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

دفتر شورای امنیت ملی: 

ارتباطات پنهانی با اعضای ولسی جرگه 
بی اساس است

واقعات مثبت ویروس کرونا، پس ازشیوع 
موج دوم این ویروس افزایش یافته است

معاون اول ریاست جمهوری می گوید: یازده تن ازاعضای 

گــروه هــای طالبان و داعشــی در کابــل که بــرای فعالیت 

تروریستی گماشته شده بودند بازداشت شده اند.

 بــه گزارش آژانــس باختر:امرالله صالح در جلســۀ امنیتی 

صبــح دیروز گفت کــه  ادارۀ امنیت ملی در چهل و هشــت 

ســاعت گذشته یازده تن از اعضای دو گروه›طالبان و داعش‹ 

راازمربوطات کابل بازداشــت کرده است که در بین این یازده 

تن یک نوجوان زیر ســن نیز شامل اســت که طالبان او را به 

انتحاری کردن،آماده کرده بودند،خوشــبختانه با گرفتاری او 

از یک فاجعه جلوگیری شــد. صالــح گفت:پدر این نو جوان 

به اتهام پنهان کردن عضویت پســرش در هســتۀ انتحار های 

طالبان بازداشت شده است .

 وزارت صحت عامــه ،از 121رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در 24 ســاعت 
گذشــته خبر می دهد.به گزارش خبرنــگار آژانس باختر، داکتر اکمل سمســور، 
ســخنگوی وزارت صحت عامه در مورد وضعیت شــیوع موج دوم ویروس کرونا 
گفت، آمار واقعات مثبت ویروس کرونا  نسبت به هفته های گذشته، رو به افزایش 
اســت با ثبت رویدادهای تازه مبتالیان  شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس 

کرونا در کشوربه45 هزارو 963تن رسیده است.
همچنان بــا جان دادن 12 تــن تعداد قربانیان ناشــی ازویــروس کرونا به یک  

هزارو752 تن رسیده است  وشمار مجموعی بهبودیافتگان 

اعضای ولسی جرگه سند بودجۀ وسط سال مالی ۱۳۹۹ را با بیش ترین 
آرا تأیید کرده است. این بودجه حدود ۱۱ میلیارد افغانی است.

ســند بودجۀ وسط سال مالی دیروز در نشســت عمومی ولسی جرگه 
بــا ۶۰ رأی تأیید و ۳۵ رأی رد مورد تأیید قرار گرفته اســت. ۹۵ عضو 

مجلس نماینده گان در رأی گیری این سند حضور داشتند.
بر اساس این ســند، ۵٫۴ میلیارد افغانی به واحد عملیاتی ادارۀ امور 
ریاســت جمهوری، شــش صد میلیون افغانی به وزارت فواید عامه، 
یک میلیارد افغانی به وزارت انکشــاف دهات، ۸۳۰ میلیون افغانی به 
وزارت صحت و ۸۹۰ میلیون افغانی دیگر به وزارت شهرسازی درنظر 

گرفته شده است.
این ســند بودجه که پیش از این از سوی ولســی جرگه رد شده بود، با 
تعدیل بودجۀ شــماری از اداره ها از جمله واحــد عملیاتی ادارۀ امور 
ریاست جمهوری مورد تصویب قرار گرفته است. در سند پیشین تنها 
۷ میلیــارد افغانی از این بودجه به واحد عملیاتی ادارۀ امور اختصاص 
یافته بود.در همین حال، شــماری از اعضای مجلس با تأیید این سند 

بودجه مخالفت کرده اند. 
خان آقا رضایی، رئیس کمیســیون امنیت داخلــی مجلس نماینده گان 
می گوید که شماری از اداره ها از جمله شورای امنیت و واحد عملیاتی 
ادارۀ امور ریاســت جمهوری نسبت به چگونه گی مصرف بودجۀ ملی 

پاسخگو نیستند و از این رو، این سند بودجه نباید تصویب شود.
 ایــن در حالــی اســت کــه تعدیل هــای گســترده در بودجــۀ ملی 
در جریان ســال روان خورشیدی به دلیل شــیوع ویروس کرونا رونما 

شده است. 
حکومــت در چندین مرحله، بودجۀ برخی از پروژه های انکشــافی را 
به برنامۀ حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده اســت. 
با وجود این چگونه گی مقابلۀ این نهاد با پیامدهای ناشــی از ویروس 

کرونا در کشور با انتقادهای گسترده یی روبه رو است.

یا  شــورای امنیت ملی اخبار نشــر شده در رســانه های اجتماعی که گو

بعضی از اعضای ولســی جرگه با دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات پنهانی 

دارند و کمک مالی دریافت می کند، خبر بی اســاس خواند.

شــورای امنیت ملی در خبرنامۀ که دیروز نشــر کرد، گفته اســت: دفتر 

شــورای امنیت ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به جایگاۀ شورای 

ملی و اعضای آن احترام داشــته و این چنین خبرها را
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تایید سند بودجۀ وسط سال مالی 
از سوی ولسی جرگه

فرا رســیدن فصل ســرما و بی برقی های شــهر کابل، مردم را 

تهدید و مســئوالن نهادهای ذیربط را بیشــتر از هر زمان دیگر 

 
ً
هشدار می دهد، تا متوجه وظایف شــان در قبال مردم خاصتا

مســتضعفین و نیازمندانی که با فرا رسیدن فصل سرما زندگی 

برای شان سخت می گیرد، باشند.

پیـام مـا

صفحه 2

رئیس جمهور غنی:

ولسی جرگه نهاد تکمیل کننده قانون اساسی است



درباره  نشســت،  درایــن  همچنــان  وی 

فهرســت مجرمــان جــرم هــای جنایــی 

کید کردو  وتروریســتی، یک بــار دیگــر تأ

گفت : سه تن به اسم طیب – میالد و حنیف 

کــه درنام های شــان در فهرســت متهمان 

تحت پیگرد نشــر شــده بود درساحه کارته 

پروان می خواســتند از مردم باج بگیرند. با 

ممانعت یــک تن از محافظان صالح الدین 

ربانی رئیس جمعیت اســالمی افغانســتان 

قبلــی مواجه شــدند.اما  و وزیــر خارجه 

متأســفانه محافظ رئیــس جمعیت در این 

حادثه جانش را از دســت داد هرسه مجرم 

گرفتار شــده اند.به گفته معاون اول ریاست 

جمهــوری ،این قضیه یک بــار دیگر ثابت 

کرد که فهرســت مجرمان موثق است او از 

همه شهروندان کابل خواست که در ردیابی 

آدمهای شــامل این فهرســت با نهاد های 

امنیتی همکاری کنند.

ریاســت  اول  معــاون  صالــح  امراللــه 

جمهوری  با اشــاره به گرفتــاری مجرمان 

تحت پیگرد جنایی و تروریســتی گفت که 

اکنون از جمله یی ســه هزار و هفتصد جرم 

پیشــه که در فهرست ها شامل اند 900 تن 

آنان گرفتار شده اند.

معــاون اول ریاســت  جمهــوری دراین 

جلســه گفت که  کابل در چهل و هشــت 

ساعت گذشــته گواه ۹ حادثه بود که هفت 

مورد آن جرم های جنایی اســت و دومورد 

دیگرآن عمل تروریســتی بود. در عین حال 

پولیس کابل دســتآورد هــای قابل لمس و 

بزرگ داشته است.

 بی اساس خوانده و رد می  کند.

نشــر این چنین خبر های بی اساس کار 

حلقــات مغرض اســت، کــه می خواهند 

میان قوه اجرائیــه و مقننۀ دولت جمهوری 

تا  ایجاد شود  تشــنج  افغانســتان  اسالمی 

اینــدو قــوه در وضعیت حســاس کنونی، 

در اتخــاذ تصامیم الزم به مشــکل مواجه 

کنار  در  ملی  امنیت  شــوند.دفتر شــورای 

احتــرام به تمامــی اعضای شــورای ملی 

افغانســتان تالش می کند تــا همآهنگی ها 

میــان حکومت و پارلمــان افزایش یافته و 

جهت حل مشــکالت در کشور، با تمامی 

داشته  کاری  ارتباط  ملی  اعضای شــورای 

باشد و همیشه این ارتباط را حفظ کند. 

به 36هزارو644 تن رسیده است.
سمسور، در همین حال میزان مراجعه بیماران 
به شفاخانه های ویروس کرونا، را روبه افزایش 
خواند و گفت: بیشترین بسترهای شفاخانه های 
ویروســکرونا، در مرکز و والیــت ها از بیماران 

کرونایی پرشده است.
ســخنگوی وزارت صحت عامه با نگرانی از 
کم توجهی شــهروندان به استفاده از ماسک در 
بیرون از خانه گفت: بررسی ها نشان می دهد که 
تنها سی درصد شهروندان از ماسک استفاده می 

کنند.او اطمینــان داد در صورتی که ۹۵ درصد 
شهروندان ازماسک استفاده کنند، ویروس کرونا 

در جامعه کنترول شود.
داکترسمسور، ازشــهروندان کشور خواست 
که با درک مســوولیت فــردی واجتماعی خود 
و رعایــت اصول صحی، مراقــب زندگی خود 

ودیگران باشند

زمینه  در  را  یش  خو پیشــنهادات  آنان 
هــای جلوگیــری از تبلیغــات منفی در 
شــوراها  از  حمایت  صلــح،  خصوص 
و بــزرگان مردمــی، اعطــای بورســیه 
هــای تحصیلی بــه جوانان لــوی پکتیا 
و اســتخدام کادرها، بــا رئیس جمهور 

ساختند. شریک 
رئیس جمهــوری ضمن خوش آمدید 
به بــزرگان متذکره، گفــت که صلح امر 

الهــی، حق هــر افغان و انســان بوده و 
هدف همۀ ما است. صلحی که برادری، 
آن در  پیشــرفت  و  وحــدت   امنیــت، 

 باشد. 
رئیس جمهور کشــور خاطرنشان کرد 
که مانند شــما، بــزرگان از بخش های 
تا  یابند  حضــور  افغانســتان  مختلــف 
از مشــورت های آنان بــه گونه دوامدار 
یم. وی افزود که مردم و  مســتفید شــو

آینده، یک  بزرگان در رابطه به صلــح و 
سلسله ســوال های اساسی را از طالبان 
بپرســند. رئیس جمهور غنی گفت که به 
منظور رفــاه هموطنان و اســکان مجدد 
از  بازگشت کنندگان، مهارنمودن آب ها، 
 برنامه ها و اولویت هــای مهم حکومت
 می باشــد که در بودجه نیــز به آن توجه 
صــورت گرفتــه اســت، امــا همکاری 
 مردم و بزرگان در زمینه ســازی آن، مهم

 می باشد.

جمهوری  رئیس  غنی  اشرف  محمد 
با  دیروز  ظهر  از  قبل  افغانستان  اسالمی 
ریاست  به  جرگه  ولسی  اداری  اعضای 
در  نهاد،  آن  رئیس  رحمانی  رحمان  میر 

ارگ دیدار نمود.
هماهنگی  به  رابطه  در  دیدار،  این  در 

شد  صحبت  مقننه  قوه  و  حکومت  میان 
و از ولسی جرگه بخاطریکه برای ۱۰ تن 
داد،  اعتماد  رای  کابینه  وزرای  نامزد  از 
هماهنگی  منظور  به  و  گردید  قدردانی 
بیشتر روی شماری از میکانیزم ها، توافق 

صورت گرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که ولسی جرگه 
منحیث نهاد تکمیل کنندۀ قانون اساسی 
اهمیت  جمهوری  نظام  برای  کشور، 
خاص دارد و به همین منظور باید با این 

قوه هماهنگی افزایش یابد.

با رفتن به ســوی فصل زمستان و سرد شــدن هوا، مسئوالن در 

وزارت صحت عامه کشــور، هشــدار می دهنــد که موج دوم 

ویروس کرونا در افغانستان در حال شیوع است.

بنــا بر این آمارهایی که از ســوی وزارت صحت عامه کشــور 

اعالم می شــود، نشــان می دهد که میزان مــرگ و میر بیماران 

ویروس کرونا، افزایش یافته اســت، بر اســاس این آمارها، 71 

بیمــار ویروس کرونه تنها در جریان هفته گذشــته، جان باخته 

اند، افزون برآن، موارد میزان آزمایش اشخاص ابتال به ویروس 

کرونا نیز در جریان روزهای اخیر، بیشــتر شده است که ادامه 

این وضعیت دارد مردم درد دیده افغانســتان را نگران می سازد.

گاهان امور صحی از عــدم تدابیر مراقبتی  هرچند شــماری از آ

و تشــخیص کافی ابــراز نگرانی می کننــد، اما وزارت صحت 

عامه از بلند رفتن ظرفیت تشــخیص و البراتوار نســبت به دور 

گذشته شیوع ویروس کرونا در کشور خبر می دهد و در پهلوی 

آن با ابراز نگرانی می پذیرند که ممکن اســت در صورت عدم 

رعایت شــرایط صحی فاصلــه گیری اجتماعی شــهروندان و 

اســتفاده نکردن آنان از ماســک و... شــیوع ویروس کرونا در 

فصل ســرما فراتر از ظرفیت موجود صحی، شدت بگیرد.

گرچه سرپرســت وزارت صحت عامه در نشســتی که روز سه 

شنبه گذشــته از طریق ویدیوکتنانس با مسئوالن صحی مرکز و 

والیت ها به خاطر تدابیر، آمادگی ها در مراکز صحی مبارزه با 

شــیوع موج دوم ویروس کرونا داشت، مسئوالن صحی مرکز و 

والیت ها از آمادگی های الزم ادارات شــان به خاطر مبارزه با 

این ویروس واگیر و کشــنده اطمینــان دادند، اما نظر به این که 

شهروندان کشور موج دوم شــیوع ویروس کرونا را جدی نمی 

گیرنــد و توصیه های صحی و فاصلــه اجتماعی را رعایت نمی 

 روزهای ســختی در فصل ســرما پشیرو خواهیم 
ً
کنند، احتماال

داشــت که باید شهروندان کشــور، موج دوم شــیوع ویروس 

کرونــا را جدی بگیرند و به توصیه های نهادهای صحی به ویژه 

وزارت صحت عامــه، تمکین کنند، زیرا در ماه های نخســت 

ید19  شــیوع کرونا نتایج علمی و تجربی این بود که ویروس کو

در فصــل گرمــا، کاهش و در فصل ســرما افزایــش می یابد، 

پیرامون این مســأله کارشناســان امراض کرونا نیز هشدار می 

دهند که افغانستان از این قاعده استثنا نیست و با رسیدن فصل 

 افغانســتان نیز مانند سایر کشورها به سوی موج 
ً
سرما احتماال

دوم شیوع کرونا، حرکت خواهد کرد.

به باور کارشناســان صحی، امراض ویروسی خانواده کرونا در 

فصل ســرما بیشتر زنده می شــوند، بنابر این گفته ها، ویروس 

کرونا در فصل ســرما نیز بیشــتر افزایش خواهد یافت که باید 

از همین اکنون شــهروندان کشــور توصیه ها و طرزالعمل های 

نهادهای صحی بــه ویژه وزارت صحت عامه را رعایت و آن را 

جــدی بگیرند و تالش کنند تا مانند مــوج اول ویروس کرونا، 

موج دوم آن را نیز مهار و زمین گیر ســازند.
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رئیس جمهور غنی:
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یازده تن در اتهام به فعالیت های تروریستی ...

ارتباطات پنهانی با اعضای ولسی جرگه ...

واقعات مثبت ویروس کرونا ...

صلح امر الهی، حق هر افغان ...



در تنش اخیــر میــان امرالله صالح، معــاون اول 
رئیس جمهور و مجلس نمایندگان فضای سیاســی 
افغانستان تا حدودی ملتهب گردید، با وجودی که 
مبحث صلــح بین االفغانی، حمــالت روز افزون 
طالبان در بخش های مختلف جامعه و شــیوع موج 
دوم اپیدمی کرونا به گــره کور می ماند که باز کردن 
آن جز بــا همدلی مردم افغانســتان و به تعقیب آن 
همکاری های منطقوی صــورت نخواهد پذیرفت، 
اما رویارویی دو قوه مقننه و اجرائیه چالش جدیدی 
را خلق نمــود، این چالــش عبــارت از عدم رأی 
اعتماد مجلس بــه نامزد وزرای پیشــنهادی رئیس 
جمهور خواهد بود، وزارت خانه های افغانستان در 
دوران حکومت وحدت ملی بــه صورت متوالی با 
سرپرست وزرا ســپری نمود، مردم از تداوم فرهنگ 
سرپرســتی به ســتوه آمده بودند و هرازگاهی موج 
نارضایتی های شــان را بــا برگزاری ســیمینارهای 
مختلف در محیط های اکادمیک و رسانه ی به آدرس 
حکومت حواله می نمودند، فرهنگ سرپرســتی در 
انظار مردم افغانستان یک پدیده ی ناکارا و تحمیلی 
است که بنا به عدم ســازش میان اصحاب قدرت، 
روی دوش ملــت تحمیل می گردد، سرپرســت ها 
صالحیت های اجرایی محدودی دارند که در پی آن 
نمی توانند به کارهای اساسی و تغییرات مقتضی با 
درنظرداشت پالن های استراتژیک وارد عمل شوند، 
با ایــن حال، اظهاراتی که معاون اول رئیس جمهور 
در مورد فساد پیشگی مجلس نمایندگان ابراز نمود، 
در واقع ســنگ بنای تداوم سرپرستی و رکود در در 

 به اجرا گذاشت.
ً
روند رأی دهی را عمال

امرالله صالح در ســخنرانی روز نخســت  کتنانس 
ژنیو، در بخش مبارزه با فســاد، گفت تاکنون هیچ 
نماینده پارلمانی هزینه نقشی را که در فساد داشته، 
نپرداختــه اســت. او گفت تا زمانــی که مصونیت 
قضایی نماینده ها برداشــته نشــود، نمی توان آن ها 
را محاکمه کرد. او در این ســخنرانی گفت فســاد 
برخی از اعضای مجلس نمایندگان، بســیار بزرگ 
اســت، اما به دلیل مصونیت قضایی، هیچ کدام از 
آنان تاکنون محاکمه نشده اند. در حالی که وزیران، 
رؤسای عمومی و سیاستگذاران بزرگ در افغانستان 
محاکمه شده ا ند، امرالله صالح، پارلمان را به فساد 
بزرگ متهم کرد و گفت که در زمان آماده سازی سند 
بودجه ملی، نماینده ها، وزرا را برای تحمیل خواست 
 های شــان تهدید به برکنــاری می کردند، اظهارات 
معــاون اول رئیــس جمهور، واکنــش تند مجلس 
نمایندگان را به همراه داشت. مجلس نمایندگان در 
جلســه علنی روز سه شنبه هفته قبل، به جای گوش 
دادن به طرح های نامزد وزرا برای گرفتن رای اعتماد، 
این برنامه را تعلیــق کرد و در مورد اظهارات امرالله 
صالــح، اظهارنظر نمود، اینکه فســاد در ســطوح 
مختلف حکومت از هر ســه قوه گرفتــه تا ادارات 
مســتقل تار دوانی نموده اســت قابل انکار نیست، 
مبــارزه با فســاد نیز یکــی از ضرورت های محتوم 
حکومت داری می باشــد؛ چنان که در تعهدات دو 
جانبه نشست ژنیو نیز جامعه جهانی در امر مبارزه با 
فساد از حکومت افغانستان تعهد گرفت، اما شیوه و 
رویکرد مبارزه با فساد با تبادل کلمات و رویا رویی 
تقابل گونه قابل اجرا نیست، مبارزه با فساد نیازمند 
کار ویژه های خاص اســت که از جمع آوری اسناد 

مرتبط گرفته تا طی مراحل عملی صورت می پذیرد. 
با این حال، زاویه پردازش ما به تقابل دو قوه، دفاع از 
یکی و تقبیح دیگری نیست؛ بلکه اساس حرف روی 
این نکته متمرکز اســت که مبارزه با پدیده های زیان 
بخش درون حکومتی متناسب با شرایط زمانی اقدام 
و عملی گردد، زمان شناسی و مقتضیات آن یکی از 
ابعاد حکومت داری موفق است که با در نظرداشت 
آن می توان گروههــای اجتماعی را نیز در حمایت 
و همســویی با طرح و عملیاتی ســازی برنامه های 
حکومت همســو نمود؛ لذا در شــرایط کنونی که 
افغانســتان به صــورت همزمان بــا چندین بحران 
از قبیل مســئله جنگ و صلح، اپیدمی کرونا و سر 
و سامان یافتن تشــکیالت دولتی دست و پنجه نرم 
می کند، اظهارات معاون اول رئیس جمهور در این 
بحبوحه در عوض اینکه مرحم به مشکالت موجود 
باشد، زخمی را در پیکره مجروح این سرزمین عالوه 

نموده است.
 در قاموس تئوری های روانشناختی مبحث 

ً
معموال

عمل و عکس العمل بیشــتر مورد شــرح و تفصیل 
قرار گرفته اســت، در پیوند به اظهارات معاون اول 
رئیس جمهور، مجلس نمایندگان نیز عکس العمل 
مشابه بروز داد، میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس 
نمایندگان »روند سبز« را که از سوی امرالله صالح، 
قبل از حضورش به عنوان معاون اول رئیس جمهور، 
ایجاد شده بود، یک نهاد امنیتی اعالم کرد و گفت از 
سوی یک کشور دیگر برای فعالیت های اطالعاتی 
استفاده می شــود، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز 
خواهان انتشــار مدارکی شدند که داللت بر دست 
داشــتن آنان در فســاد می کند. مجلس نمایندگان 
نیز بیانیه ی را منتشــر کرد که در آن اظهارات امرالله 
صالح، غیرمســئوالنه و غیرقانونی خوانده شد، در 
این بیانیه، از رئیس جمهور خواسته شد تا برای اعاده 
حیثیت پارلمان و ایجاد نزدیکی میان قوای سه گانه، 
صالح را مجبور به استعفا کند؛ اما مهم ترین واکنش 
مجلس در شرایط کنونی، تعلیق روند رای اعتماد به 
نامــزد وزرای کابینه بود. مجلس نمایندگان تصمیم 
گرفت تا زمانی کــه معاون اول رئیــس جمهور از 
مجلس معذرت خواهــی نکند یا مدارک موجود در 
مورد فساد وکال را آشکار نســازد، مجلس به نامزد 
وزرای باقیمانــده رای اعتماد ندهد؛ هرچند امرالله  
صالح در صفحــه فیس بوک خــود توضیح داد که 
منظور او همه نماینده های مجلس نبوده اســت، اما 
به نظر می رســد اظهارات موصوف، مجلس را قانع 
نکرده باشــد. امرالله صالح در فیس بوکش نوشت: 
»من برای شــورای ملی افغانستان و در بحث پیش 
آمده، به ولسی جرگه افغانستان، به عنوان یکی از سه 
نهاد اساســی دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 
احترام قایل هســتم. احترام اساسی قائل هستم. اما 
در عین حال این احترام به  معنای  چشم پوشــی از 
قانون شکنی از سوی بعضی از اعضای شورای ملی 
نبوده و نمی تواند هم باشــد. حســاب تمام وکالی 

پاک به کنار است.
 هیــچ گاه حرف من خطاب به آن ها نبوده اســت و 
نخواهد بود. وکالی پاک نفــس ملت با من در این 
خصوص هم عقیده هســتند که اعضای پارلمان از 
جنس فرشــته و مالئکه نیستند. نباید هم این ادعا را 
داشته باشند.« به نظر می رسد که مجلس نمایندگان 

در تأخیر روند رأی دهی به نامزد وزرا دچار اشــتباه 
مشابه گردیده اســت، این مجلس که به خانه ملت 
ملقب گردیده است، مسئولیت دارد تا جهت تسهیل 
امور حکومــت داری همکاری بیش از انتظار با قوه 
مجریه داشته باشد، اعضای مجلس به صورت غیر 
مســتقیم به مثابه کل ملت پنداشته می شوند؛ زیرا 
با انتخاب مردم در مســند نمایندگی تکیه زده اند، 
واکنش مجلس در قبال اظهارات امرالله صالح می 
توانــد از مجاری قانونــی و صالحیت های » اعاده 
حیثیت « که در قوانین نافذه موجود می باشد پیگیری 
گــردد، توقف رونــد رأی دهی جز اینکــه ملت را 
متضرر سازد و اخالل کننده نظم در حکومت داری 
باشد تبعات اصالحی در پی نخواهد داشت. مردم 
افغانســتان بیش از هر زمان دیگر نیازمند شکستن 
طلسم سرپرستی است، تطبیق پروژه های انکشافی 
و عام المنفعه توسط سرپرست وزرا به طور شایسته 
و بایسته قابل اجرا نیســت؛ زیرا سرپرست به مثابه 
نگهبان موقتــی بالتکلیف می ماند کــه هرازگاهی 
ممکن اســت صاحب خانه کلید را از وی گرفته و 
با قدردانی او را به ســمت خانه اش رهنمون سازد، 
سرپرست ها امنیت شغلی ندارند و بر همین اساس 
نمی توانند/ نمی خواهند پالن های استراتژیک طرح 
نموده و آن را عملیاتی ســازند، که پیامد آن از فرد و 
شخص عدول نموده و متوجه جغرافیا و نفوسی می 

گردد که از آن بنام افغانستان یاد می گردد.
چنان که به صورت مشرح یاد آور شدیم آنچه که در 
این تنش ضرورت پیدا کرده اســت، تمرکز بر روند 
رأی اعتماد به وزرای پیشــنهادی حکومت اســت. 
حکومت پس از چندین ماه تنش و جدل، سرانجام 
همه وزرا و رؤسای عمومی را که باید از مجلس رای 
اعتماد بگیرند، به خانه ملت معرفی کرد. اما تنها ده 
نامزد وزیر توانســتند از مجلس رای اعتماد بگیرند، 
پس از آن، تنش ها باعث شد مجلس، روند رای دهی 
را به حالت تعلیق درآورد. این مساله بر عالوه ملت، 
تبعات بدی برای حکومت نیز خواهد داشــت؛ آن 
عــده از نامزد وزرا که تا کنون از مجلس رای اعتماد 
نگرفته اند، نمی توانند از تمامی صالحیت های خود 
در راستای انجام کار استفاده کنند. در حالی که سال 
مالی ۱۴۰۰، از اول ماه جدی آغاز می شود، نگرفتن 
رای اعتماد نامزد وزرا از مجلس باعث می شود آنان 
نتوانند فعالیت های خود را درســت تنظیم کنند، از 
سوی دیگر، متأســفانه در طول نوزده سال گذشته، 
تجربه نشــان داده کــه در خصــوص رای اعتماد، 
همیشه برخوردهای سلیقه ی نقش اساسی در دادن 

یا ندادن رای اعتماد به نامزد وزرا داشته است.
 احتمال اینکه معاون اول رئیس جمهور از 

ً
 مســلما

مجلس معذرت خواهی کند، بســیار کم است. ولو 
اینکه دست های میانجی این تنش را به پایان ببرند، 
این احتمال وجــود دارد که نامزدهای وزارتخانه ها، 
که جزو تیم رئیس جمهور هستند، به تالفی نظریات 
امراللــه صالح درباره مجلس، با تمام شایســتگی، 
از مجلــس رای اعتماد نگیرنــد، در نهایت به این 
نتیجه میرسیم که افغانســتان عصر کنونی بیشتر از 
زمان های قبل نیازمند حکومت داری حساب شده 
و با مسئولیت است، همه زیر چتر همپذیری و حس 
همکاری می توانیم کشور خود را از بالهای تحمیلی 

ناشی از نفاق و چند دستگی نجات بخشیم.

څرګنده ده چې افغانســتان په یوه اوږد مهاله جګړه کې هرڅه له السه ورکړي 
وخو د نړیوالو د انســاني خواخوږي له مخي د ډیرو ســتونز منو الرو په وهلو 
سره وتوانیدل دهېواد وراني ویجاړي آهسته آهسته دنړیوالو په مرسته ورغاوي 
او دټولنیز ژوند، ورانه شــوي شــیرازه بیا راجوړه کړي ترڅو دهوسایني په لور 
ګام پورته شــي او دپرمختګ له پاره په هغو الرو چــارو کارپیل کړي کومي 
چې دهېــواد د اقتصادی پیاوړتیا له پاره اړینی او ارزښــتناکې ګڼل کیږی خو 
دریغه چې جګړي دهېواد علمي سرمایه پوره زیانمنه کړي وه نو په ډیرو کاري 
لومړیتوبونو کې ستونزو شتون درلود ترڅو چې دعلمي کادرونو په ګمارنه او 
په ښوونیزو چارو کې د ژور بدلون له مخي وتوانیدل دیولړ نیمګړتیاو په رغاونه 
پیل وکړي خو ال وخت ته اړتیاوه چې دچارو دسمون له پاره ژوربدلون رامنځ 
ته شی او چاری دسمون په لور راسمي شي دي بهیر دښوونیزو چارو دترالسه 
کولو له پاره یوه اندازه خڼډنه او ستونزي دځان سره درلودي خو دهېواد واکمنا 
وتوانیدل دنړیوالو دپاملرني په راګرځیدو سره دهېواد بنیادي ستونزي یو په بل 
پســي ورغاوي. همدا اوس دهېواد په مختلفو سیموکې دبیاروغاوني چاري 
سمبال شوي او دزیاتو آسانتیاو د ترالسه کولو له پاره مختلفي الري لټول کیږي 
چې په ډیرو ســیمو کې دتیر په څیر دهېوادوالو دټولنیز ژوند په آســانتیاو کې 
بدلون ترســترګو کیږي ځکه چې په ښوونیزو زده کړو کې ښي الس ته راوړني 
ترالسه شوي او لري پرتو سیمو کې ښوونځي یارغاول شوي او یا دجوړیدو په 
حال کې دي. دهېواد پــه زیاتو والیتونو کې دلوړو زده کړو له پاره پوهنتونو نه 
جوړ شــوي او دنجونو له پاره د زده کړي دروازی پرانستل شوي دي. دغه راز 
دهېواد والیتونو ته ســرکونه قیر شوي اوپه هغه سیموکې چې التر اوسه سرک 

نه لــري دجوړیدو کار یې روان دي. باید ومنو چې د دولت ویجاړي شــوي 
اداري بیا راجوړي شــوي او د ډیرو ادارو دکاري آسانتیاو له پاره کار روان دي. 
په همدي توګه دنړیوالو په مرسته وتوانیدو چې دملي وسله وال پوځ زیانمني 
شوي لیکي راجوړي او د غښتلتوب له پاره یې په پرله پسي توګه هڅي رواني 

دي. 
هېوادوال باید ومني چې دنړیوالو په رالیږلو مرســتو هېواد بیارغاول شوي خو 
دهغو نیمګړتیاو څخه ســترګې نه شویټولي کومي چې دځینو پروژو په تطبیق 
کې ترسترګو کیږي اویاورته نړیوال دنیوکې ګوته نیسي ځکه چې د ډیرو ترسره 
شــویو کارونو کیفیت دمنلووړ نه دي او په ځینو رالیږل شویو پیسو په لګښټ 
کې دفساد له امله ستونزو شتون درلود. خو دولت چې دفساد سره دمبارزي په 
هکله ژمن دي یولړ ګامونه یې پورته کړي چې له امله یې دفساد سره دمبارزي 
ځانګــړي اداري جوړي کړي او تریوه حده یې په فســاد ککړ خلک له ادارو 
ایستلي عدلي اوقضایې اورګانونوته یې ورمعرفي کړي دي. همداوجهه ده چې 
دفســاد سره دمبارزي لمن دهري ورځي په تیریدو سره ورټولیږی خو اړینه ده 
چې هېوادوال ځان نانګاره نه کړي ترڅو په دي الره کې الس ته راوړني رازیاتي 

او دغه ناوړه اوکرغیړن عمل له ټولو ادارو څخه له منځه والړشي. 
موږ باوري یوچې د دولت واکمنان چې دفساد سره په مبارزه کې دکلک هو ډ 
درلودونکي دي وبه توانیږي دنړیوالو په مرســته او دهېوادوالو په مالتړ په ټولو 
ادارو کې دسمسمکي په راوستو سره دفساد لمن ورټوله او دغوره چارو دترسره 
کولو له پاره به الر هواره شي. ډاډه یو چې نړیوال به دتیر په څیر خپلي انساني 
مرســتي ونه سپموي ځکه دهېواد اوســني جګړییز بهیر را په ګوته کوي چې 
افغــان دولت دیوي خوا دجګړییزو ناخوالو په وړاندي په مبارزه بوخت دي او 
دبلي خوا دیولړ کورنیو ناخوالو په رغاونه بوخت دي نو هیله ده چې د افغانانو 
روان جګړییز بهیرته په کتو ســره خپلي مرستي جاري وساتي او ترڅنګ یې 
ددي ناوړه جګړي په پاي ته رسیدو کې خپلي ارزښتناکه هڅي دریغ نه کړي 
ځکه پرته دنړیوالو له مرســتو څخه دهېواد زیانمن شــوي اقتصاد د افغانانو 
ستونزي نه شي هواریدي ترڅو چې دنړیوالو مرستي شتون ونه لري نوتمه ده 
چې نړیوال به د انساني مرستو ته دوام ورکړي او افغانان به په دي سخت وخت 
کــې یوازي پري نه ږدي. ترڅو د روان ســتونزمن بهیر څخه ووځی او د ځان 

بسنی په لور روان شی. 
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تعلیق رأی اعتماد، ضرر به منافع حیاتی 
کشور است

سجادی
ع- متین 

مرستې دي دروڼتوب
 له مخې ولګول شي 



موصوف در ابتدا گفت: این معینیت رشــد 
اقتصــادی زنان از طریق شــمولیت زنان در 
برنامــه های انکشــاف پایدار جهــت بهبود 
و معیشــتی  تغذیه  امنیت غذایی  بخشــیدن 
بهتر زنان و خانواده های شان است. مقاصد 
معینیت هدفمندی کمیتــه و گروهای کاری 
برای تنظیم برنامه های اجرایی جهت رسیدن 

به اهداف.
-تدویر ورکشــاپ های دوامدار برای شرکت 
زنان و در ارزیابی و تشــخیص دادن فعالیت 

های درآمدزا.
-طرح پروژه های مشخص و سرمایه گذاری 

جهت رسیدن به اهداف روش تطبیق.
-طرح و تدویر برنامه های آموزشــی امنیت 
بلند  غذایی، بهداشــتی و معیشــیتی جهت 
گاهی زنان و خانواده های شان است. بردن آ

نذیره رحمــان در رابطه چگونگی شــیوه 
تطبیق برنامه هــای معینیت گفت: در نظر 
داریم ابتدا ســروی عمومــی را از وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی زنان در کشــور انجام 
دهیــم. مورد دیگر مشــخص کــردن بخش 
هایی اســت که زنان در آن می توانند فعالیت 
های تولیدی، انکشــافی و درآمد زا داشــته 
باشند. متصل ســاختن زنان به بازار و منابع 
تولیدی برای کسب جنس با کیفیت و قیمت 
مناســب. آموزش بلند بردن مهارت زنان در 
فعالیت های درآمدزا ارزیابی از فعالیت های 
گذشــته در آمدزا و درس های آموخته شــده 
تسهیالت و دسترســی به منابع مالی »قرضه 
های بالعوض« برای زنان به منظور ســرمایه 
گذاری در بخــش های تولیــدی و درآمدزا 
پراتیف ها، انجمن ها و  تشویق و توســعه کو
اتحادیه های زنان و در بخش های اقتصادی 
گاهی در  و تجارتی، مدیریــت و بلند بردن آ
مورد ضایعــات و مازاد زراعــت و مالداری 
برای بازسازی خاک، محیط زیست و ایجاد 
انرژی پایــدار به کار بــردن تکنالوجی های 
جدید در مراحل جمع آوری پروسس، بسته 
بنــدی محصوالت زنان به خاطــر بازاریابی 
داخلی و خارجی و اســتفاده از رســانه ها و 
مراجــع که بتواند محصــوالت طبیعی تولید 

زنان را به مشتری به اعالن بگذارد.
ادامه  در  زنان  اقتصــادی  توانمندی  معین 
افزود: جهت توســعه برنامــه ها، پروژه ها و 
فعالیت های متعدد زنان روی یک ستراتیژی 
وســیع پنج ســاله کار جریان دارد همچنان 
روی تشــکیل مشــخص کار مــی کنیــم تا 
بهبود رشــد  بتواند در راســتای  ســتراتیژی 
اقتصادی و بهبود بخشیدن مصونیت غذایی، 
حالت تغذیی زنان و خانواده ها به عنوان یک 
چارچوب کلــی کاری قابل پذیرش و تطبیق 
باشــد ســتراتیژی در حقیقت یــک رویکرد 
توانمند  معینیــت  برای  و رهنمــودی  نهادی 
ســازی اقتصادی زنان به خاطر ســهم فعال 
داشتن شــان در بهبود معیشــیت بهتر بهبود 
بخشــیدن مصونیــت غذایــی و تغذیه زنان 

خانواده ها آنها عمل و تطبیق می گردد.
به توانمندسازی زنان در سکتورهای مختلف 
به ویــژه ســکتور زراعت و مالــداری توجه 
بیشــتر مبذول می گردد، زیــرا اکثریت زنان 
در دهات، قرأ و قصبات مشغول کار زراعت 

بــا اعضای خانواده های شــان  و همکاری 
اند هرچند محســوس بودن نقش شان کمتر 
در نظــر گرفته می شــود، ولــی در تولیدات 
زراعت، ضایع دستی، و مالداری نقش شان 

قابل توجه است.
بنــاًء در نظر داریــم با توجه بــاالی افزایش 
محصــوالت زراعتی و مالــداری و آن عده 
از فعالیــت هایی که می تواند باعث رشــد 
اقتصادی زنان و خانواده ها گردد توأم با ارائه 
خدمات بهتر ترویج جهت بلند بردن ظرفیت 
کاری زنان و جوانان تحت پوشــش، رشــد 
ظریت نهادی و کارمندان ساختار تشکیالتی 

این معینیت را ترتیب و تنظیم نماییم.
رحمــان در رابطه انســجام فعالیت های 
بوط  وزارت های مختلف با پروژه های مر
به توانمند ســازی زنان جنب این معینیت 
عــاوه کــرد: در وزارت هــای زراعــت و 
مالداری، احیا و انکشــاف دهــات فعالیت 
هایــی را در راســتای توانمندســازی زنــان 
در عرصه هــای مختلف زراعتــی و صنایع 
روســتای انجام می دهد که برای اســنجام 
آن در کنــار معینیت توانمند ســازی وزارت 
امور زنــان خواهان همــکاری و هماهنگی 
هــای تخنیکــی زراعتــی از وزارت زراعت 
آموزش و پروش روش های زراعتی و توسعه 
تقویت برنامه های توانمند ســازی روستایی 
با وزارت احیا و انکشــاف دهــات خواهیم 
شد. تا ظرفیت ســازی صورت گرفته وسایل  
خدمات در اختیار شان قرار داده شود تا زنان 
در زمینه تولید، پروسس معیارهای خاص را 
طــی مراحل و فرابگیرنــد در مارکیت عرضه 
کند در واقع پروژه هــا و برنامه های پراکنده 
را منســجم خواهیم ســاخت تحت چتر این 
معینیــت فعالیــت نمایند. تــا از یک آدرس 
مشــخص خدمات برای زنان عرضه گردیده 
نظــارت و ارزیابی و کنترول کــرده بتوانیم و 
راپــور تهیه کنیم که چه مقدار در زندگی زنان 
تغییرات رونمــا و توانمند گردیــده اند. می 
خواهیم شــغل ایجــاد و در بازاریابی کمک 
و از نقش شان در رشــد اقتصادی خانواده و 

اقتصاد ملی حمایت صورت گیرد.
 اشاره شد، روی 

ً
تمرکز بیشــتر طوری که قبال

زراعــت، صنایــع تولیدی صــورت خواهد 
گرفت و ســایر مهارت ها مثــل قالین بافی و 
صنایع تولیدی دیگر کــه بتواند عاید زنان را 
بلند ببرد کار خواهیم کرد. 70درصد ســهم 
که زنــان در تولیدات زراعتــی دارند همواره 
منحیث کارگر از نقش شــان استفاده صورت 
می گیــرد. باید حمایت صــورت گیرد. کار 
ترویجی داشته باشند با ایجاد سیستم وزارت 
امور زنــان حمایت خواهد نمــود، در بازار 
یابی اول باید تولید با کیفیت پروسس و بسته 

بندی معیاری داشته باشد با وزارت سکتوری 
بازار یاب همکاری می کنیم.

نذیــره رحمــان در رابطه بــه چالش ها و 
مشــکات موجود زنان مولد کــه همانا 

زمین است گفت:
عمده ترین مشــکل نبود ملکیت اســت حق 
میراث کــه دارند خانواده ها نــداده از زمین 
پدری و شوهر حق نمی رسد،  ما برنامه ها را 
از طریق وزارت زراعت تنظیم کرده که باغچه 
هــای خانگی، گریــن هوز هــا، تونل های 
پالستیکی، باغها را ایجاد می کنند. در زمین 
های اجاره یــی کار کرده معیار تکمیل از نزد 
شــان گرفته می شــود پالن ما تطبیق پالیسی 
حق دسترســی به میراث که وزارت امور زنان 
کار کرده اســت. با همکاری نهادهای دیگر 
حق داده شود همچنان از دولت می خواهیم 
زمین با شرایط سهل قرار داده شود روی این 
پالســیی نیز کار خواهیم نمود. تا حمایت از 
زنان در زمینه صورت گیرد در صورت کسب 
عایــد خوب مقــدار پول به عنــوان اجاره به 
 در بخش زراعت 

ً
دولت بپردازنــد. کار عمال

در 34 والیــت جریــان دارد. باغچــه های 
یلی ها ایجاد می کنیم تا  ســبزیجات در حو

در مصونیت غذایی کمک کرده باشیم.
از فقیرتریــن خانواده ها آغــاز و به دور ترین 
روستا ها گســترش خواد یافت طرح های ما 
آماده و جهت پاس شدن به شورای اقتصادی 
 ذکر شده 

ً
 روی سایر موارد قبال

ً
فرستادیم بعدا

کار جدی خواهیم نمود.
نذیــره رحمــان در رابطه رفع خشــونت 
هــای اقتصادی زنان و آغــاز کمپاین 16 
روزه محو خشــونت علیه زنان طی پیامی 
اقتصادی  فقر  خشــونت  عامل  یگانه  گفت: 
اســت. وابســته گی ها بدون شک نقش 80 
درصدی داشــته هر زمان که بتوانیم  زنان را 
از لحاظ اقتصــادی حمایت و رفع نیازمندی 
کــرده تصمیم گیرنده باشــد، اعتماد به نفس 
شــان بلند برود و توانایی این را داشته باشند 
که مصــارف خود را بــرآورده بســازند کار 
خواهیــم کرد. فعالیت های خــود را متمرکز 
روی زنان که آسیب پذیر بیشتر دارند ساخته 
شــغل ایجاد و برنامه های عایداتی را عملی 
کرده کســانی مورد خشــونت قرار دارند نیز 
حمایت خواهیم  کــرد از جمله خانم هایی 
که مصــروف تکدی انــد مورد توجــه قرار 
خواهیم داد کسانی که سرپرست خانواده ها 
اند در قســمت کمک های جامعه جهانی که 
قرار است از طریق کتنانس ژنیو اعالم گردد. 
جامعــه  جهانــی در قســمت حمایت زنان 
صددرصد کمک خواهند نمود. از ایجاد یک 

چنین معینیت حمایت خواهند نمود.
در جلســه که با نماینده بانک جهانی داشتیم 
با تشــریح اهداف و مقاصد استقبال کردند. 
امیدوار کننده اســت در غیر آن دولت متعهد 

به سرمایه گذاری است.
پیامم به خانواده ها ایجاد معینیت توانمندی 
اقتصادی زنان است. با برنامه و ستراتیژی که 
فعالیت ها را منســجم مــی کنند برنامه های 
خوب را در تقویت اقتصادی شــان انشاءالله 
 کاهش خواهد 

ً
ارائه و سطح خشونت ها یقینا

یافت.

امروزه یگانه دلیلی که ســبب بروز خشونت ها در سطح خانواده ها شده فضای باز آن برای بگومگوی جنگ و جدال بازی می شود فقر و تنگ دستی 
یت قرأ و قصبات  یات اولیه زندگی بدر نشــده به دلیل سطح پایین سواد در اکثر  مردان خانه بیکار و یا با مزد کم از عهده تأمین ضرور

ً
یرا اکثرا اســت . ز

و شهرها زنان نمی توانند در پهلوی شوهران شان با شغل و درآمد مناسب آنان را کمک نمایند.برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های 
شغلی مناسب، خاقیت و نوآوری برای زنان که بتواند به یک عامل مؤثر تبدیل شود. دولت در همکاری نزدیک با سازمان ها و کمک های جامعه جهانی 
توانمند ســازی فعال شــان در عرصه های مختلف تاش می نماید، یکی از اقدامات دولت در راستای تحقق این پیش شرط ایجاد معینیت توانمندی 
اقتصادی زنان در جنب معینیت های وزارت امور زنان در زمینه چگونگی اهداف برنامه ها و پالیسی های مشخص می باشد. خبرنگار روزنامه ملی انیس 

مصاحبه یی را با نذیره رحمان معین توانمندی اقتصادی زنان انجام داده است که خدمت خوانندگان تقدیم می گردد.

خداوند الیزال در تنزیل مجید می گوید؛ ترجمه:» و صلح کاری بهتر است« 
) النسا: ۱۲۸ (

صلح یک واژه عربی است که در لغت به معنی سازش و آشتی و دوستی پس از 
قهر و نزاع آمده است، ضد جنگ.

نظر به فرموده الله )ج( و درک و احساس انسانی ما، صلح زیباست و بر جنگ 
هزاران مرتبه برتری دارد.

انسان ها در طول حیات خویش به این هر دو – صلح و جنگ – پرداخته اند. از 
زمانی که انسان به روی پوست حیوانات می نوشت و تا اکنون که در کشورهای 
نوشتن،  و  خواندن  معنی  به  سواد  داشتن  از  مردم  از  بسیاری  افغانستان،  مانند 

محروم اند؛ انسان ها آثاری را آفریده اند که به نام ادبیات شفاهی یاد می گردد.
چیزی که همیشه ثابت و استوار بوده است و خواهد بود، این است که نویسندگانو 

شاعران همیشه در توصیف صلح و مذمت از جنگ نگاشته و سروده اند.
این مقاله که موضوع صلح در طنز را بیان خواهد کرد و با آوردن مثال هایی از 
از  ناگزیریم  داد؛  نشان خواهد  دیگر  یکبار  را  اهمیت صلح  طنزپردازان کشور، 
جنگ نیز یادی کنیم؛ زیرا با دیدن تصاویر جنگ، با شنیدن قصه های جنگ ویا 
با لمس جنگ با همه وجود و هستی مان، می توانیم به ارزش صلح پی ببریم؛ 
صلحی که در کشور عزیز ما هیچگاهی نتوانسته ایم آنرا لمس کنیم ویا به بودن 

و ماندن آن باور داشته باشیم.
همان طوری که می دانید کار طنزپرداز بسیار دشوارتر از کار سایر نویسندگان و 
شاعران است. طنزپرداز باید به روی خط باریکی برود که با اندک لغزش به اینسو 
و آنسو؛ اثرش طنز نه؛ بلکه انتقاد محض، کومیک، هزل ویاهم هجو خواهد بود.
در مجموع نویسندگان و شاعران و هنرمندان خواه طنزپرداز و غیرآن، نظر به سایر 
انسان ها، دارای عواطف و احساسات دقیق تر و رقیق تر اند. پس فرشته صلح و 

دیو جنگ را بهتر می توانند به تصویر بکشند.
غالم سرور زارع که نام طنزی اش»قرچه« است، مجموعه اشعار طنزی دارد به 
نام»قمارصلح« که دارای بیشتر از پنجاه قطعه شعر است در شست ونه صفحه. 
طوری که در کتاب یادآوری گردیده است، همه طنزهایش در دور دوم نشراتی 

مجله»زنبیل غم« نیز به نشر رسیده است.
»قمارصلح« و»صلح« عنوان های دو قطعه شعر دراین مجموعه است که به نظرم 

شعر دومی که عنوانش صلح است، طنز نمی باشد؛ اما قمارصلح طنز است. 
مجموعه  در  کشور  دست  چیره  وطنزپرداز  نویسنده  شاعر،  خرم  لیال  بانو 
باشد،  می  صفحه   ۱۴۱ در  طنز  دو  و  چهل  دارای  که  خبری«  طنزش،»گزارش 
به  فرهنگی؛  و  اجتماعی  و  سیاسی  گون  گونه  موضوعات  به  پرداختن  از  عالوه 
نوبل!«  صلح  جایزه  اداره  به  ما  اداری  فساد  »سرایت  است.  پرداخته  نیز  صلح 

عنوان یکی از طنزهایش است. توجه شما را به برشی ازاین طنز جلب می دارم:
» طبق گزارش های رسیده فساد اداری- جنگی افغانستان حین داخل شدن به 
یک مرحله بسیار خطرناک و دارای عوارض جانبی)مثل مرض ساری انفلونزای 
خوکی( تا ناروی رسیده و درآنجا نیز اداره یی با نام و نشان و معتبر جایزه صلح 
اقدام  ابتال، مسئولین طی یک  این  نتیجه  در  که  نموده  آفت  این  گرفتار  را  نوبل 
غیرقابل باور ۱۸۰ درجه تغییر جهت داده، جایزه صلح نوبل را با تغییر محتوایی 
نام آن به»جایزه جنگ نوبل« تقدیم کردند به سرقوماندان اعالی اردوی امریکا 
که چند روز پیش ازآن اعالن نمود تا سی هزار عسکر تازه نفس دیگر برای ادامه 
دالر  میلیون  این یک  بنابراین گزارش،  فرستاده خواهد شد.  افغانستان  به  جنگ 
جایزه نقدی و هم افتخار معنوی»برنده جایزه نوبل« برای »اوباما« در اصل رشوه 
یی است از جانب جنگساالران بین المللی و کمپنی های اسلحه سازی جهان 
به الله  تغییر رنگ جنگ خونین  پر طمطراق در جهت  انترمنترهای  ادامه  برای 

زار صلح!
مرحوم  چون  که  هستند  نظر  این  به  امور  گاهان  آ و  کارشناسان  از  دیگر  برخی 
پس  بود،  )دینامیت(  منفلقه  مواد  مخترع  واقع  در  خودش  نوبل«  مغفور»آلفرد 
هدف اصلی او از نامگذاری یک جایزه صلح به نام خودش، درحقیقت دفاع از 
خود و از صلح شخصی خود یعنی سالمتی خویش بوده ولو این سالمتی و صلح 

خودی با جنگ، کشتار و حمله بر دیگران حاصل شود و...«) ۲ (
به  را  افغانستان  مصالحه  و  صلح  ناکام  پروسه  دیگرش  طنز  در  خرم  لیال  بانو 
تصویر می کشد. »قافله خواستگاری بی بی صلحه و موانع سر راه آن!« عنوان 
طنز دومی است که نظر به اهمیت و ارتباط موضوع بازهم توجه شما را به برشی 

از این طنز جلب می دارم:
 به مرحله جدید و تکاملی خود 

ً
» طلبگاری های مرزاجان از بی بی صلحه ظاهرا

وارد شده است.
به گردن گرفته  را  باال که غم محله  اندک رنج، مرزای سرکوچه محله  مرزاجان 
افغانگل  مرحومه  خانمش  که  افگار  افغان  بابه  ویران  خانه  کردن  آباد  خاطر  به 
چندی قبل در اثر بیماری طویل بمباران و انتحاری داعی اجل را لبیک گفته و 
حاال اوالد بیشمار قد و نیم قدش برجا مانده؛ برای فرزند ارشدش زلمی جان 
مزدورکار، دختر زیبا و جوان سی ویک ساله افغانی را که مهاجر شده، از برادران 
 مرزاجان چندین بار با 

ً
طالبش خواستگاری کند و برای نیل به این هدف، ظاهرا

برادران کوچکتر و اودرزاده های دور و نزدیک تماس گرفت تا آنانرا به این وصلت 
راضی کند که شنیده می شود اکثر شان به این معامله راضی باشند و تنها حرف 
برادر بزرگ آنان )مالنظربند( مانده که طبق گزارش ها از چاکران چوهدری محله 
پایین و از مدتی به این سو از جانب چوهدری تحت نظارت گرفته گردید و از 
چرسی  پسر  پایین  و  باال  محالت  مردم  گفته  به  زیرا  است؛  شده  ناپدید  انظار 

چوهدری عاشق بی بی صلحه افغانی بوده و حتی می گویند 
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فرشته صلح و دیو جنگ 
در طنز

نذیره رحمان:

یگانه عامل خشونت علیه زنان، فقر اقتصادی است
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زنان قشرآســیب پذیر جامعه اند، اگرچه این قشــر در افغانستان ظاهرا 
ســهمی در جنگ ها ندارند، اما تداوم جنگ در این کشور توانسته است 
بر این قشــر آســیب ها و زیان های فراوانی وارد نموده. بسیاری از زنان 
نان آور خود را که همانا شــوهر، برادر، پدر و یا پســر آنها بود از دست 
داده اند. از دســت دادن نان آور خانه باعث شده که زنان نتوانند بگونه 
یش بدرآیند  ی که الزم است از پس هزینۀ تربیت و آموزش فرزندان خو

و مصارف روزگار باالی شــانه های آنها سنگینی می کند. 
بناٌء توجه به وضعیت زندگی این قشــر آســیب دیده می تواند برای آنها 
امید تازه به زندگی بخشــد غــم عزیزان خود را کــه در نتیجه ی تداوم 
جنگ از دســت داده اند؛ فراموش کننــد و دوباره به زندگی عادی روی 
آورند. بنابراین، الزم است نهاد های مســئول، سازمان های خیریه بین 
المللــی و نهاد های خیریه بــرای این که آنها بتواننــد مصارف خود و 

فرزندان خود را بیابند به کمک و یاری آنها بشــتابند. 
مؤسســات و نهــاد های خیریه بــا راه انــدازی برنامۀ اشــتغالزایی در 
سراسر کشــور بصورت بهتر می توانند برای این قشر کمک نمایند، این 
درصورتی می تواند امکان پذیر باشــد که مؤسسات و نهاد های مذکور 
دســت به ایجاد کارگاه های خیاطی، دست دوزی، قالین و گلیم بافی و 
ســایر کارخانه ها بزنند، به این ترتیب زمینه ی کار را در نقاط مختلف 

کشــور برای این قشر آسیب دیده مساعد سازند.
هرچند گفته می شــود تعــدادی از زنان تجارت پیشــه در بخش تولید 
صنایع دســتی در برخی از والیات ســرمایه گذاری نموده اند و در این 
کارگاه هــا و کارخانه ها تعدادی از زنان مشــغول کار اند و آنها از این 
یش را مرفوع ســازند. اما تعدادی زنان  طریــق می توانند ضروریات خو
تجارت پیشه که ســرمایه گذاری کرده اند، انگشت شمار اند، بنابراین 
نیاز به این اســت که ســرمایه داران دیگر نیز به هدف ایجاد زمینه کار 
به این قشــر آســیب پذیر در مناطق مختلف کشور کارگاه های را ایجاد 
نمایند تا زنان با کار کردن در همچو کارگاه ها و با مزدی که در بدل کار 
خود می گیرند، بتوانند هزینۀ آموزش و پرورش اطفال خود را بپردازند. 
یق ســرمایه  حمایــت دولت از ســرمایه گذاران می تواند باعث تشــو
گــذاران گردد تا آنها بتوانند در بخش های تولید صنایع دســتی درنقاط 
مختلف کشــور ســرمایه گذاری نموده و زمینه کار را برای بســیاری از 

نمایند.  مساعد  کشور  زنان 
همچنان دولــت در بازاریابی تولیدات ســرمایه گــذاران تالش نمایند 
زیرا، نبود بازار مناســب برای فروش تولیدات آنها در داخل و خارج از 
کشور باعث دلسردی سرمایه گذاران می گردد، سرمایه گذاران خواهان 
آن هستند که نهاد های مســئول در این زمینه با آنها کمک نمایند تا آنها 
بتوانند تولیدات خود را در بازار های داخلی و خارجی بفروش رسانند. 
متأســفانه دیده می شود که نهاد های مســئول در این زمینه کمتر توجه 
نموده اند. جای دارد که گفته شــود یکــی از دالیل نبود بازار فروش در 
داخل کشــور برای تولیــدات آنها عدم وضع تعرفه هــای گمرکی باالی 
کاالهای وارداتی از ســوی نهاد های مسئول است، این باعث گردیده تا 
تولیــد کنندگان داخلی نتوانند بــا تولیدکنندگان خارجی در بازار رقابت 
نمایند. از طرف دیگر، طوری که دیده می شود بسیاری سربازان اردوی 
ملی و پولیــس ملی در نبردها با نیروهای مخالف مســلح جان خود را 
ازدســت داده اند، زمانی که خانواده های آنهــا به هدف اخذ اکرامیه به 
نهاد هــای امنیتی مراجعه می نمایند، متأســفانه؛ گفته می شــود که به 
درخواست آنها مسئولین کمتر توجه می نمایند و برای مدت زیادی آنها 

در این نهاد ها ســرگردان اند، یا این که از آنها 

می  را  فرهنگ  نام  به یک موضوع  زمانی      

اکثر  یا  و  اقشار  تمام  طرف  از  یا  که   دهند 

گرفته  قرار  پسند  مورد  جامعه  باشندگان 

فرهنگ  های  ویژگی  جمله  از  یکی  باشد. 

باشد.  آن می  پذیری  تغییر  همانا 

مرور  به  ارزشها  بعضی  نخواه  خواه  بناًء 

اما  خورد،  می  تغییر  شرایط  به  نظر  و  زمان 

را  موارد  بعضی  توان  حد  تا  باید  مقابل  در 

مردم  بیشتر  کنیم.   نگهبانی  آن  از  و  حفظ 

تبعیت  خود  جامعه  فرهنگی  الگوهای  از 

مستقیم  غیر  و  مستقیم  زیرا   ، کنند  می 

طریق  این  به  شاید  آنان  اند.  دیده  آموزش 

می  همسو  گروه  با  و  یافته  نجات  تنهایی  از 

را  اجتماعی  زندگی  در  نظم   
ً
ضمنا و  شوند 

تحلیل  و  تجزیه  دهند.  می  تشخیص  مفید 

تقسیم  و ضمنی  آشکار  به طور  باید  فرهنگ 

بندی شده و مورد تحقیق قرار گیرد. فرهنگ 

کرداری  و  گفتار  قواعد،  شامل  آشکار 

چشم  و  گوش  طریق  از  مستقیم  که  است 

همگانی می شود و شامل رفتارهای با ثبات 

نظم  انتزاع  و  ضمنی  فرهنگ  است.  مردم 

مشترک  نقاط  شناسی،  مردم   . است  یه  ثانو

یابد  می  را  جامعه  هر  در  کوچکی  رفتاری 

که شاخص محتوا گونه گون فرهنگی است. 

و  ناب  های  شکل  شامل  ضمنی  فرهنگ 

و ساختار  برگیرنده محتوا  در  آشکار  فرهنگ 

است.

دانش  نیز  و  بناها  نقاشیها،  کتابها، 

همچنین  و  محیط  با  خود  هماهنگکردن 

دستورهای  و  اخالقی  های  فضیلت  و  آداب 

از  جزئی  همگی  ناشایست،  و  شایست 

فرهنگ به شمار می روند. فرهنگ آن چیزی 

مانده  جای  به  آدمی  گذشته  از  که  است 

گذارد.  می  تأثیر  او  آینده  بر  اکنون  و  است 

دربرگیرنده  فرهنگ  تعاریف،  برخی  در 

رسوم  آداب،  اخالق،  ارزشها،  اعتقادات، 

می شود.  تعریف  معین  جامعه  یک  عرف  و 

در گونه ای دیگر از تعاریف، آداب و رسوم 

و  شود  می  تلقی  فرهنگ  اصلی  شالوده 

گرفتن  نظر  در  بدون  رفتارها،  ظواهر   
ً
صرفا

پایه های اعتقادی آن، به عنوان فرهنگ یک 

جامعه معرفی می گردد.

نشینی  شهر  ازفرهنگ،  نمادی  قدیم  کابل 

متمادی  های  دردوره  کابل  بود.  مدنیت  و 

آباد  و  کرد  بلند  سر  بارها  و  شد  ویران 

قدیم  مدنیتهای  تمام  چنگیز  عهد  در  شد. 

و خون  به خاک  مردمش  و  منهدم  کابلستان 

در  تیموری  شهزادگان  اما  شد.  کشیده 

کوشیدند.  بسیار  کابل  سرسبزی  و  آبادی 

به  دستیابی  از  پس  بابر  محمد  ظهیرالدین 

این  به  که  مفرطی  عالقه  با  کابل  حکومت 

خرمی  و  سرسبزی  آبادی،  به  داشت  شهر 

را  کابل  ساختمانهای  نمود.  توجه  شهر  این 

بودند  شده  ویران  جنگی  حوادث  اثر  بر  که 

گاهها  تفریح  و  باغها  احداث  به  و  ترمیم 

و  باغها  دارای  دوره  این  در  کابل  پرداخت. 

بود.  مرکزی  آسیای  در  نظیر  کم  پارکهای 

علم  باغ  گذرگاه،  و  چهلستون  فتوح،  قلعه 

باغ  قاضی،  باغ  آراء  جهان  شهرآراء،  گنج، 

آن  کارهای  از  عمومی  باغ  و  مردان  علی 

کشی  لشکر  دیگر  جانبی  از  است.  زمان 

اقتصادی  صدمه  باعث  بابریها  متعدد  های 

به  بابر  فرزند  شد.کامران  کشور  فرهنگی  و 

ترمیم  به  جهانگیر  و  باالحصار  قلعه  ترمیم 

پرداخت.  باالحصار  دروازه  شیر  دیوارهای 

چارچته  بازار  دوره  آن  مشهور  بناهای  از 

به  انگلیس  توسط  بازار   آن  که  بود  کابل 

بعد  درانی  شاه  تیمور  شد.  کشیده  آتش 

شهر  توسعه  به  کابل  به  پایتخت  انتقال  از 

اجتماعی  خدمات  ساختمانهای  پرداخت. 

سرایها،  مساجد،  حمامها،  چون  فرهنگی  و 

لشکر خانه ها و بازارها بنا نمود. شهر کابل 

تا  که  گردید  تقسیم  واحد  و  گذر  چندین  به 

حال با همان نامها شناخته می شوند مانند: 

جانخان،  سردار  گذر  بیگی،  دیوان  گذر 

الله، گذر علی رضاخان،  فیض  قاضی  گذر 

خانه  سمنت  آهنگری،   مرادخانی، 

و ... باقی مانده است.

که  وجودی  با  عبدالرحمن  امیر  دوره  در 

بعضی  بود،  خوار  خون  و  ظالم  پادشاه 

تحوالت شهری و اقتصادی صورت گرفت. 

نصب  و  وارد  یی  رادیو ایستگاه  نخستین 

قصرهای  خشتی،  پل  و  عیدگاه  مسجد  شد. 

چهلستون،  پغمان،  باال،  باغ  خانه،  سالم 

آباد   ... و  حربی  فابریکه  شهرآراء،  برج 

الله  حبیب  امیر  سلطنت  کارهای  از  شد. 

کابل،  بافی  پشمینه  فابریکه  تأسیس  خان 

پغمان،  از  آبرسانی  سیستم  ملکی،  شفاخانه 

برد.در  نام  توان  می  را  حبیبیه  مکتب  افتتاح 

کابل  در  خان  الله  امان  امیر  سلطنت  زمان 

اعمار  تلگراف،  مرکز  هوتلها،  ها،  شفاخانه 

ساخته  دیگر  پروژه  دهها  و  داراالمان  قصر 

شد. از کارکردهای بعضی از شاهانی که در 

به  رسیدند  قدرت  به  بیستم  و  نوزدهم  قرن 

از سالها  افغانستان پس  که  یاد شد  خاطری 

بلند  سر  تازه  بیگانهگان  با  جنگ  و  مبارزه 

کرده و نفس می کشید.

یخ  کابل در گذر تار

شهرکابل  که  آید  برمی  تاریخ  مطالعه  از 

بسی کهن و قدیمی است. از روزگاران پیش 

ازاسالم و بعد از آن قصه های زیادی در دل 

از فرهنگ  باستانی  دیار  این  باشندگان  دارد. 

بودایی  کوشانی،  زرتشتی،یونانی،  مدنیت  و 

سلسله  شدند.  مند  بهره  خراسانی  و  هندی 

امتحان  را  اعراب  یورش  و  شاهان  کابل 

حق  کامل  انوار  و  اسالم  آیین  از  کردند. 

بابریان  مدنیت  و  فرهنگ  از  شدند.  مستفید 

سال  در  بابرکه  محمد  ظهیرالدین  )خاصه 

 11 و  کرد  تصرف  را  کابل  میالدی   1051

و  بردند  ها  بهره  کوشید(  آن  آبادی  در  سال 

تاریخی  مدنیت  باارزشهای  نکو  بسی  را  آن 

کابلیان  و  کابل  حال  ساختند.  ممزوج  خود 

ریشه  مدنیت  و  فرهنگ  وزین  بار  کوله  با 

غربی  و  شرقی  مختلط  فرهنگ  با  دارخود، 

روبه رو شده اند و دوران بازسازی و احیای 

مجدد را از سرمی گذرانند.

ادامه دارد
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صفحه 6

زنان قشر آسیب پذیر 
جامعه اند

عبدالحلیم باخرد



در بدل اجرای کار رشــوه تقاضا می گردد، این 
می تواند یک جفای خیلی ها برزگ باشــد در 
حق آنهای که جان خود را برای پاسداری از این 
خاک از دست داده اند، اما درمقابل با همسران 
آنها که بتوانند مایحتاج زندگی خود را از طریق 
بدست آوردن اکرامیۀ شوهران خود به پیش ببرد 
چنین برخوردی صــورت می گیرد که این می 

 قلب هر افغان را جریحه دار سازد. 
ٌ
تواند واقعا

از این رو، نیاز است که نهاد های مسئول در این 
زمینه توجه نمایند و نگذارند با اعضای خانوادۀ 
شــهدای راه اســتقالل و آزادی چنین برخورد 

نآدرستی صورت گیرد. 
به باورآگاهان امور توجــه به وضعیت زندگی 
زنانی که در طی جنگ هــای دوامدار نان آور 

خانۀ خود را ازدســت داده انــد و نمی توانند 
بــدون کار کردن در بیــرون از منــزل از پس 
مصارف روزگار بخوبی بدرآیند. درصورتی که 
به وضعیت زندگی این قشــر آسیب پذیر نهاد 
های مســئول توجهی جدی ننمایند، می توان 
گفت که ناممکن خواهد بود زنان بی سرپرست 
بتوانند از پس مصارف آموزش و پرورش اطفال 
خویش بدرآیند. بنابرایــن، ایجاد کارگاه های 

تولیدی و کارخانه ها در نقاط مختلف کشــور 
زمینه ی اشتغال را برای این قشرآسیب دیده می 

تواند مهیا سازد. 
گذشــته از این، کار گیری از زنــان در بخش 
کشاورزی و مالداری در مناطق مختلف کشور 
نیز می تواند در راستای دست گیری از این قشر 
 در مزارع که در 

ً
خیلی ها مؤثر تمام شود، مثال

آن زعفران کشــت می گردد، زنــان می توانند 

در بخش خیشــاوه و جمع آوری زعفران نقش 
خوبی را بازی کنند. از این رو، گفته می توانیم 
ســرمایه گذاران باید تالش نمایند تا دربخش 
تولیدات زراعتی و محصوالت حیوانی درنقاط 
مختلف کشــور نیز ســرمایه گذاری نمایند و 
زمینه را برای اشــتغال زنان فراهم ســازند. به 
این ترتیب آنها خواهند توانســت از این طریق 

نیازهای خویش را مرفوع سازند. 

منزل  زیرخانه  در  نیز  را  او  خود  کالن،  برادر  برعالوه 
چوهدری کالن )پدرش( زندانی کرده است.... « ) ۳(

دهد  می  نشان  یش  پشتو زیبای  طنز  دریک  خرم  لیال 
را  افغانستان  در  امنیت  و  صلح  که  کسانی   چگونه 
ادامه  به  بهانه های مختلف  به  را  و دیگران  نمی خواهند 
دست  به  با  کنند؛  می  ترعیب  و  ترغیب  و  یق  تشو جنگ 
و  خود  برای  افغانستان،  جنگ  از  مادی  منفعت  آوردن 
فرزندان شان»مدینه فاضله« می سازند. در ابتدا قسمت 
کمی از گفته های پسر پنج ساله را در اینجا می خوانیم:
په  استشهادي  د  مې  ټول  شم،  لوی  زر  چې  غواړم   ...«
لیدلي  مې  ټلونه  هو او  پارکونه  ملك  دې  د  وپیژنی،  نوم 
او  باغونه  جنت  د  غواړم  شوی.  تور  ترې  مې  زړه  چې 
ته د جنت  پاکستان کې هلکانو  به  تا خو  پارکونه وګورم. 
نه یم چې حورې  آیا زه د دې وړ  د حورو صفتونه کول، 

وګورم؟...« ) ۴(
های  گفته  از  کوچکی  بخش  به  بفرمایید  توجه  اکنون 
او  ماشومانو  هغو  د  خو  حملې  استشهادي  دا  پدرش:» 
هلکانو لپاره دي چې غریبانان وي، یتیم وي، د دې دنیا 
چې  ګڼي  ښه  هم  کرام  علمای  نو  نشي،  لیدالی  راحتونه 
دوی فداییان شي، هم ثواب وګټي او پاك له دنیا نه والړ 

عیشونه  دنیا  هغې  د  او  راوړي  ته  هم خرما الس  او  شي 
یې زر په نصیب شي...« ) ۵(

کشور  موفق  و  مشهور  طنزپردازان  از  دهزاد  الله  نجیب 
نیز نظر به اهمیت موضوع و نیاز مبرم افغان ها به صلح 
مجموعه  کن؛  تباه  و  خونین  جنگ  از  شان  بیزاری  و 
کاریکلماتور و طنجیزه اش را»افغانستان قلب آسیاست؛ 
آن  به  بفرمایید  توجه  است.  نهاده  کند«  می  پمپ  خون 
کاریکلماتورها و طنجیزه های این مجموعه که به صلح 
و جنگ پرداخته است و صلح دروغین و جنگ مصنوعی 

یر کشیده است: را به تصو
چرب  یا  خورد؛  نمی  را  رهبر  خون  جنگ،  هیوالی   +  «

است، یا که بسیار حرام.
+ مرگ عاشقان صلح، تدریجی نمی باشد.

+ صلح، حرف آخر تاریخ ماست.
+ بلبل صلح، با طبل جنگ می خواند.

+ قبر صلح را نمی کنند، مبارک در سنگر دفن می شود.
ما جا می  بزرگ است، همه  آنقدر  ماشاالله  قبر صلح   +

یم. شو
+ صلح در جاده های شهر ما مسلح چکر می زند.

+ واحد قیاسی خون در افغانستان، دریاست.

+ اجل دو نوع است؛ الهی و امریکایی.« ) ۶ (
زیبایی  صلح؛  بربادی.  جنگ؛  و  است  زندگی  صلح؛ 
تبلیغ صلح  و  است و جنگ؛ زشتی. هرقدر در توصیف 
گفته و نگاشته شود؛ کم خواهد بود. هر اندازه در مذمت 
خواهد  اندک  شود؛  زده  قلم  و  آید  گفته  جنگ  تقبیح  و 

بود.
این  به  به گاه  نیز گاه  این مقاله )مسعوده خزان(  نگارنده 
خیلی  موضوع،  اهمیت  به  نظر  که  ام  پرداخته  موضوع 

اندک بوده است.
پیوندی  به نکته ها و لنډۍ های  را  توجه خواننده گرامی 

جلب می دارم، به امیدی که سبب مالل خاطر نگردد:
کبوترهای  کردن  رسم  با  کند  می  فکر  خوشباور  آدم   +

سفید، صلح را به ارمغان می آورد.
را  صلح  امید  تابعیته(  )دو  یی  دوآشیانه  کبوترهای  از   +

نمی توان داشت.
+ جنگ سفید بهتر از صلح سرخ و سیاه است.

یت به جنگ می ماند. + رویت به صلح و مو
یش به صلح و رویش به جنگ می ماند. + مو

یم  + وای از آن روزی که صلح رویم به جنگ و جنگ مو
به صلح تبدیل شود.

و  وسایل  تغییر  جنگ،  نام  و  شکل  تغییر  جنگ،  ادامه 
تغییر  و  جنگ  حامیان  تغییر  جنگ،  درگیر  های  طرف 

تا  درافغانستان؛  پسین  دهه  چندین  در  جنگ  های  بهانه 
شده  کشیده  یر  تصو به  پیوندی  های  لنډۍ  در  حدودی 

است:
پرون راکټ ویشته پر خلکو

ینه نن انتحار سره دا خلك قتلو
***

راکټ که ووري، ودې ووري
ینه د کونړ خلك ګوزاره پکې کو

***
بیا ویشتل کیږي بیا  توغندي 

پر کونړیانو ډرامې چاالنې دینه
***

د »ایتالف« دې کور وران شي
زمایې ړنګ کړل د کونړ ښکلي ځنګلونه

***
پرون روسانو سره په جنګ وو

نن امریکا زمونږ بادار جوړ شوی دینه
***

به صلح و جنگ  نیز  ما  کارتونیست های جهان و کشور 
توجه کرده اند و کارتون های دیدنی و جالب فراوانی را 
آمده  اخیر  در  ها  کارتون  از  شماری  مآخذ  اند.  آفریده 

است.

هم د ښځی په حقوقی شــخصیت قایل دی. 
اســالم په ټولو اجتماعی  او سیاسی فعالیتونو 
کې د ښــځو ونډه د نارینه و په څیر روا)جایز( 
کړی ده او پــه دی اړه ددی دواړو  تر منځ هیڅ 
توپیــر نه کوی د بیلگی په توگــه دانتخاباتو، د 
رأی  حق او د برخلیک ټاکلو مساله یوله عمده 
سیاسی او ټولنیزو مسالو  څخه شمیرل کېږی او 
په قرانکریم  کې د اکار د ښځو لپاره د ټولنیزو  او 
سیاســی چارو د بیلگی  او سمبول په توگه ذکر 

شوی دی...
 خــو هغه هیوادونــه چې نن ورځ  د ښــځو د 

حقوقو د ورکړی په اړه  خبری کوی او په سیاسی 
او ټولنیــزو چارو کې د ښــځو ونــډی  ته زور 
ورکوی تر اســالم څو پیړی وروسته یې دښځو 
لپاره په پارلمانی ټاکنو کې هغه یې هم له کلونو 
مبارزی او هڅو وروســته چې د ښځو او آزادی 
غوښتونکو غور ځنگونو په وسیله کېده تصویب 

کړه...
 اقتصادی حقونه: اســالم ښځی ته اقتصادی  
خپلواکې ور بخښلی ده تر څو هغه د نارینه وو 
غوندی په خپلو مالونو کې د بل چاله څارنی او 
واکمنی پرته  د مالکېت  او تصرف حق ولری، 

تری برخمنه شی او په خپله خوښه خپله شتمنی 
په هغه الره کې چې ورته اړتیا لری ولگوی.

فرهنگی حقونه: اســالم فرهنــگ او فرهنگی 
مسالو ته په ځانگړی اهمیت ورکولو قایل دی، 
له همدی الری مســلمانان د علم زده کړی ته 
هڅوی او په دی کار کې ښځه او نر یو ډول گڼل 
کېږی، په اســالمی فقه  کې که چېرته ښځه د 
اســالمی  واجیو احکامو ا وتکالیفو د زده کړی  
لپاره له کوره بهر شی نو کومه گناه یې نه ده کړی 
که چېرته یې میړه په اسالمی حکمونو او مسالو 
پوهیږی نو واجب ده چــې په خپله یې خپلی 
ښځی ته وروښیې که نه نو د احکامو د زده کړی 
لپاره د ښــځی د وتلو د مخنیــوی حق نه لری. 
څرنگه چې د اسالم ســپیڅلی دین د عدالت 

دین دی نو د هیڅ ډلی او طایفی  حقونه په کې 
نه ضایــع کېږی او هر چاتــه د هغه له طبیعی  
وضعیت سره سم په ښه توگه حقونه  په پام کې 
نیول شوی دی، دا امر د ښځی او میړه په اړه هم 

ساری او جاری دی.
سیاســی حقونه:  د یوه فرد له سیاسی حقونو 
څخه یو هم هغه درای حق دی چې باید ورکړای 
شی په  خپلواکه توگه تری گټه واخلی او د خپل 
ځان او ټولنــی په برخلیک کې ونډه واخلی که 
چېرتــه په ځیرکتیا او دقیقه  توگــه تیر تاریخ ته 
وگورو، نو وبه وینو چې نننی )رای(  په حقیقت 
کې پخوانیو کار کوونکو د )بیعت(  پر مختللی  
بڼه ده، پخوا به یې بیعت کاوه په صدر اســالم 
کې ښــځو په )مدینّه النبی( پــه جومات کې 

داسالم  پیغمبر )ص(ته مسقیم  بیعت ورکړ او 
دښځی هیڅ یو اړوند یا خپلوان نارینه نه شوی 
کوالی  چــې د هغی پر ځای بیعت ورکړی، دا 
یو ارزښت دی چې اسالم ښځو ته ورکړی دی.

بنــاًء هیله من یو چــې  زمونږپه گــران هیواد 
سرلوړی افغانســتان کې د اساســی قانون او 
نورو نافذو قوانینو له مخی په هر اړخیز ډول  د 
ښځو حقوق وساتل شــی او تل یې په وړاندی 
له بشپړ انسانی چال چلند او ښه سلوک څخه 
په دوامدارډول کار واخیســتل شی ترڅوپه دی 
توگه دوی په ټولنه کې لــه هره پلوه دخپلوحقه 
 حقوقو دمصونیت احســاس وکړی اودژوند په 
ورځنی بهیرکې له هیڅ رازستونزوسره مخامخ 

نه شی.
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و  اجناس  قلم  فرهنگ)504(  و  اطالعات  وزارت 
تاریخ  به  را  خویش  موتر  عراده  یک  و  داغمه  اموال 
می   لیالم  ذیربط  هیئت  محضر  در   1399/9/29
که  وخصوصی  دولتی  موسسات  و  اشخاص  نماید، 
درخواستی شان  باشند  داشته  آنرا  خواهش خریداری 
را به ریاست مالی و اداری این وزارت در منزل چهارم 
روز  به  خودشان  بسپارند،  اساسی  قانون  جاده  واقع 
را  واسطه  و  اجناس  مشخصات  نموده  مراجعه  لیالم 

 اخذ می گردد.
ًً
مالحظه کرده تضمین نقدا

 ***
فقره هدایت  به  متکی  ارزاق  تصدی   انتقال 
 )۶-۲( مصوبه شماره )۲۱( مورخ 1399/7/7 کابینه 
شماره۱۷۴۳  حکم  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مورخ 1399/7/12 مقام ریاست جمهوری السالمی 
ملی  انکشاف  شرکت  محترم  ریاست  به  افغانستان 
و  موسسات   ، دولتی  ادارات  گردد.  می  صورت 
و  تجارتی  معامالت  ارزاق  تصدی  با  که  اشخاصی 
نشر  از  بعد   در مدت ۱۵ روز 

ً
لطفا باشند  غیره داشته 

اعالن درخواست های خویش را برای هیئت موظف 
سیلو  جوار  ارزاق  تصدی  ریاست  تعمیر  واقع  تصفیه 

مرکز سپارند.۵۶۳۳
 ***

موضوع : اعالن داوطلبی پرزه جات ماشین ای تی ام 
بانک ملی افغان:

ماشین  چات  پرزه  دارد  نظر  در  افغان  ملی   بانک 
) ATM( خویش از طریق داوطلبی باز تهیه وتدارک 
که  موسسات  و  ها  شرکت  حکمی،  اشخاص  نماید. 
عالقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشد از نشر اعالن الی 
)7( یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان 
واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را مالحظه 

 اخذ می گردد.
ًً
تضمین نقدا

 ***
اطالعیه پشتنی بانک 

مورخ  نمبر)3/110(  نمبر  خط  فیصله  اساس  به 
حقوق  و  مدنی  دیوان  محترم  ریاست   1397/2/11
محضر  و  پروان  والیت  استیناف  محکمه  عامه 
تاریخی 99/8/20 هیئات تطبیق و فروش یک دربند 
مورخ  نمبر)72/60(  شرعی  قباله  مندرج  حویلی 
عبدالکریم  ولد  عبدالبصیر  اسمی   1419/03/08
واقع شهرنو  که حین اجرای قرضه شرکت سودا تحت 
طریق  از  بود  شده  داده  قرار  بانک  پشتنی  تضمین 

داوطلبی و مزایده بفروش میرساند.
اشخاص، شرکتها و موسسات که خواهش خریداری 
اعالن  نشر  از  بعد  باشند  داشته  را  الذکر  فوق  جایداد 
بریاست  را  یوم درخواستهای خویش  در مدت )21( 
حصول  عمومی  مدیریت  و  کابل  والیت  حقوق 
شرکت  مسئولین  اطالع  به  و  بسپارند،  بانک  قروض 
میشود  رسانیده  نیز  الذکر  فوق  مالک جایداد  و  سودا 
تا در مجلس داوطلبی حاضر گردندو همچنان اموال 
و اجناس منقول که در جایداد موجود است در مورد 
آن مسولیت  غیر  در  نماید  اقدام  آن  تسلیمی  و  انتقال 

بعدی بدوش این بانک نخواهد بود.۵۶۵۷
***

و  تهیه  اعالن  میخواهد  افغانی  احمر  هالل  جمعیت 
خریداری بتعداد ۳ قلم مواد غیر غذایی جمعیت ملی 
برای ریاست محترم اداره حوادث مطابق مشخصات 

از طریق داوطلبی قرارداد می نماید. 

مورد  در  که  لوژستیکی  و  تجارتی  های  شرکت  از 
در  باشد  داشته  را  قرارداد  خواهش  دارند  فعالیت 
خواست های خویش را بریاست لوژستیک و تدارکات 
جمعیت هالل احمر افغانی واقع افشار سیلو سپر ده 
خودشان بعد از نشر اعالن الی مدت ۱۴ روز مراجعه 
نموده شرطنامه و مشخصات را مالحظه کرده میتوانند 

 اخذ می گردد.۵۶۵۲
ً
تضمین نقدا

 ***
هنگرهای  باب  چهار  تعداد  به  کارت  افغان  شرکت 
های  اتاق  باب   ۲۳ با  را  خویش  سوم  گدام  مربوط 
دفتری و ساحه سفید آن که در جوار گمرک کابل سرک 
خواجه رواش مقابل قطعه امینت مالی موقعیت دارد 
ب ای مدت سه سال به طور مجموعی و یا جداگانه 
دوایر  اشخاص  میدهد  بکرایه  مرتبه  اسکیج  طبق 
خواهان  که  خارجی  و  داخلی  موسسات  و  دولتی 
بکرایه کرفتن جایداد مذکور را داشته باشد درخواستی 
اعالن  نشر  از  بعد  یوم  الی مدت ۲۱  را  های خویش 
به مدیریت عمومی خدمات شرکت به آدرس متذکره 
اخذ   

ً
نقدا تضمین  کرده  مالحظه  را  شرطنامه  بسپارند 

می گردد.۵۶۴۵
 ***

برای  نور  چشم  تخصصی  و  ملی  شفاخانه  ریاست 
سال مالی ۱۴۰۰ خویش به مقدار ۴۰۰۰۰ کیلو گرام 
مواد سوخت محروقاتی ضرورت و نیازمندی دارد به 
داوطلبی  روش  از  داوطلبانیکه  و  گذارد  می  داوطلبی 
باز داخلی اشتراک مینمایند نقل چاپ شده شرطنامه 
مدیریت  یا  اداری  عمومی  مدیریت  از  را  مربوطه 

خدمات این ریاست اخذ و آفرهای خویش را مطابق 
طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط 
تدارکات از تاریخ نشر اعالن الی مدت ۲۱ روزکاری 
پیش  روز  یک  آفرها  میتوانند  آورده  بدست  تقویمی 
انترنتی  آفر های  از جلسه آفرگشایی پذیرفته میشود و 

پذیرفته نمیشود 
و  ملی  شفاخانه  پامیر  سینما  اول  آدرس:ناحیه 
تخصصی چشم نور منزل سوم مدیریت عمومی مالی 

و اداری و منزل چهارم مدیریت خدمات.۵۶۶۵
 ***

اتحادیه  کنگره  برگزاری  تدارک  کمیسیون  اطالعیه 
ملی کارگران و کارکنان افغانستان در شماره ۲۴۴۸۹ 
انیس  مسلسل مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ در سطر ۳ روزنامه 
متحدالمال  به   ۴۵ شماره  المال  متحد   : گردیده  نشر 
خوانده  و  تصحیح   ۱۳۹۹/۶/۱۹ مورخ   ۴۵۹

شود.۵۶۱۷
 ***

قباله شرعی دارای نمبر ۳۳۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴  
اسم  به  سوم  مکروریان  واقع   ۵۳ آپارتمان   ۳۶ بالک 

آرین ولد رحیم الله مفقود گردیده اعتبار ندارد.
 ***

 ۲۲۸۸/۳۶۰ نمبر  دارای  شرعی  قباله 
واقع   ۴۴ آپارتمان   ۳۰ بالک  مورخ۱۳۹۱/۴/۲۴ 
مفقود  الله  رحیم  ولد  آرین  اسم  به  سوم  مکروریان 

گردیده اعتبار ندارد.۵۶۰5
***

مورخ   ۴۲۷/۲۰۴۹ نمبر  دارای  خانه  شرعی  قباله   
به  پنجم  ناحیه  واقع  مذکور  خانه   ۱۳۹۰/۵/۲۵
اعتبار  گردیده  مفقود  الله  رحیم  ولد  آرین   اسم 

ندارد.۵۶۰۵

افغان اعالنات

زنان قشر آسیب پذیر ...

فرشته صلح ...

د ښځو پروړاندې ښه سلوک ...



 
 

داوومې میالدي پیړۍ د شپیتمو کالونو په پیل کې له بغداد او حجاز څخه 

بصري،کوفي، او خراســان ته دعربي سرلښکر بولندوي عبدالرحمن په 

مشــري پنځوس زره کورني را وکوچیدلې، چې ددوۍ په منځ کې مهم 

علمي، متدیــن مبلغان او یشــمیر جنګیالي هــم وو. دوۍ په بیالبیلو 

مهالونو کــې لکه دولید په خالفــت )705-715( میالدي کالونو کې 

ترملتان او دسلیمان ترغرونو پوري ورســیدل او عبدالرحمن ابن سمره 

په 661-680 م کې د زابل له الري کابلســتان ته راغي. ده په نتیجه کې 

 له اوږدي محاصري څخه وروســته کابل فتح کړ او لښکر یې تر لغمان

 کونړ او سوات پوري ورسیدل او پرمختګ یې وکړ. 

کوچیدلې کورنۍ او دهغو دندې: چابه چې داســالم مبارک دین قبول 

کړي ونو هغوۍ ته به ډیرې آسانتیاوي په برخه وې. یوازې جز یه له هغه 

چاڅخه اخیســتل کېده چې غیر مســلمان به و. د اسالم دین د ورورۍ 

او عدالــت و او دي، ظالم کســان به یې ترټل، عربــي حکمرانانو هغه 

فیوډاالنو ته چې جوماتونه یې جوړول، هغوۍ ته ســهولتونه چمتو کولو 

 دبرمکي کورني چې په بلخ کې یې جومات جوړ کړونو 
ً
او هڅول. مثال

دهغو ســره یې مرستې وکړي )373( کال دوهم داچې دراغلو کسانو بل 

هدف داوه، چې په جوماتونــو کې وګړوته وعظ او نصیحت او تبلیغات 

وکړي او اسالمي الرښووني او ارشادات بیان کړي. او دریم هدف داوه، 

چې داړتیا پرمهال د عســکري سوقیاتو او تشــکیالتو پرمهال سره راټول 

شي او یو ټولي تشکیل کړي. 

موالنا حبیب الرحمن مهدي دالحاج مرزا حضرت ګل زوي دي، نیکه 

یــې مال محمد ګل غورنیکه یې مال بهرام، ســترنیکه یې مالنور محمد 

دي. 

البته مــال محمد ګل دوه وروڼه ووچې بل یې مال احمدګل نومیده، مال 

مرزا حضرتګل هــم دوه وروڼه وو، چې بل وروریــې مالعبدالرحمان 

نومېده. 

دیادونــې وړدي. چې مالمیرمحمد په کابل کې دپهلوان خانقا بنســټ 

ایښــي دي، کوم چې په کابل زاړه ښارکې واقع او دنوموړي خانقا آخري 

خلیفه او مســؤل الحاج قاري محمد احســان صیقــل وچې په 1398 

لمریز کال دمیزان په 12 مه په کابل کې ومړ. 

لــه دي پرته په کابل او پروان کې یې 10-12 خانقاوي جوړې کړي وي 

او هم د زاړه بلخ دجومات چې په حج پیاده هم مشــهور دي، دسلطنت 

عشــق رحماني کتاب کې هم یادښــت شــوي او ویلي یې دي چې په 

بخدي کې دغه جومات لومړني جومات دي. 

یادداښــت: موالنا حبیب الرحمن مهدي قریشــي په 1275 ه ش کال 

دلغمان په ارمــل صوفیانو بانډه کې دمرزا حضرتــګل په کاله کې پیدا 

شــوي او موریې دکټل له کلي له یوي بډایــه او متدینه کورنۍ څخه وه، 

حاجــي حضرت ګل پنځــه زامن او پنځه لوڼې درلودې چې مشــریې 

موالنــا حبیب الرحمن مهدي و، موالنا حبیــب الرحمن مهدي خپلي 

لومړني زده کړي له خپل پالر څخه کړي وي او قرآن شریف، احادیث، 

لغات، صرف نحو، بدیع بیان، عربي، دري او پښتو ژبه، تاریخ جغرافیا 

او ریاضي یې لوستلي وه.                                                    پاتی لری

دښــه چلند حق: قرانکریم د تیرو ملتونو او 

د جاهلیت د اعرابو پر خالف چې له ښــځو 

ســره به یې بــد چلنــد کاوه، خطاب  کوی 

چې له خپلو ښــځو سره ښه چلند وکړی که 

خوښیږی مو هم...

د نفقی حق: قرانکریــم د عربو د جاهلیت 

د وخت پر خالف چې ښــځو ته یې نفقه نه 

نفقه ورکړی. ته  ورکوله، وایې خپلو ښځو 

دانتخاب حق: د ښــځی توب او میړه توب 

ژمنه یوه ســپیڅلی ژمنه ده او د اســالم له 

نظره  د ښــځی خوښــه د واده یا ازدواج له 

بنســټیزو رکنونــو څخه یو رکــن دی ، هغه 

آزاده ده چــې په خپله  خوښــه میړه )ژوند 

ملگــری( ځانتــه غوره کــړی، او یا دا چې 

رســول الله)ص( خپله لور )فاطمَه الزهرا( 

ازاده پریږدی، رســول اکرم  ټاکلو  په  د میړه 

)ص( په خپله څو نجونــی میړه ته ورکړی، 

هیڅکله یې له هغوی څخه د هغوی اختیار 

او اراده وانه خســته. هغــه وخت چې علی 

بن ابی طالــب )زهرای مرضیــه( په مرکې 

یــا روی باری حضــرت پیغمبــر )ص( ته 

ورغلــو ، رســول الله)ص( وویــل: تردی 

وخته خو نور کسان هم د )زهرا( د غوښتنی 

پــه مرکې یــا رویباری راغلــی دی او ما په 

خپله له )زهرا( ســره دا خبره شــریکه کړی 

خو هغی د نا خوښــی په نښو سره خبل مخ 

اړولی دی: اوس یې ستاســو له مرکې نه هم 

خبــروم، پیغمبر)ص( زهرا تــه ورغلو او دا 

خبره یې له خپلی گرانی لور ســره شــریکه 

کړه، ولی)زهرا( د نورو وارو پر خالف خپل 

مــخ وا نه ړولو، په خپله چپتیــا یې په خپله 

خوښه پوهه کړه، پیغمبر اکرم)ص( د تکبیر 

په زمزمی سره له )زهرا( نه راغلو. 

یونو  د مهر حق: قرانکریم د جاهلیت د خو

پر خالف چې ښــځو ته به یــې مهرونه نه 

ورکول حکم کوی چې خپلو ښــځو ته مو د 

هغوی مهر د هدیې پــه توگه وړاندی کړی. 

نارینه دنده لری چې د ښــځی او میړه د گډ 

ژوند په پیل کې )مهر( د خپلی ښــځی لپاره 

د هدیې او تحفی پــه توگه خپلی میرمنی ته  

په پام کې ونیسی او وریې کړی خو دا تحفه 

یوازی د خپلی ښــځی لپاره ځانگړی شوی 

ده او بــل هیڅ څوک په کــې برخه نه لری. 

له همدی کبله قرانکریم فرمایې: ښــځو ته 

په خوښــی او ســمه توگه مهر ورکړی همدا 

راز رسول الله )ص( فرمایې: هر څوک چې 

واده وکړی او په زړه کې یې  وی چې د هغی  

مهــر ورنه کړی، د مړینی پــه وخت کې به 

د زنــا کوونکو په څیر مړ شــی. الله)ج( په 

سوره النســا په)۴( ایه کې مهر د )صدقی( 

په نامه یاد کړی دی چې داســی یې بیانولی 

شو: صدقه له صدق څخه اخیستل شوی او 

له هغی نه په مهر ســره اطالق کېږی چې د 

میړه درښتینولی او لیوالتیا نښه ده او دهغه د 

زړه له کومی او رښــتینی مینی نښانه ده، پر 

مهر سربیره په ټوله هغه موده کې چې ښځه 

او میړه ســره گډ ژوند کوی، د نفقی ورکول 

هم د نارینه په غــاړه یو اړین او واجب کار 

دی چې د نارینه د ســر غړاویې په صورت 

کې ښــځه کولی شــی د دعوی  اقامه پری 

وکړی.

د مالکېت حق: په دی اړه ددی مهمو او د 

پام وړ مســالو څخه یوه هم همدا مساله ده 

چې  آیا ښــځه په مالی او اقتصادی  چارو د 

قرانکریم  له نظره  لــه کومو حقونو برخمنه 

ده؟ دا خبره له هماغه ځایه د اهمیت وړ ده 

چې ښــځه د تاریخ په اوږدوکې له دی حق 

څخه یا په بشــپړه توگه بی برخی ده او یا له 

خپل وړ او مناســب حق څخه په پوره توگه 

برخمنه.... ده  نه 

خو اســالم کم ترکمه )څوارلس سوه( کاله 

پخوا د ښځو  لپاره د مالکېت دا حق ورکړی 

دی، د اســالمی حکمونو سره سم یوه ښځه 

په خپلــو هغو مالونو کــې چې  دروا الری 

څخه یې تر الســه کړی وی هغه که له واده 

مخکې وی او که وروســته وی د السوهنی 

او تصرف حق په کې لری، میړه یې نه شــی 

کولی یــا حق نه لری چــې د هغی په خپل  

مال کې د هغی د الســوهنی او تصرف مخه 

ونیسی.

د ښــوونی او روزنــی حق: خــدای )ج( 

انســان پیدا کــړ او د کرمنا تــاج یې ورپه 

ده، ځکه  پوهه  انســان  د  سرکړدادکرمناتاج 

چې انســان له پوهی ســره خوښ دی چې 

ځــان یې لــه نــورو حیواناتو ســره متمایز 

کړی دی انســان په خپلی پوهی ســره خبل 

چاپیریال پیژنــی  او زده کوی یې. نن ورځ 

چې بشــر څه لری نــو د پوهی او زده کړی 

له برکتــه دی، د پخوانیوعلمی تجربی مونږ 

ته رارســیدلی دی، دا علمی تجربی هماغه 

د پخوانیــو زده کړی دی چې ښــوونکې دا 

تجربه مونږ ته رارســوی د هغه انسان  مرتبه 

چې پوهیږی د الله)ج( سره  تر هغو کسانو 

لــوړه  ده چې نه پوهیږی. دا پــه خپله بنده 

گانــو ته د الله)ج( روښــانه پیغام  دی چې 

زده کړه وکړی، لکــه څنگه چې الله)ج( په 

خپل ســپیڅلی قرانکریم کې فرمایلی دی: 

ترجمه:» سره برار نه دی هغه چې پوهیږی 

او هغــه چې نه پوهیږی«، پــه همدی توگه 

د اســالم د ســتر پیغمبر)ص( پــه حدیث 

شــریف کې راغلی دی: د علــم زده کړه په 

هر مســلمان  نارینه او ښځینه  فرض ده، په 

یو بل حدیث شریف کې راغلی دی چې له 

زانگو تر قبــره زده کړه وکړی د پیغمبر)ص( 

دا کالم شــاعر فردوسی د شعر په ژبه داسی 

راوړی چــې ژباړه یــې ده: څه ښــه وایې 

له  پیغمبر)ص( زمونږ وگــوره زده کړه وکړه 

کوره آن تر گوره

ټولنیز او سیاســی حقونه: اسالم لکه څنگه 

چې پــه ټولو  چــارو کې د ښــځو لپاره په 

حقوقی  شــخصیت قایل دی پــه ټولنیزو او 

یشي  عبدالهادي قر لومری برخه
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د ښځو پروړاندې ښه سلوک او انساني 
چلند یو لومړیتوب دی

ش، شاهین دویم برخه او وروستی

موالنا حبیب الرحمن مهدي 
د فرهنګي شخصیت 

په توګه 

6 مخ

مامیرمحمد په کابل کې دپهلوان خانقا بنســټ 

ایښــي دي، کوم چې پــه کابل زاړه ښــارکې واقع او 

دنوموړي خانقا آخري خلیفه او مسؤل الحاج قاري 

یز کال  محمد احســان صیقل وچې پــه 1398 لمر

دمیزان په 12 مه په کابل کې ومړ. 

له دي پرته په کابل او پروان کې یې 10-12 خانقاوي 

جوړې کړي وي او هــم د زاړه بلخ دجومات چې په 

حج پیاده هم مشــهور دي، دسلطنت عشق رحماني 

کتاب کې هم یادښت شــوي او ویلي یې دي چې په 

بخدي کې دغه جومات لومړني جومات دي.



ارزش هــای دینی و فرهنگی اســاس 
جامعه و نظام سیاسی ما را مستحکم می 
سازد و با توجه به این ارزشمندی، دولت 
جمهوری اســالمی افغانستان همواره در 
راســتای حفظ آبدات تاریخی و احیای 
میــراث هــای فرهنگی تــالش نموده و 
سرمایه گذاری در این بخش را در اولویت 

های کاری خویش قرار داده است.
مــورد  در  افغانســتان  دولــت 
درخواست مؤسســه احیای میراث های 
فرهنگــی)ARCH( مبنــی بــر حفظ 
میراث های فرهنگی افغانستان در جریان 
گفتگوهای صلح، توجــه جدی مبذول 

خواهد کرد.
چنانچه دولت افغانستان همواره تأکید 
داشته است که دستآوردهای دو دهۀ پسین 
در مذاکــرات صلــح از جمله حمایت 
دوامــدار از نیروهای امنیتــی و دفاعی و 
حفاظت از حقوق زنان هیچگاهی معامله 
نخواهد شــد، در کنار این موارد، میراث 
های فرهنگی و حفاظت از آن در جریان 
مذاکرات صلــح و پس از آن، مورد توجه 

جدی قرار خواهد گرفت. 

دولت افغانستان در یک اقدام بی پیشینه 
ترمیــم و مرمت آبدات تاریخی را بحیث 
آثار ارزشــمند فرهنگ و تمدن دیروز این 
سرزمین در سطح کشور آغاز کرده است.

در این اواخر دولت افغانســتان بودجۀ 
اولین مرحله سروی و بازسازی منار پنجم 
مصالی هرات را تخصیــص داد و پالن 
دارد که در مرحلۀ دوم، برای ترمیم اساسی 
آن به کمک همکاران بین المللی امکانات 

مالی را نیز فراهم کند. 
قابل ذکر اســت کــه دولت جمهوری 

اســالمی افغانستان از ســال ۲۰۰۱ الی 
۲۰۱۴ میالدی به تعداد ۱۵۹ آبدۀ تاریخی 
را به همکاری نهادهای غیر دولتی ترمیم 
نمــوده و از ســال ۲۰۱۴ تا اکنــون بنابر 
هدایت رئیس جمهور، توجۀ ویژه در زمینۀ 
حفاظت از میراث های فرهنگی کشــور 

صورت گرفته است.
در این میان به تعداد ۱۶۱ آبدۀ تاریخی 
توســط وزارت های اطالعات و فرهنگ 
و شهرســازی و اراضی، ادارۀ حمایوی و 
عملیاتی انکشاف ملی ریاست جمهوری، 

ادارۀ زون پایتخت، نمایندگی ادارۀ یونسکو 
در کابل، بنیاد فرهنگی آغاخان، مؤسسات 
فیروز کوه، اچکو و هافو نیز ترمیم گردیده 

اند.
به همیــن ترتیب ۱۸ آبــدۀ تاریخی از 
سوی ادارۀ حمایوی و عملیاتی انکشاف 
ملی ریاســت جمهــوری تحت مرمت 
قرار دارد که کار شــش آبــدۀ آن از جمله 
قصر داراالمان، مقبرۀ شــاه امان الله خان 
غازی در ننگرهار، تهکوی قصر حرمسرا 
در ارگ، منار معارف ولســوالی پغمان، 
قصــر امان الله خان واقع ولســوالی مقر 
والیت غزنی و مقبرۀ پاچا خان در والیت 

ننگرهار، تکمیل شده است. 
قابل یادآروی است که به تعداد ۷ آبدۀ 
تاریخی که شــامل قصر جبل السراج و 
تخت استالف در والیت پروان، قصر تاج 
بیک در کابل، دیوار احاطه تپۀ کلوله پشته، 
گدام های تاریخــی والیت هرات، قصر 
شاهی جالل آباد و قصر باال باغ ولسوالی 
پغمان می باشــد، احیا و زیر مرمت قرار 

دارند.

محمــد اشــرف غنی رئیــس جمهــوری اســالمی افغانســتان قبل از 
ظهــر دیروز در دیداری با شــماری از بزرگان لوی پکتیا، خواســت ها و 
پیشــنهادات آنان را استماع نمود.در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ 
انجام شــد، ابتدا عبدالرحمن ځدران، حاجی آغــا گل احمدزی، محمد 

مصدق و نثار احمد صاحبزاده بــه نمایندگی از دیگران، از رئیس جمهور 
بخاطر تالش ها و دســتآوردهایش در زمینه های بازاریابی جلغوزه، صلح 
و ســایر بخش ها قدردانی کرده، گفتند که ضمن حمایت قاطع از پروسه 

صلح، در این خصوص به هرگونه همکاری آماده هســتیم.
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یک رسانه  امریکایی اختالفات با روسیه را یکی از دالیل اصلی نزدیک شدن 
  Bloomberg ترکیه با ایاالت متحده امریکا عنوان نموده است.نشریه امریکایی
به نقل از منابع آگاه می نویسد: ترکیه قصد دارد به دلیل اختالف نظر با روسیه،  
در سیاست خود با ایاالت متحده امریکا تجدید نظر کند. بر اساس اطالعات 
این منابع، انقره با بهبود روابط با واشــنگتن، بر انعقاد قراردادهای تسلیحاتی 
حساب می کند. به گفته منابع، مقامات ترکیه امیدوار اند که ایاالت متحده به رفع 
اختالفات موجود با متحدان ناتو به این کشور کمک کند.آژانس در خصوص 
دلیل این نزدیکی می نویســد: ترکیه با پیروزی جو بایدن در انتخابات ایاالت 
متحده و تهدید تحریم ها از ســوی اتحادیه اروپا تحت فشــار قرار می گیرد. 
به عالوه نشــریه به عنوان یک دلیل دیگر تجدید نظر روابط ترکیه با امریکا را، 
تناقضات با روسیه در مورد اوضاع سوریه، لیبیا و همچنین درگیری مسلحانه 

اخیر در قره باغ دانسته است، که در آن انقره از آذربایجان حمایت کرد.
در گزارش گفته می شود که احتمال دارد انقره برای جلوگیری ازتحریم های جدید 
واشنگتن، از ادغام سیستم های دفاع هوایی S-400 در سیستم دفاع هوایی ناتو 

خودداری کند.

مبارزه با سگرت در کوریای شمالی یک موضوع عادی است، ولی وقتی رهبر این کشور 
 در انظار عمومی سگرت می کشد، چطور این مبارزه می تواند موفقیت آمیز باشد؟

ً
مرتبا

طبق داده های ســازمان جهانی بهداشت بیش از ۴۶ درصد مردها در کوریای شمالی 
سگرت می کشند.

 قانونی در این کشور تصویب شد که ممنوعیت کشیدن سگرت در اماکن عمومی 
ً
اخیرا

را مشخص کرده و برای فراهم کردن محیط »با فرهنگ تر و صحی تر« برای مردم مقرراتی 
را به اجرا می گذارد. ولی رسانه های دولتی اغلب کیم جونگ-اون، رهبر کوریای شمالی 
را در حالی که سگرت در دست دارد، نشان می دهند. از این رو این سئوال پیش می آید که 

 تا چه حد نتیجه بخش خواهد بود؟
ً
تدابیر ضد سگرت این کشور دقیقا

دولت ایران به امریکا و اسرائیل برای انجام هرگونه اقدامی علیه جمهوری اسالمی در 
مدت زمان باقی مانده از دولت دونالد ترامپ، هشدار داده است.

نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این ســازمان و شورای 
امنیت، گفته است »نشانه های جدی« در باره »مسئولیت« اسرائیل در ترور محسن 

فخری زاده وجود دارد و خواهان محکوم کردن این ترور شده است.
آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان خویشتن داری و پرهیز از هرگونه 

اقدامی شده که به افزایش تنش ها در منطقه منجر می شود.
 در یکی 

ً
محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران اخیرا

از خیابان های نزدیک تهران ترور شد. هنوز آمار تلفات این حمله مشخص نیست و 
آمارهای ضد و نقیضی در این باره منتشر شده است.

در نامه نمایندگی ایران در ســازمان ملل آمده که این کشور حق خود را برای »انجام 
اقدام های الزم برای دفاع از مردم و تضمین منافع خود محفوظ می داند.«

دالیل نزدیکی ترکیه با  امریکا

مبارزه با دخانیات در کوریای شمالی

هشدار ایران به امریکا و اسرائیل

یک دالر 
امریکایی

76.98  افغانی
یک یور

90.70  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

  100.50

یکهزار کلدار 
پاکستانی
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رؤسای مجلسین شورای ملی در دیدار با مشاور امنیت ملی
پارلمان به عنوان یک قوه در کنار حکومت قرار داشته و از آن حمایت می نماید
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