمان ملل متحد 
می گوید در سال گذشته با وجود تالش های 
قضایی  و  عدلی  بخش  و  حکومت 
)قوه قضائیه( این کشورو پارلمان افغانستان 
کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده 
آسوده کسانی  است. حجم فساد و خیال 
که مرتکب آن می شوند از عواقب حقوقی، 
مالی و حتی رسوایی اجتماعی شان، حتا 
کسانی را که واقع بینانه ترین دیدگاه نسبت 
به چالش ها در دولت سازی بعد از جنگ ها 
دارند، شگفت زده کرده است. افغانستان به 
عنوان یکی از کشورهای با بیشترین میزان 
فساد  می شود.  محسوب  جهان  در  فساد 
کشورو  برای  وجودی  تهدید  یک  مثابه  به 
برنامه خودکفایی آن شده است. پایان دادن 
به فرهنگ معافیت راه اصلی مبارزه با فساد 

اداری و مالی در این کشور است. 
قضایی  و  عدلی  مرکز  که  درحالیست  این 
گشایش  کشور  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
یافت. در این مرکز، څارنوالی  اختصاصی 
به منظور بررسی پرونده های فساد اداری و 
آنها  محکمه اختصاصی برای رسیدگی به 
ایجاد شد. رهبران کشوردر مراسم گشایش 
عدم  و  فساد  با  مبارزه جدی  ،بر  مرکز  این 
مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی 
مبارزه با فساد اداری تأکید کردند. هدف این 
مرکز رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، 
اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد است. 
اکثرنهادهای  در  گسترده ای  به شکل  فساد 
دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان 
در  موازی  ادارات  ایجاد  دارد.  نیاز  زیادی 
کشور  در  فساد  ایجاد  باعث  خود  کشور 
شده است. فعالیت ومبارزه بافسادرا  گزینه 
دست  از  اعتماد  احیای  برای  مناسب  ای 
به هدف  مرکز  این  گفتند.  می  دولت  رفته 

سرعت بخشیدن در رسیدگی و مبارزه مؤثر، 
قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری،  
قانون  حاکمیت  عالی  شورای  چوکات  در 
گردید. تشکیل  اداری،  فساد  با  مبارزه  و 
مردم این حرکت را از اراده سیاسی محکم 
و جدی حکومت در جهت محو و نابودی 
فساد اداری می پنداشتند. این مرکز جهت 
نمودن  همسو  و  الزم  همآهنگی  ایجاد 
آمد.  وجود  به  قضایی  و  عدلی  های  نهاد 
عالوه برآن، مردم به این باوربودندکه باعث 
گردیده   قضایی  و  عدلی  سیستم  تقویت 
مجازات های متناسب برای مفسدین اداری، 
سوءاستفاده  بردن  بین  از  و  کاستن  جهت 
جوها را بدنبال خواهد داشت و همچنان  به 
عنوان یک راهکار جدید و مؤثر در جهت 
محسوب  شوم  پدیده  این  با  جدی  مبارزه 
ایجاد مرکز عدلی و  بنابراین،  خواهد شد. 
قضایی یک گام مثبت در جهت رسیدگی به 
جرایم سنگین ناشی از فساد اداری مقامات 
عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی تلقی می 
اساسی  و  مهم  اقدامات  از جمله  گردید.  
حکومت در مبارزه با فساد اداری به شمار 
می رفت.  در صورت جدی عمل نمودن 
این مرکز، باورمندی جامعه به حکومت را 
احیا کرده و روند مبارزه با فساد را سرعت 
گزارش  این،  وجود  با  بخشید.  خواهد 
که  تأکیدکرده  ملل  سازمان  نمایندگی 
افغانستان با چالش های بزرگی در مبارزه با 
فساد اداری مواجه است.  نیاز است دولت 
این کشور تالش های خود را در این زمینه 
بسیار  ناحیه  ازین  دولت  دهدزیرا  افزایش 
در  اداری  فساد  نهاد  آسیب پذیراست.این 
دستگاه قضایی کشور را چالشی بزرگ در 
برابر تالش های دولت در راستای مبارزه با 
نمایندگی سازمان  دفتر  دانسته است.  فساد 
ملل به این باور است که بزرگ ترین چالش 
به  نیاز  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  در 
اصالحات نیست، بلکه نیاز به اجرای مؤثر 
دست  روی  کشور  این  در  که  اصالحاتی 

گرفته شده است،می باشد.
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ترویج فرهنگ معافیت، مبارزه با فساد را 
تضعیف می نماید

محصالن و فشارهای روانی          

ن-فروتن
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مســوولو ارګانونــو ته وســپاری ترهغه 
چې افغــان دولت د یوســترلومړیتوب 
پــه توګــه د ځوانانو د ســتونزو د حل 
پــه وړاندې  پــه الره کې مــخ  کولــو 
ګامونه واخلــی او په دې الره کې پرتو 

ســتونزو ســره مبارزه وکړی ، همداراز 
په چارو  ټولنې  او  فرهنګ   ، دسیاســت 
کې د ځوانانو د ګډون له پاره د مناسبو 
فرصتونــو برابرول ، د هیــواد  د دولتی 
بنســټونو او مدنی ټولنــې د پیاوړتیا او 

پاره هم اساســی شرطونه  له  ځواکمنی 
بلــل کیــږی ، پــه دې هیلــه چــې د 
افغانســتان اســالمی جمهوری  دولت 
اړونــد مســوول ارګانونه پــه دوامداره 
توګه د ځوان نســل دهراړخیزو ستونزو 
د حل ، په ســترو تصمیــم نیونو کې د 
ځوانانــو  ونــډې ، د ځوانانــو باالقوه 

ځواکمنــی او ظرفیــت لوړولــو ... په 
برخه کې د یو ســتر لومړیتوب په توګه 
جــدی او هر اړخیــزه پاملرنــه وکړی 
ترهغــه چې د ځــوان نســل د پوهنیزو 
وړتیاوو ، نوښــتونو او خوځښتونو په لړ 
کــې جګړه ځپلی هیواد له شــته هرراز 
وژغورل  کړکیچونــو څخه  او  ســتونزو 

شــی د ترقی او پرمختګ لــوړو پوړیو 
ته ورســیږی او له امله یې په راتلونکی 
کې په ټولیزه توګــه ټول افغانان په خپل 
بسیاژوند  او  له هوسا  بی کې  ټاټو پلرنی 
څخــه برخمن او پــه مختلفو برخوکې 
هم د پردیو له احتیــاج څخه په تلپاتې 

ډول وژغورل شی .

هم چنــان دولــت جمهوری اســالمی 
کید می کند  افغانســتان یک بار دیگــر تأ

کــه بــه منظــور روشن شــدن حقایق، 
از  بین المللــی  باصالحیــت  هیئتــی 

ســوی شــورای امنیت ملــل متحد بر 
اســاس قطعنامه های اجالس عمومی و 
شــورای امنیت ملل متحــد در پیوند به 
مبــارزه علیه تروریزم توظیف شــود که 

حمــالت و عاملین تروریزم را در خاک 
افغانســتان و ادعاهای دولت پاکســتان 
 را مورد بررســی جدی و مسؤوالنه قرار

 دهد.

این در حالی است  که دولت جمهوری 
برای  افغانستان در هفتٔه جاری  اسالمی 
بازدید عمران خان صدراعظم پاکســتان 

می شود. آماده  افغانستان  به 

تهیــه و خریداری دو نوع تیل ، روغنیات و فلتر باب

مدیریــت عمومی تــدارکات کمیســیون دسترســی بــه اطالعات از 
تمام داوطلبان واجد شــرایط دعوت می نماید تا در پروســه داوطلبی 
خریداری مقدار ۱۸۰۰۰ لیتــر تیل دیزل L0.2-62 و مقدار ۲۷۰۰ 
لیتــر تیل پطرول A-92  و ۲۰ قلم روغنیات و فلتر باب برای وســایط 
و جنراتور کمیســیون اشــتراک نموده و سافت شــرطنامه مربوط را از 
مدیریت عمومــی تدارکات دریافت نموده و همچنان ســافت آن را از 
ویب ســایت WWW.aic.gov.af- www.npa.gov.af  بدست 
یش را مطابق شــرایط مندرج شــرطنامه وطبق قانون  آورده ،آفرهای خو
و طرزالعمل تدارکات طور ســر بســته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 
۱۰:۰۰ قبــل از ظهر مورخ ۱۳-۹-۱۳۹۹ به کمیســیون دسترســی به 
اطالعات واقع ســرک ششــم قلعه فتح الله خــان ، مدیریت عمومی 
تدارکات ، منزل اول ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رســیده و انترنیتی قابل 
پذیرش نمی باشــد. تضمین آفر  بصــورت گرنتی بانکی مبلغ ۸۲۲۵۱ 
هشــتاد و دو هزار دو صدو پنجاه و یک افغانی بوده و جلسه آفرگشایی 
مورخ ۱۳-۹-۱۳۹۹ ســاعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در مدیریت عمومی 

تدویر میگردد.۵۳۴۰ تدارکات 
 ***

اســامی شــرکت عزیز جعفــری لمتید  یک عــراده موتــر تیوتا کروال   
پلیــت ۹۴۷۹۲-۲   ش کابــل انجــن 1ZZ8477822  و شاســی 
2T1BR32E46C68227  را بعــد از طــی مراحــل قانونی خرید 
و فروش باالی اســامی ســید مجیب الرحمن ولد ســید خلیل رحمن  
بفروش می رســاند. بناء اشخاص ادارات و موسســاتیکه با عراده فوق 
کدام معامله داشــته باشند الی مدت ســه یوم به مدیریت ترافیک کابل 

اطالع دهند. ۵۳۶۰
 ***

اســامی شــرکت نوی برادران قریشــی لمتید  یــک عراده موتــر تیوتا 

کــروال  پلیت ۴۷۴۳۹-۲    ش کابل انجن 4A014266  و شاســی 
JT17AEAT00133852  را بعــد از طــی مراحــل قانونی خرید و 
فروش باالی اســامی عبدالباقی   ولد عبدالهادی  بفروش می رســاند. 
بناء اشــخاص ادارات و موسســاتیکه با عراده فوق کدام معامله داشته 
باشــند الی مدت سه یوم به مدیریت ترافیک کابل اطالع دهند. ۵۳۴۶

 ***
ایروبــل گمرکی دارای نمبر ۱۶۲۶۷۷۲۰ به اســم عتیق الله ولد غالم 

فاروق مفقود گردیده اعتبار ندارد.۵۳۶۱
 ***

اســامی شــرکت عابد جیمل لمتید  یک عراده موتر تیوتا کروال  پلیت  
۸۹۲۷۸  ش کابل انجن ۳۳۸۴۹۲  و شاسی ۰۰۰۰۶۸۸۸۵-۱۵۳  را 
بعد از طی مراحل قانونی خرید و فروش باالی اسامی  عبدالمجید  ولد 
محمد حسن  بفروش می رســاند. بناء اشخاص ادارات و موسساتیکه 
با عراده فوق کدام معامله داشــته باشــند الی مدت سه یوم به مدیریت 

ترافیک کابل اطالع دهند. ۵۳۶۴
 ***

محترم حســین علی فرزند زاور شــاه دارنده تذکره جلد ۶ قلم انداز ، 
صفحه ۷۳ ثبت ۳۷۴( مســکونه اصلی والیت غزنــی مالک دواخانه 
بــرادران احمدی عصری واقع ناحیه ســیزدهم  به ایــن اداره عارض و 
یش از برادران احمدی عصری به اسم  خواهان تغیر اســم دواخانه خو
حسین سلطان فر گردیده اســت . اشخاص و موسسات و دوایر دولتی 
در مورد ادعای داشته باشــند از تاریخ نشر اعالن الی مدت سه یوم به 

این آدرس مراجعه نمایند.۵۳۵۸
 ***

محترم غالم فاروق  فرزند حاجی ببرک  دارنده تذکره )ج  ۱۲ ص ۱۷۶  

ث  ۱۱۶۴۰/۴۰( مسکونه اصلی والیت وردک مالک دواخانه مخلص 
وردک  واقع ناحیه پنجم  والیت کابل طی درخواستی عنوانی این اداره 
یش بــاالی محترم  فرید  عارض و خواهــان فروش امتیاز درملتون خو
احمــد فرزند نجــم الهداء  دارنده تذکره ) ج ق ســال ۱۳۸۷  ص ۸۳  
ث ۴۱۲( مســکونه اصلی والیت کندهار  بفروش میرساند . اشخاص 
،موسسات و دوایر دولتی که باالی درمتلون مذکور ادعای داشته باشند 
از تاریخ نشــر اعــالن الی الی مدت ده یوم به ایــن اداره اطالع دهند. 

۵۳۵۲
 ***

به اطالع اســامی ســید مختار ولد جوهر شاه باشــنده زیارت قرآن ، 
دشت برچی مربوط ناحیه سیزدهم شــهر کابل رسانیده میشود که بعد 
از نشر اعالن هذا ، الی مدت ۲۰ یوم غرض تعقیب دعوی نسبتی شان 
به دیوان مدنی محکمه ابتداییه حوزه ســوم شهر کابل حاضر گردد ، در 
یش را صادر و آنگا حق شکایت  غیر آن محکمه در غیاب آن فیصله خو

را نخواهد داشت.۵۳۴۷
 ***

ریاســت محکمه ابتداییه تجارتی الف والیت کابل به ســمع اسامیان 
هر یک نجیب الله ، شــفیع الله و عظیم اللــه ولدان حاجی عظیم الله 
باشــنده گان همجوار کمیسیون مســتقل انتخابات مربوط ناحیه هفتم 
شــهر کابل بــوده دررابطه به مطالبــه پول ادعای اســامی محمد ذکی 
محمــدی وکیل موالگل ولــد محمد انور در این دیــوان قرار دارد می 
رســاند که هــر گاه نامبرده گان الی مدت ۲ ماه غرض تعقیب دوســیه 
نسبتی شــان حاضر نگردند در غیاب شان تصمیم اتخاذ میشود و آنگاه 

حق شکایت را نخواهند داشت۵۳۴۳
 ***

ترجمه انگلیســی تذکره تابعیت به اسم مســکا بنت گل محمد مفقود 
گردیده اعتبار ندارد.۵۳۳۶

افغان اعالنات

په سترو تصمیمونوکی ...

وزارت امور خارجه ادعای ...

تصدی  ریاست  می گویند،  داخله  وزارت  مقام های 
بر  که  است  آماده  وزارت  این  عامه  محافظت  )اداره( 
اساس یک »قرارداد انتفاعی دوجانبه«، خدمات امنیتی 
برای  دولتی  مسلکی  و  آموزش دیده  پولیس  توسط  را 
موسسات و دانشگاه های خصوصی این کشور فراهم 

کند.
سخنگوی اداره محافظت عامه نیز گفته که پس از این، 
مسئوالن مراکز تحصیلی خصوصی مکلف اند که برای 
تامین امنیت این نهادها از نیروهای این اداره استفاده 

کنند.
برخی  و  کابل  دانشگاه  به  مهاجمان  حمله  از  پس 
به  نسبت  نگرانی ها  پایتخت،  در  آموزشی  مراکز  از 
و  تحصیلی  نهادهای  سایر  امنیت  تامین  چگونگی 

آموزشی بیشتر شده است.
توسط  حاضر  حال  در  دولتی  تحصیلی  مراکز  امنیت 
خصوصی  تحصیلی  مراکز  امنیت  و  داخله  وزارت 

توسط خود این نهادها تامین می شود.
آن طوری که در وبسایت وزارت تحصیالت عالی آمده 
است در حال حاضر ۳۹ دانشگاه و موسسه دولتی و 
همچنین ۱۲۷ دانشگاه و نهاد تحصیلی خصوصی در 

سراسر افغانستان فعال هستند.
سی  بی  بی  به  داخله  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
گفت که پس از افزایش نگرانی ها، تا کنون مسئوالن ده 
مرکز تحصیلی خصوصی به خاطر دریافت خدمات 

امنیتی به این وزارت مراجعه کرده اند.
به گفته وی، کار روی نهایی سازی قراردادها میان این 

وزارت و مسئوالن مراکز تحصیلی خصوصی جریان 
دارد و پس از تکمیل قرارداد روند ارایه خدمات امنیتی 

به این مراکز آغاز می شود.
برابر  در  عامه  محافظت  اداره  است  قرار  که  گفت  او 
اساس  بر  را  امنیتی  خدمات  انتفاعی«  »قرارداد  یک 

نیازمندی این نهادها در اختیار آن ها قرار بدهد.
سخنگوی وزارت داخله فرصت زمانی خاصی را در 
این زمینه تعیین نکرد، اما گفت که بهتر است هر چه 
زودتر مسئولیت امنیت نهادهای تحصیلی خصوصی 

به نیروهای تصدی محافظت عامه واگذار شود.
نیروهای تصدی محافظت عامه از تشکیالت نظامی 

برنامه های  امنیت  تامین  بخش های  در  که  است 
بخش  برنامه های  افغانستان،  دولت  توسعه ای 
خصوصی، تامین امنیت پروژه های نهادهای بین المللی 

و تامین امنیت کاروان تدارکات ناتو فعالیت می کنند.
مسئوالن در این تصدی گفته اند که آماده اند به شمول 
و  علمی  نهادهای  برای  افغانستان  سراسر  در  کابل 

آموزشی خدمات امنیتی ارایه کنند.
بی  به  اداره  این  مطبوعات  بخش  مسئول  ودان،  ضیا 
بی سی گفت که پس از این مسئوالن مراکز تحصیلی 
خصوصی مکلف اند که برای تامین امنیت این نهادها 

از نیروهای این اداره استفاده کنند.

مسئوالن دانشگاه های خصوصی تا هنوز در این مورد 
ابراز نظری نکرده اند.

اما وزارت تحصیالت عالی افغانستان از تصمیم تازه 
عبیدی،  حامد  است.  کرده  استقبال  داخله  وزارت 
این  که  گفت  عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی 
امنیت  بهتر  تامین  به  منجر  که  طرحی  هر  از  وزارت 

مراکز تحصیلی خصوصی شود، استقبال می کند.
از دانشجویان  به دانشگاه کابل، برخی  از حمله  پس 
مراکز  امنیت  تامین  خواستار  اعتراضاتی  برگزاری  با 

تحصیلی شده بودند.
به تاریخ ۱۲ عقرب مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل 
حمله کردند که در نتیجه ۲۲ تن کشته و ۲۲ تن دیگر 
زخمی شدند. مقامات گفته اند همه کشته شدگان این 
دانشگاه  دانشجویان  اکثریت شان  و  غیرنظامی  حمله 

کابل بودند.
تابستان سال گذشته نیز یک انفجار انتحاری در مقابل 
جا  به  زخمی   ۳۳ و  کشته   ۸ کابل،  دانشگاه  ورودی 

گذاشت.
حمله به مراکز آموزشی در افغانستان بی پیشینه نیست 
به تاریخ سوم عقرب مرکز آموزشی »کوثر دانش« در 
غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در این 
حمله دست کم ۲۴ کشته و ۵۷ تن دیگر زخمی شدند. 

همه قربانیان جوانان بودند.
پیشتر از آن مرکز آموزشی موعود و همچنین دانشگاه 
قرار  مهاجمان  حمله  هدف  نیز  امریکایی-افغانستان 

گرفته بود.

واگذاری مسئولیت تأمین امنیت پوهنتون های خصوصی به وزارت داخله



 

جالل الدین محمد بــن بهاءالدین محمد بن حســینی خطیبی بکری 
بلخی معروف به مولوی یا مالی روم یکی از بزرگترین عارفان افغانی و 
از بزرگترین شاعران درجه اول افغانستان بشمار می رود. خانواده وی از 
خاندان های محترم بلخ بود نســبش به ابوبکر خلیفه می رسد و پدرش 
از سوی مادر دخترزاده ســلطان عالءالدین محمد خوارزمشاه بود و به 

همین جهت به بهاءالدین ولد معروف شد. 
وی در ســال 604 هجری در بلخ والدت یافت. چون پدرش از بزرگان 
مشــایخ عصر بود و ســلطان محمد خوارزمشــاه با این سلسله لطفی 
نداشت، به همین علت بهاءالدین در سال 609 هجری با خانواده خود 
خراســان را ترک کــرد. از راه بغداد به مکه رفــت و از آنجا در الجزیره 
ساکن شد و پس از نه سال اقامت در مالطیه )ملطیه( سلطان عالءالدین 
کیقباد سلجوقی که عارف مشــرب بود او را به پایتخت خود شهر قونیه 
دعوت کرد و این خاندان در آنجا مقیم شــد. هنگام هجرت از خراسان 
جالل الدین پنج ساله بود و پدرش در سال 628 هجری در قونیه وفات  

کرد. 
پس از مــرگ پدر مدتی در خدمت ســید برهان الدیــن ترمذی که از 
شاگردان پدرش بود و در سال 629 هجری به آن شهر آمده بود شاگردی 
کرد. ســپس تا سال 645 هجری که شــمس الدین تبریزی رحلت کرد 
جزو مریدان و شــاگردان او بود. آنگاه خود جزو پیشوایان طریقت شد 
و طریقه ای فراهم ســاخت که پس از وی انتشار یافت و به اسم طریقه 
مولویه معروف شد. خانقاهی در شهر قونیه بر پا کرد و در آنجا به ارشاد 
مردم پرداخت. آن خانقاه کم کم بدســتگاه عظیمی بدل شــد و معظم 
ترین اســاس تصوف بشــمار رفت و از آن پس تا این زمان آن خانقاه و 
آن سلســله در قونیه باقی است و در تمام ممالک شــرق پیروان بسیار 
دارد.  جــالل الدین محمد مولوی همواره با مریدان خود میزیســت تا 
اینکه در پنجم جمادی االخر ســال 672 هجری رحلت کرد. وی یکی 
از بزرگترین شاعران افغانستان و یکی از مردان عالی مقام جهان است. 
در میان شــاعران خراسان شهرتش بپای شهرت فردوسی، سعدی، عمر 
خیام و حافظ میرسد و از اقران ایشان بشمار میرود. آثار وی به بسیاری 
از زبانهای مختلف ترجمه شده است. این عارف بزرگ در وسعت نظر 
و بلندی اندیشه و بیان ساده و دقت در خصال انسانی یکی از برگزیدگان 
نامی دنیای بشریت بشمار میرود. یکی از بلندترین مقامات را در ارشاد 
فرزند آدمی دارد و در حقیقت او را باید در شــمار اولیا دانست. سرودن 
شعر تا حدی تفنن و تفریح و یک نوع لفافه ای برای ادای مقاصد عالی 
او بوده و این کار را وسیله تفهیم قرار داده است. اشعار وی به دو قسمت 
منقسم میشود، نخســت منظومه معروف اوســت که از معروف ترین 
کتابهای زبان فارســی است و آنرا »مثنوی معنوی« نام نهاده است.  این 
کتاب که صحیح ترین و معتبرترین نسخه های آن شامل 25632 بیت 
است، به شش دفتر منقسم شده و آن را بعضی به اسم صیقل االرواح نیز 
نامیده اند. دفاتر شــش گانه آن همه بیک سیاق و مجموعه ای از افکار 
عرفانی و اخالقی و ســیر و سلوک است که در ضمن، آیات و احکام و 
امثال و حکایتهای بســیار در آن آورده اســت و آن را بخواهش یکی از 
شاگردان خود بنام حسن بن محمد بن اخی ترک معروف به حسام الدین 
چلبی که در سال 683 هجری رحلت کرده است به نظم درآورد.  جالل 
الدین مولوی هنگامی که شوری و وجدی داشته، چون بسیار مجذوب 
ســنایی و عطار بوده است، به همان وزن و ســیاق منظومه های ایشان 
اشعاری با کمال زبردستی بدیهه می سروده است و حسام الدین آنها را 

می نوشته.                                                      ادامه دارد

صنعت قالین در افغانســتان تاریخ بی پیشینه 
دارد، از گذشــته ها به این سو، این صنعت در 
میان اقوام تــرک تبار این ســرزمین رایج بوده 
است، اما امروز این صنعت در میان اقوام دیگر 
ســاکن در این ســرزمین نیز رایج یافته است. 
هرچند گفته می شــود قالین افغانی از شهرت 
جهانی برخوردار است، اما به دلیل کم توجهی 
دولت به رشد این صنعت، قالین افغانی با نام 
و نشان کشورهای همسایه به بازارهای جهانی 
عرضه می گردد و کشــورهای همسایه توانسته 
اند از این بابت مفاد خوبی  بدست می آورند 
ادامۀ این روند تأثیر ناگواری روی صنعت قالین 
در داخل کشور بجا گذاشته است. از این رو، 
الزم است که دولت جهت تشویق و بازار یابی 
صنعت قالین در کشــور برنامه های سازنده  را 
روی دســت گیرد تا قالین افغانی در بازارهای 
جهانی به نام و نشان افغانستان به فروش برسد 
و صنعت کاران این پیشــه نیز از طریق فروش 
تولیدات خویــش در بازارهــای جهانی مفاد 
بیشــتری را بدســت آورند، این باعث خواهد 
شد تا آنها در راستای رشد این صنعت کارهای 
مؤثر تری را انجام دهند.                                                                                
در کنار صنعت قالیــن، صنایع دیگری مانند، 
چرمگــری، بــوت دوزی، ســفالی ... نیز در 
کشور پیشینۀ طوالنی دارد؛ اما در حال حاضر 
ایــن صنایع  به دلیل بی توجهی دولت در حال 
نابودی اند. از جمله صنعت ســفالی، هرچند 
این صنعت در میان باشندگان مناطق مختلف 
کشــور از مدت ها قبل رواج داشته و امروزهم 
عده ای از هم وطنان عزیزمان در نقاط مختلف 
کشور به ســاختن ظروف سفالی مشغول اند. 
اما بــه دلیل عدم همکاری و حمایت دولت از 
صعنت کاران این پیشــه، بازار این صعنت از 
رونق چندانی برخوردار نیست. و این امر باعث 
گردیده اســت تا صنعت کاران این پیشــه، از 
کاردلسرد شده و برخی از آنان از این کار دست 
بکشند و به انجام کارهای دیگری روی آور ند.                         
همچنان صنعت چرمگری نیز که در کشــور 
از جمله صنایع خیلی ها با ســابقه شــناخته 
می شــود و صنعت گران از چــرم بوت،موزه، 

دستکول، کمربند، واسکت، کرتی و باالپوش 
می ســازند. زمانــی رونق خوبی داشــت اما 
متأســفانه امروز به دلیل عدم توجه و حمایت 
دولــت از صنعت کاران در کشــور، بازار  این 
صنعت نیز با گذشت زمان رنگ باخته و کمتر 
توانســته تولیدات صنعت کاران این پیشــه در 
بازارهای داخلی وخارجی به قیمت مناسب به 

فروش برسد.     
افزون براین ها، صنعت ظروف شیشــه ای نیز 
در افغانســتان ســابقۀ طوالنی دارد، هرچند 
درحال حاضر دربرخی از نقاط کشور ظروف 
شیشه ای را می ســازند. اما بازار فروش آن در 
داخل کشــور  رنگ باخته بناًء این صنعت طی 
ســال های پسین نتوانسته رشد نماید و کم کم 
صنعت کاران این پیشــه دارند از این صنعت 
دست کشیده به کارهای دیگری روی می آورند. 
همیــن گونه، آهنگری نیز یکی از پیشــه های 
قدیمی در این ســرزمین بحساب می آید حتا 

در کتاب های اساطیری نیز از پیش گامان این 
پیشه نام برده شده است بگونۀ مثال در شاهنامه 
نام کاوه آهنگر ذکرشده. که می توان گفت یکی 
از قدیمی ترین کسب های است که در کشور 
ما رایــج بوده اما به دلیل ایــن که این صعنت 
هنوز در کشــور بگونه که الزم است رشد قابل 
مالحظه  را نداشته اســت، از این رو دیده می 
شــود که بازار آن با گذشت هرروز کمرنگ تر 

می گردد. بنابراین، الزم است که دولت در این 
زمینه توجه نموده و زمینه را برای رشــد صنایع 
در داخل کشور فراهم ســازد. به باور آگاهان 
امور تا زمانی که دولــت به هدف حمایت از 
صنعت گران داخلی برنامه های طویل المدت 
را روی دست نگیرد و برای رشد صنایع داخلی 
اقدامات الزم را انجــام ندهد، بیم آن می رود 
که صنایع دســتی ما که میراث گذشتگان این 
ســرزمین است از دســت رفته و به فراموشی 
سپرده شود. بنابراین حمایت دولت از صنعت 
گران می تواند باعث رشــد صنایع دســتی در 
داخل کشور شود و زمینۀ کار و اشتغال را برای 
بسیاری از باشــندگان مناطق مختلف کشور 
مهیا سازد.                                                                        

رشد صنایع دســتی زمانی می تواند در کشور 
امکان پذیر گردد که دولت به هدف تشــویق 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در راستای 
بهبود صنایع دســتی گام های مؤثری بردارد، 

اما؛ اگر روی صنایع دســتی ســرمایه گذاری 
صورت نگیرد، کمتر می توان امید وار بود که 
صنایع دستی ما رشــد قابل مالحظه  را داشته 
باشــد، بل؛ امکان آن وجود دارد که با گذشت 
زمان از رونق افتاده و بکلی فراموش شــود که 
این می تواند تأثیر ناگواری روی بهبود زندگی 
 بســیاری از باشــندگان این ســرزمین داشته 

باشد. 

ایــن هفته هــا دیگــر وقفه ای میــان مرگ و 
وحشــت نیســت این هفته ها و روزها پی در 
پی فقط وحشت و درد همه شهر را فرا گرفته، 
ضربــان قلب هر مادر و پــدر برای فرزنداش 

ترســناک می تپد، هرکســی زمان خروج از 
خانه استغفارهای خود را می خوانند همه جا 
وحشت و سکوت است از هر خیابان تابوتی 
را می برند فریــاد و ناله های مادر و پدر همه 

جا را ســاکت و ترسناک ســاخته سکوتی که 
چشمانت اشکی نمی ریزد، لب هایت فریاد 
نمــی زند، اما ضربان قلبت آنقدر تند تند می 
تپد که گویا قرار اســت بایســتد. کبوترهای 
سفید صلح دانه دانه سنگ باران وحشیان شده 
می رود. صدای آزادی آهسته آهسته خاموش 
می شــود و صدای وحشــت همه جا داد می 
زند. قرار است آهسته آهسته همه، امید خود 
را ببازند، اما بــی باک ما خدای داریم که ذره 

ذره انتقام این همه را خواهد گرفت.
اشک هایم سرازیر می شود برای آن کبوترهای 
معصوم که به آن دور دســت هــا رفتند و قرار 
نیســت دیگر باز گردند. مــادر و پدر عزیزم 
شــاید نه بلکه صد درصد مــن هم به آن دور 
دست ها بروم. فریاد نکنید! داد نزنید! فقط سر 
بلندانه و جسورانه بگویید »شهادتت مبارک« 
چون قرار نیســت با رفتن من دیگر پسری به 

دنیا نیاید، هزاران شیران دیگر خواهند آمد.

یشی« عبدالهادی »قر قسمت نخست
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نگاه گذرابه وضعیت صنایع دستی در افغانستان

هفته های کابل خونینم

عبدالحلیم باخرد

زخرف داوود

مکثی بر زندگی موالنا 
جالل الدین محمد بلخی
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عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعالم کــرد که فرقی نمی کند چه 
کسی رئیس جمهور امریکا باشد، مصوبه اخراج نظامیان این کشور از عراق باید 
اجرا شــود. به نقل از المعلومه، »کاطع الرکابی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
پارلمان عراق اعالم کرد که چه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باشــد و چه 

جو بایدن، نظامیان امریکایی باید از این کشور خارج شوند. 
وی افــزود: مصوبه اخراج نظامیان امریکایی از عراق حتمی بوده و اجرای آن بر 
عهده دولت این کشــور است. الرکابی بیان کرد: نمی توان این مصوبه را لغو کرد 

چرا که از سوی پارلمان عراق تصویب شده و الزم االجرا است. 
این نماینده عراقی گفــت: دولت بغداد باید برای ارائه جدول زمان بندی اخراج 

نظامیان امریکایی از این کشور با هماهنگی کاخ سفید وارد عمل شود. 
وی افزود: هیچ بازنگری در خصوص بیــرون راندن نظامیان امریکایی از عراق 
وجود نخواهد داشــت چرا که این مســأله برآمده از یک اراده ملی در کشور به 
شمار می رود. پارلمان عراق سال گذشته مصوبه اخراج نظامیان امریکایی را با 

اکثریت آراء تصویب کرد. 

سرویس امنیت ملی ارمنســتان روز شنبه اعالم کرد که طرح ترور نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر این کشور توسط یک گروه از مقام های سابق، کشف و خنثی شده است.

به دنبال توافق صلح ارمنســتان و جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در 
منطقه قره باغ هزاران نفر در این کشــور طی روزهــای اخیر تظاهرات کرده و ضمن 

»خائن« نامیدن نیکول پاشینیان، خواستار استعفای او شدند.
به گزارش رویترز، سرویس امنیت ملی ارمنستان اعالم کرده است، آرتور وانتسیان، 
رئیس سابق این نهاد امنیتی، واهرام باغداستاریان رهبر حزب جمهوریخواه و آشوت 

میناسیان هم اکنون در بازداشت هستند.
سرویس امنیت ملی ارمنستان تاکید کرده است: متهمان قصد داشتند با قتل نخست 

وزیر، قدرت را تصرف کنند و حتی در خصوص جانشین وی رایزنی کرده بودند.

هلیکوپترهــا و تانــک های ارتش اســرائیل بامــداد روز یکشــنبه پایگاه های 
مقاومت فلســطین در نوار غزه را هدف حمله قرار دادند.  منابع محلی گفتند که 
هلیکوپترهای اســرائیلی اماکنی را در شرق شــهر رفح، در جنوب نوار غزه با 4 

راکت بمباران کردند. 
عالوه بر این، تانک های اسرائیلی یک مرکز مشاهدات میدانی در محله الزیتون 
در شهر غزه و دو مرکز رصد را در شهرهای جبالیا و بیت حانون هدف قرار دادند. 

تاکنون هیچ تلفات جانی از این حمالت گزارش نشده است. 
بمباران چند ســاعت پس از آن صورت گرفت که ارتش اســرائیل اعالم کرد دو 
راکت از نوار غزه به سمت مناطقی در اراضی یهودی نشین شلیک شده است. 

سخنگوی ارتش اســرائیل گفت: هواپیماهای جنگی، هلیکوپترها و تانک های 
ارتش در واکنش به شــلیک موشک در طول شب از نوار غزه، به زیرساخت ها و 

پایگاه های متعلق به حماس در نوار غزه یورش بردند. 

سربازان امریکایی از عراق بیرون شوند

طرح ترور نخست وزیر ارمنستان خنثی شد

حمالت هوایی اسرائیل به غزه

یک دالر 
امریکایی

76.93 افغانی
یک یور

89،80  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

99.50  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی

489 افغانی
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محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اســالمی افغانستان عصر دیروز با 
مارکوز پوتزل نمایندۀ خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد.

در این دیــدار که معــاون اول رئیس جمهور، سرپرســت وزارت امور 
خارجه و رئیس عمومی ادارۀ امور نیز حضور داشــتند، ابتدا مارکوز پوتزل 

نمایندۀ خاص آلمان برای افغانســتان و پاکســتان در مورد سفر اخیرش به 
دوحه پایتخت قطر، معلومات ارائه نمود.

سپس هر دو جانب ضمن ابراز تشویش از افزایش خشونت ها، در رابطه 
به پروسۀ صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص آلمان
پیرامون پروسه صلح صحبت نمودند

وزارت معارف اعالم کرد که براســاس فیصلــه رهبری این وزارت، مکاتب 
والیت های سردسیر از اول الی ۱۵ قوس رخصت می شوند.

این وزارت دیروز بانشــر خبرنامه ای گفته اســت کــه معلمان مکلف اند که 

پیش از رخصتی های زمســتانی به دانش آموزان وظیفه دهند تا دروس خود را 
خوانده و برای امتحان ســاالنه آمادگی داشته باشند.

این خبرنامه می افزاید که ســواالت امتحانات ســاالنه از درس های خوانده 
می شود. ترتیب  شده 

براســاس اطالعات وزارت معارف، سال تعلیمی ۱۳۹۹ تابع امتحان نهایی 
بوده و نمرات آن نیز از ۱۰۰ محاسبه می شود.

همچنان در خبرنامه وزارت معارف آمده اســت که تمام صنف های ۱-۶ از 
اول قوس و صنف های ۷-۱۲ مکاتب سردســیر از ۱۵ قوس رخصت می شوند 
و نیز مناطق نهایت سردســیر تمام صنف ها از اول قوس سال ۱۳۹۹ رخصت 

شد. خواهند 
ایــن وزارت تاکید می کنــد که امتحانات نهایی مکاتب در شــروع ســال 
تعلیمی ۱۴۰۰ آغاز می شوند و تمام مکاتب دولتی، خصوصی، مدارس دینی 

و دارالحفاظ ها، تابع هدایات فوق بوده و قابل اجرا می باشــد.

داکتــر عبداللــه عبداللــه رییس شــورای عالی 
مصالحه ی ملی، شنبه 24 عقرب با بزرگان و جوانان 
ولسوالی های کوهسان، گذره و انجیل والیت هرات 

دیدار کرد.
در این دیــدار بزرگان و جوانان ولســوالی های 
یادشده با اعالم پشتبانی قاطع شان از روند صلح 
افغانســتان، افزودند که ما برای رســیدن به صلح 
بســیار قربانــی داده ایم؛ اکنون وقتش رســیده که 
تمام گروه های درگیر جنگ در افغانستان دست از 
جنگ بردارنــد و بپذیرند که با جنگ و خون ریزی 
کشور به ثبات نمی رســد. در شرایطی که بیماری 
کرونا، فقر و بیچارگی به مردم افغانســتان فشــار 
وارد می کند، چطور ممکن اســت که با کشــتار و 
خون ریــزی پهنای درد و رنج این مردم را بیشــتر 

ساخت!
داکتــر عبداللــه عبدالله گفت کــه خوش بختانه 
دیدگاه همه ی مــردم هرات در بــاره ی صلح مثبت 

اســت. ازشــما نیز ممنون که از این روند حمایت 
کردید و دیدگاه های ســازنده و خوب تان را شریک 
ساختید. هیچ افتخار بزرگ تر از این نیست که بتوانیم 

برای ختم جنگ و پایان درد و رنج مردم افغانســتان، 
کاری انجام بدهیم. برای همین در راســتای تحقق 

صلح و ثبات در کشور تالش جدی خواهم کرد.

وزارت معارف از رخصتی مکاتب سردسیر در ماه قوس خبر داد

 داکتر عبداهلل عبداهلل: 

هیچ افتخار بزرگ تر از این نیست که بتوانیم برای ختم جنگ کاری انجام بدهیم


