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

 محمد حنیف اتمر: 
روابط با جاپان برای افغانستان
 از جایگاه شامخ برخوردار است

 شلیک 14 موشک در کابل؛ پنج کشته 
و 21 زخمی برجای گذاشت

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری می گوید سطح جرایم در 
کابل پس از تشــکیل جلسات شــش و نیم صبح کاهش یافته اما در بخش 
تروریزم هنوز کاهش چشم گیر صورت نگرفته و شهر کابل در یک ماه گذشته 

شاهد دو حمله انتحاری و یازده ترور بوده است.
امرالله صالح دیروز در سلسله یاداشت های روزانه اش از جلسه شش ونیم 
صبح نگاشــته است که ســطح جرایم در والیت کابل در مقایسه به ماه قبل 
۴۵ درصد در مجروحیــت، ۳۰ درصد در قتل،  ۶۰ درصد در چپاول گری، 
۷۰ درصد در اختطاف و ۶ درصد در ســایر جرایم کاهش پیدا کرده است. 
صالح افزوده که در عین حال تردد و گشت وگذار مجرمین در محالت کاملن 

مخفی و پنهانی شده است. 
او تاکید کرده: »اما در بخش تروریزم هنوز کاهش چشم گیر صورت نگرفته 

است. در یک ماه گذشته کابل شاهد دو حمله انتحاری

مقام ها تایید کردند، در نتیجه شلیک 14 فیر راکت شنبه اول قوس در شهر کابل پنج 
نفر جان باختند و 21 نفر دیگر زخمی شدند.

طارق آرین ســخنگوی وزارت امور داخله در توییتی نوشت، بامداد دیروز 14 فیر 
موشک از سوی »تروریستان« به شهر کابل پرتاب شد.

آرین اضافه کرد: »با تاسف این راکت ها در مناطق مسکونی در مربوطات حوزه دهم، 
برج برق چهار قلعه، کوچه طاهری، نعمت  پالزا، نزدیک پوهنتون سالم، چهار راهی 

گل سرخ حوزه چهارم، چهاراهی صدارت، پل باغ عمومی، 

خبر گزاری فرانس پرس روز جمعه ۳۰ عقرب گزارش داد که نکات اساسی 
اختالف ها که منجر به توقف مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه 

طالبان شده بود، حل شده و راه برای پیشبرد مذاکرات باز شده است.
مذاکرات بین االفغانی به تاریخ 22 سنبله به گونۀ رسمی در دوحه، پایتخت 
قطر آغاز شد، اما به دلیل اختالف نظر در مورد اصول مذاکرات، چارچوب 

اساسی بحث ها و تفاسیر مذهبی، دچار اختالف شد.
بــا این حال پس از روزهای بحث حاشــیه ای ، به نظر می رســد مذاکره 

کنندگان اکنون راه را برای گفتگوهای کامل صلح باز کرده اند.
یک رهبر بلند پایٔه طالبان مستقر در پاکستان که نخواست نامش فاش شود، 
به فرانس پرس گفته است که »پیشرفت های کافی« در زمینه صورت گرفته 

است.
این عضو طالبان گفته است: »ما نزدیک به )نشر( یک اعالمیه و آغاز رسمی 
گفتگو ها استیم. یک اعالمیه مشترک در ظرف چند روز نشر خواهد شد.«
دو منبع دیگر طالبان در پاکستان نیز تایید کرده اند که هر دو طرف مذاکره 
 توافق کرده 

ً
کننده روی دستورالعمل های اساسی برای آغاز گفتگوها رسما

اند.
در همیــن حال یک مقام نزدیک به مذاکره کنندگان دولت افغانســتان در 
دوحه نیــز از حل موارد اختالفی میان دو طرف به خبرگزاری فرانس پرس 

خبر داد.
 چند تن از اعضای تیم مذاکره کننده دولت 

ً
به گفتــٔه این مقام دولتی اخیرا

افغانستان برای رایزنی های نهایی به کابل بازگشته اند و انتظار می رود که 
محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی 

مصالحٔه ملی افغانستان این پیشرفت را اعالم کنند.

محمد حنیــف اتمر سرپرســت وزارت امور خارجــه، روز جمعه با موتیگی 
توشی میتسو وزیر خارجه جاپان از طریق تلیفون صحبت کرد.

در آغاز موتیگی اظهار داشت که جاپان روند صلح افغانستان را از نزدیک تعقیب 
و از آن حمایت می کند. وی افزود، ما از پیشــرفت های انجام شده خوشحالیم؛ 
اما کارهای بیشــتری در این روند باید صورت بگیرد، طالبان باید تعهدات خود را 
عملی نمایند و خشونت ها کاهش پیدا کند. آقای موتیگی از اشتراک فعال خود در 

کنفرانس ژنیو اطمینان داده عالوه کرد که تعهدات ما
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   مذاکرات صلح افغانستان 
به زودی آغاز می شود 

پیشرفت در گفتگوهای صلح میان هیئت دو طرف، امیدواری 

ها برای برگزاری روند مذاکــرات بین االفغانی را یکبار دیگر 

بیشتر ساخته است و مردم خسته از جنگ، این پیشرفت را به 

فال نیک گرفته و از آن اســتقبال می نمایند. به امید روزی که 

صلح پایدار، دایمی و عادالنه در کشور تحقق یابد.

پیـام مـا

صفحه 2

رئیس جمهور غنی: 

مهمترین ضرورت و اولویت ما صلح است و ما باید 
به پروسۀ صلح انرژی تازه ببخشیم



  یــک موتر بمب – یازده تــرور – -۳۱ حلقه ماین
 یــک بار انداخت راکت – ۵ بمب دســتی – ۳۵ بار 
حمله مسلحانه باالی پوسته های اطراف شهر – و ۸۷ 

بار قصد ترور در برابرکارمندان دولتی بوده است.«
معاون اول ریاســت جمهوری خاطرنشان کرده 
کــه در تطبیق میثاق امنیتی هنوز به نقطه ای ایده ال 

نرسیده است.
صالح از بازداشت یک تن مربوط به گروه طالبان 
در شهر کابل که تا کنون ۵ تن از کارمندان دولتی را 
ترور کرده خبر داده تاکید کرده که ارزیابی ها نشان 
می دهد ۷۰ درصد ترورها بین ساعت ۷ الی هشت 
صبح، ۲۰ درصد بین چهارو نیم الی شش شام و ۱۰ 

درصد در جریان روز رخ داده است.
او با نشر این ارزیابی از کارمندان دولتی خواسته 
که وقت حرکت ماحول و محله ای حرکت شان را در 

نظر داشته باشند و نیز شهروندان کابل درین ساعات 
مشخص اگر موارد مشــکوک را متوجه میشوند با 

نهادهای ذیربط دولت در تماس شوند.
صالــح تصریح کرده که چهار نفــر از کارمندان 
دولتــی را که طالبــان در »ســروبی« و »اوزبین« 
اختطاف کرده بودند توسط امنیت ملی از بند رها و 

اختطاف گران به پنجه قانون سپرده شدند.
امراللــه صالــح در خصوص پیشــرفت ها در 
تحقیقات پوهنتون کابل گفته است که خانه چهارمی 
که حمله کنندگان بر پوهنتون در اختیار داشتند نیز 

تثبیت و تالشی شده است.
او افزوده که از خانه چهارم نیز وســایل شکنجه، 
وسایل بمب سازی، مواد منجره و اسناد بدست آمده 

اما ساکنین آن فراری اند.
به گفته صالح این گروه در گذشــته دو نفر تاجر 

را نیز اختطاف کــرده و از نزد اولی ۹۰ هزار و از نزد 
دومی یک صد و سی هزار دالر امریکایی باج گرفته 
اند. متضررین شناســایی شــده اند و دعوت شده 
اند که دعوای حق العبد کنند. معاون اول ریاســت 
جمهوری در ادامه یاداشت اش نگاشته است: »سه 
نفر از محافظین اقای شاپور حسن زوی وکیل مردم 
لوگر در ولســی جرگه به جرم لت و کوب پولیس، 
نداشتن اســناد برای حمل اسلحه، حمل اسلحه با 
شماره مسلسل جعلی، فرار از پوسته پولیس و برهم 
زدن نظم عامه در حالیکه ده ملیون و یک صد هزار 
افغانی پول نقد در موتر با خود داشتند دستگیر و به 
څارنوالی سپرده شدند.« صالح تاکید کرده که امروز 
به نماینده با صالحیت لوی څانروالی در جلســه 
شش و نیم صبح هدایت داده شده که این افراد نباید 
زیر فشــار سیاسی و یا ضمانت رها شوند بلکه باید 

مدت حبس خود را سپری کنند.

جاده ســپین زر، نزدیک ارشیف ملی حوزه 
دوم، در مربوطات لیســه مریم و 500 فامیلی 

حوزه یازدهم اصابت نموده است«.

او تایید کرد که در این رویداد سه غیرنظامی 
جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شــدند، اما 
رسانه های افغانستان به نقل از وزارت صحت 

عامه گزارش دادند کــه در این رویداد پنج نفر 
جان باختند و 21 نفر دیگر زخم برداشتند.

هنوز مســئولیت این رویداد را کــدام فرد یا 
گروهی به عهده نگرفته است.

محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری اسالمی 
افغانســتان روز جمعه  در نشســت شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد که در خصوص پروسۀ صلح 
افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده بود، 

اشتراک و سخنرانی نمود.
در این نشســت، ابتــدا محمد حنیــف اتمر 
سرپرست وزارت امور خارجه صحبت کرده، گفت 
که نشست نخست در چوکات این فورمول در باره 
زنان و پروســۀ صلح بود و اکنون نیز روی پروســه 

صلح، بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
وی برای اعضای جدید شورای امنیت سازمان 
ملل متحد آرزوی موفقیت کرده، گفت که افغانستان 
روی حمایت شما حســاب می کند و شما نیز می 

توانید روی حمایت ما حساب کنید.
محمد حنیــف اتمر از حمایت همه جانبه ملل 
متحد برای تمدید ماموریت یوناما و حمایت های 
شورای امنیت این ســازمان از افغانستان، قدردانی 

کرد.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش ضمن 
ابراز امتنان از تدویر این نشست، گفت که نشست 
امروز در خصوص صلح افغانســتان، نمایانگر آن 
است که شــورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهد 

قوی برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات دارد.
وی افزود که امروز جامعه جهانی به توافق رسیده 
اســت که ما بــه اهداف مطلــوب خویش بخاطر 

رسیدن به یک  راه حل سیاسی، نایل شویم.
رئیس جمهــور قطعنامه های شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد را در قبال صلح افغانستان مهم 
خوانده، گفت که این سازمان تعهد همیشگی خود 
را بر استقالل، حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی 
افغانستان ابراز کرده و تاکید نموده که حقوق افغان 
ها توسط خودشان در پروسه های سیاسی در آینده 

تضمین گردد.
رئیس جمهور گفــت که تعهدات شــما برای 
حمایت از مردم افغانســتان بخاطر خاتمه دادن به 
جنگ، ادغام مجدد، صلــح و ثبات پایدار، احترام 
به حقوق بشــر و از همه مهمتر که افغانستان دوباره 

به پناهگاه امن تروریستان مبدل نگردد، مهم است.
رئیس جمهور غنی همچنان از حمایت جامعه 
بین المللی از افغانســتان مستقل، متحد، مقتدر و 
نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای مبارزه با تهدید 

مشترک تروریزم، یادآوری کرد.
وی افزود که افغانســتان در خط مقدم مبارزه با 
تروریزم جهانی قرار دارد، ما برای شکست تروریزم 
 مبارزه می کنیم و زمانی به صلح نایل می 

ً
مشــترکا

شویم که در کنار همدیگر قرار داشته باشیم.
رئیــس جمهــور غنــی از تالش هــای دولت 
افغانستان برای مبدل کردن صلح به گفتمان ملی به 
شمول برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم 
گیری لویه جرگه در خصوص رهایی ۴۰۰ زندانی 
طالبان یــادآوری نموده، گفت کــه حمایت های 
دوامدار شورای امنیت سازمان ملل متحد از پروسۀ 
صلح افغانستان می تواند ما را قادر سازد که به یک 

راه حل سیاسی دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با اشــاره بر اینکه برقراری صلح 
هزینه دارد، گفت که تیــم مذاکراتی ما در دوحه بر 
تعهدات خود در مذاکرات صلح پابند اســت. وی 
افزود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از تالش 
های ما در دو دهه گذشــته برای رهایی از جنگ به 
عنوان یک متحد و حامی خلل ناپذیر حمایت کرده 
است و از ادامه توجه، تالش ها و شفافیت و قطعنامه 
های پیوسته تان در این خصوص، سپاسگزاری می 

کنم. 
رئیس جمهور غنی گفت که جامعه بین المللی 
امروز به این نتیجه رســیده اســت که  افغانستان به 
یک راه حل سیاســی دست پیدا کند و کشور دارای 
حاکمیت، متحد و مردم ساالر باشد که در صلح با 
خود، منطقه و جهان بسر ببرد و دستآوردهای دو دهه 

گذشته را حفاظت و توسعه داده بتواند.
رئیس جمهور گفت که تداوم قطعنامه های تان 
نه تنها برای حقوق، ارزش ها و اهداف ما مهر تایید 
می گذارد، بلکه چوکاتی را مشخص می کند که تنها 
جمهوری اســالمی افغانستان دولت مشروع است 
و امارت اسالمی از ســوی ملل متحد به رسمیت 
شناخته نشده و این ســازمان احیای دوباره امارات 

اسالمی را حمایت نمی کند.
رئیس جمهــور گفت که ما از شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد می خواهیم که حمایت های 
خویش را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه 
دهد. وی افزود که مهمترین ضرورت و اولویت ما 
صلح اســت و ما باید به پروســۀ صلح انرژی تازه 
ببخشــیم زیرا در دوحه در وضعیت نامطلوب قرار 

دارد و شــما در این راســتا می توانید نقش عمده را 
بازی کنید.

رئیس جمهور غنی از پیشرفت های که در عرصه 
های مختلف در افغانستان صورت گرفته یادآوری 
کرده، گفت که ۹۸ در صد عملیات ها را نیروهای 
امنیتی و دفاعی ما مســتقالنه به پیش می برند، ۲۸ 
در صد کرسی های پارلمان را زنان افغان در اختیار 
دارند که باالتر از فیصــدی زنان در پارلمان امریکا 
است، ۵۳ در صد از کارهای صنعتی از سوی زنان 
به پیش برده می شود، ۳۷ در صد شاگردان مکتب 
را طبقه نسوان تشکیل میدهند، فیصدی سواد زنان 
در بیست سال گذشته دو برابر شده است و در کابینه 
آنان منحیث وزرا و معینان فعالیت دارند و تعداد شان 
در صفوف اردوی ملی و پولیس ملی همه روزه بیشتر 
می گردد. وی افزود که با وصف این پیشــرفت ها 

تهدیدها هنوز پابرجاست و خشونت ها ادامه دارد.
رئیس جمهور تاکید کرد کــه اولویت عمدۀ ما 
صلح است و از شــورای امنیت ملل متحد تقاضا 
نمود که یکبار خواســت خویش را برای یک آتش 
بس در افغانستان ابراز کند، تا  شرایط برای آمادگی 
بهتر در راستای مبارزه موثر با موج دوم ویروس کرونا 

فراهم گردد.
رئیــس جمهور غنــی تصریح کــرد که تطبیق 
تعزیــرات منحیث یک ابــزار بــرای موفقیت در 
مذاکرات با طالبان مهم اســت و این تعزیرات تنها 
زمانی می تواند موثر واقع شــود کــه هر تغییر در 
میکانیزیم جاری صلح مبتنی بر پیشرفت ملموس 

در پروسه صلح باشد.
وی گفت که شــورای امنیت ملــل متحد باید 
تروریزم را منحیث یک ایکوسیستم بپذیرد، نه یک 
سلسلۀ ســازمان های منزوی و ما در راستای مبارزه 
با تروریزم به یک اســتراتیژی نیاز داریم که شورای 

امنیت ملل متحد از آن حمایت کند.
رئیس جمهور محمد اشــرف غنــی در اخیر 
سخنانش با اشاره به کنفرانس قریب الوقوع جینوا 
در مورد افغانستان و نتایج آن که بر آینده انکشاف 
کشور و خوداتکایی آن موثر خواهد بود، گفت که 
حکومت حسابدهی را تسریع می بخشد و روابط 
خویش را با جامعه بین المللی بر اساس اولویت 
های مشترک به شــمول تقویت حقوق بشر، ادامه 

میدهد. 

عمران خان صدر اعظم پاکســتان روز پنجشنبه گذشته در رأس یک هیئت 

عالی رتبه دولتی بنابر دعوت رئیس جمهور غنی، وارد کابل شــد، عالوه بر 

دیدار های دو جانبه و چند جانبه با مقام ها در حکومت افغانســتان و تبادل 

دیدگاه پیرامون گسترش همکاری های دوجانبه در عرصه های مختلف، در 

کید  یک نشســت خبری مشترک نیز با رئیس جمهور غنی حضور یافت و تأ

نمود که مردم افغانســتان از چهار دهه بدینســو، رنج های زیادی را متقبل 

شــده اند و این کشور به صلح نیاز دارد و پاکستان عالقه مند است که نقش 

خویش را در این زمینه ایفا کند و من می خواهم اطمینان دهم که پاکســتان 

آنچه در توان دارد در راستای کاهش خشونت ها کمک خواهد کرد. 

رئیس جمهور غنی نیز در این نشست خبری ضمن خوش آمدید، گفت که 

شــما با پیام های زیادی آمده اید، اما مهمترین پیام این اســت که توسل به 

خشونت پاسخ درست نیســت، بلکه یک توافق سیاسی جامع برای صلح 

پایدار در چوکات ارزش های قانون اساســی ما، راه برای آینده است، رئیس 

جمهور غنی خاطر نشان ســاخت که صلح خواست تمام مردم افغانستان 

اســت و باید همه بدانیم، توسل به سیاست سازنده و جامع راه را برای آینده 

می کشاید. 

عمــران خان صدراعظم پاکســتان در حالی به کابل ســفر می نماید که از 

مذاکرات صلح افغانســتان بیش از دو ماه مــی گذرد و در این مدت هیئت 

های مذاکره کننده دو طرف نتوانسته اند، کار شیوه مذاکرات را نهایی سازند 

که این بن بست پای بسیار از سیاست مداران و مقام های داخلی و خارجی 

را به دوحه کشــاند، اما با آمــدن عمران خان به کابل و وعده ســپردن وی 

برای تحقق صلح و کاهش خشــونت ها، بر بنیاد گزارش ها، پیشرفت روی 

چگونگی مذاکرات صلح ویا کار شــیوه مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده 

دولت افغانســتان و طالبان در دوحه صورت گرفت که این خود می رساند 

که پاکستان بازی کن اصلی در میدان جنگ و صلح افغانستان است. 

هرچند گفته می شــود به خاطر حل اختالف ها میــان هیئت های مذاکره 

کننده، قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات، نقش اساسی داشته است، اما 

با وجود فاصله زمان یی که میان سفر عمران خان و پیشرفت برسر چگونگی 

مذاکرات صلح رخ داده، باز هم این مســئله را برجســته می سازد که رابطه 

میان طالبان و پاکستان وجود دارد. 

کابل، دیروز بعد از برگشــت عمران خان صدراعظم پاکستان به آن کشور، 

شاهد اصابت چندین راکت بود که عالوه بر تلفات انسانی، خسارات مالی 

را نیز در پی داشت.

هرچند حمالت روز شنبه به شــهر کابل پرسش های زیادی را در اذهان 

عامه مطرح کرد که آیا آنچه که خواســت پاکستان در سفر عمران خان به 

کابــل بود بر آورده نشــد؟ و یا اینکه گروه هایی هســتند که نمی خواهند 

روابط دو کشور همســایه و همکاری منطقوی تقویت گردد و صلحی که 

خواســت بر حق مردم افغانستان است تأمین نگردد و هزاران پرسش دیگر 

 گذشــت زمان به آن پاســخ خواهد داد، مگر موضوعی که قابل 
ً
که یقینا

بحث اســت این است که عمران خان چندی پیش از حکومت پسا صلح 

در افغانســتان ســخن زده بود، اما رئیس جمهور غنی در نشست خبری 

مشترک با این مقام پاکستانی به صراحت اعالم کرد که یک توافق سیاسی 

جامع برای صلح پایدار در چوکات ارزش های قانون اساسی افغانستان، 

راه برای آینده اســت به این معنا که هرتوافق سیاســی با طالبان می تواند 

برمبنای قانون اساســی که وثیقه ملی مردم افغانســتان اســت، صورت 

بگیرد، نه اینکه به باور شــماری از کشور ها ایجاد حکومت پس از صلح 

تغییر در نظام را در پی داشته باشد. 

روی این اســاس دولت افغانســتان باید در رابطه به صلح، محتاطانه گام 

بردارد، زیرا با گذشــت زمان هویت جنگ افروزان و آنانیکه در پی اهداف 

ســتراتیژیک خود هســتند و از جنگ افغانســتان ســود می برند به مردم 

افغانستان و جامعه جهانی افشا می گردد. 

سال l 92 شمارۀ 197- شمارۀ مسلسل 24487

رئیس جمهور غنی: 

مهمترین ضرورت و اولویت ما صلح است و ما باید 
به پروسۀ صلح انرژی تازه ببخشیم

توسل به خشونت 
پاسخ درست نیست 
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حلقه های سیاســت خارجی افغانســتان 
در پنج حلقه کشــورهای همسایه، کشور 
های اسالمی، کشور های غربی، آسیایی 
و ســازمانهای بین المللی تقسیم گردیده 
اســت در این بین هر چند رئیس جمهور 
در راس هرم سیاست خارجی قرار دارد و 
وزیر امورخارجه مجری سیاست خارجی 
دولت است، اما محدودیت های فصلی و 
تغییرات در شــیوه های رسیدن به اهداف، 
مانــع اجــرا و بکارگیری اصول توســط 
وزارت خارجه می شود، سیاست خارجی 
افغانستان منبعث از سیاست داخلی است 
و مهمترین اصل سیاســت داخلی ایجاد 
ثبات و امنیت و همچنین توسعه اقتصادی 
می باشــد، بــر می تابــد کــه حکومت 
افغانستان برای تحقق این اهداف توجه به 
تقویت روابط با همسایگان را در اولویت 
برنامه های خود داشــته باشــد، در زمینه 
امنیتی، سیاســتگذاران کشــور مهمترین 
تهدیدهای امنیتی را از سوی پاکستان می 
داننــد و از این رو الزم اســت که نزدیکی 
پاکســتان مهمترین  با  رابطه  و گســترش 
اولویــت سیاســت خارجی افغانســتان 
باشد، برای توسعه اقتصادی نیز همکاری 
بــا چین،ایــران، ازبکســتان و ترکیه برای 
افغانســتان مهم می باشد؛ لذا در مجموع 
اولین اولویت سیاست خارجی افغانستان 
را می توانیم تقویت مناســبات دوســتانه 
با همســایگان نزدیک کــه در فوق تذکر 
یافت و همســایگان دورتر مانند روســیه 
و هنــد بدانیم، در عین حال دســتیابی به 
صلــح و امنیت منطقه ای بدون اســتفاده 
از نفــوذ امریکا و ناتو نیز مشــکل به نظر 
می رســد؛ لذا پیوند مستحکم با امریکا و 
کشورهای اروپایی از ضروریات سیاست 
خارجی کشور می باشد، در شرایط کنونی 
ما نیازمند پیوند عمیــق با امریکا و غرب 
ثقل  به عنوان  هستیم، کشورهای اسالمی 
اشــتراکات فرهنگی – دینی با افغانســتان 

از دیگــر ضرورت های روابــط خارجی 
افغانســتان  می باشــد که در این ارتباط، 
همواره پیونــد محکمی با جهان اســالم 
داشــته و از این رهگذر توســعه روابط با 
سازمان همکاری های اسالمی و عربستان 
سعودی در ســطوح دوجانبه و چندجانبه 

مهم به نظر می رسد.
به نظر می رســد کابل عالقمند باشــد تا 
گســتره مذاکرات چهارجانبــه را تبدیل به 
مذاکرات شــش جانبه کند، که به نحوی 
ایران و روســیه را نیز گرم تر از قبل در این 
مذاکــرات وارد کنــد، دولت افغانســتان 
کماکان به این باور رســیده است که شاید 
بــا ورود بعضی کشــورهای همســایه و 
قدرت های شرق بتواند به امنیت افغانستان 
کمک کند؛ اما تا کنون بنا به پیچیدگی های 
سیاســت صلح، قاطعانه از آنان خواستار 
کمک و همکاری نشــده اســت، در این 
میــان، نقش روس در مناســبات جنگ و 

صلح افغانستان حایز اهمیت است.
با توجه به نقش برجســته روسیه در امور 
جنگ و صلــح افغانســتان، الزم به نظر 
افغانســتان جهت  دولــت  که  می رســد 
دســتیابی به صلح، جهت کشتی صلح را 
به ســوی آنان نیز لنگر بیاندازد، امریکا و 
روسیه به عنوان دو قدرت برجسته جهانی 
در رقابت تنگاتنگ باهم قرار دارند، در این 
میان، دولت افغانستان تعادل روابط اش را 
با هر دو جهت برقرار سازد، روابط منطقی 
که اقتضائات و نیازهای امروز کشور را بر 
آورده ســازد از ضروریات محتوم سیاست 
خارجی افغانســتان می باشــد، تجربه دو 
دهه جنگ ثابت ساخته است که بدون در 
نظرداشت کشورهای همســایه و منطقه، 
صلح قابل تحقق نیست؛ چنانچه در طول 
حضــور دو دهه ی ایاالت متحده و ناتو ما 
نتوانســتیم به صلح دست یابیم، علت آن 
نیز در عدم همکاری صادقانه کشــورهای 
منطقه به خصوص همســایگان افغانستان 

نهفته بــود، اکنون که دریچــه ی صلح به 
صورت نیم بند گشــوده شــده است، بر 
می تابــد که نقــش موثر روســیه در امور 
صلــح محراق توجه سیاســتگزاران افغان 
با کشورهای  برقراری روابط حسنه  باشد، 
همســایه و منطقه، همینطور با کشورهای 
غربــی و امریکا به معنی دشــمنی و طرد 
دیگری نیســت، بلکه ایجاد روابط با آنان 

از ضروریات اساسی افغانستان می باشد.
ناتو و اتحادیه اروپا در سیاست خارجی 

افغانستان
نگاه دولت فعلی افغانســتان به ناتو را نیز 
باید در چارچوب اهــداف امنیتی دید، به 
همین دلیل رئیس جمهور غنی در نشست 
ســران ناتو از حضور آنان در افغانستان تا 
سال 2024 حمایت کرد و گفت: حضور 
ناتو به مــا توانایی می دهد کــه طالبان را 
برای پیوستن به یک روند سیاسی متقاعد 
کــرده و برای خــود کفایی تــالش کنیم؛ 
لذا افغانســتان خود را نیازمند به حضور 
 اتحادیه اروپــا می داند، این 

ً
ناتــو و طبعا

مناسبات مدتهاســت که تعمیق شده و به 
همکاری بر اســاس منافــع و ارزش های 
مشــترک تبدیل شده است، رئیس جمهور 
غنــی ادامه حضور ناتو در کشــور را یک 
اقدام مفید برای متقاعــد کردن طالبان به 
پیوســتن به روند صلح می داند در حالی 
 به لزوم خروج نیروهای 

ً
که طالبــان مکررا

خارجی از افغانستان به عنوان پیش شرط 
کید می نمایند،  ورود به مذاکرات صلح تأ
به نظر می رسد که با توجه به واقعیت های 
پیچیده  کنونی، حضور ناتو در افغانســتان 
با تغییر ماهیت و شــیوه در قبــال طالبان 
ضرورت اســت، افغانســتان به تنهایی و 
بدون کمک مالی جامعــه جهانی از توان 
مبارزه با شبکه های چند ملیتی گروه های 
تروریستی بر نخواهد آمد، اگر کمک مالی 
کشورهای همکار، به صورت مستمر ادامه 

داشته باشد، 

پنتاگون اعالم کرده است که بربنیاد دســتور دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

ایاالت متحده امریکا، شمار نیروهای این کشور در افغانستان تا 2500تن 

کاهش خواهد یافت.

دستور خروج زودهنگام نیروهای امریکایی در شرایطی که هنوز افغانستان 

بــا تهدیدات جدی تروریزم مواجه اســت و نیاز بــه حمایت های جامعه 

جهانی و متحدانش در امر مبارزه بــا تروریزم دارد، واکنش هایی را در پی 

داشته اســت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه شنبه هشدار داد 

که بیرون شــدن شــتاب زده از افغانستان بهای ســنگینی خواهد داشت و 

افغانستان بار دیگر به محلی برای تروریستان بین المللی برای برنامه ریزی 

و سازماندهی حمالت به کشور ما مبدل خواهد شد.

او افــزود که گروه داعش بار دیگر در این کشــور جان خواهد گرفت که در 

سوریه و عراق شکست خورده است.

کید بر ادامه حمایت از افغانستان می افزاید که متحدان ناتو از روند  وی با تأ

صلح در افغانســتان حمایت می کنند به عنوان بخشــی از این روند ما در 

حال حاضر به گونه قابل توجهی حضور خود را تنظیم کرده ایم. استولتنبرگ 

اطمینان داده می گوید. اکنون ما حدود 12 هزار نیرو در افغانســتان داریم 

و بیشــتر از نیمــی از این نیروها غیــر امریکایی انــد در صورتیکه امریکا 

افغانســتان را ترک کند ناتو به مدیریت آموزشی، مشــوره دهی و کمک به 

نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 ادامه خواهد داد.

در همین حال اسدالله خالد وزیر دفاع ملی افغانستان در واکنش به خروج 

زود هنگام نیروهای امریکایی از افغانستان می گوید:

فکر نمی کنم که همه قوت های خارجی از افغانســتان بیرون شوند ممکن 

شــمار شــان کم و یا زیاد شــود، ولی با آنهم قوت هــای امنیتی و دفاعی 

افغانستان توانایی دفاع از کشور را دارند.

کید به اتخاذ تدابیر  جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی نیز با تأ

رهبــری و مدیریت دقیق نیروهای امنیتی و دفاعــی در امر دفاع از خاک و 

کشور می گوید:

هرچند با درنظرداشــت این نکته که در 20 ســال اخیر اتکای بیشتر ما از 

نظر نظامــی و از نگاه تخنیکی و تجهیزاتی وابســته به کشــورهای کمک 

کننده جهانی بــود، از نظر تعلیم و تربیه نیز نیروهای ما همچنان وابســته 

بوده بناًء خروج شــتاب زده نیروهای امریکایی خالیی را به وجود می آورد 

که در بخش فعالیت های  محاربوی متصور اســت. در صورتی که تدابیر 

مشــخص اتخاذ شــود و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مصمم و 

 که خروج آنان 
ً
قاطع نیروهای دفاعی را به وجود احسن رهبری نمایند. یقینا

تأثیر کمتر خواهد داشت، زیرا در دنیا با رهبری دقیق و مدیریت قاطع قوت 

های کوچک توانسته اند حتا قدرت های بزرگ نظامی را شکست بدهند.

قوت های امریکایی مســأله قابل بحث دیگــر ضعف موجود در اکماالت 

قوت های امنیتی و دفاعی از نگاه تخنیک و تجهیزات پیشرفته است برعالوه 

 ضعف هایی وجود داشــت در موجودیت 
ً
در رهبــری قوت ها نیز بعضــا

 ما شــاهد گســترش ناامنی ها در کشــور 
ً
ناتو و قوت های امریکایی بعضا

بودیــم حاالن که در جنگ باید مورال قوی و رهبری قوی موجود باشــد در 

موجودیت این مشکالت باید همه تالش ها به اتحاد، هماهنگی و انسجام 

 پرهیز گردد. 
ً
نهادها صورت گیرد و از تقســیمات گروهی و ســمتی جــدا

خوشــبختانه جوانان ما با روحیه قوی در امر دفاع از خاک و کشــور سینه 

ســپر کرده اند باید تدابیر ما طوری باشــد که هم امنیت را تأمین کنیم هم 

بــه مردم روحیه دهیم و هم نیروهای خود را رهبری و مدیریت کنیم بناًء در 

یک چنین وضعیت خروج نیروهای امریکایی هیچ تأثیری به امنیت و ثبات 

کشور ما نخواهد داشت.
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لزوم توازن در سیاست خارجی افغانستان 
به هدف دستیابی به صلح

حامده صدیقی

سجادی

جنرال عتیق اهلل امرخیل:

تالش ها به اتحاد، هماهنگی 
و انسجام نهادهای امنیتی 

صورت گیرد



در نخست نورالله تره کی معاون سخنگوی 

وزارت صحت عامــه در رابطه به اعراض 

ســوراخ قلب تدابیر و اقدامــات وزارت 

صحت عامــه در جهت تــداوی و مهار 

این مرض در کشور معلومات ارائه نموده 

گفت: در جهان ســاالنه حــدود 17 میلیون 

انســان به مرض قلب مبتال مــی گردند که از 

جمله 14 درصد آن را تنها مشــکل ســوراخ 

قلب تشکیل می دهد که متأسفانه یک تعداد 

هموطنان ما نیز بنابــر عوامل مختلف به این 

مرض دچار هستند.

 
ً
باید گفت که در هر سال در افغانستان حدودا

صدهزار تن به این مرض مبتال می شــوند که 

 30 درصد آنها به کمک ســره میاشت 
ً
تقریبا

 به خــارج از کشــور جهت تداوی فرســتاده 

می شوند به خاطر این که افغانستان از لحاظ 

امکانات تداوی قلــب و نظر به نبود امکانات 

اقتصادی و تخنیکی مشــکالت خود را دارد 

از ســوی هم به خاطر فقر حاکم به سرنوشت 

مــردم ما یک تعــداد از این مریضــان قبل از 

اینکه تداوی شــوند دچار مشــکالت زیادی 

می باشــند، اما وزارت صحت عامه به منظور 

جلوگیری از مشــکالت بیشــتر ناشی از این 

مــرض در هر ســال حدود 200 تــن از این 

بیماران را به کشور ترکیه جهت تداوی معرفی 

می کند.

 موصوف عاملــی راکه ســبب این مرض 

می شــود گفت: این مــرض چندین عوامل 

دارد یکــی از آن هنــگام  والدت و بــه اثــر 

فشــاری که باالی طفل وارد می شــود ممکن 

باعث این علل شــود عوامل دیگر و عمده آن 

فقــر اقتصادی و فرهنگی کــه اکثریت مادران 

غذای کافی به خصــوص در جریان بارداری 

و بعــد آن دریافت نمی کنند بــه همین گونه 

 بعضی مشــکالت روانــی، اجتماعــی و...

 می تواند سبب به وجود آمدن این مرض گردد.

نوراللــه تره کــی در رابطه بــه اینکه اولین 

عملیــات ســوراخ قلب که در شــفاخانه 

صحت طفل بــه موفقیت انجامید وزارت 

صحت عامه به منظور تشــویق و حمایت 

این بخش در آینده چــه تدابیر و امکانات 

را در این خصوص روی دست دارد گفت: 

 هم شفاخانه صدری ابن سینا در این راستا 
ً
قبال

فعالیت داشــت، اما در بخش جراحی کدام 

واردی وجود نداشت، به همین دلیل مریضان 

ما به خاطر تداوی به هند، ترکیه، پاکســتان و 

دیگر کشور ها مراجعه می کردند خوشبختانه 

برای اولیــن بار وزارت صحت عامه کشــور 

توانست در شفاخانه اندراگاندی صحت طفل 

یک وارد جراحی قلب را افتتاح نماید که یک 

طفل دونیم ساله که از والیت فاریاب مشکل 

سوراخ قلب داشــت به این شفاخانه مراجعه 

کرده بود به شکل موفقانه عملیات آن به پایان 

رســید این نوید خوش برای تمــام مردم ما و 

 مریضان 
ً
جامعه طبی کشور اســت، زیرا قبال

سوراخ قلب به بســیار هزینه گزاف به خارج 

انتقال داده می شدند. اما امروز جای مسرت 

اســت که به فضــل مرحمــت خداوند)ج( 

داکتران متخصص ما از این به بعد در خدمت 

هموطنان شــان قرار خواهند داشــت و دیگر 

مریضان ســوراخ قلب نیاز رفتــن به بیرون از 

کشور را پیدا نخواهند کرد.

 در همیــن حــال رنځــور مــل دوکتــور 

جراح  متخصــص  مومنــد  گل  عجــب 

قلــب موظف در شــفاخانه صحت طفل 

اندراگانــدی که اجرا کننــده دو عملیات 

در بخش ســوراخ قلــب بــوده و آنرا به 

موفقیت انجام داده اســت در مورد چنین 

بوده  وزارت صحت عامــه مصمم  گفــت: 

است تا شــفاخانه صحت طفل اندراگاندی 

را در همــه بخش ها بــه خصوص در بخش 

جراحی قلــب اطفال به زودی و با ایجاد یک 

وارد یــا دیپارتمنت جداگانــه بعد از احداث 

این سرویس همه عملیات های که مربوط به 

جراح قلب باز و بســته است فعالیت نماید. 

وزارت صحت عامه همیشــه در این راســتا 

در بخــش های مختلف مــا را کمک و یاری 

کرده اســت و در صدد آن است تا به پرسونل 

و مریضان این شــفاخانه سهولت های بیشتر 

را فراهــم نماید، زیرا وزیــر صحت عامه در 

این مورد و عده ســپرده است تا خواست ها و 

امکاناتی کــه ما بر آن نیاز داریم و آن در توان 

وزارت صحت نیســت آنرا بــه حضور رئیس 

جمهور رســانیده، در مقابل رئیس جمهور به 

وزیر صحت عامه وعده سپرده  تا تمام بخش 

های ما را بــه خصوص بخش جــراح قلب 

 
ً
شــفاخانه صحت طفل اندراگاندی را کامال

مورد حمایــت قرار دهد و تعهد ســپرده اند 

که در تحقق نیازمنــدی های آن اقدام عملی 

صورت خواهد گرفت.

مؤثریت فراهم آوری این امکانات در آن است 

تا ما به نیازمندانی که حدود هزاران تن منتظر 

جراحی قلب هستند و همچنان ساالنه تعداد 

زیاد اطفال نوزاد که مصاب به امراض والدی 

قلب اند ما در قســمت تداوی شان اقدام می 

کنیــم و آنعده مریضان که بــه تداوی عادی و 

مراقبتی نیاز دارند به آن ها رســیدگی می شود 

و مریضانــی که نیاز به جراحــی دارند به آنها 

کمک خواهد شد.

موصوف در رابطه به اجــرای عملیاتی که 

خودش در آن حضور داشــت گفت: این 

اولین عملیــات بوده که در ســکتور صحت 

عامه دولتی آن هم در شــفاخانه صحت طفل 

اندراگاندی انجام شــد، عملیــات کننده آن 

خودم، دو تن اسیســتانت و دوتــن دیگر که 

تحصیالت بیشــتر در خارج از کشور داشتند 

و بــا ما همــکاری کردنــد وهمچنان بخش 

ریکوری، انستیزی و بخش ICU در قسمت 

مراقبت مریضــان با ما همکاری نموده اند که 

در نتیجه تا اکنون به تعداد ســه مریض تحت 

عملیات قــرار گرفت که حالــت مریضان ما 

خوشبختانه بهتر و قناعت بخش بوده است.

مریض اولی را که عملیات شــده بود با کسب 

بهبودی و نتایج بهتر ضمن توصیه مرخص و به 

خانه خود برگشت. 

وی در رابطه به پرسشــی که قــرار آمار و 

ارقامی که از طــرف وزارت صحت عامه 

به نشر رسیده است تعداد واقعات سوراخ 

قلب از مرز صد هزار تن گذشته و در حال 

افزایش اســت، علت درچه است و برای 

حــل آن چه کار هایی بایــد صورت گیرد 

گفت: 

باید گفــت یکی از دالیل افزایش این مریضان 

نبود مرکز درمان که بتوانــد مریضان را تحت 

معالجه قــرار دهد، مــی باشــد. مریضان با 

امکانات اندک به خارج از کشــور فرستاده می 

شــد حتا مراکز خوبی وجود نداشت تا تداوی 

واقعــات غیر اختالطی و ســاده در آن صورت 

گیرد بــه همین دلیل تراکم این واقعات بیشــتر 

گردید. بناًء ارقامــی که در این خصوص وجود 

دارد برای کاهش آن هر قدر کار ضربتی صورت 

هم بگیرد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست زیرا 

 روز مره 20 الی 30 درصد تولداتی که صورت

 مــی گیرد بــا امــراض قلبی تولد می شــوند 

 آنرا بــه نام ســوراخ قلب
ً
 که مــردم معمــوال

 می شناسند. از لحاظ طبی نیاز 

یضان مصاب  افغانستان از جمله کشور هایی است که بنابر فقر اقتصادی و نبود امکانات و تجهیزات الزم در جهت تشخیص و تداوی مر
به سوراخ قلب آسیب پذیر بوده از همین رو این مرض ساالنه از هموطنان ما به خصوص اطفال قربانی می گیرد.

اما خوشبختانه در این اواخر وزارت صحت عامه به ویژه شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی طی یک اقدام بی پیشینه توانست عملیات 
سوراخ قلب را باالی یک طفل مصاب به این مرض به موفقیت انجام و نتیجه عالی به دست آورد.

در رابطه به موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با نورالله تره کی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه و رنځورمل دکتور 
عجب گل مومند متخصص جراح قلب اطفال موظف در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی انجام داده است که نشر می گردد.

در کشــور ما افغانســتان، در کنار مردان زنان نیز به شــغل 
تجارتی و بازرگانی پرداخته و روی پای خود ایســتاده اند.

بیشتر زنان از روستاها با خرید و فروش ابتدایی محصوالت 
حیوانی و یــا زراعتی کار بازرگانی را آغــاز کرده امروزه با 

تجارت کالن سر و کار دارند.
همچنان بعضی از آنها ســرمایه ی کوچک شــان را به شهر 
ها انتقال داده و آن را وســعت بخشــیده و از جمله ی زنان 

اند. ثروت مند کشور گردیده 
شکیبا هرچند از نعمت سواد برخوردار نیست ولی بازرگان 
ید که کار تجارت را از فروش محصوالت  اســت، او میگو
حیوانی خود مانند قروت، مســکه، شیر و ... شروع کرده و 
آن را وســعت داده حاال از جمله زنان سرمایه دار محسوب 
ید که فرزندان و همســرش در روســتا  می شــود، او میگو
مشــغول مالــداری و زراعــت اند و خــود او محصوالت 
زراعتی و حیوانی را در هماهنگی با شــرکت لبنیات فروشی 

فروشد. می 
هم مانند شــکیبا خیلی خانم ها است که مصروف زراعت 
و باغداری بوده و از این مدرک ســرمایه  به دست آورده اند 
یند به ســادگی می توانند به کار شــان  زنــان بازرگان میگو

دهند. ادامه 
اکثــر این بانــوان از دولــت و وزارت خانه هــای مربوط به 
بازرگانــی و اقتصاد می خواهند که مــکان بازرگانی آنان را 
افزایــش دهند تنها یک ارگان مختــص به زنان در اتاق های 
تجارت بسنده نیســت بلکه چندین آدرس برای زنان تاجر 
بســازند، که بتوانند کار شــان را رشــد دهنــد و همچنان 
برنامه های آموزشی را به صورت بهتر و خوب تر پیش ببرند.
بی کار شان را  زنان بازرگان در کنار مردان تاجر به بسیار خو
مدیریــت می کننــد بعضی از آنان در بــازار های خارجی 
راه یافتــه و از فــروش قالیــن، لباس هــای خامک دوزی، 
 صنایع دســتی، محصوالت حیوانی و نباتی مفاد به دســت

 می آورند.
 قابل یاد آوری اســت هم اکنون به تعــداد ۱۰۰ زن در بخش 

خیاطی و گلدوزی در شهر هرات در حال آموزش و کار اند.
دفتر والیتی برنامه ملی میثاق شــهروندی هرات تالش دارد 
تا زمینه های شغلی مناســبی را برای زنان بوجود آورند، تا 
زنان متشــبث بتوانند در بازار های تجارتی و تولیدی شــهر 
هــرات راه یافته و عالوه بر کمک به خانواده های شــان، از 

برسند. به خود کفایی  اقتصادی  لحاظ 
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عارفه عنابی



در سلسله بازسازی و نوسازی که جهت حل مشکالت همشهریان کابل راه 
انــدازی گردیده و هنوز هم ادامه دارد، یکی هم ایجاد و احداث رده های زیر 
 نتیجه خوب هم داده و برای 

ً
زمینی در مناطق پر ازدحام کشــور است که اکثرا

عبور و مررو آرام مردم غنیمت شــده است  در پهلوی این، ساخت پل های 
هوایی نیز به نوبه خود در نظم شهری تأثیرات قابل مالحظه خود را دارد و در 
مجموع پروسه خوبی است، اما اگر وارد دایره جزئیات شویم، دیده می شود 
کــه تعدادی از این پل های هوایــی و راه های زیر زمینی در مناطقی احداث 
 نیم فیصد هم مفید نبوده و کسی هم از آن استفاده نمی کند. 

ً
گردیده که اصال

 در آنجا ها هیچ گونه ضرورتی محسوس نیست.
ً
چون اصال

بنــاًء مصارف بی جا صورت گرفته که هیچ منفعتی برای مردم ندارد بر عالوه 
آن پیاده روها را هم برای گشــت و گذار تنگ ساخته و مشکالت جدیدی را 

به میان آورده است.
به صورت مشــخص بگوییم که بین چهارراهی پنجصد فامیلی حصه سوم 
خیرخانه و چهارراهی پروژه جدید البته در میان فاصله ســه صد متری در دو 
محلی راه زیر زمینی احداث گردیده که نمی دانم چقدر پول هزینه برداشته، 
اما از اول تا حال هیچ کس هم از آن استفاده نکرده چون در این دو محل هیچ 
 ضرورتی نبود تا بدون هیچ گونه ضرورتی 

ً
گونه ازدحام مردم نیســت و اصال

چنین پروژه های هزینه بردار راه اندازی شود.
نمی دانیم مســئولین امور روی کدام اولویت ها، ضرورت ها و مصلحت ها 
این قدر سرمایه را بی جا مصرف نموده و چه کسی برای آنها مشوره داده تا در 

این محل ها راه زیر زمینی ایجاد کنند؟
از ســاخت زیر زمینی این دو محل تا حال چند سال می گذرد و هیچ کس و 
هیچ مسئولی هم نپرســید که این دو تا زیر زمینی بر اساس کدام پالن و چه 

ضرورت ایجاد گردیده است.
در روزهای اول شــاید یگان کسی برای دیدن آن ســر زده باشد، ولی بعدها 
 عاطل بوده است و بعد از گذشت یک زمان، دکانداران و کراچی داران 

ً
کامال

محل به حیث تشــناب از این زیر زمینی ها اســتفاده می کردند و هکذا هم 
محل بود و باش جوانان معتاد و اوباشان و بچه های ولگرد قرار گرفت و بوی 
بد آن محیط را بدبو ساخت و دزدان و معتادین در این دو محل امنیت منطقه را 
به مخاطره انداخته طوری که در روز روشن هم دزدی و چپاول اموال و موبایل 
مــردم و ... صورت می گرفت که باالخره مردم محل از این حالت به ســتوه 
آمدند و قرار به آن شد تا این زیر زمینی ها را هر دو طرف توسط خشت مسدود 
ساخته که از این بابت کمی آرام شوند، اما از آنجایی که معتادین مواد مخدر 
این محل را برای شب گذرانی مصون از برف و باران دیده، حاضر نشدند این 
محل را ترک کنند و برای استراحت از باالی دیوارهای خشت می پرند و داخل 
زیر زمینی می شوند و از طرف روز هم برای یگان دزدی موبایل و... در دهن 

زیر زمینی گردهم می آیند و نشه خود را می کنند.
حاال که چنین محالت به عوض خدمت به مردم تأمین نظم و دسپلین شهری 
به پناه گاه های دزدان، معتادان، اوباشــان و ولگردان تبدیل شده و هر لحظه 
امکان بروزگاه حوادث خطرناک گردیده، باری هم شاروالی کابل و یا وزارت 
شهرسازی و مسکن به این فکر کرده اند که انتخاب این محالت غیر ضروری 
بــرای احداث راه های زیر زمینی از طرف کــدام اداره و کدام انجنیر یا کدام 
کمیســیون روی چه ملحوظــات صورت گرفته و چرا باید در کشــور فقیر و 
 بیچاره پول هایی که از ســوی جامعه جهانی به شــکل خیرات می آید به این

 بی مسئولیتی مصرف گردد؟
جا دارد که مسئولین امور، در مورد این پروژه های غیر ضروری و انتخاب 
این مکان های نا مناسب برای احداث زیر زمینی ها که هیچ فایده عملی 
برای مــردم ندارند، از تمام مامورین مســلکی خویــش  تحقیق نمایند، 
 
ً
 زیــرا این پروژه های غیر ضروری و غیر مفید نشــان مــی دهد که حتما

دســت بردها و حیف و میل های پول و امکانات دیگر نیز صورت گرفته 
اســت که ایجاب می کند به صورت جدی بررسی گردد، زیرا همین حاال 
ما در نقاط متعدد شهر، مکان های خیلی پر ازدحام داریم که می بایست 
عوض این زیــر زمینی های غیر ضروری در آن مــکان ها این زیرزمینی 
 ها احداث می گردید که متأســفانه حکومت نســبت نبــود بودجه الزم

 نمی تواند اقدام نماید.

مقدمه
بهترین  و  کتاب خداوند »ج«  بهترین سخن، 
و  است.  محمد)ص(  حضرت  سنت  روش، 
بدترین کارها، امور نوساخته )در دین( است. 
و هر امر نو ساخته ای )در دین(، بدعت و هر 
بدعتی گمراهی است و هر نوع گمراهی به آتش 
مسلمان  دانشمندان  می گردد.  منتهی  دوزخ 
بدعت  بزرگ  خطر  به  اسالم  آغاز  همان   از 
پی برده و کتاب های ارزشمندی را در این زمینه 
به رشته ی تحریر در آورده اند که تنها کسانی به 
ارزش آنها پی می برند که در آنها غور کرده و 
عصاره  آنها را  چشیده و علوم آنها را استنباط 
اصحاب  جوشان  همیشه  چشمه   سر  از   و 

رسول   الله سیراب شده    باشند.
 بدعت یکی از خطرناکترین ویروس هاییست 
آن کشیده  و صفایی  اصالت  از  را  که هردینی 
جهانیان  به  شوم  پدیدهء  یک  منحیث  وآنرا 
خطرناکترین  که  شیطان  دارد،  می  معرفی 
انسان  های  درلباس  است  انسانیت  دشمن 
بیراهه  به  را  مومنان  نموده،  تبارز  ها   وجن 
های  بدعت  نمودن  داخل  وبا  کشاند،  می 
مختلف هر زمانی پیروان پیامبران را به بیراهـه 
را  پرستی  گوساله  بدعت  است،  کشانیده 
سامری اختراع نموده، وپیروان حضرت موسی 
به گمراهی کشاند، عقیده پسر داشتن خدا  را 
بنام پولس )شاوول طرطوسی(  را یک یهودی 
اختراع نموده، وپیروان حضرت عیسای مسیح 
یه السالم ( را ازعقیدهء توحید )یکتاپرستی( 

ْ
)عل

 به عقیدهء تثلیث )سه خدایی( کشاند، پیروان 
طواف  از  کعبه  اطراف  در  را  ابراهیم  حضرت 
کشاند،  برهنگی  درحالت  طواف  به  اخالقی 
وباآلخره با ایجاد این بدعت ها همیشه ضربهء 
گمراهی  به  وآنانرا  زده  پرستان  یکتا  پیکر  به 
فرموده:  السالم  علیه  نبی  است.  کشانیده 
هدایت  که  ما  صحابه  وطریقه  سنت  شماباید 
داشته  وتمسک  الزم  خود  باالی  هستند  یافته 
باشید محکم بگیرید بادندان های نواجذ خود) 
این کنایه است به درستی عمل کردن( ازبدعت 
احترازوخودرا نگاه داشته باشید زیراکه هرکاری 
می شود  گفته  بدعت  اسالم  مبین  دردین  نورا 

هربدعت گمراهی است.
عبادت  یا بدعت

انسان  که  اینست  درعبادت  نقطه  مهمترین 
مومن اصل عبادت را بصورت درست شناخته 
میان  نماید،  فرق  وعادت  عبادت  ومیان 
شده  داخل  دین  در  وآنچه  است  دردین  آنچه 
انجام  را  عباداتی  وتنها  نموده  تفکیک  است 
آیات  توسط  اسالم  مـقدس  دین  در  که  دهد 
است.عبادت  شده  بیان  نبوی  وسنت  قرآنی 
می  گفته  اموری  به  تنها  اسالم  مقدس  دردین 

نبوی وسنت  الهی  احکام  اساس  به  که   شود 
باشد،  شده  ثابت  وسلم(  علیه  الله  )صلی   
این  وتوضیح  تشریح  اسالم  علمای  وظیفه 
می  ومکانی  زمانی  شرایط  مطابق  عبادات 
باشد، وهیچکسی حق ندارد که در دین مقدس 
اسالم کدام عبادتی را اختراع ونو آوری نماید. 
ما  برای  را  کاملی  دین  متعال  خداوند  زیرا 
اکرم )صلی  پیامبر  فرستاده است که در زمان 

الله علیه وسلم( تکمیل شده است.
شناخت بدعت

آوری  نو  لغت  در  بدعت  درلغت:  بدعت 
هرچیز  عربی  زبان  در  گویند،  را  وابتکار 
نو آوری بگوییم،  یا  جدید را می توان بدعت 
نو آوری است . خداوند  نوع  هراختراعی یک 
آورنده  نو  یعنی  ترجمه:  فرماید:  می  متعال  
 
ْ
جدیدا آنانرا  زیرا   است،  وزمین  ها  آسمان 

 وجود نداشت .درقاموس 
ْ
خلق نمود، که قبال

المحیط ذکرشده که بدعت امری را گویند که 
نخست باشد. درزبان عربی شاعروادیب را که 
برایش  باشد،  داشته  آوری  ونو  ابتکار  قدرت 

)شاعرمبدع( می گویند.
شریعت  دراصطالح   : اصطالحی  بدعت   
اسالمی نو آوری در احکام اسالمی می باشد  
 . باشد  نداشته  اسالمی  درشریعت  اصل  که 
تکمیل شدن  از  بعد  : چیزی جدیدی  بدعت 
دین، ویاهم خواهشات واعمالی که بعد از نبی 
صلی الله علیه وسلم بوجود آورده شده است . 
منظوراز بدعت در دین، چیزی را که مخالف 
دین  جزء  باشد  نبوی  وسنت  قرآنی  نصوص 
حضرت  مسیحیان   :  

ْ
مثال است.  پنداشتن 

و  دانسته  خدا  پسر  را  السالم(  )علیه  عیسی 
آنرا جزء دین  تثلیث را ایجاد نمودند و  عقیده 
دانستند  که این عمل یک بدعت عقیدوی بوده 

وعاملین آن مشرک پنداشته می شوند.
اقســام بدعت 

حسنه بدعت   : باشد  می  نوع  دو   بدعت 
) نو آوری خوب(  وبدعت سیئه ) نوآوری بد 
وزشت( بدعت حسنه )نوآوری خوب(:بدعت 
حسنه، بدعت هایی  را گویند که به نو آوری 
جدید  امور  وبرای  نداشته،  تعلق  دردین 
سـه  به  بدعت  این  شود،  می  گفته  وابتکاری 

شکل می باشد.
الف : بدعت ونوآوری در وسایل زند گی 

 برای نو آوری ها در وسایل می توانیم، بدعت 
لغوی بگوییم، این نو آوری نه تنها درشریعت 
وپسندیده  نیک  بلکه  باشد،  اسالمی جایزمی 
بواسطه  حج  به  مردم  درسابق   :  

ْ
مثال است، 

جدید  وسایل  که  اکنون  رفتند  می  حیوانات 
ترانسپورتی اختراع گردیده، همه ساله حجاج 
توسط این وسایل جدید به حج می روند، بناْء 

این یک کار خوب و قابل پسند می باشد.
وسایل  از  ما  معاصر  گران  دعوت  همچنان 
می  استفاده  اسالمی  دعوت  برای  پیشرفته 
نمایند، در سابق پیامبر صلی الله علیه وسلم 
مختلف  کشورهای  بزرگان  برای  هِایی  نامه 
توانند  می  مسلمان  گر  دعوت  اکنون  فرستاد، 
برای  را  خویش  های  نامه  ایمیل  توسط  که 
گر  دعوت  یک  سابق  درزمان  برسانند،  مردم 
مسلمان مجبور بود تا به منازل مردم رفته آنانرا 
بر  اکنون  نماید  دعوت  اسالم  مقدس  دین  به 
گر  دعوت  این  قبلی،  های  اسلوب  عالوهء 
تکنالوژی  ووسایل  پیشرفته  ازطِرق  تواند  می 
کست  نشر  رادیو،  تلویزیون،  مثل  معاصر 
های  وکست  ها  دی  سی  نشر  اسالمی،  های 
را  خویش  دعوت  برنامهء  اسالمی،  ویدیویی 
که  نیست  معنا  بدین  این  البته  دهد،  تقویت 
سیستم های سابقهء دعوت را فراموش نماید، 
بلکه الزم است از تمامی وسایل واسالیب برای 

رساندن حق استفاده کند.
ب : بدعت و نو آوری درزنده ساختن یک 

سنت 
الله  پیامبر)صلی  های  سنت  از  بعضی  هرگاه 
کوشش  وکسی  باشد،  شده  ترک  وسلم(  علیه 
دو  آن  کامل  بصورت  را  ها  این سنت  که  کند 
کوشش  آن  کرد  عمل  وبه  ساخته،  زنده  باره 
نماید، این را نیز می توان یک نو آوری خوب 
عبدالقاری  بن  عبدالرحمن  حضرت  دانست، 
می گوید که من شبی در ماه رمضان باحضرت 
را  مردم   ، رفتم  مسجد  به  خطاب  عمربن 
 ، خوانند  می  نماز  متفرق  بصورت  که  دیدم 
تنهایی نماز می گذارد و دیگری نماز  به  یکی 
خوانند. می  یکجا  باوی  ودیگران  خواند   می 
عمرگفت : هرگاه من ایشانرا بر یک قاری جمع 
گرفته  تصمیم  سپس  بود.  بهترخواهد  کنم، 
.سپس  نمود  جمع  کعب  بن  ابی  به  را  ایشان 
شب دیگری با وی خارج شدم ومردم را همه با 
 همان یک قاری جماعت می نمودند، حضرت
)  . است  آوری  نو  بهترین  این  گفت:  عمر   
حدیث نمبر 187 کتاب صالة التراویح، بخاری 
شریف)حضرت پیامبرصلی الله علیه وسلم به 
حضرت بالل بن حارث گفت که بدان ! بالل 
گفت   ! خدا  رسول  ای  بدانم  را  چی   : گفت 
بدانکه هرکسیکه یک سنت مرا که بعد ازینکه 
اجر  برایش  نماید،  زنده  باشد  شده  فراموش 
کسانی داده میشود که به آن سنت عمل کنند، 
بدون اینکه از اجر آنها چیزی  کم شود . هرگاه 
کسی بدعت گمراه کنندهء  را که خدا ورسولش 
باالی وی  آوری کند،  نو  نمی سازد،  را راضی 
گناهانی زیاد می شود، مثل گناهان کسانی که 

به آن بدعت عمل 
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بدعت و تأثیر ناگوار آن در جامعه

صفحه 6

زیر زمینی های 
غیر قابل استفاده
ع- روان

ترتیب کننده: پوهنیار مفتی اسدالله )واحدی(



به تداوی دارد، امید وار هســتیم تا بتوانیم این 
واقعه ها را تحت کنترول داشته باشیم. 

موصوف با اشــاره بر چالشها و مشکالت 
که در این بخــش وجــود دارد و موانع را 
در جهت فعالیت شــان ایجاد کرده است 
افزود: تداوی قلبی درســایر کشور های دنیا 
مبلــغ هنگفت نیاز دارد تــا این مرض تداوی 
گردد. به نظــر من اگر یک مرکز جراحی قلبی 
در افغانستان ایجاد شود و هر مریض که دارای 

 اعراض سوراخ قلب اند و تحت جراحی قرار
 می گیرنــد حدود یک لک پنجاه هزار افغانی 
مصرف وســایل که یک بار مصرفی اســت 
ضرورت دارنــد. این مبلغ بــرای دولت یک 
هزینــه خیلی بلند اســت بناًء تــا اینکه یک 
کشــور خارجی و یــا دونرها ایــن بخش را 
حمایت و کمک نکنند مشــکالت اساسی را 
تشــکیل خواهد داد. زیرا مبلغ نا چیزی را که 
دولت برای معالجه رایــگان این مریضان در 

نظر گرفته اســت کرد. تداوی چنین مریضان 
را نمی توان کرد و از ســوی هم مانمی توانیم 
 از مردم پول مطالبه نماییم، فامیل هایی 

ً
قانونا

که در بخش معالجه مریضان شــان بعضی از 
مصارفــات که ضرورت اســت آنرا پرداخت 
نمایند و یا هم ســکتور صحت عامه کوشش 
کند دونر ها را پیدا نماید تا ما را در این عرصه 

کمک همه جانبه نماید.  
چالش دیگــر ما تربیــه و آموزش پرســونل 
مســلکی اســت که در افغانســتان متأسفانه 
مرکــزی وجود نــدارد تا تریننگــی را در این 

بخش انجام بدهد. بناًء الزم اســت پرسونل 
این بخش غرض کسب آموزش بهتر به خارج 
از کشور فرستاده شــوند و سند های معتبر را 
به دست بیاورند تا بتوانند خدمات معیاری را 
انجام دهند. همچنان چالش دیگر ما بعضی 
از مداخالت بیجا و اراکین دولتی اســت که 
با آن مواجه هســتیم یعنی عدم رعایت نوبت 
 سیستم تنظیم ما را 

ً
تداوی مریضان که شدیدا

متأثر می سازد. 
توقوع ما از اراکین دولتی این اســت بگذارند 
داکتــران بخش ما بدون فشــا و زور خدمات 

شــانرا طور یکسان و بدون در نظرداشت هیچ 
گونه مسایل به فکر آرام ارائه نمایند. 

تأمیــن امنیــت پرســونل ایــن بخــش هم 
یکــی از چالش هــای ما به شــمار می رود 
 زیــرا جراحی قلب نظــر به زمان و شــرایط
 می تواند در بعضی اوقات مشکل ساز باشد و 
اختالط را به همراه داشته باشد که شاید منجر 
به مداخــالت و برخورد غیــر منصفانه افراد 
مسلح و غیر مسلح گردد.  بناًء تقاضای من و 
تمام پرسونل بخش قلب از دولت این است تا 

در قسمت مصونیت شان توجه کند. 

حضور نظامی شــان هــم نیاز جــدی به نظر 
نمی رســد؛ چون نیروهــای امنیتــی افغان از 
قابلیت های نظامی بهره مند شده اند که بتوانند 
آنــان را با شکســت مواجه ســازند؛ آنچه که 
ضرورت کنونی می باشد، کمک های مالی است 

نه نظامی.
توازن روابط با هند و پاکستان

بناًء به توســعه روابط گرم افغانســتان با امریکا 
و ناتــو بعید به نظر می رســد که کابــل بتواند 
موازنهــی در روابط خــود با هند و پاکســتان 
برقرار کنــد؛ چنانکه در راهبــرد قبلی ترامپ، 
هند در کنار امریکا و پاکســتان به عنوان دشمن 
در مقابــل آن کشــور قرار داشــت، پاکســتان 
روابــط  موضــوع،  حساســیت  از  درک   بــا 

گرماگرم اش را با روسیه و چین وسعت بخشید، 
وقتیکه ترامــپ از پیامد سیاســت اش در قبال 
پاکستان متوجه شد و از اینکه تداوم راهبرد اش 
باعث گسست طوالنی مدت می شود که در پی 
آن از اعمال فشــار باالی پاکستان دستش کوتاه 
می گردد؛ سیاســت اعالمــی اش را به حالت 
منعطف قرار داد و با توجــه به اهمیت طالبان، 
در دیدار با عمران خان، پاکســتان را شــریک 
استراتیژیک مبارزه با تروریزم اعالم نمود با این 
وصف الزم به نظر می رسد که سیاست خارجی 

افغانســتان در قبال هند و پاکستان در توازن قرار 
 بگیرد، ما به دور از گرایش های نزدیک با همکاران
 بین المللی، از سیاســت های خارجی آنان در 
قبال همســایگان و کشورهای همســایه نباید 
خیلی متأثر شــویم، توازن در سیاست خارجی 
افغانستان یک ضرورت محتوم در جهت پایان 

جنگ می باشد.
آینده سیاست خارجی افغانستان چگونه خواهد 

بود و تحت تاثیر چه عواملی است؟
چگونگی تعامل با همســایگان دور و نزدیک، 

امریکا، اروپــا و ایجاد اعتدال و توازن در روابط 
افغانستان با این کشورها، می تواند رمز موفقیت 
افغانســتان در سیاست خارجی باشد.   در حال 
حاضر افغانســتان بیشترین ضریب نا امنی را از 
ناحیه همسایگان دور و نزدیک متحمل می شود، 
جبران خســارات ناشــی از اعمال آنان را هیچ 
کشوری نمی تواند از عهده اش بر آید، اگر توازن 
در روابــط خارجی ایجاد گــردد احتمال اینکه 
خطــرات احتمالی آنان را کاهش دهیم بســیار 

نزدیک و واقعی به نظر می رسد.

آنها  گناهان  از  اینکه  بدون  اند،  نموده 
 )2601( نمبر  حدیث  شود.  کاسته  چیزی 

العلم. کتاب  شریف،  ترمذی 

نتیجه گیری
تشریع و قانون گذاری، حق پروردگار جهانیان 
در  افزودن  اگر  و  نیست  انسان  حق  و  است 

است.  جایز  نیز  کردن  کم  باشد،  جایز  اسالم 
از این روی پیامبر)ص( از افزودن در دین نهی 
کرده و )فرموده( است هر گاه سخنی به شما 
شخص  بنابراین  نیفزایید  آن  بر  چیزی  گفتم، 
شارع  منزله   به  را  خود  چنین  هم  بدعت گذار 
داده است. چون شارع  قرار  یعنی خدا  حکیم 

قوانینی را وضع کرده و مردم را به پیروی از آنها 
ملزم نموده است و این از ویژگی های خداوند 
متعال است؛ چون تنها او در آنچه که بندگان 
با هم اختالف می ورزند داوری می کند. و اگر 
انسان  قدرت  حیطه   در  قانونگذاری  و  تشریع 
قرار می گرفت، نه شریعت هایی نازل می شد و 

نه پیامبرانی مبعوث می گردیدند. و کسی که در 
دین بدعت گذاری کرده، در واقع خود را نظیر 
خدا قرار داده است؛ چرا که به همراه او دست به 
تشریع و قانونگذاری زده و بابی برای اختالف 
و  تشریع  حق  بر  مبنی  خدا  اراده    و  کرده  باز 

قانونگذاری به ذات او را رد کرده است.

 در این کنفرانس نهایی شده است و در جریان 
کنفرانس آن را به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی 

اعالم می کنیم. ســپس اتمر ضمــن قدردانی 
از کمک هــای جاپان برای افغانســتان طی ۱۹ 

سال گذشــته و حمایت آن کشور از روند صلح 
افغانستان گفت، روابط با جاپان برای افغانستان 
از جایگاه شامخ برخوردار است. مردم افغانستان 

خدمات و قربانی داکتر ناکامورا و خانم بوگاتا در 
افغانستان را به دیده قدر مینگرند. ما خواهان آنیم 
که جاپان در کنفرانس ژنیو نقش مهم و اساسی را 

بازی کند. وزیر امور خارجه بادرنظرداشت نقش 
جاپان در انکشــافات جهانی، حمایت دولت 

جاپان را از روند صلح مهم و ارزنده خواند.
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مورخ    ۱۸۷۴ جواز   دارنده  جواد  محمد  فرزند   جاوید   

واقع  گوهریان  معامالت  رهنمای  متصدی    ۱۳۹۶/۸/۹

فعالیت  کابل    شاروالی  سیزدهم  ناحیه  خشک  پل 

نشر  از  بعد  که  گردیده  جوازش  فسخ  خواهان  داشته 

هر  بوده  قانونی  اعتبار  فاقد  مذکور  رهنمای  اعالن 

موصوف  باالی  انفرادی  اشخاص  و  دولتی  ادارات  گاه 

داشته  مذکور  جواز  فعالیت  ارتباط  به  حقوقی  ادعای 

ریاست  به  هفته  یک  الی  اعالن  نشر  از  بعد  باشند 

اطالع  احزاب  و  ها  جمعیت  ثبت  و  بررسی   ، انسجام 

دهند.۵۲۵۴

 ***

سید عباس   فرزند  سید محمد امین  دارنده جواز۱۵۰۸   

برادران  معامالت  رهنمای   متصدی     ۹۶/۳/۲۷ مورخ 

 ۵ ناحیه   قلعه  مهتاب    ساحه    در  که  ین   نو اتحاد 

از  بعد  که  گردیده  فسخ جوازش  داشته خواهان  فعالیت 

هر  بوده  قانونی  اعتبار  فاقد  مذکور  رهنمای  اعالن  نشر 

موصوف  باالی  انفرادی  اشخاص  و  دولتی  ادارات  گاه 

داشته  مذکور  جواز  فعالیت  ارتباط  به  حقوقی  ادعای 

ریاست  به  هفته  یک  الی  اعالن  نشر  از  بعد  باشند 

اطالع  احزاب  و  ها  جمعیت  ثبت  و  بررسی   ، انسجام 

دهند.۵۲۵۵

 ***

نمبر  تذکره  دارنده  عبدالهادی  فرزند  الله  نقیب 

کابل  والیت  فعلی  مسکونه   ۱۳۹۸-۱۰۰۰-۴۵۳۸۷

مربوطات  در  دریور  بحیث  میخواهد  هفتم  ناحیه 

دوایر  به  اگر  نامبرده  نمایند  حاصل  تقرر  کابل  شاروالی 

هفته  یک  مدت  الی  باشد  داشته  مسولیت  موسسات  و 

نموده  مراجعه  کابل  اداری شاروالی  و  مالی  ریاست  در 

ندارد.۵۲۵۶ را  درغیرآن حق شکایت 

 ***

بای  عیدی  ولدیت  جمعه  ولد  عبدالخالق  اسمی  اطالع  به 

ساکن والیت کندز شوهر مسمات روشن بنت محمد حسین 

رسانیده میشود که هرگاه جهت حل وفصل موضوع نسبتی 

اش الی مدت ۳۰ روز به دیوان رسیدگی به قضایای احوال 

شخصیه حاضر نشود در زمینه شرعا و قانونا اجراات میگردد 

آنگاه حق شکایت را ندارد.۵۲۵۷

 ***

ریاست  ۸۹مورخ۱۳۹۹/۷/۷  نمبر  قضایی  قرار  اساس  به 

محترم دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه شهری پلخمری 

و محضر قضایی تاریخی ۱۳۹۹/۷/۱ هیئت جلسه قضایی 

در مورد فروش یک دربند بالک رهایشی به شکل پخته کاری 

بسواسه  دوازده  بسوه  سه  موازی  و  منزل  ونیم  چهار  دارای 

مندرج تصرف خط نمبر ۱۸۸/۲۶۲ مورخ۱۳۸۵/۴/۶ صادره 

مربوط  زرگری  کوچه  قلعه  اسالم  واقع  پلخمری  شاورالی 

ناحیه اول شهر پلخمری والیت بغالن مقابل بالک رهایشی 

شاورالی پلخمری ملکیت اسامی عبدالمعروف ولد محمد 

فروش  به  مزایده  و  داوطلبی  از طریق  تا  نموده  یونس حکم 

برسد قبال در مجلس داوطلبی نوراحمد ولد عبدالمحمد به 

مبلغ ۱۳۰۰۰۰ دالر امریکایی برنده مجلس داوطلبی شناخته 

مزایده  مجلس  در  میخواهد  اشخاص  و  افراد  آنعده  شد 

اشتراک نمایند درخواستی های خویش را به ریاست محترم 

Baghlan@moj.     عدلیه والیت بغالن و یا به ایمیل آدرس

gov.aj  ریاست عدلیه والیت بغالن تقدیم نموده شرطنامه را 

 اخذ میگردد دانین و مدیون میتوانند در 
ً
مالحظه و تضمین نقدا

روز مزایده اشتراک نمایند بعدا حق شکایت را ندارد.۵۲۶۱

 ***

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن سینا«از تمام 

داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 

باز پروژه تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد ضرورت 

سال مالی 1400 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را 

از تاریخ نشر اعالن الی 21 روز تقویمی از مدیریت قرارداد 

اوقات  سینا(در  ابن  کابل)ابوعلی  طبی  علوم  پوهنتون  های 

رسمی بدست آورند،شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرخویش 

را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  و طبق قانون وطرزالعمل 

تدارکات طور سربسته ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و 

انترنتی قابل پذیریش نمیباشد.

افرگشایی  بوده و جلسه  بانکی  آفربصورت تضمین  تضمین 

از  قبل   10:00 ساعت  شرطنامه  مندرج  شده  روزتعین  به 

طبی  علوم  پوهنتون  اداری  و  مالی  معاونیت  شعبه  در  ظهر 

کابل«ابوعلی ابن سینا«برگزار میگردد.۵۲۶۴

 ***

موازی نیم جریب زمین بلند آبه سنگزار دولتی واقع شیرخان 

دهی  اجاره  آماده  سال  ده  مدت  برای  سروبی  ولسوالی  کڅ 

متذکره  ساحه  گرفتن  خواهش  که  افراد  و  اشخاص  میباشد 

اراضی  به مدیریت  از نشر اعالن  بعد  باشد ۲۱یوم  را داشته 

سروبی مراجعه نمایند تضمین نقدا اخذ میگردد.۵۲۶۸

 ***

موازی یک جریب وپنج بسوه زمین بلند آبه سنگزار دولتی 

واقع شیرخان کڅ ولسوالی سروبی برای مدت ده سال آماده 

گرفتن  خواهش  که  افراد  و  اشخاص  میباشد  دهی  اجاره 

به  اعالن  نشر  از  بعد  ۲۱یوم  باشد  داشته  را  متذکره  ساحه 

اخذ  نقدا  تضمین  نمایند  مراجعه  سروبی  اراضی  مدیریت 

میگردد.۵۲۶۸

 ***

مدیریت عمومی کوپراتیف یک دربند حویلی نمبر ۳۱۰ واقع 

چهارراهی انصاری شهرنو کابل ملکیت خویش را به مدت 

۳سال به اسامی ولی فرزند غالم علی به کرایه میدهد

اشخاص شرکت ها و کمپنی های که باالی شخص مذکور 

۷روز  الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  باشد  داشته  ادعای  کدام 

عمومی  مدیریت  به  خویش  های  درخواست  با  تقویمی 

وزارت  مقابل  درک  شش  واقع  ملی  دفاع  وزارت  کوپراتیف 

ترانسپورت و تلویزیون ملی مراجعه نمایند درغیرآن شخص 

مذکور بری الذمه میباشد.این اطالعیه به معنی عقد قرارداد 

نیست والی ختم میعاد آن قرارداد عقد نخواهد شد.۵۴۷۰

 ***

وکالت خط شرعی دارای نمبر ۷۱۴ به اسم عبداللطیف ولد 

عبداالحد مفقود گردیده اعتبا رندارد.۵۴۷۲

 ***

زمان  قلعه  واقع  ج-۴۰/۳  نمبر  دارای  زمین  ملکیت  سند 

اعتبار  به اسم بصیراحمد ولد خیراحمد مفقود گردیده  خان 

ندارد.۵۴۷۶

 ***

سند ملکیت زمین دارای نمبر ج-۴۱/۳واقع قلعه زمان خان به 

اسم بصیراحمد ولد خیراحمد مفقودگردیده اعتبار ندارد.۵۴۷۵

 ***

اطالعیه پشتنی بانک 

)به اساس قرار قضائی نمبر)194( مورخ 1389/7/7 محکمه 

محترم ابتدائیه تجارتی والیت کابل و محضر هئیت تطبیق و 

فروش یکدربند حویلی مندرج قباله شرعی نمبر)722/123( 

مورخ 1382/6/27 ملکیت محترم شاه محمود ولد شهنواز 

مسعود  شرکت  قرضه  اجرای  حین  که  مینه  خیرخانه  واقع 

ناصری تحت تضمین پشتنی بانک قرار داده شده بود از طریق 

داوطلبی و مزایده بفروش میرساند.

خریداری  خواهش  که  موسسات  و  شرکتها  اشخاص، 

مدت  در  اعالن  نشر  از  بعد  باشند  داشته  را  فوق  جایداد 

والیت  حقوق  بریاست  را  خویش  درخواستهای  یوم   )21(

و  بسپارند،  بانک  قروض  حصول  عمومی  مدیریت  و  کابل 

مالک جایداد  و  ناصری  مسعود  مسئولین شرکت  اطالع  به 

فوق الذکر نیز رسانیده میشود تا در مجلس داوطلبی حاضر 

گردند(.۵۴۸۱

 ***

پشتنی بانک قرار داد تهیه و تدارک چهار پایه 20kv  UPS را 

که به تاریخ  1399/7/3 افرگشایی شده بود به مبلغ مجموعی 

 L.G TECH محترم  شرکت  به  افغانی   )3850000(

ELECTONICS  اعطا می نماید .

زمینه  در  اعتراض  گونه  هر  که  حکمی  و  حقیقی  اشخاص 

این  نشر  تاریخ  از  را  اعتراض خویش  میتوانند  باشند  داشته 

اعالن الی هفت روز  تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 

مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی 

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.۵۴۸۲

 ***

ویر سافت  تدارک  و  تهیه  داد  قرار  بانک   پشتنی 

تاریخ  به  که  NEW SOPHOS XGرا    330   REV2

مجموعی  مبلغ  به  بود  شده  آفرگشایی    1399/06/16

SIB Trading Ltd 967200( افغانی به شرکت محترم(

اعطا می نماید .

زمینه  در  اعتراض  گونه  هر  که  حکمی  و  حقیقی  اشخاص 

این  نشر  تاریخ  از  را  اعتراض خویش  میتوانند  باشند  داشته 

اعالن الی هفت روز  تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 

مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی 

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.۵۴۸۳

 ***

عامه  حقوق  و  مدنی  قضایای  به  رسیدگی  دیوان  ریاست 

نمبر  قرار قضایی  ذریعه  استیناف  والیت سمنگان  محکمه 

مورخ   105 نمبر  فیصله  تایید  به   1399/6/12 مورخ   46

ابتدائیه  محکمه  عامه  حقوق  و  مدنی  دیوان   1399/12/25

شهری والیت سمنگان که به اثبات دعوی تفریق تهمینه بنت 

 حکم 
ً
امیر محمد مدعیه علیه به اسمی عبدالله ولد نور غیابا

صادر گردیده بود تصمیم اتخاذ گردیده در صورتیکه نامبرده 

بعد از نشر این اعالن الی مدت دوماه حاضر این محکمه 

نگردد درغیابش اجرا آت قانونی صورت می گیرد آنگاه حق 

شکایت را نخواهند داشت. 5498 

گهی  آ
ریاست عمومی تصدی مطابع آزادی 9 باب اطاق واقع سمت غرب بالک 107 مکروریان دوم ملکیت خویش 

انفرادی، ادارات دولتی، مؤسسات و شرکت های  را از طریق داوطلبی طور قرار داد به گرایه میدهد اشخاص 

به ریاست عمومی تصدی  تقویمی  الی 10 روز  از نشر اعالن  باشد  آنرا داشته  قرارداد  خصوصی که خواهش 

مطابع آزادی واقع مکروریان دوم شهر کابل مراجعه نمایند شرطنامه را مالحظه کرده می توانند. 

افغان اعالنات

مریضان سوراخ قلب برای تداوی...

لزوم توازن در سیاست... 

بدعت و تأثیر ...

روابط با جاپان برای...



 

راخئ چې یوځای کښینو ټول خــــبری سره سپینې کړو
کینی او تربګنی پریـږدو هر یو زړه مرکز د مینې کړو

دا لــــوبه د مرګونـــو چې خــــوږه په دی مالت کې ده
په خپلو کې شو یو ختمه همدا لــــړۍ د مــــړینې کــړو

اغیارو مو په منځ کې تـــل خــو کر د نفاق کـــړی دی
راخئ چې د وصلت هوډونه بیا یو ځـــل رښتینې کــړو

د هر غمازی هڅــه په ریښو کې ورته شــــنډه کــــــړو
په بشــــپړه مــــیړانه د تاریـــــخ پاڼــې زرینې کـــــړو

د سرو وینو بهیر چې د هر مور زړګی داغـــــــلی دی
د زړه له کومې یو شـــو بند همــدا بهـــیر د وینې کــړو

نفاق او تربګنی خـــومو له ژوند نه خــوند وروړی دی
راځئ چې په یووالی د خپل ژوند کیسې رنګینې کــــړو

نړۍ د ځوانیمرګـــو هــیلو نــوره دلــته ختـــمه کــــــړو
د سولې په زیور باندې سیـــنګار د ملک حصینې کـــړو

تیارې د جهالت چې راخــــورې زمــــونږ مالت کې دی
د پوهې له حـکــمته یې تیارې ټــــــولې لمـــرینې کـــړو

درویشه وخت د فــــکر دی هــــوښیار قـــــدم به اخــــلو
نه داچې د ناپـــــوهی کې د پردو هـــیلې غوښینې کـــړو

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

د هـــــــــــر دښمن په وړاندی یې ســــــــپر یمه زه

دا لــــوست پـــه ماشومتوب کې ماته موراوپالر راکړی

هـــــــــمداسی روزل شوی یو عســــــــــکر یمه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

هېواد می ننګ ناموس دی په همدغه مینه هست یم

اســـــتازی د جـــــهاد پروت په سنـــــــــګر یمه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

که څوک می دا هېواد ته څه د بدو نظر وکــــړی

دا ســــترګی به یې ړندی کـړم داسی نریمـــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له سـر یـمـــــه زه

تیاری او جــــهالت نـــــور له هېواده ختمه ومه

هــــوسا ژونـــدون له پاره روڼ ســـحـر یمــــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

ای ګـــــرانه هېوادواله راشه کلکه غاړه راکــــړه

ســتا ورو ریــم که ســـرتیری یا افســــر یمــــه زه

سـاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

راځـــــه چې اوس په ګډه د هېواد ســاتنه وکړو 

نـــور دلـتـه په خـــالف د شـــور او شــر یمــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

ترڅــــو به دا هېواد کې ویر ماتم واړه کــوربه وی

د ټولو بدمرغــیو ټــــولوونکې د ټغــړ یمـــــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له سـر یـمـــــه زه

په پـــــوځ کې ښځـیـنه پوځـــیانی هم همداسـی وایی

د چا یـــم خــور او لـــور د چا همســــر یمــــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

سوغـــات دجنګ جګـــړو مو د دردونو دوا نـــه ده

دا ســـــــوله یې درمـــــل ده پری خــــبر یمــــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه

درویــشــه نــړیـــوالـو ته په لــــــوړ آواز دا وایـــه

نور ســـــوله کې ژونـــدون غواړم بشـــر یمـــه زه

ســــاتـنـه د هېواد کې تـــیر له ســــــر یـمـــــه زه                          

اسالم یو الهی بشپړ نظام دی، چې د بشر د 
ژوند ټول اړخونــه یې په پام کې نیولی او د 
ستونزو د حل الرې لپاره، قوانین او نورمونه 
له ځان ســره لری او همدارنګه د اقتصادی 
کارونو ســمون ته، چې دبشــر په ژوند کې 
له مهمــو څیزونو څخه ګڼــل کیږی، زیاته 
پاملرنــه کــړې ده، اســالم، د بیوزلــۍ د 
ټولنه ګواښــی،  لپاره چې بشــری  مخنیوی 
کړی  وړاندې  ارزښتمنې الرښــوونې  ډیرې 
دی، بیوزلــۍ په ټولنه کــې د خوراکی توکو 
د نــه امنیت او خوارځواکۍ یو له بســټیزو 
الملونــو څخه دی. افغانســتان هم د نړۍ 
د بیوزلــو او غریبو هېوادونــو له ډلې څخه  
دی، چــې د بیوزلــۍ، لــوږې، د خوراکی 
توکو له ناامنۍ او خوارځواکۍ سره الس او 
ګریوان دی. پــه قرانکریم او نبوی حدیثونو 
کې د بشــری ټولنې د دې بدې او شــومی 
ناروغۍ)بیوزلــۍ( د مخنیوی او درملنې د 
ناروغۍ د  لپاره نسخې شته، چې ددې  شفا 

اړین دی. پلې کول  لپاره یې  درملنې 
یف: ډیر خلک فکر کوی، چې  بیوزلی تعر
د بیوزلۍ تعریف ډیره ســاده او اســانه ده؛ 
تعریف ته اړتیا نه لری، ځکه دا یو ښــکاره 
اقتصادی حالت دی، چــې هر څوک هغه 
پیژنــی. مګــر د بیوزلــۍ پــه تعریف کې 

لری: شتون  بیلوالی 
بیوزلــی په لغت کې: له انســان ســره د 
مال نشــتوالی او یا هــم د هغه څه کموالی 
چــې د ژوند د دوام لپاره ورتــه اړتیا لری، 
فــرق نه کــوی، چې دغــه مال یــا توکی 
ورســره هیڅ شــتون ونه لری، یا لږ وی او 
یا هم ورته بســنه نه کــوی. د بیوزلی ضد 
دی:  یلی  و ځینو  دی.  بډایتوب)شتمنتوب( 
یل  چې بیوزلۍ یوازې د مال نشــتوالی ته و
کیږی، ځینی بیــا وایی، چې د مال لږوالی 
ته وایی. د لســان العــرب د کتاب لیکوال 
هــم داســې راوړی دی، چــې : د بیوزلی  
دلفظ اطالق یــوازې اړتیا لرل دی، چې په 
مقابل کې یې مطلق بډایتوب یا شــتمنتوب 
پرتله،  په  لومړۍ معنــا  د  البتــه  قرار لری؛ 
مطلقه  ده. ځکــه  عامه  یې  معنا  وروســتئ 
اړتیا، مــال او غیر مال اړتیــاوو دواړو ته، 
شــاملیږی او د خلکو اړتیــاوې منحصرې 
نــه دی؛ ځکه هر څوک یو شــی تــه اړتیا 
لــری. د )المصبــاح( لیکــوال وایی: د یو 
فقیر)بیوزله(  هغه  کړاوونه  او  ســتونزې  چا 

کــوی. پوهانــود بیوزلۍ پــه تعریف کې، 
چې د زکات ترالســه کولو ســبب کیږی او 
د غذا)بډایتــوب( په تعریف کې، چې ورته 
د زکاتو اخیســتل نه ده روا، د نظر اختالف 
لــری او هغه څــه، چې ډیــرې پوهان یې 
پــه اړه د نظــر یووالی لــری دا دی: څوک 
چــې د کور او خدمتــګار وس ونه لری او 
لــه هغه پرته کومه چــاره هم ونه لری، روا 
ده، چــې د زکات مال ترالســه کړی. امام 
مالک رحمــت الله علیه وایــی: که چیرته 
یې شتمنی له کور او خدمتګار څخه زیات 
نــه وی ، د هغــه لپــاره روا ده، چې زکات 
واخلی، خو له دې پرتــه روا نه ده. په دې 
برخه کې د ابــن منذر، نخعی او ثوری هم 
پــه همدې نظر دی. امام ابــو حنیفه رحمة 
یلــې دی، چې د شــریعت له  اللــه علیه و
مخــې بیوزلۍ عبارت دی لــه: د نصاب د 
مال نشــتوالی او غذا)بډایتوب( د نصاب د 
مال شتوالی ته وایی. امام مالک او شافعی 
رحمة اللــه علیهما او ځینو نــورو علماوو 
یلــې دی: د بیوزلــۍ اصطالحی تعریف  و
دا دی، چې یو انســان د مــال مالک وی، 
خو ورته بســنه نه کوی او د غذا)بډایتوب( 
تعریف دا دی، چې انسان د مال مالک وی 
او بســنه یې کوی. ددغه نظــر خاوندانو په 
دې اړه، چــې څومره مال بســنه او کفایت 
کــوی، د نظــر اختالف لری. اما شــافعی 
یلــی دی: چې  و علمــاوو  نورو  او ځینــو 
هغه لــه هغه تر ټولو لږ شــی څخه عبارت 
کیږی)کفایت  یــل  و ورتــه  کفایــت  دی، 
کــوی(. امام مالک وایــی، چې په دې اړه 
بلکې هغه  ټاکل شــوې،  ده  نه  اندازه  کومه 
په اجتهــاد پورې اړه لــری. احمد، ثوری 
او ابــن مبارک رحمهم اللــه وایی، چې: د 
دا دی، چې  تعریــف  بیوزلــی اصطالحی 
انســان پنځوس درهمه او یــا هم د هغه په 
او د غذا)بډایتوب(  اندازه سره زر ونه لری 
تعریــف دا دی، چــې یو انســان پنځوس 
درهمه او یا هم د هغــه د اندازې په قیمت 
ســره زره ولری. حســن بصری رحمة الله 
یلــې دی، چې د بیوزلــی تعریف دا دی،  و
یښــت درهمه او یا د هغه  چې انســان څلو
قیمت ولری. د بیوزلۍ د کلمې روښــانول 
یــو څه ســتونزمن دی او هغه په دې دلیل، 
چــې معنا یې د ژوندانه پــه ځای، د هېواد 
کلتور، خلکو او نــورو الملونو پورې تړلې 

یو  ده. د بیلګې په ډول: هغه کسان چې  دلو
بۍ او نورو په  ښــارونو لکه: اســتانبول، دو
شاخوا سیمو کې کوچینو کورونو کې ژوند 
کوی، کیدای شــی، د خپلــو ګاونډیانو په 
بیوزله  بــې  بیوزلــه وی؛ مګر د هغو  پرتله 
خلکــو په پرتله، چې د مخ پر وده هېوادونو 
میشتو سیمو کې  په غریب  افغانســتان  لکه 
ژوند کوی، مالــی حالت دومره ډیر نه وی 
خراب. د اقتصاد علم لــه پلوه او د نړیوال 
بانک د تعریف لــه مخې، بیوزلی په مطلق 
ډول، په ورځ کې تر یو ډالر او ۹۰ سنټو کم 

کیږی. یل  و ته  لرلو  عاید 
په دوه ډوله ده: بیوزله  د بیوزلو ډولونه: 

اول ـ  دیو شــخص، د عاید کموالی ته ویل 
کیــږی، چې د ژوندانه اړینــې اړتیاوی یې 

پوره کیږی. نه  پرې 
دویم – هغه شــخصی عاید، چــې لومړنیو 
اړتیــاوو ته یې بســنه کوی، خــو بې ځایو 
تبذیر،  او  ته یې لکــه: اســراف  تصرفاتــو 
بســنه نه کوی. بیوزلۍ یــا مطلقه وی او یا 
هم نســبی، چې د بیوزلۍ د ډولونو په نامه 
یادیږی، چې په الندې ډول وړاندې کیږی:
مطلقه بیوزلۍ:هغه ده، چې انســان د خپل 
ژونــد د اړیتاوړ توکو د پــوره کولو توان نه 
لری، په ډیره ټیټــه ټولینزه او روغتیایی کچه 

کې قرار لری.
نسبی بیوزلۍ: هغه ده، چې د  ژوند د اړتیا 
وړ لومړنــی توکی او اړتیــاوې پوره کوالی 
شــی، خو د ژوند کچه یې د نورو دژوند د 
کچې په پرتلــه ټیټه وی. پخوا به بیوزلۍ، د 
ټنبلی او سســتوالی زیږنــده بلل کیده، خو 
بدلــون موندلی دی  اوس مهال دغــه نظر 
او بیوزلــۍ یــو ټولنیزه ســتونزه بلل کیږی. 
په  په همدې خاطــر اوس حکومتونه الس 
کار شوی دی او د بیوزلۍ د کمولو لپاره له 
بیالبیلو وســیلو څخه کار اخلی او کوښښ 
کوی، چــې د خلکو د ژوندانــه کچه لوړه 
شــی. دا کار نه یــوازې د دولتونو دنده ده، 
یا هم هغه  او  بلکې هر ســازمان، بنســټ 
څوک، چې وس او توان لری، چې له بیوزلو 
ادا  په مرسته کولو سره خپل مسؤولیت  سره 
کړی. له هغه ځایه، چــې خوراکی توکو ته 
السرســی، د بشر له بنســټیزو حقونو څخه 
دی، نو ددغه حق د پوره کیدو په برخه کې 

لرو. مسؤولیت  ټول  موږ 
لری  پاتی 

شاه محمود  درویش
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بیوزلی او د اسالم له نظره یې 
د حل الرې

ش، شاهین لومړی برخه 

راځئ چې یوځای کښینو

افغان سرتیری
***



فرانس پرس، گزارش داده اســت 

روز  امریــکا،  خارجه ی  وزیــر  که 

رفته  به دوحــه  قــوس(،   ۱( شــنبه 

و در کنــار دیــدار بــا هیئت هــای 

آل  بن حمد  تمیم  با  گفت وگوکننده، 

ثانــی، امیر قطر نیز دیــدار خواهد 

کرد.

حالی   در  امریکا،  خارجه ی  وزیر 

به قطر ســفر کرده که پس از هفته ها 

بن بســت در گفت وگوهــای صلح، 

منابع  عقــرب(،   ۳۰( جمعــه  روز 

رســمی از توافق میــان دو طرف بر 

کار شــیوه ی گفت وگوها خبر  ســر 

دادند.
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آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل معتقد اســت که اکنون زمان مناســبی برای 
تروریستی خواندن حوثی ها نیست.

دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به این سوال درباره عواقب قراردادن حوثی ها در فهرست 
سازمان های تروریستی گفت: در این وضعیت بسیار شکننده در مورد قحطی در یمن 
و در زمانی که امید زیادی به مذاکره داریم، معتقدیم که اقدامات ابتکاری یک جانبه 

دیگر مثبت نخواهد بود.
به گفته وی، اکنون یک وضعیت متناقض در یمن در حال ایجاد شدن است. از یک 
طرف ما تالش های بســیاری انجام می دهیم و امیدواریم که بتوانیم طرفین را برای 
دیدار با یکدیگر، حتی به صورت فیزیکی در طول جلسه، متقاعد کنیم و امیدواریم 
با طیف وســیعی از اقدامات اقتصادی و اعتماد سازی بیانیه مشترک آتش بس را در 

یمن تصویب کنیم.
گوترش خاطرنشان کرد که سازمان ملل با انصارالله، دولت عبد ربه منصور هادی، 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه تماس های فشرده ای برقرار می کند تا این 

امر را به واقعیت تبدیل کند.

مدیر کل مرکز کارهای بشــر دوستانه عربســتان تأکید دارد که این کشور امن ترین و 
موفق ترین واکسین ضد کرونا را دریافت خواهد کرد.

عبدالله الربیعه، مدیر کل مرکز کارهای بشــر دوستانه عربستان سعودی می گوید که 
این کشور انتظار دارد در میان اولین کشورهایی باشد که موفق ترین واکسین ضد کرونا 
را دریافت می کند. او افزود: »عربستان سعودی کمیته را از بهترین داکتران متخصص 
واکسین تشکیل داده است، این کشور در میان اولین کشورهایی خواهد بود که واکسین 
ضد کرونا دریافت می کند. اما نه هر نوع واکسین، بلکه موفق ترین آن. سعودی امن ترین 

و موفق ترین واکسین ضد کرونا را دریافت خواهد کرد«.
چندی پیش، وزیر صحت عربستان سعودی در آستانه نشست جی-20 به خبرنگاران 
گفته بود که این کشــور نیم میلیارد دالر برای تولید واکسین ضد کرونا اختصاص داده 

است.

به نقل از اشپیگل، با استناد به اســناد داخلی، بوندسوهر علی رغم احتمال خروج 
نیروهایش از افغانستان، همچنان در ســاخت اردوگاه های صحرایی در این کشور 
ســرمایه گذاری می کند. پیش از این، توبیاس لیندنر، نماینده فراکســیون »سبز« 
در بوندســتاگ به Rheinische Post گفته بود که وزارت دفاع آلمان ســناریوهای 
مختلفی را برای اتمام مأموریت در افغانستان در نظر گرفته است، از جمله احتمال 
خروج کامل نیروها در چهار ماه. ســخنگوی وزارت دفاع آلمان تأیید کرد که چنین 
طرحی در حال تدوین اســت. در همین حال، این وزارت تأکید کرد که ســناریوی 
مشــابهی حتی قبل از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در مورد 

کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان، برنامه ریزی شده بود.
 50 میلیون یورو طی چند ماه آینده برای ساخت و 

ً
طبق اطالعات اشــپیگل، تقریبا

بازسازی پروژه های مزارشریف و یک پاسگاه کوچک در کندز هزینه خواهد شد.
در کنار تقویت الزم ازپاسگاه های دفاعی، نقاط ورود و مکان ها در اردوگاه مارمال، 
همچنین یک میدان برای هلی کوپترهای NH90 نیز در نظر گرفته شده است که در 
ماه دسامبر جایگزین مدل های قدیمی CH-53 می شود. اکنون مکان جدید برای 

پهپادهای نوع Heron در حال ساخت است«.  

  زمان مناسب برای تروریست خواندن حوثی ها نیست

  اختصاص 500 میلیون دالر برای واکسین کووید-19 

سرمایه گذاری در اردوگاه های افغانستان 

یک دالر 
امریکایی

77  افغانی
یک یور

90.30  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

99.80  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی
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دکتورعبدالله عبدالله رییس شــورای عالی مصالحــۀ ملی دیروزازطریق 
ویدیوکنفرانس دراجالس مقدماتی کنفرانس 2020 ژنیو در بارۀ افغانســتان 
زیر عنوان: »کمک های انسانی، حقوق بین المللی بشردوستانه و حمایت از 

افرد ملکی در چارچوکات روند صلح« برگزار شده بود، سخنرانی کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین اجالس که به اشــتراک کشــورهای کمک 
کننده و موسســات بین المللی برگزارشــد، داکترعبدالله با تقدیرازفعالیت ها 
و کمک هایبشردوستانه برای افغانستان ازســوی کشورهای دوست و متحد 
وســازمان های بین المللــی، تأکید کرد کــه به عنوان رییس شــورای عالی 
مصالحۀ ملی خواهان پایان یافتن جنگ وتنش درکشــور و دست یافتن به راه 

حل مسالمت آمیز برای بحران افغانستان است.
رییس شــورای عالی مصالحۀ ملی مراعات حقوق بشردوســتانه، زمینه  
ســازی برای ارائۀ کمک های انســانی و حمایت ازافراد ملکی را از وظایف 
اولیۀطرف های نزاع و درگیری دانســت. داکترعبدالله با اشاره به میزان باالی 
تلفات و خشونت ها درافغانســتان، خواهان برقراری آتش بس و پایان جنگ 
درکشور شد.رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در بخش دیگر از صحبت های 
خود خواهان ادامۀ کمک های جامعۀ جهانی وحمایت ازافغانســتان شــد و 
برافزایش کمک  هایبشردوستانه برای کشور با درنظرداشت نیازهای افغانستان 

تأکید کرد.

 تأکید داکترعبدالله، برپایان جنگ وتنش درکشور و دست 
 یافتن به راه حل مسالمت آمیز 

 دیدار مایک پومپیو با هیئت های دولت و طالبان در قطر 

وزارت تحصیالت عالی کشور اعالم کرده که 
براســاس فیصله کابینه، پوهنتون های کشور از 
هشــتم قوس تا پانزدهم ماه حوت ســال جاری 
به  منظور جلوگیری از شــیوع مــوج دوم کرونا، 

می شود. تعطیل 

حامد عبیدی، ســخنگوی وزارت تحصیالت 
عالی دیروز گفت که تعطیلی پوهنتون یک هفته 
پیش از ســوی وزارت صحت به کابینه پیش نهاد 

شده بود و امروز تأیید شد.
عبیدی گفته اســت که به خاطــر جلوگیری از 

شــیوع مــوج دوم کرونا، درس هــای حضوری 
آنالین  درس هــای  و  می شــود  تعطیل  پوهنتون 

ادامه خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت تحصیــالت عالــی گفته 
که شــش هفته از سمســتری که در حال حاضر 
جریــان دارد، باقــی مانــده اســت. بــه گفتۀ 
به گونۀ  این شــش هفتــه  در  یــان  دانش جو او، 
را پی گیری خواهند  غیرحضوری درس های شان 

کرد.
وزارت صحت از یک هفته به این سو از شیوع 
موج دوم کرونا در افغانستان هشدار داده است. 
دو روز پیش سرپرست وزارت صحت گفت که 
به شفاخانه های کشور  شــمار مراجعه کننده گان 

ده برابر شده است.
در تازه تریــن مــورد، مســئوالن صحــی در 
هرات اعالم کرده اند که در شــبانه روز گذشته، 
 هفــت تن در پــی ابتال بــه این بیمــاری جان 

داده اند

 موج دوم کرونا پوهنتون های کشور را تعطیل کرد


