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

 دیدار بزرگان کندهار با مشاور امنیت 
ملی و رهبری سکتور امنیتی

 مالقات وزرای امور خارجه 
افغانستان و پاکستان

امراللــه صالــح؛ معــاون اول ریاســت 

جمهوری ا.ا، و تیم شــش و نیــم به منظور 

امنیتی، دیروز افســران پولیس  تطبیق میثاق 

ترافیــک را که یک فــرد  متخلــف و قانون 

شکن را شجاعانه بازداشت و به پنجه قانون 

ســپردند، به گونه مادی و معنوی حمایت و 

نمودند.  تقدیر 

برنامــه میثــاق امنیتی نه تنهــا یک پل بی 

سابقه میان مردم و دولت است، بلکه باعث 

ارتقای جایگاه و منزلت ســربازان، ترافیک 

و هر کارمند گردیده و شــهروند عادی را به 

شهروند مسئول تبدیل مینماید.

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشــور در حاشــیه نشســت وزرای امور 
خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در شهر نیامی پایتخت کشور 
نایجیریا، با شاه محمود قریشــی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی پاکستان، 

دیدار و مالقات کرد.
ابتدا وزیر امور خارجه کشــور در مورد روند صلح و برگزاری کنفرانس ۲۰۲۰ 
افغانســتان در ژنیو و  حمایت سیاســی و اقتصادی جامعه جهانی از برنامه های 
افغانســتان صحبت کرد. در ادامه، اتمر با سپاســگزاری از سفر اخیر صدراعظم 

پاکستان، عمران خان به افغانستان، روی دستآوردها

ســرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید نتیجه به دست آمده از 
کنفرانس ژنیو به خصوص در بخش سیاسی آن مطابق توقع و انتظار دولت و 

مردم افغانستان بود.
وی این مطلب را در دیداری که روز گذشته با اندریس وان برنت، سفیر اتحادیه 

اروپا در کابل داشت، بیان کرد.
معاون دوم رئیس جمهور با ابراز خرسندی از برگزاری موفقانه کنفرانس ژنیو، 
ازحمایت قاطع همکاران بین المللی افغانســتان و از جملــه اتحادیه اروپا 
قدردانی کرد و گفت که این کنفرانس به صورتی برگزار شــد که دولت و مردم 

افغانستان انتظار داشت.
وی جدا از تعهدات مالی کنفرانس ژنیو برای حمایت از دولت افغانستان در 
چهار سال آینده، بخش سیاسی و به خصوص سند چارچوب صلح و انکشاف 
افغانستان - شماره 2 را که در این کنفرانس تصویب شد، یک دستاورد بزرگ 
خواند و تصریح کرد که این نشست بین المللی در کل به نفع مردم افغانستان 

بود.
استاد دانش از تأکید اشتراک کنندگان کنفرانس ژنیو بر آتش بس فوری، حفظ 
دستاوردهای چون حقوق بشــر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، دموکراسی، 
حاکمیت قانون، آزادی بیان و مبارزه با فساد به عنوان نقاط برجسته این کنفرانس 
نام برد و گفت مردم افغانستان انتظار داشت که این موارد در کنفرانس ژنیو به 

صورت واضح انعکاس یابد.
معاون دوم رئیس جمهوری گفت که اکنون حکومت افغانســتان آمادگی می 
گیرد که ســند چارچوب صلح و انکشاف افغانســتان - شماره 2 را براساس 
بخش های مختلف تجزیه و تحلیل کند تا برنامه تطبیق این تعهدات  نیز آماده 

شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه تطبیق تعهدات انجام شده به مشکل مواجه نشود، 

بر همکاری های مستمر همکاران بین المللی افغانستان

شــماری از بزرگان قوم و متنفذین والیت کندهار با داکتر حمدالله محب 

مشــارو امنیت ملی و رهبری سکتور امنیتی دیدار نمودند.

آنها در این دیدار ضمن مطرح کردن مشــکالت والیت شــان با مقامات 

امنیتــی در خصوص صلح و تأمین امنیت والیت کندهار نیز یک سلســله 

ساختند. شریک  را  صفحه 2پیشنهادات 

صفحه  2

 متن کامل اعالمیه 

کنفرانس بین المللی 

افغانستان-۲۰۲۰

یخی  نقش تار
افغانستان از منظر 
موقعیت ترانزیتی

دوکتور محمداعظم 

صمیم:

 روازنه 1200 مریض

 در شفاخانه عاجل ابن 

سینا مراجعه می کند

د ښځو پروړاندې ښه 

سلوک او انساني چلند 

یو لومړیتوب دی
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استاد دانش:

 کنفرانس ژنیو مطابق توقع و انتظار 
دولت و مردم افغانستان پایان یافت

حمایت جامعه جهانی از روند صلح افغانستان، بیانگر اجماع 

بین المللی پیرامون تأمین ثبات در این کشــور است، بنابراین 

تمام طرف های درگیر به ویژه نهادهای مسئول باید راهکارهای 

یع روند صلح را به اجــرا بگذارند، تا این فرصت  عملی تســر

استثنایی که نصیب مردم ما شده است، هدر نرود.

پیـام مـا

صفحه 2

 رئیس جمهور غنی: 

مردم باید از مدیریت شفاخانه ها اطمینان حاصل کنند



 

از جمله اتحادیــه اروپا در تطبیق به موقع و مؤثر 
کید کرد. تعهدات کنفرانس ژنیو تأ

سرور دانش در پیوند به ضرورت جدی مبارزه با 
فســاد اداری نیز گفت که خوشبختانه کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری به تازگی تأسیس شده است 
و بــه کار آغاز کرده اســت و انتظــار می رود که 
حکومت افغانســتان با فراهم شــدن کمک های 
تخنیکی همــکاران بین المللــی، بتواند در این 

زمینه نیز موفق تر از پیش عمل کند.
معــاون دوم رئیس جمهــوری در رابطه به صلح 
نیز با قدردانــی از موقف اتحادیــه اروپا گفت: 
مردم افغانســتان مردم بیست سال پیش نیست و 
اکنون شهروندان این کشور به یک سلسله ارزش 

هــا باور داشــته وانتظار دارند کــه روند صلح با 
مشــارکت عمومی و با رعایت حقوق اساســی و 
حقوق بشری شــهروندان در چارچوب مشارکت 

همه اقوام کشور به بار بنشیند.
درایــن دیدار اندریس وان برنت، ســفیر اتحادیه 
اروپا درافغانســتان نیز نخســت از وقوع حادثه 
تروریستی روز گذشته در شهربامیان ابراز تأسف 
کرد و به نسبت قربانی شدن شماری از باشندگان 
شهر بامیان در رویداد یاده شده، با دولت و مردم 

افغانستان اعالم همدردی کرد.
برنت از نتیجه کنفرانس ژنیو برای افغانستان ابراز 
رضایت کرد وگفت اتحادیه اروپا مفتخراست که 
همکاران بین المللی افغانســتان در این سطح به 
همکاری و حمایت از دولت و مردم افغانســتان 

متعهد شدند.
کید کرد که اتحادیه اروپا در جریان روند  وی تأ
صلح به حفظ ارزش های کنونی مردم افغانستان 
توجــه جدی داشــته و به دولت افغانســتان نیز 
اطمینــان می دهد که تعهد مــا برای حمایت از 

دولت و مردم این کشور تغییر نخواهد کرد.
ســفیر اتحادیه اروپا در کابــل، موضوع مبارزه با 
فســاد اداری را یک اولویت اساســی در تطبیق 
تعهــدات کنفرانس ژنیــو خواند وگفــت که در 
اهمیــت مبارزه با فســاد هم کشــور های کمک 
کننــده و هــم دولت افغانســتان به مــردم خود 

پاسخگو هستند.
وی گفت کــه اتحادیه اروپــا در امر همکاری و 
تقویت روند دولت ســازی در افغانســتان قویا 
باور دارد و به تعهدات خود در این زمینه اســتوار 

خواهد ماند.

 و اقدامــات بعدی پیرامــون آن صحبت 
کرد. وزیر امور خارجه کشور نقش حمایت 
کشورهای منطقه و همسایه به ویژه پاکستان 
را در موفقیــت روند  صلح مهم دانســته بر 

کید کرد. تقویت این همکاری ها تأ
با اشــاره بــه ظرفیت موجــود در پیوند به 
و  سیاســی-امنیتی  های  توســعه همکاری 
اقتصــادی میان دو  کشــور و توافقات انجام 
شده حین ســفر اخیر صدراعظم پاکستان به 
افغانســتان، هردو جانــب روی برنامه های 

صحبت کردند که منتج به گسترش روابط دو 
جانبه در تمامــی عرصه های همکاری میان 

دو کشور گردد.
وزیــر امور خارجــه پاکســتان در جریان 
صحبت های اش حمالت اخیر در بامیان را 
 تقبیح نموده و به فامیل های قربانیان و 

ً
شدیدا

مردم افغانستان تسلیت گفت. قریشی سطح 
بلند خشونت ها را محکوم نموده و خواستار 
عاجــل کاهش خشــونت و تامین آتش بس 

شد. 

هردو جانب در مورد موفقیت روند صلح، 
برنامه ای همه جانبه برای برگشــت باعزت 
مهاجرین افغان به کشــور، اتصال منطقه یی 
و رسیدگی به مشــکالت تجارتی به تفصیل 

صحبت کردند.
در اخیــر، تصمیــم اتخــاذ گردیــد تــا 
بادرنظرداشــت میکانیــزم هــای موجــود 
همــکاری دو جانبــه و توافقــات کــه در 
جریــان ســفر صدراعظــم پاکســتان بــه 
افغانســتان صورت گرفته انــد، کمیته های 
 کاری دو کشــور اقدامات شــان را تســریع 

نمایند.

رئیس جمهور غنی در نشستی با مسئولین سکتور 
ویروس  دوم  موج  با  مبارزه  خصوص  در  صحت، 

کرونا، صحبت نمود
اسالمی  جمهوری  رئیس  غنی  اشرف  محمد 
مسئولین  با  نشستی  طی  پنجشنبه  روز  افغانستان 
وزارت صحت عامه و شورای طبی افغانستان، روی 
مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چالش های ناشی 

از آن،  صحبت کرد.
داکتر  ابتدا  انجام شد،  ارگ  در  که  نشست  این  در 
صحت  وزارت  سرپرست  عثمانی  جواد  محمد 
برای  آمادگی ها  را در مورد  عامه، گزارش خویش 
مدیریت موج دوم ویروس کرونا و چالش ها در این 

خصوص، به رهبری حکومت ارائه نمود.
واقعات  جمله  از  کلی  وضعیت  عثمانی  داکتر 
تشریح  را  اول  با موج  آن  مقایسه  و  ویروس کرونا 
کرده، گفت که واقعات مثبت ویروس کرونا در حال 

افزایش است.
وی در خصوص ظرفیت های شفاخانه ها بخاطر 
جمله  از  کشور  سراسر  در  کرونا  مریضان  تداوی 
حوزوی،  های  شفاخانه  مرکز،  در  ها  شفاخانه 
که  و گفت  داد  معلومات  و خصوصی  تخصصی 
در حال حاضر ۲۰۷۱ بستر برای مبتالیان ویروس 
تقویت  بیشتر  ها  شفاخانه  و  دارد  وجود  کرونا، 

خواهند شد.
کرونا،  بیالنس  خصوص  در  موصوف  همچنان 
ردیابی واقعات مثبت، تشخیص واقعات در ساحات 
ورودی، نمونه گیری از واقعات مشکوک و ذیدخل 
ساختن تمام سیستم های صحی در گزارش دهی 

بخاطر مدیریت ارقام، معلومات ارائه کرد.
سرپرست وزارت صحت عامه در رابطه به آگاهی 
عامه، گفت: تالش داریم تا مواد آگاهی دهی برای 

مبارزه با موج دوم ویروس کرونا را تهیه و تعلیمات 
صحی و کمپاین های آگاهی را راه اندازی نمائیم. 
وی در مورد تغییرات در ظرفیت خدمات تشخیصه 

ویروس کرونا نیز صحبت کرد.
داکتر محمد جواد عثمانی افزود که در حال حاضر 
مراکز تشخیص ویروس کرونا روزانه ظرفیت ۳۵۰۰ 

الی ۴۰۰۰ تن را دارد.
رئیس شورای طبی  اوریاخیل  نسرین  داکتر  سپس 
نظارت  مورد  در  را  خویش  گزارش  افغانستان، 
اکنون ۳۲  تا  که  گفت  کرده،  ارائه  ها  شفاخانه  از 
شفاخانه مورد بررسی قرار گرفته است و چالش ها 
در ظرفیت پرسونل وجود دارد و منابع بشری نیاز به 

توجه بیشتر دارد.
به  کسیجن  آ رساندن  چگونگی  خصوص  در  وی 
شفاخانه ها و تولید آن در محالت نزدیک شفاخانه 
ها معلومات داد و تصریح کرد که باید به شفاخانه 
در  مردم  و  گیرد  صورت  رسیدگی  دولتی  های 
آگاهی  بیشتر  کرونا  ویروس  دوم  موج  خصوص 
حاصل کنند و علما، مساجد، رسانه ها و جامعه 

مدنی بسیج شوند.
های  گزارش  استماع  از  پس  غنی  جمهور  رئیس 
آنان، گفت که باید برنامه های وزارت صحت عامه 
استراتیژیک بوده و آمادگی های آن نسبت به موج اول 

ویروس کرونا، بهتر باشد.
وی با بیان اینکه دانش تخنیکی ما در این قسمت 
بهتر شده و باید تمرکز روی مدیریت صورت گیرد، 
گفت که تصویر واضح از مرحله دوم شیوع ویروس 
کرونا داشته باشیم و در قسمت بلند بردن ظرفیت ها 
بیشتر کار صورت  ارائه خدمات صحی  و کیفیت 

گیرد.
و  امکانات  از  استفاده  با  که  گفت  جمهور  رئیس 

تجربه ها باید از هر نوع بحران جلوگیری کنیم، تا 
مردم مطمئن شوند. وی اضافه کرد که این مسئله در 

اولویت و استعجالیت رهبری حکومت قرار دارد.
میان  هماهنگی  تقویت  بر  غنی  جمهور  رئیس 
شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که تصویر واضح از 
منابع و ظرفیت ها باید داشته باشیم و مردم از کار 
خصوصی  سکتور  و  حکومتی  غیر  های  سازمان 

دخیل در عرصه صحت رضایت داشته باشند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که نظارت سازمان 
می  کار  صحی  عرصه  در  که  غیرحکومتی  های 
کنند، مربوطه وزارت صحت عامه است، اما رهبری 
حکومت در قسمت جلب کمک ها و انسجام آن 

کار خواهد کرد.
و  ها  والی  باید  که  نمود  تصریح  جمهور  رئیس 
واحدهای والیتی به گونۀ هماهنگ نقش شان را ایفا 
کنند و دولت با سکتور خصوصی کار خواهد کرد 
که چگونه فعالیت های اقتصادی در کشور در زمان 

شیوع موج دوم ویروس کرونا، آسیب نبیند.
رئیس جمهور از مسئولین شورای طبی افغانستان 
خواست که به نظارت شان از شفاخانه ها، مدیریت 
صحت و ظرفیت های صحی ادامه دهند. وی افزود 
که با متخصصین افغان در عرصه صحت در خارج 
از کشور در تماس باشید، تا از طریق آنالین تجارب 

و همکاری های آنان را داشته باشیم.
تغییرات  میکانیزم  روی  کشور،  جمهور  رئیس 
مدیریتی در شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که مردم 

باید از مدیریت شفاخانه ها اطمینان حاصل کنند.
وی در اخیر سخنانش گفت که مبارزه با موج دوم 
ویروس کرونا برای ما استعجالیت دارد و حکومت 
به  تا  داد،  خواهد  انجام  دارد،  توان  در  که  را  آنچه 

وضعیت بد روبرو نشویم.

افغانستان شاید یگانه کشوری است که آموزش و پرورش و حتی تحصیالت 

عالی تا سطح لیســانس به طور رایگان از جانب دولت برای شهروندان این 

کشور ارایه می شود، و نکته مهم تر از آن اینکه پس از سقوط طالبان و رویکار 

آمدن صفحه جدید در تاریخ این کشور، حمایت های سخاوتمندانه جامعه 

جهانی در تمام عرصه ها به خاطر بازسازی مخروبه های به جا مانده از جنگ 

 در بخش های آموزشی هنوز هم نتوانسته است الیه های ضخیم فقر 
ً
خاصتا

فرهنگی یا به عبارت دیگر ســایه شــوم فقر فرهنگی را از قلمرو افغانســتان 

بزداید.

پس از ســقوط ولســوالی دهراود والیت ارزگان به دست طالبان، ویدیویی 

در شــبکه های اجتماعی دست به دست شــد که بیانگر تاراج مرکز علمی و 

آموزشی )مرکز تربیت معلم در ولسوالی دهراود والیت ارزگان( بود. در این 

شکی نیست که در حاالت جنگ و اضطرار مناطقی میان طرفین درگیر دست 

به دســت می گردد، اما آنچه مایه تعجب نه بلکه شرم آور است، اینکه یک 

مرکز آموزشی آنهم از سوی مردم محل به تاراج کشیده شده و داشته های آن 

نابود می گردد.

هرچند که طالبان مســئولیت تاراج این مرکز آموزشی را به عهده نگرفته اند، 

اما آنچه برهمگان روشن و هویدا اســت اینکه طالبان عامل اصلی و زمینه 

ســاز تاراج مرکز تربیت معلم در ولســوالی دهراود والیت ارزگان شــناخته 

می شــوند؛ زیرا این بار اول نیســت و بار آخر نیز نمی تواند باشد، چون قبل 

براین مراکز آموزشــی، مکاتب، مدارس و حتی مساجد در مناطق و والیات 

دیگر نیز از سوی این گروه یا حامیان شان به آتش کشیده شده است.

این موضوع از یکســو بیانگر واقعیت های تلخی اســت که با وجود صرف 

میلیون ها افغانی و تالش  و تقالی نهادهای ملی و بین المللی هنوز هم مردم 

افغانستان از شرایط مناسب اجتماعی و آگاهی الزم از ارزش ها و داشته های 

ملی برخوردار نیستند و همچنان با مشکالت جدی مانند ناامنی، فقر، فساد، 

اعتیاد، تبعیض و ســوء مدیریت دســت به گریبان اند و همین مسایل بستر 

اصلــی گرایش به تفکرات افراطی و جذب مــردم به خصوص جوانان برای 

تخریب کشور و دامنه دار شدن جنگ و ناامنی را گسترانیده است، از جانب 

دیگر زنگ هشداری را به صدا درآورده است که دولت باید در راستای محو 

فقرفرهنگی در افغانســتان بیش از هر زمان دیگر توجه جدی نماید؛ زیرا تا 

زمانی که جغد شــوم فقر فرهنگی از بام این کشور رانده نشود، نه تنها مسیر 

رشد و توسعه را گم خواهیم کرد، بلکه دستاوردهای گذشته نیز با یک چشم 

برهم زدن از سوی کسانی که منافع خود را در ناامنی و جنگ می بینند به یغما 

خواهد رفت.

نکته دیگری که قابل یادآوری اســت اینکه مردم محل باید این تعقل و دانش 

را داشته باشــند، که مراکز علمی و تأسیسات عام المنفعه ملکیت شخصی 

هیچ فرد یا گروهی نبوده و نیســت، بلکه ملکیت هــای عامه یا به اصطالح 

»بیت المــال« متعلق بــه تمام مردم بوده و حفاظت و نگهداشــت آن نیز از 

وجایب و مســئولیت های ملی و اسالمی خود مردم اســت که در هر گونه 

شرایطی باید از آن حراست نمایند.

اینکــه چگونه می توان مردم را در راســتای حفظ و نگهداری از تأسیســات 

عام المنفعه بســیج نمود، بر می گردد به تخصص و مهارت  نهادهای ذیربط، 

زیرا باشندگان محل زمانی می توانند با نهادهای حامی بیت المال همکاری 

نمایند که اعتمــاد متقابل میان مردم و نهادهــای دولتی و خصوصی ایجاد 

گردد و این اعتماد نیز زمانی فراهم شــده می توانــد که در رأس ادارات افراد 

متخصص و متعهد به خدا و وطن گماشته شوند و در یک جمله کار به اهل 

کار سپرده شود، در این صورت است که نهاد به مثابه پل ارتباطی میان دولت 

و مردم عمل نموده و برای تقویت و حمایت از یکدیگر تالش می ورزند.

در فرجام پیام ما به مسئوالن نهادهای علمی و فرهنگی، اصحاب رسانه ها به 

ویژه علما و دانشمندان این است که در زمینه احساس مسئولیت نموده و به 

منظور گرامی داشت از داشته ها و دستاوردهای خویش در هرگوشه و مناطق 

کشور و با هر وســیله ممکن اقدام نمایند، در غیرآن به پیشگاه خدا و تاریخ 

پاسخگو خواهند بود. 
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 کنفرانس ژنیو مطابق توقع و انتظار ...

 مالقات وزرای امور خارجه ...



۲۰۲۰ افغانســتان  بین المللــی   کنفرانــس 
 با اشتراک ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی 
در »قصر ملل« مقر سازمان ملل متحد در ژنیو 
به صورت مجازی و ریاست مشترک جمهوری 
اسالمی افغانستان، جمهوری فنلند و سازمان 
ملل متحد برگزار شد. این کنفرانس در شرایط 
فوق العاده، در ختم دوره چهارساله دهه تحول 
و پــس از آغــاز مذاکرات صلح افغانســتان و 
هم زمان با شــیوع فراگیر بیمــاری کووید-۱۹ 
برگزار شــد. در این کنفرانس  شــرکت کنندگان 
تعهد درازمدت شان را در حمایت از افغانستان 
برای اســتفاده از این فرصت تاریخی در جهت 
صلح، رفــاه و خودبســندگی و به منظور ادامه 
تالش ها در جهــت منفعت همگانی افغان ها، 
تجدید کردند.  شــرکت کنندگان هم چنان تعهد 
کردند که برای بررسی پیش رفت ها و تعهدات، 
اجالس مقامات عالی رتبه را در ســال ۲۰۲۱ و 

جلسه  وزرا را در سال ۲۰۲۲ برگزار نمایند.
۱- ما، حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 
)که منبعد حکومت افغانستان نامیده  می شود( 
و جامعــه  جهانی همراه با ســایر شــرکا تعهد 
خود را برای ایجاد یک فرآیند مشــارکت جدید 
در راســتای تقویت افغانستان مستقل، متحد، 
مردم ســاالر و صلح آمیز و قراردادن کشــور در 
مســیر شــگوفایی و خودکفایی جهت تأمین 
منافع همه افغان هــا، اعالم می کنیم. بر مبنای 
ایــن همکاری، مــا از ســند چارچوپ صلح 
و انکشــاف افغانســتان )۲( و سند چارچوپ 
مشــارکت افغانســتان اســتقبال می کنیم و در 
چارچوب حساب دهی متقابل متعهد می شویم 
تا از تالش های مردم افغانستان برای دست یابی 
به نتایج ملموس در زمینه های برقراری صلح، 

دولت سازی، و ایجاد بازار حمایت کنیم.
۲- مــا، تقاضای گســترده و صادقانــه مردم 
افغانستان را برای رسیدن به صلح پایدار و ختم 
جنگ اذعان نموده و می پذیریم که صلح پایدار 
تنها از طریق پروسه صلح به رهبری و مالکیت 
افغان هــا که حمایــت بین المللــی را به همراه 
داشته باشد محتمل است. ما خواهان حمایت 
همه جانبه و جدی همه جوانب به هدف رسیدن 

به صلح و ثبات پایدار در افغانستان هستیم.
۳- با توســل به قطع نامه شماره ۲۵۱۳ شورای 
امنیت سازمان ملل؛ ما از آغاز مذاکرات صلح 
افغانســتان در ۱۲ ســپتامبر ۲۰۲۰ بــه هدف 
رســیدن به یک راه حل سیاسی دایمی و جامع 
اســتقبال می کنیم. ما هم چنــان از تالش های 
منطقــه ای  و  بین المللــی  شــرکای  تمامــی 
افغانســتان، حکومت افغانستان و همه فعاالن 
افغان به شــمول تیم های مذاکراتی در راستای 
تســهیل مذاکرات صلح افغانســتان استقبال 
می کنیم. ما تأکید می داریم که پیش رفت های 
مهم در مذاکــرات صلح بر اســاس قطع نامه 
شــماره ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل یک 

عامل کلیدی برای اخراج )افراد( از فهرســت 
ســیاه قطع نامه ۱۹۸۸- )۲۰۱۱ســال( شورای 

امنیت به شمار می رود.
۴- ما، خواســتار یــک روند صلــح جامع و 
معنادار با مشــارکت زنان، جوانان و گروه های 
نژادی، مذهبی و سایر اقلیت ها هستیم. ما تأیید 
می کنیم که هرگونه توافق سیاسی باید از حقوق 
همه افغان ها از جمله زنان، جوانان و اقلیت ها 
پاسداری کند. هم چنان باید به آرزوهای دیرینه 
افغان ها برای دســت یابی به صلح و رفاه پایدار 
احترام بگذارد و مطالبات همیشگی افغان ها را 
برای حفظ دستاوردها در زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و انکشافی که از سال ۲۰۰۱ 
تااکنون به دست آمده اند، به شمول پای بندی به 
حاکمیت قانون، احترام به تعهدات بین المللی 
افغانستان، و تقویت حکومت داری همه شمول 

و پاسخگو، مد نظر داشته باشد.
۵- ما، بر اهمیت تالش های دولت افغانستان، که 
جامعه جهانی نیز از آن حمایت  می کند، به منظور 
ایجاد افغانســتان واحد، مســتقل، صلح آمیز و 
دموکراتیک تأکید می کنیم. در این روند، ما نقش 
معنادار جامعه مدنی، به شمول رسانه های مستقل 
را حایز اهمیت می دانیــم. ضمن احترام به حق 
تصمیم گیری مستقالنه مردم افغانستان در مورد 
ماهیت راه حل سیاسی آینده، تأکید می کنیم که 
نتیجه کار، آن گونه که در پاراگراف ۴ ذکر شــده، 
در شکل گیری حمایت و کمک آینده بین المللی 

نقش اساسی دارد.
۶ – ما، تأکید می کنیم که کمک های انکشافی 
جامعه جهانی و همکاری های جنوب با جنوب 
برای توســعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان 
اهمیت به ســزایی دارند. مــا از جامعه جهانی 
می خواهیــم تا بــه حمایت مالــی خویش از 
افغانســتان به هدف کمک به مردم افغانستان 
برای رســیدن به صلح، بازســازی و توسعه در 

آینده نزدیک ادامه دهند.
۷- ما، می پذیریم که امنیت و ثبات برای توسعه 
 نگران تداوم سطح 

ً
پایدار حیاتی است. ما عمیقا

باالی خشــونت و شرایط امنیتی در افغانستان، 
به خصوص شــمار تلفات ملکی هســتیم؛ و 
خواســتار برقراری آتش بس فــوری و فراگیر و 
احترام کامل به قوانین بشردوســتانه بین المللی 

می باشیم.
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۸- مــا، هم چنیــن از تهدیــد تروریــزم برای 
 نگران بوده و از ادامه 

ً
افغانستان و منطقه عمیقا

القاعده و ســایر سازمان های  حضور داعش، 
تروریســتی بین المللی و گروه های وابســته به 
آن ها در افغانستان به صورت جدی ابراز نگرانی 
می کنیــم. ما هرگونــه فعالیت هــا و حمالت 
هراس افگنانــه را با شــدیدترین الفاظ محکوم 
نمــوده و بر اهمیت این موضوع تأکید می کنیم 
کــه قلمرو افغانســتان نباید از ســوی داعش، 

القاعده یا سایر گروه های تروریستی بین المللی 
برای تهدید یا حمله علیه سایر کشورها استفاده 
شــود؛ و طالبان یا هر نهاد، گــروه و فرد دیگر 
افغان، نباید از تروریســت های فعال در قلمرو 

کشورهای دیگر حمایت کنند.
۹.- ما بر اهمیت حمایت از دولت افغانستان 
در ایجاد و ارتقــای ظرفیت ها، به ویژه ظرفیت 
 پروری نیروهــای دفاعی و امنیتی افغانســتان 
به شمول پولیس ملی این کشور، به منظور تأمین 

امنیت و مبارزه با تروریزم، تأکید می کنیم.
۱۰- مــا بر نقــش مهــم و تعهــد درازمدت 
سازمان ملل متحد در تقویت صلح و ثبات در 
افغانســتان تأکید نموده و از تالش های جاری 
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 

در اجرای وظایف آن استقبال می  نماییم.
۱۱- با روحیــه مســئولیت پذیری متقابل، بر 
اهمیــت اقدامــات دولت افغانســتان و تعهد 
جامعه جهانــی برای حمایــت از تالش های 
دولت در انجام تعهدات خود در راستای بهبود 
به شــمول  قانون  و حاکمیت  حکومــت داری 
عدالــت انتقالی منحیث یکــی از مؤلفه های  
اساســی روند صلح جاری، مصرف بودجه و 
مبارزه با فساد در سراسر کشور تأکید می نماییم.
۱۲- مــا، بر اهمیت همکاری های منطقه ای با 
هدف گسترش ثبات و صلح و هم چنین کمک 
به افغانستان در استفاده از موقعیت منحصر به 
فرد جئوپولتیکی و جغرافیایی آن، به عنوان پل 
زمینی برای ُرشــد و ارتقای همکاری و اتصال 
منطقه ای بر مبنای مشارکت و هم گرایی، و نیز بر 
تداوم گفتگوها و همکاری ها به منظور تقویت 
اهداف مشــترک توســعه اقتصادی در منطقه، 

تأکید می کنیم.
۱۳- ما، نگرانی عمیق خویش را در مورد کشت، 
تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
که تهدید جدی را متوجه صلح و ثبات منطقه و 
فراتر از آن می ســازد، ابراز می داریم و از دولت 
افغانســتان و جامعه بین المللی می خواهیم تا 
تالش خویش را برای مبارزه علیه این تهدید، از 
طریق همکاری بین المللــی، منطقه ای و درون 

منطقه ای افزایش دهند.
۱۴- ما، توســعه اقتصادی افغانســتان را که با 
حمایت جامعه جهانی به ویژه از طریق صندوق 
در   )ARTF(افغانســتان بازســازی  اعتباری 
ســال های پســین به دست آمده اســت، تأیید 
اساســی ســکتور  نقش  می کنیــم. هم چنان 
خصوصی، درآمدزایی و فضای مناســب برای 
سرمایه گذاری را که شــامل مشارکت زنان نیز 
می شود، حایزاهمیت می دانیم. ما بر ضرورت 
تجدید قــوا در اجرای اصالحــات اقتصادی 
تأکید کرده و متعهد می شــویم که پشتی بانی و 
کمک طوالنی مدت خود را به مردم افغانستان 
 در دســت یابی بــه اهــداف توســعه پایــدار 

تجدید کنیم. 

د افغانستان له پاره له ۲۰۰۱ میالدی کال څخه رادیخوا چی دادی او سمهال یعنی 
د ۲۰۲۰ میــالدی کال د نوامبر په ۲۳ مه او ۲۴مه نیټو چی د ۱۳۹۹ لمریز کال 
ده لړ م له ۳۰۴ نیټو ســره سمون لری. د راتلونکو څلور کالونو له پاره دوه ورځنی 
کنفرانس د سویس ښکلی هیواد ژنیواپه ښار د )پلس دنیشن( په هوتل کی د ۷۰ 
هیوادنو او 32 مرســتندویه ټولنو او د ملګرو ملتونو په د اســتازی د بوره لیونز په 
حضوری ګډون به یو تعداد شخصیتونو په حضور او یو تعداد نور به یی په مجازی 

پاڼی )آنالین( کی حاضروو.
د همدی کنفرانس له پاره له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف 
اتمر او د مالی وزیر عبدالهادی ارغندیوال او د مالی وزارت ویاند مسجدی او څو 

تنو نورو ګډون کړی دی.
له ۲۰۰۱ میالدی کال څخه رادیخوا په هرو څلورو کالونو کی د ژنیوا مالی مرستیو 
له پاره کنفرانس د افغانستان په خاطر جوړیږی چی تیر کنفرانس په ۲۰۱۶ کال 
کی په ژنیوا کی و. اوسنی کنفرانس د فنالند هیواد په کوربه توب او افغانستان او 
د ملګرو ملتونو له خوا به ژنیوا ښار کی جوړشوی له دی څخه دوه کاله ترمخه په 
۲۰۱۸ کال نوامبر کی هم په نوموړی محل کی کنفرانس جوړشو تر څو د مرسته 
شوو او اقتصادی حاالتو څیړنه او ارزونه وکړی. پر همغه مهال متجابه هیوادونو یو 
ځل بیا ژمنه وکړه چی دوی به د ۲۰۲۴ کال تر پایه پوری له افغانستان سره خپلو 
مرستو ته دوام ورکوی. خو وروسته وویل شول چی دغه  مرسته به دپخوا په څیر نه 
وی بلکی ۱۰-۲۰ فیصده به لږی وی. په داسی حال کی په هیواد کی تپل شوی 
جګړه ال په شدت سره پایښت لری نو خاماخا اقتصادی مالی ستونزی پنځیږی 
او وګړی او دولت له اقتصادی وټه ییز و ستونزو سره الس او ګریوان کیږی، باید له 

ستونزو څخه بهر شی.
په دی کنفرانس کی ددغه کنفرانس مشری د فنالند د بهرنیو چارو وزیر پیکا اوستیُو 
او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او دم ملګرو ملتونو ځانګړی 

استازی د بوره لیونزیی پرغاړه وه.
لکه د توکیو د ۲۰۱۲ میالدی کال او د ۲۰۱۶ د بروکســل د کنفرانســونو په څیر 
نړیواله ټولنه خپلی مرستی د افغانستان له پاره جاری کوی او دغه پروسه له ۲۰۲۱ 
څخه تر ۲۰۲۴ کالونو پوری پایښت لری. البته په دی کی نوی جوړونه شته هغه 
داچی مرسته ورکونکی هیله لری چی په هر کال کی دغه مرستی او لګول شوی 

پیسی ترکتنی  او کنترول الندی ولری ترڅو د فسا دمخنیوی شوی وی.
د کډوالو بیا ادغام )له دولت( سره یوځای کول پکښی شامل ده  د طالب جنګیالیو 
د ســولی د پروسی څخه دیخوا ادغام دی چی ترټولو ستونزمنه پروسه همدا ده. 
د ښــځو او ټولو وګړو آزادیوته درناوی او د ســولی پروسی ګړندی پرمخ تګ دی 

پکښی شامل دی.
د فنالند د بهرنیو چارو وزیر پیکا اوستو او د بهرنی سوداګری وزیر ویلی اسکیناری 
ډیره سعی کوی چی تر څو د مرسته کوونکو هیوادونو استازیو ته قناعت ورکړی 
چی افغانســتان ال اوس هم په جګړه کی ښکیل دی د سولی راوستو او دوګړو د 
ژوندانه کچی د لوړیداله پاره ډیرو پیســو او اقتصاد مرستو اړتیا شته چی مرستی 

وشی.
البته ناټو به د افغانســتان هیواد له ملی اردو ملی پولیسو او ملی امنیت اداره سره 
خاماخا تر ۲۰۱۴ کاله پوری مرستی جاری وساتی ترڅو د مالی اقتصادی او په 
نور برخو کی پرخپلو پښو ودریږی او د سولی په راوستو کی لومړی وی ښایی هغه 
مرستی چی په دی کنفرانس کی تر السه کیږی ډیری فیصدی یی د افغانستان د 
ملی بودیجی له طریقه اجرا او عملی شی. خو د شننی وړ او مهمه موضوع داده 
چی دننه په دولت کی د فســاد او بی ځایه لګښتونو مخه ډپ شی او د فسادونو 
پرضد سمه کوټلی مبارزه وشی چی مرسته کونکو دولتو او ټولنو ته د هری روپی 
حســاب ورکړل شــی او همدا توقع کیږی، چی دغه دوره یعنی ۲۰۲۱ څخه تر 
۲۰۲۴ کالونو پوری )د بدلون یا تحول( دوره ده او په دی کی دیو امتحان په توګه 

بریالی شوو.
داسی اصول دی وضع او عملی شی چی د مالیی وزارت او نوری اړوندی اداری د 
په آنالین او جدی توګه حساب ورکړی او هره ګړی د حساب ورکولو ته چمتووی.
د پوښــتنی او ځواب مساله دی جدی وګڼل وشی او عملی دی شی او د وګړو او 
دولت لومړیتوبونو ته د سخته پآملرنه وشی او د پالن او ځانګړی کړنالری له مخی 
د مرسته شوی مبالغ او مالی وجوه معرف شی چی د فساد او درغلیو مخه ډپ شی 

او بریالیتوب مو په برخه وی.                                          
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 متن کامل اعالمیه کنفرانس بین المللی 
افغانستان-۲۰۲۰

یشی عبدالهادی قر

د ژنیو کنفرانس
 په تحلیلی انداز کی



داندراګانــدی ماشــوم روغتــون رئیــس 
پروفیســور دکتور نوالحق یوسفزی دخپلو 
صحی فعالیتونو او نوښــتونو په اړه وویل: 
پدی دوه وروســتیو کلونوکی ددرملنی په برخه 
کی مونږ ډیر نوښتونه کړی لومړی دا چی مونږ 
اوس دجــدی څارنی څانګه لــرو بل عاجله 
څانګه مو اوس ډیــره فعاله ده همدا رنګه هغه 

ناروغــان چی په طرق تنفســی ناروغیو اخته 
دی دهغو لپاره تشــخصیه څانګه جوړه شوی 
او همدارنګه دزړه جراحی برخه جوړه شوی ده 
باید ووایم هغه ماشومان چی دزړه دسوری په 
ناروغیو اخته شوی دی دهغو درملنه هم پدی 
روغتون کی میسر شوی ده بل زمونږ په جراحی 
برخه کی ډیر تغیــرات راغلی دی هغه دا چی 
زمونږ عملیات خانــی اوس په نویو تجهیزاتو 
باندی سمبال شوی دی همدارنګه مونږ یو ډیر 
منظم او مجهزه ریکوری اتاق جوړ کړی دی بل 
مونږ دسوختګی په برخه کی مجهز دیپارتمنت 

لرو او سوزیدلی مریضان دلته تداوی کیږی.
دوکتور نورالحق یوســفزی دروغتون دټول 
تعمیر دبیا رغونی پــه اړه وویل: واقعیت خو 
دا دی چی دا روغتون یــوه زړه روغتون دی خو 
دپالن له مخی ســږ کال دروغتــون ټول تعمیر 
دترمیم او بیا رغونی چاری په نوی سیستم سره 

رغول کیږی.
هغه دبســتری ناروغانو دظرفیت لوړیدو په 
اړه وویل: همــدا اوس زمونږ دجدی څارنی په 
څانګه کــی ۲۵ بســتریزه او عاجله څانګه کی 
 ۲۱ بســتره زیات شوی دی خو قلبی وارد به 

ً
فعال

مو شپږ میاشتی وروسته فعاله شی او د۳۰ بسترو 
ظرفیت بــه ولری دیادولو وړ ده چی مونږ اوس په 
روغتون کی ۷ لــوی دیپارتمنتونه فعاله لرو لکه 
داخله، جراحی، اورتوپیدی، غوږ، پزه، ستونی، 
سوختګی، پولی کلینیک او عاجله برخه فعاله دی.
یا درملو  نومړی بســتری ناروغانو تــه دوړ
دنه ورکولــو په اړه وویل: مهمــه خبره دا ده 
اول خو ټولی هغه دواګانی چی په یوه روغتون 
کی په درد خوری هغه پــه ټوله دنیا کی په یوه 
روغتون کی نشــته او ددواګانو لــه نظره دوا په 
دری کتګوریو ویشــو: ۱- حیاتی درمل، ۲- 
اساســی درمل، ۳- غیرحیاتی او غیر اساس 
درمل دی. خو هغه دواګانی چی په اساســی 
لیست کی شــامل دی هغه حیاتی درمل دی 

هغه مونږ همیشه لرو. باید ووایم ډیری دواګانی 
چی هغه انتــی بیوتیک دواګانــی دی هغه په 
روغتون کی نشته نو ناروغو کسان مجبور دی 
چی دخپل مریض دروغیدو لپاره هغه له بازار 
څخه واخلی ددی دوا نه شتون په روغتون کی 
المــل یی دا ده هغه بودجه چــی دیادو درملو 
لپاره اختصاصی ورکړی شوی هغه ډیر کمه ده 

او دغه امکانات باید دهغی مخصوص اداری 
له خوا چی ددوا دتدارک مشخصه اداره ده هغه 

باید دا کار وکړی.
پوښته: ستاسو روغتون داندراګاندی په نوم 
نومول شــوی دی آیا دهنــد دولت ددوا په 

برخو کی تاسو سره مرسته کوی؟
ځواب: دهند دولت له ډیرو کلونو راپدی خوا 
زمونږ دروغتون ددرملو مســولیت نلری دهند 
دولت له مونږ سره یوازی په تخنیکی چارو کی 
او دظرفیت دلوړولو لپاره مرسته کوی خو ددوا 
او تجهیزاتو په برخه کی له مونږ سره همکاری 
نلری، بایــد ووایم چی ټول هغــه دوا او طبی 
ملزمه چی مونږ ورتــه اړتیال لرو یوازی دعامه 
روغتیا وزارت له خوا مونــږ ته راکول کیږی او 

بل دهیچا له خوا مرسته نه کیږی او نده شوی.
پوښتنه: هغه ستونزی چی ورځنیو روغتیایی 
چارو کی ورسره مخامخ کیږی په اړه یی څه 

وایی؟
ځواب: ســتونزی خــو ډیری دی خــو دټولو 
ســتونزو حل به پریو وخت کــی ناممکنه وی 
اول خبره دا ده چی درناروغانو ظرفیت زمونږ له 
امکاناتو څخه پورته ده زمونږ دبستر امکانات لږ 
دی ددی ستونزی حل دا نده چی مونږ روغتون 
ته وســعت ورکړو ښه به دا وی چی دکابل په ۷ 
میلیونی ښــار په څلور دروازو کی همدارنګه 
یویو روغتون یعنی دپغمان په طرف دخیرخانی 
په طرف دارزان قیمت په طرف او دداراالمان په 
طرف روغتونو نه جوړ شی بل دهیواد په زونونو 
کی همدارنګه روغتونونه جوړل یوه اړینه اړتیا 
ګڼل کیږی دمثال په توګه که چیری دیوه کوچنی 
ماشوم ناروغی ډیره وخیمه او شدیده وی که په 
خپله سیمه کی دماشوم روغتون شتون ولری او 
ژر ور وړل شــی دروغید شانس یی سل سلنه 
وی او که چیری کابل ته راوړل کیږی دروغیدو 

شانس چی ۵ سلنه ته ال ټیتیږی.
پوښــته: تاســو دژمی درارســیدو دفصلی 

ناروغیو لپاره څه اضافی تدابیر نیول دی.
ځواب: مونږ دفعلی ناروغیو لپاره یو ځانګړی 
وارد لــرو هغــه وارد اوس امــاده ده که خوای 
ناخواسته واقعات زیاتیږی مونږ به ددی جوګه 
یو چــی خپل ناروغان په خپــل وخت تداوی 

کړو.
پوښته: تاســو دناروغانو د۲۰ افغانیو فیس 
اخیســتلو څخه پــه روان کال کی څومره 

عواید ترالسه کړی دی.
ځواب: ټــول پدی خبریو چی دکرونا ویروس 
دنړی اقتصاد ته زیان اړولی دی او افغانســتان 
هم تری بی برخی نده پاتی شوی، خو دکرونا 
په مــوده کی د۲۰ افغانیو فیس راټولول موظف 
دفتر ته یو ازدحام جوړاوه بل دپیســو اشــغال 
یوه طریقــه ده نو مونږ دعامــی روغتیا وزارت 
دمربوطه ادارو په حکم سره دغه پروسه تر نږدی 
میاشتی پوری ځڼدولی وه کله چی دفیس دټولو 
لو هدایت راغی مونږ یوازی دمیزان په میاشت 
کی 217000- افغانی عوایــد راټول کړی او 

 تحویل کړی دی.
ً
دمالیی وزارت ته مو رسما

پوښــتنه: دژمی د ســړی هوا له کبله تاسو 
دبستری ناروغانو دپایوازانو دشپی اوسیدو 

لپاره څه تدابیر لری.
ځواب: دبستری ناروغانو پایوازان مونږ په تیرو 
کلونــو کی په کانتینرونو او مســجد کی ځای 
پرځای کړی وه خو ســږکال مونــږ ددوی لپاره 
داوړی په موسم کی یوه دوه پوړیزه ودانی جوړه 
کړه چی په یو وخت کی ۲۰۰ کسان په یو منزل 
کی ګنجایش لری بل مو دپایوازانو لپاره ســایه 
بانونه جوړ کړی دی چی په هر سایه بان الندی 
چی دراز چوکی شــتون لری چــی په ژمی او 

اوړی کی ورنه ګټه اخیستلی شی.
پوښــتنه: دروغتــون په انګړ کــی مو نوی 
تاسیســات لیدل کیږی په اړه یی معلومات 

راکړی؟
ځواب: زمونږ ددی روغتون له پاسه دوهم پوړ 
قلبی دیپارتمنت له پاره جوړیږی بل دوهم نوی 
څلور پوړیزه تعمیر ورســره چی زیرزمینی هم 
لری او دغه تعمیر دمور او نوزاد روغتون ده چی 
د100 بسترو ظرفیت لری او پدی روغتون کی 
په مونږ هغه میندی تداوی کوو چی دلوړ خطر 
ســره مخامخ وی باید ووایم چــی دغه ودانی 
دایتالیا هیواد په مالی لګښت او دعامی روغتیا 
وزارت په هماهنګی تفاهم او مرسته جوړیږی 
او دراتلونکی کال په وروســتیو کی به ګټه تری 
واخیستل شی او دا دوهم تعمیر دبیات ګروپ 
له خوا جوړیږی چی دقلبی ناروغیو درملنه به 

پکی ترسره کیږی.
داندراګاندی دماشوم روغتون رییس پروفیسور 

نورالحق یوسفزی دمرکی په پای وویل:
زه دماشــومانو ډاکتر یم میندوته می پیام دا دی 
که غواړی ماشومان مو دماشومتوب ددوری په 
وژونکو ناروغیو اخته نه شی ښه به دا وی چی 
ماشــوم دمور په شیدو تغذیه شی او واکسینونه 
یی په خپل وخت ســره تطبیق شی همدارنګه 
ماشوم ته وروســته له شپیږو میاشتو څخه ټیته 
غذا شــروع شی نو پدی صورت کی به میندی 
خپل کوچنی ماشــومان ښــه او صحت منده 

روزلی وی. 

 دوکتور محمداعظم صمیم مسئول تریننگ شفاخانه عاجل ابن سینا 
در مور کار و فعالیت این شفاخانه به خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت: 
شفاخانه عاجل ابن سینا یک شفاخانه کلیدی و با سابقه افغانستان است که 
در مرکز کابل موقعیت دارد این شفاخانه یک شفاخانه تخصصی بوده و پنج 
دیپارتمنت دارد که در هر دیپارتمنت برنامه های اکمال تخصصی پیش برده 

می شود.
 
ً
 وی گفت: روزانه ما به تعداد هفت صد تا دوازده صد مریض داریم که تقریبا

در حدود هفتاد مریض داخل بستر می باشد.
 شفاخانه عاجل ابن سینا نظر به تشکیل 191 بستر دارد که 165بستر آن فعال 

ً
فعال

است و کوشش می کنیم که متباقی بستر ها را هم فعال سازیم شفاخانه عاجل ابن 
سینا فقط به دولت ارتباط دارد و از طرف وزارت صحت عامه افغانستان رهبری و 
تمویل می شود صرف یک تعمیر از طرف کوریای جنوبی برای ما اعمار گردیده 
 در آن تعمیر دو دیپارتمنت ما گوش و گلو و داخله عمومی فعالیت می 

ً
که فعال

 یک شعبه آیسی یو و اتاق عاجل داریم که از طرف پروژه تمویل می 
ً
نمایند و ضمنا

 بخش های دیگر.
ً
گردد و متباقی شفاخانه تماما

سرطبیب شفاخانه ابن سینا اظهار داشت:
مشکالت به سطح کشور زیاد است اما مشکالت ما در قدم اول نبود امنیت و 
 محیط کافی که به یک شفاخانه وپرسونل صحی 

ً
معاش ناچیز می باشد، ضمنا

الزم است ما نداریم، ازدحام فوق العاده زیاد است درهر گوشه افغانستان که 
یک مریض وخیم پیدا می شود آدرس شفاخانه عاجل ابن سینا داده می شود 

ما آن را می پذیریم و در قسمت تداوی آن تا حد امکان تالش می کنیم.
 جوابده همگی نیازمندی های 

ً
این شفاخانه ۴۰ سال پیش اعمار گردید و فعال

یک شفاخانه نمی  باشد.
وی افزود:  

 و 
ً
خواست ما از وزارت صحت عامه و ریاست جمهوری این است که ذهنا

 مصون باشیم و این حق مسلم ما است ما اگر مصون نباشیم خدماتی 
ً
جسما

که الزم است ارائه نخواهند شد. دیگر این که وسایل طبی پیشرفته در اختیار 
 جای برای تعمیر داریم اگر در آن جا یک تعمیر شش 

ً
ما قرار داده شود. حتما

 مردم افغانستان 
ً
منزله و یا ده منزله اعمار شود فکر می کنم که جوابده تماما

خواهند بود. می خواهیم که در این شفاخانه یک بسته کمپلکس ایجاد کنیم 
پیام ما به مراجعین  که مریضان سرگردن نشود قوای بشری ما تقویه شود. 
 این است که همرای داکتر برخورد خوب کنند و اگر به کدام مشکل مواجه 
می شوند اداره شفاخانه را در جریان قرار بدهند. پیام ما به مردم عزیزم این 
است به داکتران داخلی خود باور داشته باشند و به آن ها مراجعه کنند  گپ 
های آن را گوش کنند و به مرض خود، خود را آگاه کند که چه نوع مرض است 

انشاءالله مشکل حل می شود.
صمیم گفت: چون شفاخانه افغان جاپان به مبتالیان مرض کرونا اختصاص 
یافته بود ما هم در وقت قرنطین مریض ها را که مشکوک به کرونا و یا مطلق 
 پالیسی طوری است 

ً
کرونا بود آنها را به این شفاخانه معرفی می نمودیم. فعال

که در هر شفاخانه حد اقل ده فیصد بستر به امراض کرونا اختصاص داده شود 
مطابق پالیسی ده فیصد بستر به مریضان کرونا اختصاص دادیم.

اگر مریضان کرونا و یا مشکوک به کرونا بیایند ما در آن جا بستر شان می کنیم 
و هیچ نوع ممانعت و یا مشکل وجود ندارد. 

دارد  وجود  رایگان  دوای  بستر  داخل  مریضان  به  گفت:  اخیر  در  وی 
تهیه  شفاخانه  از   

ً
اکثرا را  شان  مازرقیات  و  است  زرقیات  آن  جمله  از   که 

می کنیم. 
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دوکتور محمداعظم صمیم:

 روازنه 1200 مریض
 در شفاخانه عاجل ابن سینا 

مراجعه می کند

پروفیسور دوکتور نورالحق یوسفزی:

اوس داندراګاندی ماشوم روغتون کی 
سوزیدلی ناروغان تداوی کیږی
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محمد نعیم نوابی

یادتره کوچنی ماشومان په والګی، ســینه بغل، غوږ او ستونی په  دایو څرګند واقعیت دی چی دژمی دموســم په رارســیدو سره ز
یال دموضوع په اړه داندراګاندی ماشــوم روغتون له رئیس پروفیسور نورالحق یوسفزی  ناروغیو اخته کیږی دانیس دملی ورځپاڼی خبر

یږی. سره مرکه کړی چی خپر

اختر محمد اکاخیل



با گسترده تر شدن دامنۀ فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان گفته می شود که 
شــصت درصد از نفوس این کشور زیرخط فقر قرار دارند، نه تنها نهادهای 
دولتی، حتا نهاد های بین المللی که به هدف کاهش میزان فقر در این کشور 
فعالیت دارند؛ نتوانســتند در کاهش نرخ بیکاری و میزان فقر دست آوردی 
داشته باشــند. باور ها براین است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا 
کنــد، امکان دارد خانواده هایی که زیرخط فقر در نقاط مختلف زندگی می 
کنند، تعداد شــان از این هم افزایش یابد. همان گونه در فوق ذکر شــد بنابر 
وضعیت نا بسامان  ،  با گذشت هرروز و با گسترده تر شدن دامنۀ ناامنی ها 
به تعداد خانواده های فقیر و بی سرپناه افزوده می شود.                                        

گذشته ازاین،با فرا رسیدن فصل ســرما وضعیت زندگی بسیاری از ساکنان 
این ســرزمین که از بیکاری و فقر رنج می برند نســبت به دیگر فصول سال 
وخیم تر می گردد، زیرا دیده می شــود که دراین  فصل بسیاری از آنها شغل 
مؤقتی را که داشــتند از دســت می دهند. از طرف دیگر، افزایش بهای مواد 
ســوخت نیز سبب می گردد تا بســیاری از این خانواده ها نتوانند برای گرم 
کردن خانه های خود مواد سوخت تهیه بدارند. بویژه، در پایتخت که اهالی 
فقیر این شهر نسبت به بلند بودن نرخ مواد سوخت نمی توانند آن را به بهای 
بلنــد بخرند، بناًء آنها مجبور می گردند تا برای گرم کردن خانه های خود از 
پالســتیک و زغال سنگ استفاده نمایند. اســتفاده از این مواد به حیث مواد 
ســوخت می تواند در افزایش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد ، آلودگی هوا می 
تواند باالی صحت شــهروندان تأثیر ناگواری را داشــته باشد و سبب شیوع 
امراض تنفســی در میان خرد ساالن و کهن ســاالن گردد. از این رو، الزم 
است نهاد های مسئول به هدف کاهش میزان آلودگی هوا تدابیر الزم را روی 
دســت گیرند و  بدیل مناســب را برای زغال و مواد بی کفیت سوختی پیدا 
نمایند. در این صورت اســت که آنها خواهند توانست از آلودگی هوای این 

شهر جلوگیری نمایند.                     
گاهــان امور براین باور اند برای این که خانــواده های فقیر بتوانند در نقاط  آ
مخلتف کشور در ایام زمستان مایحتاج زندگی خویش را تهیه بدارند نیاز به 
این اســت که تجاران و سرمایه داران به یاری این خانواده ها شتافته و از آنها 
دســت گیری نمایند، دیده شود که تجاران و ســرمایه داران تا چه اندازه می 
توانند به مشــکالت زندگی این قشر فقیر رســیدگی نمایند تا آنها بتوانند در 
فصل سرما یک زندگی آرامی داشته باشند. گذشته از این، نهاد های مسئول 
برای رسیدگی به وضعیت زندگی این قشر فقیر باید برنامه های را روی دست 
گیرند، زیرا این خانواده ها با از دســت دادن شــغل خود در ایام فصل سرما 
کمتر خواهند توانست مایحتاج زندگی خود را مرفوع سازند.                                                                   
در صورتی که نهاد های مسئول ، تجاران و سرمایه داران به وضعیت زندگی 
این قشر در ایام سرما رسیدگی ننمایند، خانواده های فقیر به آسانی نخواهند 
 توانســت مایحتاج زندگی خود را در ایام این فصل سال تهیه بدارند، بیم آن 
می رود فاجعه ای انســانی رخ دهد. پس چه خوب خواهد بود تا تجاران و 
سرمایه داران در هرگوشه و کنار این سرزمین دست به دست هم داده به یاری 
و کمک این خانواده ها بشتابند، به آنها البسه و مواد خوراکی را کمک نمایند.                                 
افزون براین ها، نهاد های خیریه و ســازمان های کمک کنندۀ بین المللی به 
یاری و دســت گیری این قشر فقیر در این فصل سال بشتابند.بناًء الزم است  
نهاد خیریه یا نهاد های کمک کنندۀ بین المللی به کمک خانواده های فقیر 

در نقاط  مختلف کشور بشتابند و برای این خانواده ها مواد خوراکی و البسۀ 
گرم را ارسال نمایند. دیده شود  با آغاز فصل سرما نهاد های خیریه ، سازمان 
هــای کمک کنندۀ بین المللی و نهاد های مســئول چه نوع تدابیری را روی 
دســت می گیرند تا بتوانند به موقع و زمان معین آن کمک های ارسالی خود 
را به دسترس خانواده های فقیر در نقاط مختلف کشور قرار دهند. زیرا گفته 

می شود که 

در  کشورها  کهن ترین  جمله  از  افغانستان 
عرصـه تمـدن سیاسـی اجتماعی فرهنگی 
آسیای  خصوص  به  و  آسیا  در  مذهبی  و 
بوده  وسطی  قرون  و  قدیم  قرن  در  مرکزي 
است. افغانستان بنابر موقعیت جغرافیـایی 
میان  ارتباطی  پل  مثابه  به  قرن ها  خـود 
چـین،  فرهنگ هاي  و  تمدن ها  مراکز 
بحیره  شرقی  سواحل  بین النهرین،  هند، 
نقش  روم  و  یونـان  مصـر،  مدیترانـه، 
حیاتی در آشنایی، امتزاج و اختالط مظاهر 
است.  کرده  بازي  تمدن ها  ایـن  گونـاگون 
بنابر همین نقـش و اهمیـت آن اسـت کـه 
راه  چهار  اصطالح  محققین  و  دانشمندان 
تالقی فرهنگ ها و مدنیت ها را براین کشور 
اطالق کرده اند به همین منوال بنابر اهمیت 
فرهنگـی،  نقش  و  جغرافیایی  و  تـاریخی 
تجـارتی و مـذهبی بلـخ قـدیم نخسـتین 
مرکز سیاسی و فرهنگی افغانستان است که 
مورخین لقب جوهر شرق را بدان بخشیده 
اند زیرا این شـهر قرن هـا بحیـث مارکیـت 
کاروان هاي  اتراق  و  بـین المللی  بـزرگ 
تالقـی  مرکـز  باآلخره  و  تجارتی  بزرگ 
هنر،  مختلف،  عقاید  و  افکار  امتزاج  و 
فرهنگ و زبان نقـش سـازنده اي در ابعـاد 
بخـش  اقتصـاي  و  مـذهبی  فرهنگـی، 
عمـده اي از آسـیاي مرکزي، آسیاي غربی، 
آسیاي جنوبی، جنوب شـرق و شـرق آسـیا 

بازي کرده است.
 )  50000( داشتن  با  امروزی  افغانستان 
سال   )5000( و  باسـتانی  قـدامت  سال 
پـنج  تاریخی  و  سیاسی  فرهنگی،  سابقه 
بـوده  شـاهد  را  فرهنگـی  و  تمـدن  دوره 
تقـدم  حسـب  بـر  دوره ها  ایـن  اسـت 
کرونولوژیک عبـارت انـد از دوره تمـدن 
یونـان  تمـدن  اوسـتایی،  تمـدن  ویـدي، 
و  بـودایی  و  یونـان  تمـدن  بـاختري،  و 
 افغانستان 

ً
تمـدن فرهنـگ اسالمی که فعال

و  ابریشم  راه  دارد.  قرار  آن  امتداد  در 
شاخه ها و شعب آن در افغانستان جزئـی 

ملی  بار  پر  داشته هاي  و  افتخـارات  از 
تفحـص  و  تحقـق  گردیده  محسوب  ما 
 )11000( بـزرگ  جـاده  ایـن  پیرامـون 
سیاسـی،  نقـش  و  جهـانی  کیلـومتري 
موقعیت  و  فرهنگی  و  تجارتی  اقتصادي، 
روزگار  آن  در  افغانستان  جیواکونومیکی 
صـنعت  توسعه  و  رشد  در  و  بوده  مؤثر 

تـوریزم در کشـور مفید می باشد. 
ابریشـم در قـرن  اینکه راه  مدت ها قبل از 
دوم قبـل از میالد به اثر مساعی امپراطوري 
دنیـاي  غـرب  و  شرق  آمده  پدید  غربی 
راه هاي  دهد  ارتباط  هم  به  را  وقت  معلوم 
طریق  از  که  بـود  موجود  آسیا  در  قدیمی 
آن  کشور هاي  با  تجارتی  مراودات  آن 
وقـت تـامین مـی شد یکی از این راه جاده 
با گـذر  و  آغـاز  بابـل  از  بـود کـه  شـاهی 
و  کرمانشـاهان  بـه  زاگروس  تنگناي  از 
به  آنجا  از  مـی رسـید  )همـدان(  اکباتـان 
ری می رفت و در امتداد جنـوب البـرز بـه 

باکتریـا )بلـخ( مـی انجامید. 
به قول بعضی از دانشمندان در هزاره دوم قبل 
از میالد یعنی 1500 سال قبل از گشـوده 
بود  راه هـا موجود  ایـن  ابریشـم  راه  شـدن 
چنانچه سنگ هاي گران بها بی نظیر فیـروزه 
از بدخشـان بـه بابل باستانی و مصر آورده 
مـی شـد همچنـان ادویـه و عطریـات بـین 
شـمالی،  کشور هاي  و  عربی  کشور هاي 
شـرقی و غربـی مبا دلـه مـی شد. همچنان 
شواهد حاکی از آن اسـت کـه در مسـیر راه 
ابریشـم بـه تعداد 458 کاروان سرا یا رباط 
بعضـی  بقایاي  هنوز  که  بود  شده  اعمار 
شکل  به  مربوطه  کشور هاي  در  آنها  از 
وسـایل  مهمتـرین  و  پابرجاسـت.  خرابه 
عمـده انتقـال روي جـاده ابریشـم اشـتر، 
)االغ(بود.  مرکب  و  غژگـاو  قاطر،  اسـپ، 
در  بامیان  کابل  راه  طول  در  افغانستان  در 
 دره غوربنـد، دره شـکاري، بلوله، راه کابل 
و  بلـخ  کابـل  و  هـرات  کابل  آباد،  جالل 
آن  بقایاي  می توان  افغانستان  مرکـزي  راه 

هرات  مصلی هاي  حتی  کرد.  مشاهده  را 
و منار جام نیز نقش دیده بان هاي امنیتی را 
هم بازي می کرد. افغانستان بنابر موقعیت 
این جاده  در وسط  خوب جغرافیایی خود 
و  تالقـی  مرکز  بلخ  شهر  و  داشـت  قـرار 
تمرکـز کلیـه شـاخه ها و شـعب راه ابریشـم 
محسوب می گردید. راه ابریشم مهمتـرین 
شـاخص و مظهـر اهمیـت جیواکونومیک 
افغانسـتان در قـرن دوم مـیالدي و حتـی 
ایـن  با  می گردد.  محسوب  بعـدي  قـرون 
وجـود در غوربنـد و دره شـکاري یکـی از 
مسیر هاي کلیدي راه ابریشم در افغانستان 
که  شکاري  دره  امـا  می شـود،  محسـوب 
کشورهاي  تجاران  براي  دره  مشهورترین 
آن زمان بودنـد این دره بسیار زیبا در عین 
سـمت  بـه  کوتـاه  بسـیار  مسـیر  حـال 
سالیان  آید  می  حساب  به  کشور  شـمال 
متمادي به بـاد فراموشـی سـپرده شـده بود 
در دهه اخیر یک باري دیگر در خـاطرات 
در  شدند.  زنده  بـوم  و  مـرز  ایـن  مـردم 
احیاي  که  داشت  اذعان  می توان  فرجام 
در  آن  شـعب  و  شاخه  تمام  با  ابریشم  راه 
افغانسـتان بخشـی از افتخـارات ملـی مـا 
را زنـده می کنـد و نقـش مهمـی  در جلـب 
در  توریزم  انکشـاف صـنعت  و  و جـذب 
به   

ً
قسما آینده کشور  اقتصاد  که  افغانستان 

آن وابسته است، بازي خواهد کرد. وزارت 
راسـتای  در  کـه  با تالش هاي  مالیه کشور 
پیشرفت و ترقی کشور در جمع آوري عواید 
داخلی و جذب کمـک هاي خارجی انجام 
زنـده  ه  دوبـار  بـراي  بـار  این  است  داده 
با  را  دالر  250میلیون  ابریشم  راه  نمـودن 
بانک جهانی، در زمینـه بهبـود سـرك هاي 
مواصـالتی سلسـله کـوه هاي هنـدوکوش 
به شـمول احیـاء و بازسازي سرك و تونـل 
دومـی   سـرك  و  نمـود  امضـا  سـالنگ، 
یـک سرك درجه دوم بین والیات بغـالن و 

بامیـان مـی باشـد.

تهیه کننده: لطیفه
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نقش تاریخی افغانستان

 از منظر موقعیت ترانزیتی

صفحه 6

نگاهی به فصل سرما و 
وضعیت زندگی قشر فقیر

عبدالحلیم باخرد



می خواهیم  ذیدخل  جوانب  از  ما   -۱۵
بازگشــت  تســهیل  راســتای  در  تــا 
و  مصــون،  آبرومندانــه،  داوطلبانــه، 
دوام دار مهاجــران افغــان و ادغــام و 
احیای مجدد آن ها از نزدیک همکاری 
 
ً
نمایند و از کشورهای منطقه، خصوصا

پاکســتان و جمهوری اســالمی ایران، 

افغان  مهاجران  از  میزبانی شــان  به  که 
قدردانی  می دهنــد،  ادامــه  کمــاکان 
می کنیــم. ۱۶- مــا هم چنین از دولت 
و  بین المللــی  افغانســتان، همــکاران 
تا از  کشــورهای همســایه می خواهیم 
یت همکاری ها و با توســل  طریــق تقو
شــبکه های  علیه  مشــترک  اقدامات  به 

مهاجران،  قاچــاق  و  انســان  قاچــاق 
جلوگیری  یــه  بی رو مهاجرت هــای   از 

. کنند
کمک های  ادامه  ضــرورت  به  ما   -۱۷
پیش بینی  قابــل  آینده  در  بشردوســتانه 
واقف هســتیم و از همیــن رو خواهان 
فعالیت آزادنه(  )و  تضمین دست رســی 
با  بشری  فعالیت های  دســت اندرکاران 

رعایت اصول بشردوســتانه، در سراسر 
می باشیم. کشور 

ناشــی  بنیادین  به چالش های  ما،   -۱۸
تغییــرات  یــد-۱۹ و  یــروس کوو از و
اقلیمــی و اثــرات آن بر افغانســتان و 
یژه زنان،  سالمتی شــهروندان آن، به و
یش  اذعان داریم و آماد گی دوامدار خو
را برای حمایت از مردم افغانســتان در 

راســتای احیای اجتماعی، اقتصادی و 
می داریم. اعالم  محیطی 

۱۹- مــا آرزومنــد برگــزاری جلســه 
و جلسه   ۲۰۲۱ در سال  ارشد  مقامات 
دو ســال بعد وزرا در ســال ۲۰۲۲ به 
با  افغانستان  پیش رفت  بررســی  منظور 
توجه بــه ختم دهه تحول خواهیم بود. 
ژنیو. ملل،  قصر   ،۲۰۲۰ نوامبر   ۲۴

 و شــور و حرکت بدان می بخشــد و توسط همین 
طنــز، تیغ کالم خود را تیز و برنده می کند. 

سعدی به یاری لحن طنز، خشــکی را از کالم خود 
 مــی گیرد و شــور و حرکت را بدان بــاز می گرداند.
 سال ها بعد، حافظ شــیرازی ابعاد عمیق دیگری به 

طنز شاعرانه بخشید و در آثار خود از آن استفاده کرد :
کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی

این سخن بکشد شد عشقم، 
ُ
اگر نک نقد  به 

ســعدی به عنــوان اســتاد ســخن، از طنازیهای 
ید.  مخصــوص به خــود در آثــارش بهــره میجو

خواســتگاه طنز و ظرافــت در آثار این شــاعر به 
نــگاه و تفکر او برمــی گردد. لحن طنــز آثار او، 
خشکی کالم را می گیرد و تاثیر گذاری بیشتری بر 

داشت. مخاطب خواهد 
سبک شعری سعدی

شیوه اصلی ترکیب کالم سعدی چنین به نظر می آید: 
نخســت یک حقیقت اخالقی را بیان می کند سپس 

آن را با یک سلسله تمثیل ها بنوعی مجسم می سازد
نباید شمرد »عدو را بکوچک 

که کوه کالن دیدم از سنگ خرد
آیند مور باهم  نبینی که چون 

ز شیران جنگی برارند شور
نه موری که مویی کزان کمتر است

چو پر شد ز زنجیر محکم ترست

زمســتان امسال نسبت به ســال های قبل 
خیلی ها دشــوار خواهد بــود، زیرا میزان 

بارندگــی برف و باران در این فصل ســال 
بیشــتر خواهد بود و این یک تهدید جدی 

بر زندگی قشر فقیر این سرزمین می باشد 
که از نبود ســرپناه و مکان مناســب برای 
گذشتاندن شب و روز خویش رنج می برند 
و کدام درآمدی ندارند که بتوانند با کسب 

ایــن درآمد امــرار معاش نماینــد. از این 
رو، الزم اســت که سرمایه داران، تجاران، 
 نهادهای خیریه، نهــاد های کمک کنندۀ
 بین المللی و مسئول در این زمینه اقدامات 

الزم را روی دســت گیرند تا بتوانندقبل از 
شــدت گرفتن بارندگی هــا در این فصل 
کمک های خود را به دسترس خانواده های 
فقیر در نقاط مختلف کشور قرار دهند.            

رئیس جمهوری در کنار تبریکی به خاطر 

تدویر موفقانه کنفرانس ژنیو برای افغانستان، 

گفت که از افزایش عواید و ایجاد تغییر مثبت 

در این زمینه، خرســند می باشم، اکنون باید 

سیستم ها دیجیتالی شوند و باالی استراتیژی 

دیجیتالی کار می کنیم.

رئیــس جمهوری با تاکیــد گفت که می 

خواهیم در خصوص ابعاد مختلف دیجیتال 

سازی به یک نتیجه برسیم و در این خصوص 

پیشنهاد های مشخص خویش را ارائه کنید.

رئیس جمهوری کشــور خاطرنشان کرد 

که دافغانستان برشنا شــرکت و اداره اترا باید 

 در رابطه به انتقال لیــن برق و فایبر 
ً
مشــترکا

نوری به نتیجه برســند. وی افزود که ما باید 

حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی داشته باشیم. 

رئیس جمهــوری در اخیر ســخنانش به 

مسئوالن دافغانســتان برشنا شرکت هدایت 

 با بخش خصوصی کار کنند 
ً
داد که مشــترکا

که انرژی برق برای شهریان کابل و پارک های 

صنعتی، تنظیم و مشــکل کمبود آن به گونۀ 

درست حل شود.
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گل  تخم  قلم   )13(  : تدارک  و  تهیه  موضوع 
کیفیت  با  مثمر  وغیر  مثمر  های  نهال  و  گل 
معاونیت  وترنری  و  زراعت  مدیریت  ضرورت 
سال  ضرورت  لوژستیک  و  تکنالوژی  تامینات 
نمبرت دارای  بالمقطع  قرارداد  نوع   1400  مالی 

شخیصه
تدارکات  ریاست  شرطنامه:  اخذ  ومدت  آدرس 
اطاق  گاردسابقه  مقیم  بغرا  خواجه  واقع 
یک یوم   نمبر)212(ازتاریخ نشراعالن الی بیست و
الی  رسمیات  ازشروع  رسمی  بروزهای  یمی   تقو
 -  0202612128 ختم رسمیات شماره تماس ) 

0202612091
بانک  گرنتی  بشکل  افغانی  آفربه  تضمین  مبلغ 

: میگردد  اخذ 

روش تدارکات :   داوطلبی باز داخلی نوع قرارداد 
باشد.  ( می  )  دری/  پشتو  زبان های  به  بلمقطع 

نشر  تاریخ  از    : ها  آفر  تسلیمی  االجل  ضرب 
بیست  روز  از ظهر    قبل   10 الی   ساعت  اعالن  

دوم .
به  اعالن  ازنشر    : کشائی   آفر  االجل  ضرب 

 . ازظهر  قبل   )10( یمی ساعت  تقو روز)22( 
سافت  / کاپی  بشکل   : شرطنامه  اخذ   نوعیت 
سافت  بشکل  را  شرطنامه  میتواند     داوطلبان   (  
آنرا  شرطنامه  اصل  با  دارند  وحق  نموده  دریافت 
نمایند.   حاصل  را  یش  خو اطمنان  نموده  مقایسه 

شرطنامه  میتوانند  داوطلبان  چنان  هم 
ملی دفاع  وزارت  سایت  یب  و از   را 

WWW.MOD.gov.-
ملی تدارکات  اداره  سایت  یب  وو    af 

. نمائید  دانلود   - w.npa.gov.af  
خواجه  واقع   تدارکات  ریاست   : آفرکشائی  محل 

    . آفرکشایی  بالک  سابقه   گارد  مقیم   بغرا 
خواهشمندیم  محترم  ازداوطلبان    : نوت    
 ،ِ کاری  سوابق  اسناد  آفر  تسلیمی   هنگام  که 
وسایر   ، مالی  توانمندی   ،ِ مشابه   های  پروژه 
تسلیم را  شرطنامه  مندرج  شده  تقاضا   اسناد  

 نمایند  .    ۵۶۵۰  
 ***

سوم  چهل  ماده  دوم  ازفقره  تاسی  به  بدینوسیله 
شود  می  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون 

وانستالیشن  )5(موردایجاد  پروژه  قرارداد  اعطای 
دفاع  وزارت  دفترمقام  مدیریتی  یرعریضه  و سافت 
تعلیمات  معاونیت   1399 مالی   سال  ضرورت 

باز( داوطلبی  )ازروش  پرسونل  
داوطلبی: شماره   

1399/8/28مقام  مورخ   )2556( نمبر  قرارامریه 
نیتورکنیگ  خدمات  شرکت  با  ملی  دفاع  وزارت 

جوازنمبر دارای   یت  بلو
قیمت  به  کابل  سبزمرکز  امید  شهرک   : آدرس   
وسه  نوصدوچهل  مبلغ)943500(  مجموعی    

. اعطانماید  افغانی   پنجصد  هزارو
اعتراض  هرگونه  که  وحکمی  حقیقی  اشخاص 
را  یش  خو اعتراض  میتواند  باشند  داشته  درزمینه 
طورکتبی  یمی  روزتقو هفت  الی  نشراعالن  ازتاریخ 
دفاع  وزارت  تدارکات  بریاست  آن  بادالیل  توام 
پنجاهم  ماده  احکام  وفق  بغرا  خواجه  واقع  ملی 
به  اطالعیه  این  نماید  ارایه  تدارکات  قانون 
فوق  معیاد  تکمیل  والی  عقدقراردادنبوده  معنی 
منعقد  قرارداد  بعدی  قانونی  مراحل  الذکروطی 

شد.۵۶۵۱ نخواهد 
 ***

فقره هدایت  به  متکی  ارزاق  تصدی   انتقال 
 1399/7/7 مورخ   )۲۱( شماره  به  مصو  )۲-۶(  
حکم  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینه 
ریاست  مقام   1399/7/12 مورخ  شماره۱۷۴۳ 
محترم  ریاست  به  افغانستان  السالمی  جمهوری 

گردد.  می  صورت  ملی  انکشاف  شرکت 
تصدی  با  که  اشخاصی  و  موسسات   ، دولتی  ادارات 
در   

ً
لطفا باشند  داشته  غیره  و  تجارتی  معامالت  ارزاق 

های  درخواست  اعالن  نشر  از  بعد  روز   ۱۵ مدت 
خویش را برای هیئت موظف تصفیه واقع تعمیر ریاست 

تصدی ارزاق جوار سیلو مرکز سپارند.۵۶۳۳
 ***

الحمید  عبد  ولد  عبدالحفیظ  حقوقی  دعوی  اوراق 
محمد  ولد  پیمان  اسامی  علیه  بالوکاله  مدعی 
و  غور  تحت  موروثی  غصب  به  رابطه  در  حسین 

. دارد  قرار  این محکمه  بررسی 
های  جلب  صدور  با  الذکر  فوق  اسامی  اینکه  از 
اطالع  به  بناًء  نگردیده  محکمه  به  حاضر  متعدد 
حسین   محمد  ولد  پیمان  اسامی  علیه  مدعی 

الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  سر  که  میشود  رسانیده 
به  شان  نسبتی  دوسیه  تعقیب  غرض  یوم  ده  مدت 
کابل  شهر  دوم  حوزه  ابتدائیه  محکمه  مدنی  دیوان 
فیصله غیابی صادر گردیده  آن  حاضر شود در غیر 

ندارند.۵۶۴۷ را  آنگاه حق شکایت  و 
 ***

از  بالوکاله  مدعی  بی  ایو الدین  صالح  اسمی 
تسلیم  ادعای  حاتم  محمد  ولد  محمد  خان  طرف 
قریه  واقع  زمین  جریب  پنج  صدو  یک  موازی 
نیمروز را علیه  گنگ دین محمد شهر زرنج والیت 
اصلی  مسکونه  رسول  محمد  ولد  امین  محمد 
اسالمی  جمهوری  کشور  فعلی  نیمروز  والیت 
خانه   ، میالن  خیابان   ، زاهدان  شهر   ، ایران 
مذکور  علیه  مدعی  که   . است  نموده   ۱۱ شماره 
اسمی اعالن  نشر  تاریخ  از  اگر  میباشد.   غایب 
 محمد امین ولد محمد رسول در مدت یک ماه به 
عامه محکمه شهری والیت  و حقوقی  دیوان مدنی 
میشود  فیصله  غیابا  موضوع   ، نشود  حاضر  نمیروز 

ندارد.۵۶۳۱ را  آنگاه حق شکایت 
 ***

داد  قرار   
ً
قبال پنجشیر  والیت  معارف  ریاست 

را  یش  خو ضرورت   ۱۳۹۹ زمستانی    محروقات 
های  شرکت  ارزیابی  از  بعد  که  سپرد  داوطلبی  به 
قیمت  نازلترین  ارائه  با  امیری  الله  خلیل  تجارتی 
پنجصدو هشتاد  و  میلیون  مبلغ )۱۵۸۴۰۰۰( یک 
شناخته  داوطلبی  این  برنده  افغانی  هزار  چهار  و 

باشند.۵۶۳۵ مطلع  های  شرکت  بناء  شد. 
 ***

تدارکات اعالن  موضوع: 
جات  پرزه  قلم   ۴۱۸ تدارک  و  پروژه:}تهیه  نام 

مرکزی{ دفتر  وسایط  نیاز  مورد 
پروژه:  کود 

واجدین  تمام  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید  می  دعوت  شرایط 
نیاز  مورد  جات  پرزه  قلم   ۴۱۸ تدارک  و  تهیه 
وسایط دفتر مرکزی این اداره اشتراک نموده و نقل 
تدارکات  آمریت  از  را  مربوط  شرطنامه  شده  چاپ 
آنرا  کاپی  سافت  یا  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آورده،  بدست  ملی  تدارکات  اداره  سایت  یب  و از 
مندرج شرطنامه  مطابق شرایط  را  یش  آفر های خو
سر  طور  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و 

یمی  تقو روز   21 الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  بسته 
کوت،  پکتیا  واقع  کمیسیون  تدارکات  آمریت  به 
نمایند.  ارایه  کابل  شهر  آباد،  جالل   - کابل  سرک 
پذیرش  قابل  انترنیتی  و  رسیده  وقت  نا  آفرهای 

باشد.  نمی 
بانکی  تضمین  صورت  به  آفر  تضمین 
اخذ  افغانی  هزار  صد  سه   300,000 مبلغ  

میگردد.۵۶۴۰
۰۷۹۴۷۷۹۸۸۳ تماس:  شماره 

 ***
اسم به  تابعیت  تذکره  انگلیسی   ترجمه 
گردیده  مفقود  اسلم  محمد  ولد  حنیف  محمد   

ندارد.۵۶۳۹ اعتبار 
 ***

شاه  سلیمان  سید  جنرال  برید  اسامی  اطالع  به 
، دگرمن  آقا  ، دگرمن ذوات ولد گل  ولد سید شاه 
لطیف  محمد  دگرمن   ، محمد  باغ  ولد  محمد  داد 
ولد  امیری  زلمی  دگروال   ، عارف  محمد  ولد 
احمد  سید  ولد  احمد  سخی  دگروال   ، گل  الال 
برید  و  عبدالرحیم  ولد  اسحق  محمد  دگروال   ،
متهمین  عبدالسالم  ولد  عزیزی  امیرجان  جنرال 
و  وظیفوی  صالحیت  از  استفاده  سوء  قضیه 
اعالن  نشر  تاریخ  از  که  میشود  رسانیده  یر  تزو
ابتدائیه  محکمه  ریاست  به  روز  ده  مدت  الی 
حاضر  اداری  فساد  سنگین  جرایم  به   رسیدگی 

شوند.۵۶۳۴
 ***

اسم  به   ۱۳۹۹ سال  مالیاتی  نامه   اظهار 
ندارد.۵۶۴۶ اعتبار  گردیده  مفقود  گلزاده  جیف 

 ***
گلهزار  مسمات  وصی  پاکزاد  ثریا  مسمات 
اسحاق  محمد  میرزا  فرزند  محمود  بنت 
والیت  پنجم  ناحیه  ساکن  عبدالفتاح  ولدیت 
محمد   صالح  فرزند  عیدگل  اسمی  علیه  هرات 
درخول  قریه  ساکن  عبدالرحمن  ولدیت 
دیوان  این  در   ، غور  والیت  دولینه  ولسوالی 
نموده  را  خود  له  موصی  ازواج  فسخ  دعوی 
اگر  باشد.  می  غایب  مذکور  علیه  مدعی  که 
دیوان  به  ماه  یک  مدت  به  اعالن  نشر  تاریخ  از 
۱یه  شخص احوال  قضایای  به  گی  رسیده 
حاضر  هرات  والیت  شهری  بتداییه  ا محکمه 
حق   آنگاه  میشود  فیصله   

ً
با غیا موضوع  نشود 

۵۶۳۰ ندارد. را  شکایت 

افغان اعالنات

متن کامل اعالمیه کنفرانس ...

یادی ازاستادسخن ...

نگاهی به فصل سرما ... 

مشکل کمبود  انرژی برق برای...



 
 

ایجاز
ویژگی دیگر اشــعار این شاعر، ایجاز اســت. ایجاز به معنای 
یی و حذف کلمات زاید و اضافی از شــعر اســت. خالصه گو
 کاســتن عبــارات بیهوده در شــعر، نــه تنهــا از زیبایی کالم 
نمــی کاهد بلکــه آن را در نظر خواننده زیبا تــر و قابل فهم تر 
جلوه میدهد. در اشعار سعدی هیچ کلمه اضاف های نمیتوان 

یافــت. نمونه های از ایجاز را در ادامه میبینید:
گفتم آهن دلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دلبندی
به دلت کز دلم به در نکنم

ین مخواه سوگندی   سخت تر ز
یش فرهاد بهترک می بود ر

پراکندی ین نمک  نه شیر گر 
کاشکی خاک بودمی در راه

تا مگر سایه بر من افکندی…
پادشــاهی پارســایی را دید، گفت: »هیچت از مــا یاد آید؟« 

گفــت: »بلی، وقتی که خدا را فراموش می کنم.«
موسیقی و وزن

موسیقی اشــعار ســعدی و آهنگین بودن آنها، خواندن اشعار 
 از اوزان عروضی 

ْ
این شــاعر را آســان تر می کند. او معمــوال

در اشــعارش اســتفاده می کند. هم چنین آرایه های ادبی که 
موجب آهنگین شــدن اشعار می شــود در آثار سعدی به وفور 
یافــت می شــود از جملــه: واج آرایی، جنــاس، موازنه های 
همآهنگ، تکرار کلمات و…    این شاعر اهل سخن با استفاده 
هوشــمندانه از این عناصر، درون اشعار خود روحی می دمد 
و آنها را ســرزنده تر میکند. همانگونه که در بخش موســیقی 
فرهنگ و هنر نمناک عنوان شــده است سعدی در سبک و زبان 
شعرهای خود از موســیقی و عوامل موسیقی ساز بهره می برد 
و اغلب از اوزان عروضی اســتفاده کرده است. عالوه بر این به 
شــیوه مؤثری از عوامل اســتفاده می کرد که هر کدام به نوعی 
موسیقی کالم او را بیشتر می کردند؛ عواملی مانند واج آرایی، 
تکیه های مناســب، انواع جناس، هم حروفی های آشــکار و 
پنهان، تکرار کلمات، موازنه هــای همآهنگ لفظی در ادبیات  

و نشرهای مرتب و ...
اســتفاده از این عناصر به گونه ای هنرمندانه اســت که شنونده 
پیش از آنکــه متوجه صنایع به کار رفته در آن شــود، زیبایی، 

همآهنگی و لطافت شــعر او را جذب می کند. 
یم تا مقابل روی تو بگذر بگذار 

یم  دزدیده در شمایل خوب تو بنگر
شوق است در جدایی و جور است در نظر

یم  هم جور به که طاقت شوقت نیاور
دستوری  نکات 

در آثار سعدی نکات دســتوری به شکلی درست رعایت شده 
است و سعدی به طبیعی و ظریف ترین حالت ممکن در لحن 

و زبــان، با وجود تنگنای وزن، از عهده این کار برمی آید. 
  ای که گفتی هیچ مشــکل چون فراق یار نیست
  گر امید وصل باشد، همچنان دشوار نیست 

  نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد
قصه دل می نویسد حاجت گفتار نیست 
  در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 
   به وقت صبح قیامت، که سر زخاک برآرم

باشم  تو  به جستجوی  به گفتگوی تو خیزم، 
   حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم

جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم 
طنز و ظرافت 

طنــز و ظرافت جایــگاه خاصی در آثار ســعدی دارد که البته 
بــه نوع دیدگاه و تفکر شــاعر برمی گردد و طنز او سرشــار از 
 ســرزندگی و روح حیات اســت. ســعدی با لحــن طنزگونه 

صفحه 6خود در آثار خود، خشکی کالم را گرفته

ښــځه په حقیقت کې د نارینــه د ژوند ملګرې ، 
خواخوږې ، همراز او هم ســفر بلل کیږي او پرته 
له ښځې هم په ټولنه کې د نارینه وو ژوند نیمګړی 
دی نو پرهمدې بنسټ په ټوله کې د ښځو پروړاندې 
باید له هیڅ راز تو پیــر ، تبعیض او تاوتریخوالي 
څخه کار وانه خیستل شي ، بلکې تل باید دښځو 
پروړاندې ښــه سلوک اوانســانې رویه وشي اوتل 
یې د حقه حقوقو درناوی هم وشــي ، البته په دې 
موخه  د لیندۍ میاشــتې پنځمه نیټې سره سمون 
لري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 
نړیواله ورځ ده او دنړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې 
د همدغــې ورځې په مناســبت بیالبیلې غونډې 
جوړیږي او په ټوله کې په دې باندې ټینګار کیږي 
چې په ټولنیز بهیر کې د انســاني کرامت له مخې 
ددغه قشر پروړاندې دې له هیڅ ډول تاوتریخوالي 
څخه کار وانه خیستل شي ، بلکې تل دې د دوئ د 
حقه حقوقو درناوی وشي او هم دې همیشه د دوئ 
پروړاندې ښه چلند اوانســاني سلوک  څخه کار 
واخیستل شي ، نه له تبعیض ، توپیر او تاوتریخوالي 
څخه ځکه ښــځه په حقیقت کې مورده او مور بیا 
هغه ښکلی، سپیڅلی،خوږ او زړه ته رانږدی لفظ 
 دی چې د نوم په اخیســتلو یې بیا له ورایه د هغی 
د مهر، عاطفی او ســپیڅلی مینی څخه ډکه توده 
غیږه د هر انسان سترگو ته ودریږی. او په یو شیبه کې 
د مــور هغه ټولی هلی ځلی او بی دریغه زحمتونه 
چې یې د خپل اوالد دښی روزنی، پالنی او ساتنی 
لپاره ترسره کړی دی یو په یو یې سړی احساسوی. 
پردی اســاس ښخه چې په حقیقت کې مور ده او 
مور د مهر، عاطفی او رښــتینی مینی سرچېنه بلل 
کېږی او په هره ټولنه کې په رښتینی توگه د درنښت 
وړموجود په توگه باید ورته وکتل شی او په هر اړخیز 
ډول یې درناوی وشی. د یادونی وړ ده چې د ښځی 
په اړوند د افغانســتان د مدنــی ټولنی د مجتمع د 
ښــځو د حقونو په ښوونیز الرښود کې ورته داسی 

اشاره شوی ده:
د ښځو مدنی حقوق:

د مدنی حقونو تعریف: مدنی حقونه، هغو حقونو 
ته وایې چې وگړی د اساسی او نورو ټولو قوانینو له 
مخی تری برخمن دی، مدنی حقونه هم په داخلی 
قوانینو کې په مشــخصه توگه تصریــح کېږی یا 
روښانه کېږی. او په ځانگړی توگه د وگړو یا  افرادو 
او حکومت تر منــځ ناظر یا څارونکې هم دی. د 
بیلگی په توگه د انجمنونو او ټولنو د جوړولو آزادی، 
اعتراضونه او شــکایتونو ته درسیدنی په خاطر پر 
حکومت د فشار واردولو  لپاره د الریونونو کول یا له 
حکومتی سیاست سره د مخالفت په منظور اعالم 
کول. په دموکراسیو کې له حقوقو او اساسی مدنی 
آزادیو شمیرل کېږی، د بیان آزادی او د رای حق له 

ټولو مدنی حقونو څخه شمیرل کېږی.
دکورنی مدنی حقونــه : د کورنی مفهوم، د نړی 
د اکثــرو هیوادونو په مدنی فوانینو کې کورنی نه ده 
تعریف شوی. خو دافغانستان د مدنی قانون به ۵۶ 
ماده کې د فامیل تر سرلیک الندی داسی تعریف 
شوی: )د انسان فامیل د هغه له خپلوانو څخه جوړ 
وی چې د یو مشــترک اصل په وسیله سره یوځای 
شــوی وی(  او د کورنی لپاره کوالی شــو په عامه 
معنی ووایو چې د نسبی او ښځی او میړه څخه جوړ 
گروپ، یو گــروپ دی چې یو له بله میراث وړی. 
کورنی د بشــر د حقونو د )۱۹۴۸( کال تصویب 
شوی نړیوالی اعالمیې له مالتړ څخه برخمنه ده 
لکه د بشــری حقونو د اعالمیــې په)۱۴( بند کې 
راغلــی: )کورنی یو ټولنیز واحــد دی چې موخه 
 یې د افرادو روحی او روانی ســالمتیا تامینول دی، 
قرآن کریم د ټولو افــرادو کورنی ته په حقوقو قایل 
دی، او دا حقونــه د هغو وظیفو تر شــاوی، چې 
هغوی یې یو بل ته لری، شــونی نه ده چې داسی 
څــوک دی بیا مومو چې بی له دی چې وظیفه یې 
پر غاړه وی ، حق دی ولری. لکه څنگه چې نارینه 
د خپلو دندو پر وړاندی له حقونو څخه هم برخمن 
دی، او په کورنی کې یې دښځو حقونه سره متفاوت 
دی، د بیلگی په توگه هغه دمیرمن په توگه پر میړه او 
همدی توگه د مور په توگه پر بچېانو نور حقونه لری. 
ښــځه د اســالم له نظره: نا پوهی او تیاری نړی 
نیولی وه، اخالق او معنویت تر پښو الندی شوی 
وو د خدای )ج( په نامه نومول شویو لرگینو خدایانو 
په هر کور او عبــادت ځای کې ځای لرلو، خو په 
حقیقت کې یو خیــال  او هوس و چې هغوی یې 
خدایې کوله، ښــځه د هوا او هــوس د پوره کولو 
په کالیو)اوزارو( بدله شــوی وه او د مظلومیت په 
وروســتی پوړ کې یې دنیاوی غوښــتنی غږ کاوه 
او همداســی یو حالت کې چې)اســالم( د عربو 
له جزیری نه ســر راپورته کړ او هسک شو او دی 
مظلــوم غږته چې نه یوازی د ښــځی غږو، بلکې 
د انســانیت غږو هر کلی ووایه او خاص انســان 
جوړونکــې زده کړی یې د انســان  او انســانیت 
ملگرتوب ته ور ودانگل. ښځه یې د ذلت او خواری 
له منگولو راوویســته او عزت په برج یې کښینوله، 
اسالم له نظره نر اوښځه دواړه انسانان دی، دواړه د 
خدای)ج(  پیدایښت او دواړه سره برابر دی، خو دا 
معنوی او انسانی مقامات ته د الس رسی برابری، 
بنده گی او الهی عبادت او انسان د وجود کرامت پر 
ټولــو دی نه په احکامو او وظیفو کې،  له بل پلوه د 
کورنی، ټولنی او انسان د نسل په بقا کې دواړه په یوه 
اندازه ونډه لری، الله)ج( فرمایې: ) ای خلکو تاسو 
می له نر او ښځی پیدا کړی  او بیامو درڅخه ډیری 
بیال بیلی  څانگی او قبیلی جوړی کړی( قرآن کریم 

په صراحت سره اعالن کوی چې ښځه  او نر دواړه 
له یوه انسانی جوهر او یو نفس څخه پیدا شوی دی 
او ښــځه د نارینه د هوساینی او آرامی مایه)تومنه( 
ده د الله )ج( پر وړاندی  ښځی او نر دواړه یو مقام 
لړی او هیڅ یــو په خپله په یو بل لوړوالی نه لری. 
ځکه چې دواړه له یوه جوهر او جنسیت څخه دی 
یو پر بل د لوړاوی مایه په کې نشته، هیڅ نارینه په 
ښځینه او هیڅ ښځینه پر نارینه  غوراوی  او لوړ اوی 
نه لری خو ددوی د ځان ســاتنی )تقوا( او ایمان په 
ســبب یې لری، دا همغه خبره ده چې  الله )ج( د 
حجرات ســوره په )۱۴( آیه کې تصریح کړی ده. 
اسالم غواړی چې ښځه لوړ انسانی مقام تر السه 
کړی، په خپل برخلیک کې د خیله وی، او هغه ډول 
چې د یوه انسان وړتیاوی همغسی ژوند وکړی. له 
همدی املــه یې د کمال تگلــوری ټاکلی او الره 
یې ورښــودلی ده تر څو په خپله خوښــه او اراده د 
نیکمرغی  تگلوری غوره کړی او خپل انسانی کمال 

ته ورسیږی.
د اسالم له نظره په کورنی کې د ښځی رول:

 داســالم له نظره ښــځه په کورنی کې دوه بنسټیز 
نقشونه لری: لومړی نقش یا  رول یې دا دی چې په 
خدای ورکړی رڼا، مینی، عاطفی او زړه سوی سره د 
ښځی او میړه  د گډ ژوند ترخی له منځه وړی. قرآن 
کریم فرمایې: ترجمه: یعنی د هغه له نښانو څخه  
دادی چې له ستاسو څخه یې ستاسو لپاره جوړی 
پیدا کړی چې ورسره هوسا شی او ستاسو تر منځ 
یې دوستی او لورینه رامنځته کړه. په دویم نقش کې، 
ښځه د جنین په تربیت او د ماشوم په روزنی سره د 
خدایې زیږونی او پالنی ځواک  ننداری ته وړاندی 
کوی. قرآن کریم فرمایې: ترجمه: یعنی خدای)ج( 
ستاسو لپاره ستاســو څخه میړه اورته کړی دی او 
ستاسو له میړه اورتی څخه یې ستاسو لپاره زامن او 
لمسیان پیدا کړی دی، اسالم لکه څنگه چې په ټولو 
اړخونو کې په خپله قانون او پروگرام لری د ښځی 
او کورنی پــه اړه هم خپل قانون او تگالره لری. په 
اسالمی ټولنه کې لکه څنگه چې میړونه پر ښځو  
حقونه لړی او په ښــځو الزم  دی چې هغه ترسره 
کړی، همدارنگه ښځی هم پر میړونو حقونه لری، 
چې په نارنیه وو الزم دی جی هغه ترســره کړی او 

قرآن کریم  په دی اړه فرمایې: 
ژباړه: یعنی همغه حقونه چې نارینه یې پر ښــځو 
لری او ښــځی یې هم پر میړونو لــری. مونږ دلته 
هغــه حقوقی اصول او کلیات چې  ښــځه  یې په 
کورنی کې د میړه په غاړه لری او په قرآن کریم کې 
ورته اشــاره شوی وی یادوو او گورو چې کوم لور ، 
غوره او وړ حقونــه په دنیا کې له دی حقونو څخه 
 د ښځی دروحی او جســمی وضع سره کېښودل

 شوی دی.               پاتی لری

ن- فروتن قسمت  چهارم و پایانی
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د ښځو پروړاندې ښه سلوک او انساني 
چلند یو لومړیتوب دی

ش، شاهین لومری برخه

یادی ازاستادسخن
 سعدی شیرین کالم



محمد اشــرف غنی رئیــس جمهوری اســالمی 
افغانستان عصر پنجشــنبه در یک نشست با مسئوالن 
دافغانســتان برشــنا شــرکت، گزارش فعالیــت ها و 

دستآوردهای این شرکت را استماع کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری 
بــه آژانس باختر، در این نشســت داوود نورزی رئیس 
دافغانســتان برشنا شرکت و شــماری از مسئوالن این 
شــرکت در مورد افزایش عواید نسبت به سال گذشته، 
مبارزه با فساد، مشــکل عرضه و تقاضای انرژی برق، 
ســرمایه گذاری در بخش انرژی، پالن فصل زمستان، 
پروژه هــای در حال اجرا، شــفافیت در کارها، تطبیق 
شماری از برنامه های اصالحی در شهر کابل، استخدام 
و دســتآوردها به رئیس جمهوری معلومــات دادند و 

خواهان توجه بیشتر حکومت به این شرکت شدند.

رئیــس جمهوری پــس از اســتماع صحبت های 
آنان، از ترتیب پالن جامع شــرکت برشنا در خصوص 
جلوگیری از ضایعات استقبال کرد و گفت که شما در 

زمینه کاهش ضایعات و اینکه به چه اندازه توجه، سرمایه 
 گذاری و اصالحات نیاز دارید، پیشنهادات تان را ارائه 

کنید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان قبل از روز پنجشنبه با 
الیسن بلیک سفیر بریتانیا در افغانستان، در ارگ دیدار کرد.

در این دیــدار، رئیس جمهور بر تحکیم روابط دوجانبه افغانســتان و بریتانیا 
تاکید کرده، گفت که بریتانیا در کنفرانس ژنیو برای چهار سال آینده به افغانستان 
کمک نمود و از حمایت های این کشور در بخش های امنیت، ثبات، انکشاف و 
افغانستان مستقل که با خود، منطقه و جهان در صلح باشد و ظرفیت حفاظت و 

توسعه دستآوردهای۱۹ ساله گذشتۀ خود را داشته باشد، تشکر کرد.
رئیس جمهور غنی گفت که امیدواریم بریتانیا بخاطر عملی ساختن دیجیتل 
سازی استراتیژی افغانستان همکاری تخنیکی نماید و ما یکجا با متحدین خویش 
یک گروپ مشــترک )کنسرســیوم( را ایجاد خواهیم کرد تا متحدین بین المللی 
در راســتای عملی کردن استراتیژی دیجیتل سازی، تجارب موفق خویش را با ما 

شریک سازند.

رئیس جمهور بر تعقیب تعهدات که از سوی طارق محمود وزیر دولت بریتانیا 
در امور خارجی و کشــورهای مشــترک المنافع و آســیای جنوبی در کنفرانس 
ویدیویی با وی ابراز گردید، تاکید ورزید و گفت که توزیع واکسین کرونا،  پروسۀ 
صلح و مبارزه مشــترک با تروریزم بین المللی از جمله بحث های بودند که باید 

عملی گردند.
سپس الیسن بلیک سفیر بریتانیا در افغانستان گفت که کشورش به مشارکت با 
دولت و مردم افغانستان ادامه میدهد و در زمینه هایی که حکومت افغانستان به آن 

احتیاج دارد، به همکاری های خویش ادامه خواهد داد.
الیسن بلیک در اخیر صحبت هایش گفت که بریتانیا از پروسۀ صلح به رهبری 
و مالکیت حکومت افغانستان حمایت می کند و این کشور در کنار سایر متحدین 
افغانستان در کنفرانس ژنیو، بر پایان یافتن فوری  خشونت ها در افغانستان، تاکید 

می نماید.

Anis Daily l Saturday  8  -Qaus 1399 -28 November 2020 l 12 Rabe ul Sani 1442 l No 202 l Vol:24492

ســازمان خوراکه و زراعت ملل متحد)FAO( از تاثیرات کمبود به شدت فزاینده آب 
در برخی مناطق جهان هشــدار داد. بنا بر گزارش این سازمان که روز پنجشنبه در روم 
پایتخت ایتالیا منتشر شده است، ۱.۲ میلیارد تن در جهان به آب کافی دسترسی ندارند.

در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد آمده است که کمبود آب 
می تواند شمار زیادی از انسان ها در مناطق متاثر شده را به فرار و مهاجرت بکشاند و اگر 
میزان مصرف آب تغییر نکند باید منابع جدیدی ایجاد شود. عالوه بر این رقابت های رو 
به رشد در نتیجه تغییرات اقلیمی  که به درگیری ها و منازعات دامن زده است، نابرابری در 
دسترسی به آب را شدت بخشیده است. به خصوص ساکنان کشورهای فقیر، زنان و 
مردمان بومی  از این امر متاثر می شوند. سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در گزارش 
خود گفته است که به دلیل رشد جمعیت در ۲۰ سال گذشته دسترسی هر فرد به مقدار 
موجود آب نوشیدنی ساالنه تا حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. در مناطق شمال 

افریقا و غرب آسیا حتی این میزان تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه ششم قوس گفت، چنانچه کالج انتخاباتی به طور رسمی  
پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاســت جمهوری تایید کند، او کاخ سفید را ترک 

خواهد کرد، اما به تالش برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات ادامه خواهد داد.
یک خبرنگار از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا پرسید، »در صورتی که کالج 

انتخاباتی جو بایدن را )پیروز( انتخاب اعالم کند، آیا شما کاخ سفید را ترک می کنید؟«
 این کار را خواهم کرد و شما هم این را می دانید.

ً
دونالد ترامپ در پاسخ گفت: قطعا

پیش از این مقام کاخ سفید و جمهوریخواهان در کنگره امریکا گفته بودند در صورتی 
نتیجه انتخابات سوم نوامبر و کالج های انتخاباتی در ایالت ها به طور رسمی  تایید شوند، 
دونالد ترامپ روز ۲۰ جنوری کاخ سفید را ترک خواهد کرد. اما این نخستین بار پس 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که دونالد ترامپ در این خصوص ابراز نظر 

می کند.
دونالد ترامپ در ادامه گفته است: اگر کالج انتخاباتی نتایج )موجود( انتخابات را رسمی  

کند، آنها مرتکب »اشتباه« شده اند.

پس از اعالم برنامه غیرمترقبه دونالد ترامپ برای خروج بخشی از نیروهای این کشور 
از افغانستان، اکنون اظهارات مالیم تری از جانب نظامیان امریکایی نگرانی های ناتو را 

کاهش بخشیده اند. قبل از این، تا حدودی ناتودر این زمینه مشوش بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، ایاالت متحده امریکا به شرکای خود در ناتو اطمینان داده 
 نیازی به توقف مأموریت ناتو در افغانستان نمی رود. دیپلومات های 

ً
است که عجالتا

ناتو به روز پنجشــنبه در بروکســل از قول جنرال اســکات میلر، فرمانده نیروهای 
امریکایی و ناتو در افغانستان، گفته اند که امکانات و قابلیت های  ایاالت متحده برای 
ادامه مأموریت »حمایت قاطع« در این کشور بدون درنظرداشت برنامه جدید کاهش 

نیروهای امریکایی در افغانستان همچنان محفوظ می ماند.
براســاس اظهارات میلر، شرکای ناتو می توانند تعدیل کمی  در رقم نیروهای نظامی 

 خود در افغانستان وارد کنند.
نیروهای اردوی فدرال آلمان با حدود ۱۳۰۰ سرباز در چوکات مأموریت »حمایت 
قاطع« ناتو برای آموزشــدهی به نیروهای امنیتی و نظامی  افغانستان، در این کشور 

حضور دارند.

هشدار سازمان ملل از کمبود آب صحی

عدم تمایل ترامپ به خروج از کاخ سفید 

مأموریت ناتو با تهدیدی مواجه نمی باشد

یک دالر 
امریکایی

76.95  افغانی
یک یور

90.30  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

101  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی
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طرح قالب: جواد احراری

دیدار رئیس جمهور غنی با سفیر بریتانیا در افغانستان 

 مشکل کمبود انرژی برق برای شهریان کابل به گونۀ درست حل شود
رئیس جمهوری غنی :

کوریای جنوبی  یک محموله مواد صحی حاوی 277 
هزارماسک را به وزارت افغانستان مساعدت کرد.

به گــزارش خبرنگارآژانس باختــر، داکتر احمد جواد 
عثمانی سرپرســت وزارت صحت عامه ، به نمایند گی از 
مردم افغانستان و وزارت صحت عامه از کمک های کشور 

کوریا تشکرکرد وگفت که کوریای جنوبی از همکاران مهم 
وزارت صحت عامه است و بخش صحت افغانستان را در 

عرصه های مختلف همکاری کرده است.
داکنرعثمانی ،این مســاعدت کشــور کوریا را یکی از 
نیازهای مهم بخش صحت افغانســتان خواند و اطمینان 

داد که این مواد صحی در جاهای که نیازاست به مصرف 
خواهد رســید. داکتــر عثمانی، نقش ماســک را در امر 
جلوگیــری از ویروس کرونا مهم خواند و تصریح کرد که 

پوشیدن ماسک مهم تر از واکسین ضد کرونا است.
ری ژا هوینگ ســفیر کوریای جنوبی در افغانســتان، 
هدف از این کمک کشــور اش را مبارزه با ویروس کرونا 
در افغانستان خواند و بیان داشت که ویروس کرونا در حال 
حاضر تمام کشورهای جهان را به شمول افغانستان متاثر 

ساخته است.
او  گفت که این کشور تا اکنون حدود یک بیلیون دالر به 
دولت افغانستان در بخش های مختلف کمک کرده است 

و این کمک ها درآینده نیز ادامه خواهد داشت.
قابل یاد آوری اســت که ایــن دومین محمولۀ کمکی 
کشور کوریای جنوبی در بخش مبارزه با ویروس کرونا در 

افغانستان می باشد. 
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