
                           امرالله صالح:

منبعد هراس افگنان علنی محاکمه می شوند
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منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی است
مؤسس: غالم محی الدین انیس

دیدار مشاور امنیت ملی با

 نمایندگان والیت تخار در ولسی جرگه
محمد طاهر زهیر : 

سفیران نقش ارزنده در بازتاب فرهنگ
 و هویت ملی افغانستان دارند

معــاون اول ریاســت جمهوری می گویــد: رئیس جمهوری 
هدایت داده است که منبعد هراس افگنان علنی محاکمه شوند.

به گزارش آژانس باختر؛ امرالله صالح این مطلب را در نشست 
امنیتی دیروز یادآور شده است.

معاون اول ریاست جمهوری به اعضای نشست امنیتی گفت: 
رییس جمهوری در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون که دیروز 
برگزار شد، هدایت داد که تروریســتان دستگیر شده به صورت 
علنی محاکمه شــوند. محاکمۀ هراس افگنان به صورت علنی، 
خواســت همیشــگی مردم به خصوص خانــواده و بازماندگان 

قربانیان حوادث تروریستی است.
امرالله صالح، در جلســۀ دیروز گفت: نظــر به تقاضای ادارۀ 
امنیت ملی بازهم از نشر جزئیات دستگیری های اخیر مرتبط به 

پوهنتون کابل و فراتر از آن خودداری می کنیم

 محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطالعات و فرهنگ با خالد احمد 
زکریا سفیر افغانستان مقیم ایتالیا دیدار کرد.

در نخست خالد احمد زکریا بر نقش کلیدی وزارت اطالعات و فرهنگ در راستای 
معرفی فرهنگ اصیل افغانی به منطقه و جهان صحبت کرد و در مورد توسعه و تحکیم 
روابط فرهنگی میان افغانســتان و ایتالیا در بخش های مختلف معلومات داد. او از 
آمادگی ایتالیا برای همکاری در بخش های موزیم، صنعت فلم ، تلویزیون، مســتند 

سازی، آرکستر، موسیقی ، نمایشگاه اثار گنجینه باختر

ولســی جرگه دیروز برای نه تن از اعضای کابینۀ حکومت صندوق 

گذاشــت که در نتیجه هفت تن از آنان رای تاییــد گرفتند و دو تن 

دیگر رد شدند.

نصاب جلســۀ ۲۴۴ بود و هر عضو کابینه برای گرفتن کســب رای 

اعتماد، به ۱۲۳ رای اعضای ولســی جرگه نیاز داشت.

در این میان احمدضیا سراج با کسب ۲۲۰ رای به ریاست عمومی 

امنیت ملی، هارون چخانســوری، با ۱۵۴ رای به وزارت معادن و 

پترولیم، انوارالحــق احدی، با ۱۸۹ رای به وزارت زراعت، آبیاری 

تایید شدند. افغانستان  مالداری  و 

همچنــان، نور رحمــان اخالقی با کســب ۱۶۵ رای منحیث وزیر 

مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله ذکی، با ۱۶۵ رای به صفت 

وزیــر ترانســپورت، محمود کرزی، بــا ۱۵۴ رای بــه حیث وزیر 

شهرســازی و اراضی و نجیب الله یمین با ۱۴۹ رای به عنوان وزیر 

فواید عامه اعتماد ولســی جرگه را کسب کردند.

امــا محمدطاهر زهیــر، نامزدوزیر اطالعات و فرهنگ و حســینه 

صافــی نامزد وزیر امور زنان نتوانســتند رای اعتمــاد مجلس را به 

دســت آورند و رد شــدند. هر دو به ترتیــب ۷۸ و ۱۱۹ رای تایید 

گرفتند.

میــر رحمان رحمانی، رئیس ولســی جرگه از رئیــس جمهور غنی 

خواست که بجای وزیران رد شده، نامزدوزیران جدید را به مجلس 

کند. معرفی 

پیش از این ولســی جرگۀ به ده نامزدوزیر رای اعتماد داده بود.

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان بعد از 
ظهر روز یکشــنبه با شماری از متنفذین، بزرگان قومی، نمایندگان والیت تخار 
در ولسی جرگه و خانواده شهید راز محمد دوراندیش آمر امنیت قوماندانی امنیه 
ایــن والیت دیدار کرد. در این دیدار بــزرگان و نمایندگان والیت تخار در رابطه 
به مشکالت خانواده شــهید دوراندیش، وضعیت امنیتی این والیت وهمکاری 
مردم برای بهبود وضعیت امنیتی بحث نموده و از مشــاور امنیت ملی خواستند 
 تا هیئتی را برای بررسی قضیه شهادت دور اندیش و همسنگرانش به این والیت

 اعزام کند.
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ولسی جرگه هفت عضو کابینه را 
تایید و دو نامزدوزیر را رد کرد

با فرا رســیدن فصل سرما، باشندگان شهر کابل از مواد سوختی 

دودزا اســتفاده می نمایند که این امر نه تنها فضای شهر را آلوده 

می ســازد، بلکه صحت و سالمتی شهروندان به ویژه کودکان و 

بزرگساالن را با خطر جدی مواجه می کند، بناًء نهادهای مسئول 

باید عالج واقعه را قبل از وقوع حادثه طرح و عملی نمایند.

پیـام مـا

صفحه 2

رئیس جمهور غنی:

نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید با سرعت عمل
 جلو تهدیدات دشمن را بگیرند



 اما تاکید کرد که برای لوی څارنوالی ضرب االجل 
تعیین می شود که در یک مدت مشخص دوسیه را 

تکمیل کند.
به گفته او، مردم از سرنوشت مبهم دوسیه ها خسته 
اند و می خواهند بدانند که کدام قضیه به کجا رسید.

به گفتۀ معاون اول ریاست جمهوری، څارنوالی 
افغانســتان دســتاوردهای بزرگ و قابل فخر دارد، 
در عین حال توقع مردم این اســت که دسترسی به 
معلومات داشته باشند و بدانند که قضایای حساس 

و خبرساز به کجا رسیده اند.
او بار دیگر بر محاکمۀ علنی تروریستان تاکید کرد. 
مساله دیگر که در نشست امنیتی روز دوشنبه روی 
آن بحث شــد چگونگی فروش سیمکارت در بازار 

آزاد است.
معاون اول ریاست جمهوری گفته است که برای 
جلوگیــری از فروش ســیمکارت های بدون ثبت، 
شماری از سیمکارت فروشان که بدون تثبیت هویت 
متقاضی ســیمکارت می فروختند، بازداشت شده 

اند و غرض خاتمه بخشــیدن به این مشکل، بحث 
مسلکی ما با شرکت های مخابراتی ادامه دارد.

او تاکید کرد شیوه فروش سیمکارت باشیوه کنونی 
ادامه نه خواهد یافت.

به گفتۀ معاون اول ریاســت جمهوری، گزارش 
هایی وجود دارد که در دروازه تورخم نیز غرفه هایی 
وجود دارد که ســیمکارت غیرقانونی می فروشند، 
درحالی که بخش اعظم از سیمکارت ها بدون ثبت 
به فروش می رســد که اغلب ســرقت ها و قتل ها و 
ترورهای هدفمند از همین مجرا هماهنگی می شود. 

 و طال تپه خبر داد. سفیر جدید التقرر افغانستان 

مقیــم ایتالیا همچنان از تجلیل صدمین ســالگرد 

روابط دیپلماتیک افغانســتان و ایتالیا در سال آینده 

خبر داد.

سپس محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر 

وزارت اطالعات و فرهنگ با تبریکی به خالد احمد 

زکریا به عنوان سفیر افغانستان درایتالیا، روی چهار 

نکته مشخص حفظ و ترمیم آبدات تاریخی، تدویر 

نمایشگاۀ گنجینه باختر و تبادل فرهنگی، رسانه ها و 

صنعت فلم صحبت کرد و آن را بستری برای توسعه 

روابطفرهنگی میان دو کشور عنوان کرد.

سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ در صحبت 

هایــش در مورد حفظ و ترمیم آبــدات تاریخی بر 

همکاری ایتالیا که در این راستا پیشتاز است، تاکید 

کرد و در مورد تفاهم نامــه خواهرخواندگی بامیان 

و شهر متیرا ایتالیا به ســفیر افغانستان مقیم ایتالیا 

معلومات ارائه کرد و ایتالیا را موزیم بدون ســقف 

عنوان کرد.

 محمد طاهر زهیر همچنان بر تدویر نمایشــگاه 

گنجینۀ باختر بر اساس یک تفاهم نامۀ رسمی میان 

دو کشــور و برگزاری ســمینار ها در بخش میراث 

هــای فرهنگی ملموس وغیر ملموس و برنامه های 

ٓاموزشی در بخش رسانه ها نیز صحبت کرد.

مشــاور امنیت ملی ضمن ابــراز همدردی 
و تسلیت با خانواده شــهید دوراندیش اظهار 

داشــت که  به تمامی مشکالت و پیشنهادات 
بزرگان و نمایندگان والیت تخار رسیدگی الزم 

صورت خواهد گرفت.
وی بیان داشت که برای بررسی هرچه بیشتر 
قضیه شهید دوراندیش و همسنگرانش هیئتی 

را به والیت تخار فرستاده است.

اعضــای کمیته قوانین پس از بحث و تبادل نظر، 
طرح مقــرره کادر اداره عالی تفتیــش را مورد تأیید 
قرار داد و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که موارد 
اصالحی را که از سوی اعضای کمیته پیشنهاد شده 

در متن مقرره تنظیم و آن را طی مراحل کند.
 در جلسه بررســی طرح مقرره تنظیم امور ثبت 
علفچر )مرعی( نیــز مورد بررســی کمیته قوانین 

قرار گرفت. این طرح بــه همکاری وزارت عدلیه و 
وزارت شهرســازی و اراضی به منظور  تنظیم روند 
تثبیت، عالمه گذاری و ثبت علفچر و ایجاد بانک 
معلوماتی علفچر در سطح کشور ترتیب شده است.
در طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر به مباحث 
چــون تثبیت علفچر، عملیه ثبــت علفچر، عالمه 
گذاری، نظــارت از حدود علفچر و ســایر موارد 

مرتبط پرداخته شده است. 
اعضای جلسه در ارتباط به مقرره تنظیم امور ثبت 
علفچر، نظرات کارشناســانه خود را مطرح کردند. 
پس از بررسی های الزم فیصله شد که وزارت عدلیه 
و وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با دیگر 
ادارات مرتبط، مقرره تنظیم امور ثبت علفچر را در 
طرح قانون تنظیم علفچر تنظیم کنند که مطابق آن 
یک طرزالعمل ساخته شود و یا این که طرح یاد شده 

را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

به  مسلح  قوای  اعلی  سرقومندانی  جلسۀ   
رئیس  جمهوری  غنی  اشرف  ریاست محمد 
اسالمی افغانستان  روز یکشنبه در ارگ برگزار 

شد.
امنیتی  عمومی  وضعیت  جلسه،  این  در 
به  رابطه  در  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  کشور 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  تدابیر  اتخاذ 
راستای تعبیه قوت ها و دفع و طرد حمالت 
های  بررسی  گزارش  و  دشمن، صحبت شد 
حمله  شمول  به  تروریستی  رویدادهای 
تروریستی اخیر باالی پوهنتون کابل، استماع 

شد.
ابتدا رئیس جمهور غنی صحبت کردو گفت 
را  ها  صحبت  سلسلۀ  بدینسو  روز  دو  از  که 
با  تیلفونی،  جداگانه  های  تماس  طریق  از 

نقاط  در  ملی  اردوی  مسئوالن  و  قومندانان 
در  جنگ  مقدم  خط  در  که  کشور  مختلف 
برابر دشمن می رزمند، آغاز کرده ام و جویای 

احوال آنان می شوم.
وزیر  ملی،  دفاع  وزارت  درستیز  لوی  سپس 
ملی  امنیت  عمومی  رئیس  و  داخله  امور 
در  را  شان  های  فعالیت  و  اجراات  گزارش 
با  کشور،  امنیتی  عمومی  وضعیت  به  رابطه 

رئیس جمهوری شریک کردند.
تهدیدات  چگونگی  خصوص  در  همچنان 
گروه طالبان که متوجه مردم و امنیت شاهراه 
ها است، صحبت شد و رییس جمهور گفت 
که نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای دفع و 

طرد این تهدیدات اقدام کنند.
رئیس جمهوری با تقبیح حمالت تروریستی 

نیروهای  که  گفت  زابل،  و  غزنی  والیات  در 
امنیتی و دفاعی ما باید با سرعت عمل، جلو 

تهدیدات دشمن را بگیرند.
به همین ترتیب رئیس جمهوری به مسئوالن 
در  که  داد  هدایت  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 
قسمت محافظت نیروها، تامین امنیت بیزها 
و  کنند  جدی  اقدامات  شان،  های  قرارگاه  و 
که  های  رده  تمام  در  را  خویش  هماهنگی 
مصروف تامین امنیت و ارائه خدمات به مردم 

اند، بیشتر کنند.  
گزارش  استماع  از  پس  جمهوری  رئیس 
پوهنتون  باالی  تروریستی  حمله  چگونگی 
کشور  دفاعی  و  امنیتی  های  ارگان  از  کابل، 
بخاطر گرفتاری شماری ازعامالن این حملۀ 

تروریستی، ستایش کرد.

طالبان با آن که از توافق روی کارشــیوه آغاز مذاکرات رســمی سخن می 

کید دارند که تا نهایی شــدن مذاکرات صلح به خشونت در  گویند، اما تأ

کشور ادامه می دهند.

گزارش ها حاکی از آن اســت که روز یکشنبه در اثر انفجار دو موتر بمب 

جداگانــه در والیت های غزنی و زابل ده ها تن شــهید و مجروح گردیده 

انــد که این حمالت گواه رویدادهای هراس افگنانه و ضد امنیت اســت 

و این حمالت نشــان می دهد کــه طالبان به تعهد خود پابند نیســتند و 

می خواهد از راه جنگ و خشــونت به قدرت برســند، رویایی که هرگز به 

واقعیت مبدل نخواهد شد.

طالبان در ماه حوت ســال گذشــته با امریکاییان، توافقنامه صلح را امضا  

و تعهد ســپردند که خشــونت ها را کاهش می دهند، اما صرف این تعهد 

بــا نیروهای خارجی رعایت گردید و برعکــس با نیروهای امنیتی و مردم 

افغانستان، خشــونت ها  افزایش یافت تا سرحدی که بزرگترین ومدهش 

ترین حوادث دلخراش را  در این مدت شاهد بودیم

شــدت جنگ و خشــونت، همچنان افزایش تلفات غیر نظامیان نشــان 

مــی دهد که حــرف و کالم  در دوحه ربطی به میــدان جنگ ندارد، از 

ایــن رو اگر توافقی بــا طالبان صورت بگیرد و یا نگیــرد تأثیر بر امنیت 

جانی مردم افغانســتان نخواهد داشــت، اما مذاکرات میــان افغانان و 

نتایــج حاصله از آن، برای مردم درد دیده وزجرکشــیده افغانســتان که 

هــر روز قربانی جنگ های نیابتی و تحمیلی انــد  نهایت، معنا، مفهوم 

و اهمیت دارد.

بنابر این اگر طالبان سرنوشــت خود رابا  توافق صلح با امریکا گره زده اند 

و به خشــونت ها در کشــور ادامه می دهند و به خواست مردم افغانستان 

 طرفدار صلح 
ً
که همانا آتش بس سراسری اســت تمکین نمی کنند، یقینا

نیست و به خاطر اهداف بیگانه گان می جنگند، در حالی که از دید مردم 

افغانســتان یگانه راه رســیدن به صلح و ثبات دایمی در کشــور، تفاهم، 

مذاکره و آشتی اســت، بناًء پیام مردم افغانســتان به طالبان این است که 

از فرصت پیش آمده، باید اســتفاده بهینــه نمایند و در یک چوکات منظم 

سیاســی وارد بحث و مذاکره شوند و نگذارند بیشــتر ازاین  افغانستان به 

میدان تقابل قدرت های بیرونی مبدل گردد و فرزندان این ســرزمین بهای 

آن را بپردازند.

بنــاًء طالبان اگر خود را وابســته به ایــن ســرزمین و ارزش های ملی و 

اســالمی آن می دانند، باید از خود انعطاف نشــان دهند و خشــونت ها 

را کنار گذارند، زیرا تشــدید خشــونت از سوی این گروه نه تنها در داخل 

کشور، بلکه در بیرون از افغانستان و در میان مجامع اسالمی و روحانیون 

نامدار جهان اسالم با انتقاد های گسترده مواجه گردیده است و کنفرانس 

 در مورد جنگ افغانســتان اظهار نظر کرده 
ً
کشورهای اســالمی نیز اخیرا

کید نموده اند که جنگ جاری در افغانســتان، هیچ گونه مشــروعیت  و تأ

دینی ندارد و خواســتار برقراری آتش بس فوری و قطع کامل خشونت ها 

در این کشــور شده اند و از کشورهای عضو این سازمان و جامعه جهانی 

خواسته اند که از مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند. 

 صدیقه عبداللــه ادیب رئیس شــفاخانه رابعــه بلخی، هما اکســیر رئیس 
ً
بعــدا

شــفاخانه ماللی، ســید عبدالله احمدی رئیس شــفاخانه وزیر محمــد اکبرخان و 
امیــر پاچا منــگل رئیس شــفاخانه صدری ابن ســینا به نمایندگی از رؤســای ۱۹ 
شــفاخانه دولتی کابل، پیشنهادات شــان را در رابطه به استخدام داکتران و کارکنان 
یه جات، جلوگیری از استخدام افراد غیر مسلکی  جدید، کمبود وســایل طبی و ادو

یت ظرفیت ها، با رئیس جمهور شــریک ساختند. در پســت های کلیدی و تقو
داکتر نســرین اوریاخیل رئیس شــورای طبی افغانســتان گفت کــه بخاطر بهبود 
یت گــردد و باید پالن ملی بهبود شــفاخانه ها  خدمــات طبی، سیســتم نظارت تقو

شود. تطبیق 
رئیــس جمهور در اخیر ســخنانش گفت که وزارت صحت عامــه، بخاطر تطبیق 
پالن ملی بهبود شــفاخانه ها، اقدامات عاجل را روی دســت گیرد تا مردم به سطح 

نمایند. را احســاس  تغییرات مثبت صحی  کابل، 
یش را در  رئیس جمهــور غنی افزود که مســئولین باید پیشــنهادات واضــح خو
یه جات، وســایل طبی و قوای بشــری ترتیب نمایند تا  رابطه به رفع کمبودی در ادو

کند. اقدام  آن  اساس  به  حکومت 
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رئیس جمهور غنی:

نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید با سرعت 
جنگ طالبان در افغانستان عمل، جلو تهدیدات دشمن را بگیرند

مشروعیت دینی ندارد
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دیدار مشاور امنیت ملی با ...

برگزاری جلسه کمیته ...

مهار موج دوم ویروس کرونا ...



کشــورها برای حفظ ثبات اجتماعی و شکل 
دادن به رفــاه اجتماعی تــالش می ورزند تا 
مبانی فکری و فلســفی نهادهــای اجتماعی 
خویش را به صورت هم ســنخ و هم صنف، 
بریزنــد: جوامــع باز و بســته هر کــدام بر 
بنیــاد ویژگی ها و ســاختارهای سیاســی و 
اجتماعی  و خرده نهادهای  نهادهــا  حقوقی، 
خویش را پی ریزی می کنند. در کشــورهای 
لیبــرال نهادهــای اجتماعــی، از اقتصاد تا 
فرهنــگ و از آموزش وپرورش تا سیاســت، 
بر مبانی روانکاوانــه درون گرایی، با اصالت 
فرد و آزادی های فردی، اســتوار اســت. در 
حالی که در کشــورهای سوسیال دموکرات و 
سوسیالیســت، مبنای روانکاوانه برون گرایی 
با اصالت جمع است. حتی کشورهای بسته 
و ایدئولوژیک نیز همه  نهادهای اجتماعی را 
در موافقت با همــان ایدئولوژی خاص خود 
می ســازند، به عبــارت دیگر بــرای تحکیم 
ثبات اجتماعی و ســاختن جامعه مرفه الزم 
اســت تا مبانی فکری جامعه با ساختارها و 
نهادهای اجتماعی ســنخیت داشته باشد، با 
نظر جامعه شناسانه کوتاهی که طرح گردید؛ 
منظر  از  افغانســتان  آموزش وپــرورش  نهاد 
محتوایــی و فکری با نظام سیاســی همســو 
نیســت و در عین حالی که ثبات اجتماعی و 
سیاســی را تضمین نمی کند به آن لطمه وارد 
می کند. این نقد بر نهادهای دیگر اجتماعی، 
از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، نیز وارد است. از 
این منظر دو نقد جدی، به اضافه  موارد دیگر 
که اینجا فرصت طرح آن ها نیست، بر نصاب 

آموزش وپرورش وارد است. نخست: نصاب 
تعلیمی معارف در افغانستان صورت تلقینی 
دارد، تا عقالنی. دو: نصاب تعلیمی معارف 
افغانســتان از درون تناقض پرور اســت. این 
تناقض پــروری بیشــتر دارای صورت فکری 
اســت که به سستی مبانی فکری و شخصیتی 

دانش آموزان می انجامد.
بــا مفاهیمی چون  تلقین همــواره  مبحــث 
عقالنیــت، انتخاب آزاد، اختیار، اســتدالل 
و مباحثــه یکجــا طرح می گــردد. آدم ها در 
هر دو حــوزه  خصوصــی و عمومی زندگی، 
یا همــان حوزه های فــردی و اجتماعی، در 
برابر اعتقــادات، نظریات و ایده های برونی، 
دو نوع واکنش نشــان می دهنــد. یا در مورد 
آن ها مشــکوک می شــوند و یا هم باورشان 
می کننــد. در صــورت باور کــردن، آن ایده 
درونی می گردد و به عنــوان اعتقاد، نظر و یا 
ایــده مخاطب در می آید. در صورت شــک 
کــردن، آن اعتقــاد، نظر و ایــده در حالت 
سیال باقی می ماند که نه می تواند به صورت 
کامــل درونی گردد و نه هــم محض دیگری 

باقــی می ماند، هــرگاه مخاطبی بــه یکی از 
آن دو مقام ممکن – شــک و بــاور – در مورد 
یــک مســئله، در نتیجه دریافــت و پذیرش 
کورکورانه، برســد، این وضعیت تلقین تلقی 
می گــردد. در قطب مخالف ایــن وضعیت 
اســتدالل و عقالنیت قرار دارد که مخاطب 
می تواند به وســیله آن خــود را از قید تلقین 
برهاند. بر این مبنا تلقین را می توان این گونه 
خالصه کرد: تلقین باوراندن اندیشــه و طرز 
فکر خاصــی را بر دیگری گوینــد. از منظر 
روان شناســی؛ پذیرفتن ناخواســته  اعتقاد و 
نظر دیگری، تعقیــب و پیروی غیرارادی نظر 
و اعتقاد دیگری، و فرآیند مراوده و معاشرتی 
که طرف اعتقاد و نظر دیگری را بدون هر نوع 
استدالل، مباحثه و گفتگوی عقالنی بپذیرد. 
به عنوان مثال هرگاه معلمی در صنف درسی 
به دانش آمــوزی می گوید کــه آب در ۱۰۰ 
درجه به جــوش می آید و دانش آموز ناچار به 
پذیرفتن آن اســت، زیرا در غیر آن به صورت 
حتم ســوال هــای مرتبط به ایــن موضوع را 
اشتباه پاســخ خواهد داد، به هیچ وجه تلقین 
تلقی نمی گردد؛ زیرا این مســئله قابل تجربه 
است و در نتیجه تجربه می توان پاسخ قطعی 
در مورد جوش آمــدن آب در ۱۰۰ درجه به 

دست آورد.
و یا در تلقین غیر مســتقیم: معلمی را در نظر 
بگیریــد که تصویری را به دانش آموز نشــان 
می دهد. در آن تصویر دو شــخصیت وجود 
دارد: یکی بــا لباس های کهنــه و دیگری با 
لباس های نو. معلــم به دانش آموز می گوید: 

بــه تصویر خوب نگاه کــن و بگو که آن مرد 
فقیر کافر از آن شاه مسلمان چه می خواهد؟ 
و آن شــاه مســلمان به آن مرد فقیر کافر چه 
خواهــد داد؟ و یا هم مــورد معکوس آن را 
به دانش آموز نشــان می دهد در این صورت 
مــا با یک واقعیــت ظاهری که نــوع لباس، 
کهنه یا نو، باشــد مقابل اســتیم که در واقع 
موقف  نشان دهنده  قطع  به صورت  نمی تواند 
و شــأن اجتماعی آن شــخصیت ها باشــد، 
اما معلم با اســتفاده از شــگرد تلقین موقف 
و شــأن اجتماعــی دلخواه خــود را ضمیمه 
شخصیت های تصویر ساخته و به دانش آموز 
انتقال می دهد. معلم به صورت پیشــینی به 
دانش آموز تلقین می کند که آن مرد کهنه پوش 
پوش شــاه و  فقیــر و کافــر، و آن دیگــر نو
مســلمان اســت. یا هم برعکس؛ در فرآیند 
تلقین، بــه عنوان یک امر روانــی، پارامترها 
و عناصــر متفاوت بر نســبت تلقین پذیری و 
قــوت تلقین کنندگی افراد تأثیر دارد، آدم های 
دلیل اطالعات  بــه  کم دانش و کم معلومات 
ناچیــز می توانند بیشــتر تلقین پذیر باشــند، 

آدم های بــا دانش و پر معلومــات می توانند 
باشند. تلقین کننده  بیشتر 

تلقین در عین حالی که عاری از اســتدالل، 
مباحثــه، تفکــر و گفتگوی عقالنی اســت، 
تلقین شونده را نیز با همان ویژگی ها پرورش 
پدیده ها  برابر  تلقین شــونده در  فرد  می دهد. 
به صورت عقالنی برخــورد نمی کند و آن ها 
گاهانه می پذیرد. از این رو  را کورکورانــه و ناآ
الزم است برای رفع و حل این معضل آنتی تز 
تلقین که استدالل، مباحثه، تفکر و گفتگوی 
عقالنی باشــد تولید شــود و این از وظایف 
و نصاب  نظــام  کلیــدی  و مســئولیت های 
افغانستان  معارف اســت. کارگزاران معارف 
در این زمینــه نیز به صــورت ضعیف عمل 
کــرده اند. در عین حالی کــه نصاب تعلیمی 
تلقین بنیاد  و  تلقین گــر  به صــورت شــدید 
اســت، در راســتای تولید آنتی تز و برابرنهاد 
 به صورت کامل آموزه هایی 

ً
تلقین نیــز تقریبا

وجود ندارد که بتوانــد دانش آموز را از منظر 
عقالنی و فکری پویا سازد. به صورت نمونه 
به نخســتین دروس کتاب دری صنف اول، 
کــه نخســتین دروس تمــام دوره مکتب نیز 
محسوب می گردد، نگاه شود. در این دروس 

الفبای فارسی آموزش می گردد.
درس »آ« بــا »آب«، »ا« با »انار«، »ب« با 
»بابــا«، »پ« با »پــدر« و »ت« با »توت« 
آغاز می گردد. یعنی دانش آموز در نخســتین 
روزهــای ورودش بــه مکتــب بــا مفاهیم، 
واژه هــا و اســم های چون »آب، انــار، بابا، 
پــدر و توت« آشــنا می گردد. این آشــنایی 

هرگز نمی تواند مبنای فکری هستی شناســانه 
و معرفت شناســانه مناســبی برای دانش آموز 
باشد. این اسم ها فقط صورتک های خشکی 
از زندگی روزمره انســان این جایی است که 
هیچ نیازی نیســت آن ها را از الی کتاب های 
مکتب فــرا گرفت. بــه جای این اســم ها و 
صورتک های خشــک می توان بــه گونه  مثال 
»آ« را با »آمــوزش«، »ا« را با »اندیشــه«، 
»ب« را با »بالندگی«، »پ« را با »پرورش« 
و »ت« را با »تفکر« آغاز کرد. دانش آموزانی 
که در نخستین روز های ورودشان به مکتب با 
مفاهیمی چون »آموزش، اندیشــه، بالندگی، 
پرورش و تفکر« آشنا می شوند و این مفاهیم 
مبنــای زندگی فکــری آن ها قــرار می گیرد، 
به دام تلقیــن نخواهند افتاد، و بــه اضافه با 
پدیده هــا و مفاهیــم زندگی بــا عقالنیت و 
استدالل برخورد خواهند کرد. شاید سوال و 
چالشــی مبنی بر این که طرح و آموزش این 
مفاهیم به دانش آموز صنف اول خیلی دشوار 
است، پیش گردد. پاسخ: هرچند این مفاهیم 

چندان دشوار نیستند 

لکه څنگه چی ټولوته روښــانه شــوه چې له افغانســتان ســره د مرســته 
کوونکو هیوادونو دوه ورځني کنفرانس چې د ۷۰ هیوادونو او ۳۰ نړیوالو 
ســازمانونو د اســتازو په ګډون د تیرې دوشــنبې  په ورځ د فنلنډ، ملګرو 
ملتونو او افغانســتان په کوربتوب پیل شــوی وو د سه شــنبې په ماښام په 
افغانستان کې د »سمدستي، تلپاتې او پراخ اوربند« په غږ پای ته ورسید. 
البته د ژنبو غونډې ګډونوالو له افغانســتان ســره د راتلونکو څلورو کلونو 
لپاره دغه مرســتې هم اعالم کړیدي: اروپایي ټولنې د یو میلیارد او 200 
میلیونه ډالرو، بریتانیا د کال 155 میلیونه پونډه، جاپان 720 میلیونه ډالره 
کلنــي، کاناډا  د دریو کلونو لپاره 270 میلونــه ډالره ،هالند 220 میلیونه 
دالره ، ایتالیــا په کلني ډول 35 میلیونه  یورو،  ډنمارک د دریو کلونو لپاره  
64 ملیونــه ډالره، ناروې 70 ملیونه ډالره، اســترالیا 147 میلیونه ډالره او 
ســویډن د 932 ملیونو ډالرو مرستې اعالم کړی دی، په ورته وخت  کې 
هند په کابل کې د شــاه توت بند د جوړولو او پاکسستان بیا د خپلو اړیکو 
او همکاریــو د پیاوړتیا ژمنې کړې دي. افغان حکومت به دا مرســتې په 
هیواد کې پر تلپاتې سولې، پایداره پراختیا، له فساد سره پر کارنده مبارزې 
او د افغانســتان پر راتلونکي کې د ښځو پر فعاله ونډه ولګوي. ویل کیږي 
چې  یادې نړیوالې مرســتې به له را روان 2021 کال څخه تر 2025 کال 
پورې له افغانســتان  سره وشي. همداراز د رسنیو له قوله هم ویل شوي :» 
افغان حکومت ډاډ ورکړی، چې د مرستو لګښت به روڼ او شفاف وي،او 
حکومــت ملت او نړیوالــې ټولنې ته ډاډ ورکوي، چې پــه هیواد کې به د 
ادارې فســاد پر ضد مبارزه سخته شي، افغان حکومت ددې مبارزې لپاره 
تازه کمیسیون هم جوړ کړی، چې څو ورځې وړاندې یې غړیو د ولسمشر 
په مخ کې لوړه وکړه. همدارنګه د ولسمشر لومړي مرستیال د فساد پر ضد 
د مبارزې چارې پرغاړه اخیستې دي، چې د لومړنیو اقداماتو له امله یې په 
فساد کې ښکیل کســان له ننګونو سره مخ کړي دي. افغانستان د نړیوالې 
ټولنې لپاره ســتر لومړیتوب لري، نړیوالې ټولنې دغه لومړیتوب د ژنیو په 
کنفرانس کې یو ځل بیا ثابت کړ او له افغانســتان سره یې د څلورو نورو  
کلونو لپاره مرســتو ته دوام ورکړ، ځکه افغانستان د تاریخ له ډیر حساس 
پړاوه تیریدونکــي دی او د افغان حکومت له خوا د ســولې لپاره هڅې 
د نړیوالــې ټولنې له مالتړه برخمنې دي. له ترهګرۍ ســره مبارزه هم د 
نړیوالې ټولنــې لپاره مهمه ده چې افغانســتان په کې په لومړۍ کرښــه 
کــې  دی، نو د نړیوالې ټولنې دا مرســتې به په دې مبــارزه کې اغیزمنې 
وي، ځکــه افغان حکومت د ترهګرۍ ضد مبــارزه کې د خپلو ځواکونو 
ال پیــاوړي کولو او تجهیزولو ته ســخته اړتیا لري. پــه ټوله کې نړیوالې 
ټولنې ثابته کړه، چې افغانســتان یوازې نــه پریږدي او د افغان حکومت 
ننګه او مالتړ یې ســتر لومړیتوب دی، اود ترهګرۍ د ختمولو پورې یې 
پرضد مبارزه کوي، له همدې امله نړیواله ټولنه له افغانســتان سره والړه 
ده، چې په هیواد کې د تلپاتې ســولې لپاره مرستې وکړي او افغانستان د 
ســیمې د ټرانزیټ، سوداګرۍ او پانګونې لپاره پر پیاوړي او باثباته هیواد 
 افغــان ولس یوځل بیا د نړیوالې ټولنې له دې مرســتو او 

ً
بــدل کړي. بنا

مالتړه ، ســره له دې چــې د زړه له تله مننه کــوي، اړینه بولې چی دغه 
مرســتی باید په ښــه توگه مدیریت شــی  او دافغان حکومت له لورې 
ســره له دې چې یې ډاډمنتیا ښــودلې، یادې مرســتې باید په هیواد کې 
پر تلپاتې ســولې، پایداره پراختیا، له فساد ســره پر کارنده مبارزې او د 
افغانســتان پر راتلونکي کې د ښــځو پر فعاله ونــډې ، دهیواد د دفاعی 
او امنیتي ځواکونه پــه هراړخیز تجهیز ولګول شــي ترهغه چی په پایله 
اقتصادي ځان بســیاینه ، تلپاتې او باعزته سوله ، ډاډمن سرتاسري ثبات 
یښــت کلنې جگړی  د افغان مظلوم ولس په برخه شــی او دبدمرغه څلو

ټغر د تل له پاره له دی هېواد څخه ټول شــي.   
صفحه 6
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نقدی بر تلقین پروری نظام معارف
 در افغانستان

سجادی

ش،شاهین

افغانستان الهم
 د نړیوالې ټولنې لپاره 

ستر لومړیتوب لري

تلقین در عین حالی که عاری از استدالل، مباحثه، تفکر و گفتگوی عقالنی است، 

تلقین شونده را نیز با همان ویژگی ها پرورش می دهد. فرد تلقین شونده در برابر پدیده ها به صورت 

عقالنی برخورد نمی کند و آن ها را کورکورانه و ناآگاهانه می پذیرد. از این رو الزم است برای رفع و 

حل این معضل آنتی تز تلقین که استدالل، مباحثه، تفکر و گفتگوی عقالنی باشد تولید شود و این 

از وظایف و مسئولیت های کلیدی نظام و نصاب معارف است.



با آغــاز کمپاین 16 روزه رفع خشــونت در 

کشــور مطابق 25 نوامبر مســئوالن وزارت 

امور زنان وکمیســیون حقوق بشر افغانستان 

و نهادهای دفاع از حقوق زنان سال 1399 

را ســال خشــونت بار برای زنان کشور بیان 

کــرده انــد، همزمان با شــیوع و گســترش 

ویــروس کرونــا که جهــان بشــریت را با 

مصایب زیان بار مواجه ســاخت و خشونت 

هــای خانوادگی در ســطح جهــان افزایش 

یافــت آمار خشــونت علیه زنان کشــور ما 

ســیر صعودی را پیموده اســت زنان کشور 

در ایام قرنطین شــدید ترین و خفیف ترین 

نوع خشونت علیه زنان را بدون شک تجربه 

کرده اند، بربنیاد ارقام اعالم شــده از سوی 

وزارت امور زنان بر اســاس نتایج ســروی 

های انجام شده، آمار خشونت ها به 7203 

مورد می رســد  که خشونت های حاد علیه 

زنان به تناســب ســال قبل افزایش رانشــان 

می دهد، همچین بر بنیاد گزارش نشــر شده 

از سوی کمیســیون حقوق بشر افغانستان از 

ثبت و راجستر خشونت های حاد در ده ماه 

گذشــته از جمله قتل بیش از 160 زن خبر 

آمار ثبت  این کمیســیون مجموع  می دهد. 

3777 مورد  زنان را  شــده خشــونت علیه 

گزارش داده که 35 درصد تمام خشونت ها 

شامل قتل، لت و کوب، قطع اعضای بدن، 

مجروح ســاختن و کار اجباری بوده است. 

کمیسیون دلیل اصلی افزایش خشونت های 

حاد را شــیوع ویروس کرونا وکاهش امکان 

ثبــت موارد بیان می کنــد با رقم 167 مورد 

قتل ثبت شــده بیشتر قضیه ها انگیزه ناموس 

باقی  بازداشت  123 قضیه  وعاملین  داشــته 

فراری اند. هرچند آمار ارائه شــده نسبت به 

سال گذشــته 11 درصد کاهش را نشان می 

دهد سال قبل در عین زمان 397 مورد ثبت 

گردیــد، بلکه با کاهش نیافتن خشــونت ها 

صرف بــه دلیل جنــگ و همگیری ویروس 

11درصد  خشــونت  نشــدن  ثبت  در  کرونا 

کاهش را نشان می دهد.

در همین حل نماینده خاص سرمنشــی ملل 

متحده برای افغانســتان دیبــرا النیز با آغاز و 

اعــالم کمپاین 16 روزه رفع خشــونت علیه 

زنــان با تعهــد افزایش حمایــت ملل متحد 

در انجــام فعالیت ها در بخــش دادخواهی 

گاهی مردم جهت رسیدگی  وارتقای ســطح آ

به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان 

مــی گوید: خشــونت علیه زنــان و دختران 

عواقــب منفــی نه تنها بــر نجــات یافتگان 

خشونت، بلکه بر خانواده ها، مردم و جامعه 

دارد این موضوع مانع بر ســر راه ریشــه کن 

کــردن فقر انکشــاف پایدار و تــالش ها در 

جهت صلح می باشد.

رئیس هیئــت معاونت ملل متحــد در امور 

افغانستان خشــونت علیه زنان و دختران در 

افغانســتان و دسترسی آنها به حقوق بشری و 

آزادی های بنیادی شــان را در حساس ترین 

زمان معاصر این کشــور خطر ســاز معرفی 

کرده مــی افزاید: اقداماتی که برای جلوگیری 

از گســترش ویروس کرونا روی دست گرفته 

شده نیز موانع اضافی را به وجود آورده است 

و بــرای نجــات یافتگان که بــه دنبال کمک 

هســتند خطر را افزایش داده حتا خشونت به 

دلیــل محدودیت ها رفــت و آمد دختران در 

خدمات و فرصت های محدود برای دریافت 

کمک، زنان اغلب قــادر به دریافت کمک و 

نیستند. حمایت 

هرچنــد ســازمان ملــل متحــد در جهت 

جلوگیری وجبران خســارت خشــوت علیه 

کید  زنان و دختــران به افزایش تــالش ها تأ

دارد بر همین مبنا سازمان ملل متحد بااعالم 

کمپایــن 16 روزه رفــع خشــونت که از 25 

نوامبــر آغاز الــی 10 دســمبر مطابق به 20 

قوس روزجهانی حقوق بشــر ادامه می یابد 

شعار جهانی امســال جهان را نارنجی کنید: 

تمویل پاســخ، جلوگیری و جمــع کردن! را 

عنوان کرده اســت و بر تســریع پاسخگویی 

پالیســی های مشــخص در برابر خشــونت 

مبتنی بر جنســیت در زمینه کوید19 و تمرکز 

ترویج پالیسی صفر در برابر خشونت در تمام 

کید می نماید. هرچند  عرصه هــای جامعه تأ

همه گیری ویروس کرونا عوامل اصلی خطر 

ودختــران کمبود  زنان  علیه  برای خشــونت 

غذا، بیکاری، نا امنی اقتصادی و بسته شدن 

مکاتب راتشــدید نموده است در مجموع در 

ســطح جهان نه تنها افزایش نگران کننده یی 

در انواع مختلف خشونت علیه زنان ودختران 

را نشــان می دهد، بلکه افغانستان با مستثنی 

نبودن از کشــورهای جهان نیــز گواه افزایش 

خشــونت های حاد در کشور است که جنگ 

و نا امنی فرسایشــی نیز بر آن افزوده است، 

در کل خشــونت علیه زنان یک سنت زشت 

و ناپســند اجتماعی اســت که ریشه در فقر، 

و  فرهنگی  وناهنجــاری  جنســیتی  نابرابری 

تاریخی دارد. این وضعیت با تأســف آسیب 

پذیری ها را بیشتر ســاخته تا زنان و دختران 

افغان با خشــونت دســت و پنجه نرم کنند، 

امیدوار هســتیم که با موفقیــت روند صلح 

و ختــم جنگ خشــونت هــا در مجموع در 

کشــور پایان یافتــه زمینه زندگــی آبرومند و 

شایســته برای مردم افغانســتان به خصوص 

زنان کشــور نیز فراهم گردد. بناًء مســئولیت 

فرد فرد کشــور اســت تا بااین پدیده خالف 

 خالف 
ً
موازیــن حقــوق بشــری و خاصتــا

ارزش های واالی اســالمی بــرای محو این 

پدیده شــوم مبارزه نمایند، با احترام به زن و 

دختر به عنوان بشر و فرد دارای حقوق واحد 

اســالمی، اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی 

رفتــار کنند از ایجاد فضای رعب، وحشــت 

و خشــونت در زندگی خانوادگی و خشونت 

علیه زن و دختر دســت بردار شده بگذاریم، 

آمــوزش علم و دانــش و رعایــت حقوق و 

تســاوی جنســیتی همانند مردان و فرزندان 

پســر از حقوق مســاوی برخــوردار گردند، 

گاهــی مادران از علوم متداول وعلوم  زیرا با آ

اســالمی می توانند فرزندان با علم و معرفت 

بیشتر راتقدیم جامعه نموده باکاروان ترقی و 

پیشرفت همراه گردند.

 رسانه های خارجی و داخلی گزارش  هایی را نشر نمودند که  مایک پامپیو وزیر 
خارجه امریکا به خاطر شکستاند ن بن بست مذاکرات که دو ماه پیش میان هئیت 
آغاز  افغانستان و طالبان در دوحه   های مذاکره کننده دولت جمهوری اسالمی 
شده بود به دو حه سفر نموده و با مال برادر رئیس هئیت مذاکراه کننده طالبان و 
سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و عضو هئیت مذاکره کننده دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان دیدار های جداگانه ای را انجام داده تا اختالف های 
به میان آمده از بین برود و مذاکرات دو باره آغاز شود گرچه تا هنوز نتایج  مذاکره 
دو جانب با وزیر خارجه امریکا روشن نشده اما رسانه ها گزارشی را منتشر کردند 
که  رئیس هئیت مذاکرات کننده طالبان از وزیر خارجه امریکا خواسته است که  
باالی دولت افغانستان فشار بیاورد تا زندانیان باقی مانده این گروه را  از قید  رها کند  
اما تا هنوز دولت افغانستان در باره خواست جدید طالبان چیزی نگفته و مردم نیز 
نظریات متفاوتی در مورد رهایی افراد وابسته به طالبان که از اثر جنایت های جنگی 
و تروریستی گرفتار  شده اند  دارند تعدادی از مردم ،دولت را انتقاد می نمایند که 
َآنها محکوم به اعدام بودند و   5 هزارافراد طالبان  با وجود اینکه چندین تن 

ً
قبال

در میان آنها بزرگترین مافیای مواد مخدر نیز وجود داشت به خاطر حسن نیت و 
خواست مردم افغانستان بعد از مشوره و فیصله جرگه مشورتی آزاد شدند همچنان . 
رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان در روز اخیر جرگه مشورتی خطاب به ملت 
افغانستان گفت که دولت وعده کرده است سه روز پس از آزادی بیش از پنج هزار 
طالبان زندانی مذاکرات صلح آغاز می شود ؟ اما با تأسف که پس از آن طالبان 
به دستور حامیان شان خطر ناک ترین حمالت گروهی را بر بیش از سی والیت 
انجام  انتحاری را در مرکز ووالیت ها  انفجارو حمالت  اندازی نمودند ده ها  راه 
دادند بر عالوه بر مراکز علمی و تحصیلی چون کوثر دانش و پوهنتون کابل حمله 
نمودند و جنایت آفریدند این هاهم  بعد از آزاد سازی دسته بزرگی از تروریستان 
از زندان های کشور صورت گرفت  جنگ  همچنان شدت گرفته در نتیجه آن  صد 
از اثر پرتاب بیش 

ً
ها تن از افراد ملکی و نیرو های نظامی شهید  شده اند و اخیرا

از سی راکت در شهر کابل از سوی این گروه  ده تن شهید و بیش از 50 تن دیگر 
شدیدا زخم برداشته اند مانند این جنایت ده ها جنایت دیگر  از سوی این گروه در 
کشور علیه مردم صورت گرفته است مردم دیگر خواهان رهایی جنایتکاران نمی 
باشند خواهان به دادگاه کشانیدن تروریستانی است که در جریان دو ماه اخیر توسط 
نیرو های امنیتی گرفتارشده اند  چنانیکه معاون اول  ریاست جمهوری به مردم 
افغانستان وعده داده که مجرمین و جنایتکاران باید محکمه علنی شوند  مردم از این 
گفته معاون اول ریاست جمهور ی استقبال و خواهان عملی شدن آن است ملت 
افغانستان نمی خواهند که دیگر جنایتکاران بخشش و عفو شوند هر چند ملت 
افغانستان به خاطر آرامش کلی و صلح پایدار در کشور بیش از شش هزار قاتل 
و جنایت کار را عفو نمودند با وجود اینکه دولت افغانستان از هر رها شده طالبان 
تعهد  گرفته بود که بعد ازرها شدن  دیگر در میدان های جنگ بر نگردند، اما  دیده 
شد و رسانه ها به نقل از ارگان های امنیتی و کشفی گزار ش دادند که بیشترین آزاد 
شد گان طالبان دو باره در میدان های جنگ بر گشته و در مقابل نیرو های امنیتی 
در حال جنگ قرار دارند ملت افغانستان و جهان شاهد اند که شبکه القاعده بر 
امریکا حمله ور شد و برج های 100 منزله  تجارتی جهانی را از بنیاد برانداخت  

و قرار گزارش های رسانه های امریکایی سه هزار تن کشته شد امریکا برای انتقام 
گیری، امارت طالبان را ساقط کرد و برای نابودی شبکه القاعده یک جنگ تمام 
عیاررا با اعزام ده ها هزار نیروی مجهز و صد ها بال طیارات جنگی  جهت مقابله 
 در افغانستان از بین نرفته اما حال امریکا 

ً
با تروریزم آغاز نمود با آنکه تروریزم کامال

می خواهد افغانستان را ترک  نمایند که بدون شک این کشور باز به مراکز عمده 
از این رو مجلسین شورای ملی  تروریستان خارجی و داخلی مبدل خواهد شد 
نیرو های آن کشور  تا تمام  به دولت ترامپ اجاز بدهد  نباید  امریکا  و کانگرس 
از افغانستان  شتاب زده خارج گردد در حالی  که هیچ توافقی برای ختم جنگ و 
پروسه صلح صورت نگرفته بل ابعاد جنگ گسترده شده است و دشمن بیش از 
هر وقت دیگر جسورتر.به تازگی امنیت ملی افغانستان اعالم کرد که افراد گروه 
طالبان و رهبران آن ها در شهر های بزرگ پاکستان زندگی دارند در حالی که قبل از 
آغاز مذاکرات امریکا با طالبان، پاکستانی ها از  موجودیت این گروه در خاک آن 
کشورانکار می کردند چنانیکه از گفته های رهبران پاکستان برمی آید آنان از طالبان 
و دیگر تروریستان میزبانی کرده و نفوذ کامل بر طالبان دارند . بناًء ملت افغانستان  
خواهان صلح اند و ازامریکا و پاکستان می خواهند به پاس  خون هزاران شهید گم 

نام این ملت صادقانه در پروسه صلح همکاری نمایند . 
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حامده صدیقی

صلح در افغانستان همکاری 
صادقانه می طلبد

برای جلوگیری از خشونت علیه زنان
 به تالش بیشتر نیاز است
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په هېواد کې د رواني ناوړه جګړي دپاي ته رسیدو او دسولي د رامنځ ته کیدو په 
هکله ډیر خبرونه اورپوټونه یوپه پل پسي را خپریږي خو التردي دمه هغه خبرنه 
دي راخپور شوي کوم چې دهېوادوالو د ډاډاو باوروړ وګرځي ځکه چې هېوادوال 
په تمه و چې مخالفو وسله والو طالبانو د امریکا سره د امریکایي پوځیانو په وتلو 
هوکړي ته رسیدلي نور به په افغانستان کې دجګړي د اوږدیدو المل نه وي پاتي 
ځکه دبهرنیو ځواکونو د اشغال پلمه له منځه والړه شي نو باید جګړه پاي ومومي 
او دمخالفو وسله والو طالبانو د ادغام په هکله خبري وشي ترڅو دبهرنیو پوځیانو 
په وتلو سره جګړه پای ته ورسیږی ځکه چی افغان وژنه دڅه له پاره او دچاله خوا 
پرمخ وړل کیږي ډیري هېوادونه چې اسالمي دي او که غیر اسالمي دي د امریکا 
او مخالفو وسله والو طالبانو په هوکړه یې خوښي ښکاره کړي او دسولي دخبرو 
دپیل کیدو مالتړ یې کړي. همدا اوس اروپایي اتحادیې او ترڅنګ یې دناټو غړو 
هېوادوپه دي ټینګار کړي چې ژر تر ژره دي دسولي خبري پیل او په الس ورغلي 
وخت باید له الســه ونه وځي ځکه جګړه دستونزو دحل الرنه ده او هیڅوک نه 
شــي کولي د زورله الري په نورو واکمني وکړي. نوله دي کبله دجګړي ښکیلو 
غاړونه پکارده چې په افغانســتان کې دجګړي دپاي ته رســیدوله پاره د زغم او 
دیوه اوبل دمنلو څخه کار واخستل شي ترڅو په ګډه دجګړییزو ورانیو په رغاونه 
کې نړیوال پــه زړه پوری برخه واخلي او افغانان دیوه اوږد مهاله ناورین پرځاي 
دهوســایني په لور روان شي. خو دریغه چې التردي دمه دجګړي دواړه خواوي 
په دي بریالي نه شــول چې روان تاوتریخوالي راکم اودجګړي دپایښت له پاره 
پلمي ونه لټول شي. خو لبدل کیږی چې هره ورځ دهېواد په مختلفو سیمو کې 
دجګړي له امله دهېوادوالو په کورونو کې دویر ټغر خوروي. چې نه تنها افغان 
سرتیري په کې په شهادت رسیږي بلکي دمقابل لوري دمرګ ژوبلي له کبله یي 
هم کورني دماتم سره مخ وي ډیر افغانان چي دروان جګړییز بهیر څخه ویرجن 
ښکاري څرګنده وي چي که دجګړي دښکیلو خواو ناوړه نیت بدلون ونه مومي 
نو جګړییزي ستونزي به الپسي زیاتي شي چي بیا به دنړیوالو اوسني خواخوږي 
هم له السه وتلي وي او افغانانو ته په الس ورغلي چانس به بیا په الس ورنه شي.
ډیــري هیوادونه چي زمونږ په هیواد کي روانه جګړه له نیږدي څاري په دي باور 
دي چي مخالف وســله وال طالبان به ددي وروسته فکر وکړي چي افغان وژنه 
دکومي موخي له پاره پرمخ بیایي ځکه بهرني پوځي سرتیري په ځانګړی توګه 
امریکایي ځواکونه دمهال ویش څخه مخکي خپل هیوادته ستنیږي نو که پلمه 
دبهرنیو دشتون په هکله وي خو دغه پلمه هواره شوي نور نو دجګړي ددوام له پاره 
هیڅ دلیل دمنلو نه دي باید مخالف وسله وال طالبان نور دجګړي دسختوالي او 
پراختیا دفکر پرځاي دسولي دخبرو دخڼډونو دله منیځه وړو له پاره کار وکړي نه 
د جګړي ددوام له پاره ترڅو نړیوال یوځل بیا دسولي درامنځ ته کیدو را وروسته 
خپلي انساني مرستو ته راودانګي او ویجاړ شوي هیواد بیا راجوړ کړي. باید ومنو 
چي افغان دولت دهیواد دبیا آبادي له پاره ډیري عملي هڅي پیل کړي که جګړی 
شتون نه درلودي نو ویلي شو چي الس ته راوړني به زیاتي او دپرمختګ له پاره به 
الر هواره شوي وي پاتي دي نه وي چي تیري او اوسني نړیوالي مرستي ددولت 
دواکمنانو دبي دریغه مدیریتي هڅو له مخي ترالسه شوي هغوي نړیوال وهڅول 
چي دافغانانو سره دراتپل شوي جګړي ترڅنګ داسي مرستي وکړي چي دیوي 
خوا دجګړه مارانو را وراني شوي بیا راجوړي او دبلي خوا دحکومتي ظرفیتونو په 

لوړیدوکي الس ته راوړني ترالسه شي.
همدا وجه ده چي ددولت ټول بنســټیز جوړښــت دهري ورځي په تیریدو سره 
رغاول کیږي او د تیرو څو کلونو په الس ته راوړنو کي زیاتوالي راځي. باوري یو 
چي نړیوال به دتیر په څیر دسولي دخبرو څخه سرغړونکي په دي وپوهوي چي 
افغان وژنه بس کړي او دســولي خبرو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په جګړه کي 
ښکیلی غاړي دهیواد په ملي ارزښتونو او دملي ګټو، په خوندیتوب سره راضي 

شــي او دلمسونکو دلمسول شویو خبرو پرځاي هغه الر غوره وګڼي چي افغان 
وژنه پاي ته رســوي او دهیواد ملي واکمني پرخپل ځاي پاتي شي. افغانانو تل 
غوره ګڼلي چي ستونزي وګالي خو دپردیو دلمسون څخه یی ځان ژغورلی او د 
خپلواکی الره یی تعقیب کړی ده هیله ده په جګړه کی ښکیلی غاړی دافغانانو 
ترڅنګ دنړیوالو سوله ییز غږ ته پاملرنه وشي اوسني بي ګټي جګړه چي دبهرنیانو 
دوتلو راوروســته روانه ده پاي ومومــي او دافغانانو په زخمي زړونو دملهم پټي 
کیښودل شي ترڅو دډیرو جګړییزو کلونو را وروسته افغانان دهوسایني په رامنځته 

کیدو باور من شي او دپرمختګ له پاره مټي راونغاړي.

تأثیری  یعنی  از همسایه.  ام  از خدا گله  دردم 
به سبب  اما  می رسد،  ما  به  دیگری  از سوی 
می  تصور  نخست  همسایگان،  به  نزدیکی 
اطراف  و  جوانب  زاییده  اثر  آن  که  کنیم 
یی  هوسانه  کابل  مردم  هرگاه  ماست.  خود 
نیز  همسایگان  برای  مقداری  پختند،  می 
را  شده  فرستاده  غذای  این  و  فرستادند  می 
همسایگی می نامیدند. آنان عقیده داشتند که 
غذای خوب را نباید بدون همسایگان خورد، 
درغیرآن حق همسایه رعایت نمی گردد. دیگر 
اینکه اگر بوی غذای طبخ شد ه آنها به مشام 
همسایه رسید او را ممکن به هوس همان غذا 
تهیه   مالی  توانایی  هماندم  در  او  ولی  اندازد. 
او  به  غذا  این  اگر  باشد.  نداشته  را  غذا  عین 
نرسد گناه عظیمی متوجه طبخ کننده خواهد 
نواز،  مهمان  کابل  مردم  همچنان  گردید. 
صمیمی، خوش برخورد و روشن نگر بودند. 
قناعت یکی از بارزترین خصلت کابلیان بود. 
گرچه بعضی ها چنین پندارها را عقاید خرافی 
می خوانند، اما همین عقاید ولو اگر خرافی هم 
باشند، تنظیم کننده زندگانی اجتماعی مردم بوده، 
حاوی نکات مثبتی می باشد که چیز دیگری را به 
آسانی نمی توان جاگزین آنها ساخت. مثل اینکه 

به کودکان تلقین می کردند که :
پدرت  کنی،  خط  دیوارهاراخط  اگرروی   -  

قرضدار می گردد.
- شکستن شاخه  درخت جوانمرگی دارد.

- ادرار نمودن در آب روان گردن بستگی دارد.
روی  نمودن  ادرار  یا  و  آتش  به  کردن  تف   -

خاکستر گناه عظیم دارد. 
 هیچ کدام اینها خالی از منطقی نبوده است. 
صدمه  عدم  شهر،  زیبایی  و  نظافت  حفظ 
نگهداشتن  پاک  و  شهر  و  محل  سرسبزی  به 
محیط زیست را القأ می نمود و از سوی دیگر 

حرمت گذاری به عقاید پیشینیان بود.
 زاده 

ً
 صمیمیت همسایگان شهر کابل معموال

بود؛  می  بین همدیگر  ها  روابط حسنه خانم 
همه  بودند  می  صمیمی  هم  با  ها  خانم  اگر 
اعضای دو خانواده با هم نزدیک بودند و اگر 
پیدا  اختالف  باهم  ها  خانم  نخواسته  خدا 
گردید.  ایجادمی  زیادی  مشکل  کردند،  می 
مشکل  ها  خانم  که  مواردی  از  دربسیاری 
از  المثل  ضرب  فحوای  به  شدند،  می  آفرین 
خوب  کدن  بدل  کوچه  کده  کدن  بدل  گپ 
محالت  به  گشتند  می  مجبور  مردان  است، 
نسله   چندین  دوستی  ولی  بکوچند.  دیگر 

خود راپامال این اختالف نسازند. چون پیش 
نشین  خانه  ها  اغلب خانم  نسوان  نهضت  از 
بودند، اوقات بیکاری شان را با صحبت های 
باالی َبیَره با همسایگان می گذشتاندند که طی 
گاهی می یافتند؛  آن از زیره و پودینه  همدیگر آ
و  خشو  رویه  تا  گرفته  شوهر  برخورد  طرز  از 
زندگی  ه  شیو  و  اخالقی  خصوصیات  و  ننو 
آنها تا روابط شان با دیگران. این همرازی ها 
و همدلی ها بین خانم هایی که اغلب همدرد 
آفرید  می  بسیاری  صمیمیت  بودند،  می  نیز 
دل  درد  در  را  خویش  سیمای   

ً
غالبا آنها  و 

همدیگر می دیدند و همین صمیمیت ها بود 
که روابط اجتماعی همسایگان را بیش ازحد 

مستحکم تر می ساخت. 
چنین روابط فشرده و تنگاتنگ بود که باور: از 
صد خویش یک همسایه پیش را بوجودآورد. 
از  بیشتر  همسایگان  که  هم  براستی 
یگدیگر  زندگی  از خصوصیات  خویشاوندان 
گاهی داشتند و بیشتر از آنها نیز به درد و غم  آ

یکدیگر شریک بودند. 
داستان بیبی مهرو علیه الرحمه

دختری  انگلیس،  و  افغان  دوم  جنگ  هنگام 

بسی زیبا بنام بیبی مهرو  در یکی از قریه های 
قریه  جوانان  از  یکی  میزیست.  کابل  شمال 
این  از  بود  ممتاز  رشادت  و  مقبولی  در  که 
مادر  و  پدر  کرد.  خواستگاری  قشنگ  دختر 
اطالع   عزیر  مردانگی  و  جوانی  از  دخترک 
کافی داشتند بدون هیچ تعللی به ازدواج آنان 
عروسی  مراسم  چندی  از  پس  شدند.  راضی 
برگزار شد و در آن شب عزیر هرقدر به چپ 
و راست نگریست جز اطفال کوچک و پیران 
که جوانان  پرسید  تعجب  با  ندید.  سالخورده 
نخواسته  چرا  هستند،  کجا  من  رفقای  و  قریه 
بگیرند؟  سهم  من  شادمانی  و  خوشی  در  اند 
به جوابش گفتند که همگان کمر همت بسته 
و به جنگ دشمن رفته اند. عزیر از شنیدن این 
نظرش  در  جهان  و  شد  مضطرب  عظیم  خبر 
تیره و تار شد. زود برخاست و به اشتیاق تمام 
تفنگ بردوش گرفت و رهسپار کارزار شد.  به 
بیبی مهرو پیام فرستاد که او نمی تواند چنین 
ننگی را قبول کند و باید هرچه زودتر آماده نبرد 
گردد و همینکه از رزم دشمن برگشت در پی 
پس  و  کرد  چنان  عزیر  شد.  خواهد  عروسی 
قرار  مبارز  جوانان  صف  در  سفر  مختصر  از 
گرفت. جنگ با شدت ادامه داشت. روزی در 
این میانه گلوله ای از جانب دشمن رها شد و 
سر راست به سینه عزیر اصابت کرد. سربازان 
جسد مجروح او را از معرکه بیرون کشیدند و 
بر اسپی گذاشتند تا برای تداوی به قریه برود. 
که  یافت  اطالع  رسید  قریه   به  عزیر  همینکه 
دو روز پیش عروس زیبایش رو به نقاب خاک 
این  است.  پوشیده  جهان  از  چشم  و  کشیده 
بسوخت  را  دلش  و  جان  چنان  نابهنگام  خبر 
که بیدرنگ بر مزار او شتافت و چندان در آنجا 
خونبار  اشک  غرق  را  یار  خاک  که  بگریست 
جگرسوزی  نالة  سکوت  لحظة  از  پس  کرد. 
کشید و جان شیرین به جان آفرین تسلیم کرد.
مردم قریه از دور و نزدیک گرد آمدند و مرگ 
و  گرفتند  عظیم  سوگ  را  ناکام  دلداده  دو 
آن  مزار  اکنون  کردند.  آنها  نثار  فراوان  گلهای 
دو که پهلوی هم بر فراز تپه بلندی قرار دارد، 
بعد  به  روز  آن  از  و  است  دل  اهل  زیارتگاه 
این قریه را بیبی مهرو گفتند و آرامگاه پرنور و 

صفای آنان را با بیرق و توغ آراستند.
مأخذ:

1-نظم اجتماعی در فرهنگ مردم کابل داکتر 
اسدالله شعور

 2-ویکی پیدیا
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دموکراسی عنعنوی در فرهنگ قدیم کابل

ع- متين
ن- فروتن  قسمت  سوم و پایانی

دجگړې له پاره دي پلمې
 ونه لټول شي

 صمیمیت همسایگان شهر 

 زاده روابط حسنه 
ً
کابل معموال

خانم ها بین همدیگر می بود؛ اگر 

خانم ها با هم صمیمی می بودند 

همه اعضای دو خانواده با هم 

نزدیک بودند و اگر خدا نخواسته 

خانم ها باهم اختالف پیدا می 

کردند، مشکل زیادی ایجادمی 

گردید. دربسیاری از مواردی که 

خانم ها مشکل آفرین می شدند، 

به فحوای ضرب المثل از گپ 

بدل کدن کده کوچه بدل کدن 

خوب است، مردان مجبور می 

گشتند به محالت دیگر بکوچند. 

ولی دوستی چندین نسله  خود 

راپامال این اختالف نسازند.

افغانانو تل غوره ګڼلي چي ستونزي وګالي خو 

دپردیو دلمسون څخه یی ځان ژغورلی او د خپلواکی 

الره یی تعقیب کړی ده هیله ده په جګړه کی ښکیلی 

غاړی دافغانانو ترڅنګ دنړیوالو سوله ییز غږ ته 

پاملرنه وشي اوسني بي ګټي جګړه چي دبهرنیانو 

دوتلو راوروسته روانه ده پاي ومومي.



و بنیاد فکری انســان را باید شکل دهند، با وجود 
آن هم اگر فرض بر دشــواری این مفاهیم باشــد، 
با شیوه های خالق آموزش می توان مفاهیم دشوار 
را به ســادگی تدریــس کرد، چنانی که در بیشــتر 

کشورهای توسعه یافته انجام می شود.
و نکته  دوم بحث: نصاب تعلیمی معارف از درون 
تناقض پرور اســت. این گزاره را می توان بر مبنای 
تلقین بنیــادی نصاب معــارف - و پیش زمینه ای 
که در قســمت آغازین بحث طرح گردید، شــرح 
داد؛ چنانچــه کــه توضیح گردیــد از الزمه های 
ثبات اجتماعی اســت تا مبنــای فکری و حقوقی 
که بیشــتر از طریق قوانین اساسی تجلی می یابد 
با ارزش هــای جدید و نهادهای موجود اجتماعی 
افغانستان  نظام سیاســی  باشــد.  داشته  سنخیت 

جمهوری اسالمی است.
 نظام هــای جمهوری همــواره دارای شــیوه ها و 
کارشــیوه های دموکراتیک اند که حقوق و وجایب 

اتبــاع، آزادی های بنیادین شــهروندان و تقســیم 
قدرت مبنای اصلی ســاختار این گونه نظام ها را 
شــکل می دهند، نهاد آموزش وپــرورش نیز الزم 
اســت تا در همســویی با نظام سیاسی-حقوقی، 
که همزمــان مبنای فکــری نظام را نیــز در خود 
دارد، شــکل گیرد. به عبارت دیگر الزم اســت تا 
نهــاد، نظام و نصاب معارف افغانســتان صورت 
دموکراتیک و بــر مبنای آموزه ها و مفاهیم عقالنی 
و اختیارمحوری سوژه  شناسا – دانش آموز – استوار 
باشــد، این به معنای آن اســت که ما با نوعی از 
تناقض سیاســی-اجتماعی مقابل هستیم. در یک 
تناقض ساختار سیاسی-حقوقی کشور  این  سوی 
قرار دارد و در ســوی دیگر آن نهاد آموزه های غیر 

معیاری آموزش وپرورش.
نظام سیاســی- حقوقی افغانستان، جدا از اعمال 
سیاسی که نشــان دهنده موقف سیاستمدار است 
تا ســاختار نظام، ارزش های مدنی و دموکراتیک 

را مبنــا قــرار داده و بنــا بر ســاختار خاص خود 
موضوعــات چــون ناسیونالیســم و تقابــل بــا 
ارزش های نویــن را در معارف نقض می کند، در 
حالی که این طرف، نصاب معــارف، نیز با پیش 
کشیدن آن آموزه ها نظام حقوقی-سیاسی را نقض 
می کند، دانش آموز زمانی که پس از دوازده ســال، 
از مکتب فارغ می گردد، در ســاحت امور حقوقی 
و سیاســی خــالف آن چــه آموزش دیــده مقابل 
می شــود، که بنا بر تلقین شــدیدی که در جریان 
آموزش به او اعمال گردیده، آن را خالف اعتقاد و 
باور خود می یابد. همزمان نظام حقوقی – سیاسی 
نیز با فــارغ مکتبی مقابل می شــود که آموزه های 
ضد یک نظام مدنی و دموکراتیک را در ذهن دارد 
و آن را به صــورت مداوم اعمال و تمرین می کند، 
معارف افغانســتان در بلندمدت برابرنهاد منفی و 
ویرانگر خود را تربیت می کنــد که می تواند مانع 
شــکل گیری ثبات سیاســی و اجتماعی گردد. در 
مطالعات جامعه شناســی نهــاد آموزش وپرورش 
به عنوان پردازشــگری مد نظر است که داده های 

ابتدایی آن دانش آمــوزان، و خروجی یا داده های 
پس ازپــردازش آن فارغان مکتب هــا اند،  که این 
فارغــان در مرحله  دیگر داده های ابتدایی و اصلی 
نظام سیاســی و اجتماعی را شکل می دهند. اگر 
این داده ها دارای ثبات فکری و ارزش های مدنی و 
دموکراتیک باشند، جامعه را بر مبنای آن ارزش ها 
ثبات می بخشند و اگر دارای صورتک های خشک 
تلقین شده باشند، جامعه را عاری از تفکر خالق،  
اســتدالل و عقالنیــت ســاخته و در نهایــت به 

بی ثباتی و شکنندگی اجتماعی می انجامد.
در نتیجه الزم اســت تا نصــاب تعلیمی معارف 
مــورد بازخوانــی، بازاندیشــی و بازســازی قرار 
گیــرد و بر بنیاد مفاهیم کلیدی هستی شناســانه و 
معرفت شناسانه فلســفی همچون استدالل،  تفکر 
و عقالنیــت باز طرح گــردد. موازی بــا این امر 
تلقین بنیــادی و تناقض پروری از آن حذف گردد، 
تا در آینده، برآیند کار آموزشــی و پرورشــی نهاد 
معــارف یک جامعه متفکر، پویا، متکثر و در عین 

حال با ثبات باشد.
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قانون  سوم  چهل  ازفقره}2{ماده  تاسی  به  بدینوسیله 
میشود،ریاست  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات 
تدارکات قرارداد پروژه: تهیه مواد واجرای احجام پروسه 
قطر)14( به  عمیق  چاه  حلقه   3 حفر  امورات  کاری 
بشمول  روتوری  دستگاه  توسط  )120(متر  انچ،عمق 
برای  آن  برق   وشبکه  خارجی  سیستم  آبرسانی  شبکه 
سبز  ساحه  آبیاری  جهت  ملی  دفاع  وزارت  قرارگاه 

وپرنمودن حوض های آب.
 تحت شماره داوطلبی نمبر

را به شرکت ساختمانی وسرکسازی هارون امید دارنده 
ساختمانی  شرکت  آدرس   :)D-27425(نمبر جواز 
وسرکسازی هارون امید: جاده میوند مسلم پالزا منزل 
دوم،مرکز کابل ،کابل ، را به اساس حکم نمبر}2678{
به  ملی  دفاع  وزارت  محتـرم  مقام  مورخ1399/9/5 
قیمت مجموعی مبلغ)3713762( سه میلیون وهفت 
افغانی  دو  و  شصت  صدو  وهفت  هزار  سیزده  صدو 
هرگونه  که  وحکمی  حقیقی  اشخاص  نماید.  اعطاء 
اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش 
تقویمی  روز  هفت  الی  اعالن  این  نشر  ازتاریخ  را 
امور  تدارکات  آمریت  به  ان  بادالیل  توام  طورکتبی 
مقیم  بغراء  خواجه  واقع  تدارکات  ریاست  ساختمانی 
گارد سابقه: بالک جدید منزل }2{ اتاق نمبر}202{ 
قانون   }50{ ماده  احکام  وفق  شهرکابل  پانزده  ناحیه 

تدارکات ارائه نماید.
تکمیل  والی  نبوده  قرارداد  عقد  معنی  به  اطالعیه  این 
قرارداد   ، بعدی  قانونی  الذکر وطی مراحل  فوق  میعاد 

منعقد نخواهد شد.۵۷۲۰
 ***

قانون  سوم  چهل  ماده  دوم  ازفقره  تاسی  به  بدینوسیله 
تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد 
یک مورد خدمات تعلیم وتربیه ستالیت .شبکه پیشرفته 

، کمپیوتر، کیبل وشلتردرچهارالت 
مخابره  ریاست  ضرورت   1399 مالی  سال  برای 

ستردرستیز  )ازروش داوطلبی باز(  دارای کودنمبر 

قرارامریه نمبر )2646( مورخ 1399/9/4مقام محترم 
وزارت دفاع ملی با شرکت خدمات تخنیکی کابل تندر 
سنگی  کوته   : آدرس   )D-36029(جوازنمبر دارای  
ده نو دهبوری ناحیه 3 مرکز کابل به قیمت مجموعی  
مبلغ  دوم  الت  افغانی  مبلغ)6228000(  اول   الت 
)4735000( افغانی الت چهارم مبلغ )4770000( 

افغانی 
معلوماتی  تکنالوژی  خدمات  شرکت  سوم  ودرالت 
پل   : آدرس   )D-43543( جوازنمبر  دارای  امریکن 
به  کابل  مرکزی  سوم  ناحیه  دواخانه  گوالی  سوخته 
افغانی   قیمت مجموعی الت سوم مبلغ )1191000( 

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

نخواهد شد .۵۷۱۷
 ***

قانون  سوم  چهل  ازفقره}2{ماده  تاسی  به  بدینوسیله 
میشود،ریاست  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات 

تدارکات قرارداد پروژه: امورات ترمیماتی و ساختمانی 
تعمیر وزینه جدید)ساختمانی ،شبکه آبرسانی وشبکه 
برق(تعمیر 3منزله،تعمیر اداری، سایبان پیشروی پارک 
سبز وگلخانه، رنگمالی 2باب گارتاور دومنزله،سایبان 
نمبر1پارک وسایط نزدیک قراول،تخریب دوباب اطاق 
بدون سقف ورنگمالی محل ذخیره تیل،دروازه دخولی 
سایبان،  نزدیک  احاطوی  دیوار  تخریب  سایبان،  زیر 
رنگمالی  کتاره  نصب  کاری  سنگ  کاری  خشت 

دیوارهای ریاست محترم روابط خارجه میباشد.
 تحت شماره داوطلبی نمبر

جواز  دارنده  ایگل  دیزرت  گولدن  شرکت  به  را 
گولدن  ساختمانی  شرکت  آدرس  نمبر)1-11781(: 
دیزرت ایگل: اطاق 8 منزل 5 مسلم بزنس سنتر،شهر 
نو،مرکز کابل ،کابل:، را به اساس حکم نمبر}2672{

به  ملی  دفاع  وزارت  محتـرم  مقام  مورخ1399/9/4 
پانزده   مبلغ)15552464.20(  مجموعی  قیمت 
میلیون وپنج صدو پنجاه ودو هزار وچهار صدو شصت 
نماید. اشخاص  اعطاء  افغانی  بیست  اعشاریه  وچهار 
داشته  درزمینه  اعتراض  هرگونه  که  وحکمی  حقیقی 
این  نشر  ازتاریخ  را  خویش  اعتراض  میتوانند  باشند 
اعالن الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادالیل ان 
تدارکات  ریاست  ساختمانی  امور  تدارکات  آمریت  به 
واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بالک جدید منزل 
وفق  شهرکابل  پانزده  ناحیه  نمبر}202{  اتاق   }2{

احکام ماده }50{ قانون تدارکات ارائه نماید.
تکمیل  والی  نبوده  قرارداد  عقد  معنی  به  اطالعیه  این 
قرارداد   ، بعدی  قانونی  الذکر وطی مراحل  فوق  میعاد 

منعقد نخواهد شد.۵۷۱۹
 ***

قانون   )43( ماده   )2( فقره  از  تاسی  به  وسیله  بدین 
دفاع  وزارت  میشود  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات 
ملی درنظر دارد قرارداد تهیه و تدارک ) 2 (قلم چوب 
قطعات  ضرورت   وارچه(  )بلوط  خانه  آشپز  سوخت 
هــای   اردو  قول  ملی  اردوی  ساحوی   وجزوتامهای 
)، 203 تندر ، 207 ظفر  و217  پامیر) ازبابت سال 

1399بداخل3الت.دارای نمبر تشخیصیه

با شرکت تجارتی ولوژستیکی نوروزپسران دارای جواز 
نمبر0101-7139(( آدرس مندوی باغ قاضی مارکیت 

شاروالی کابل افغانستان. 
قیمت  به  اردوی203تندر  قول  سوم  الت  در    -1

مجموعی مبلغ )17839809.97( افغانی 
قیمت  به  217پامیر  اردوی  قول  هشتم   الت  در   -2

مجموعی مبلغ)3688273(افغانی .
الت پنجم قول اردوی 207ظفر با شرکت لوژستیکی 
 )D-30262(نمبر جواز  دارای  وپسران  آغا  محمد 
آدرس چنداول باغ قاضی ناحیه 1 مرکز کابل به قیمت 
اعطای   افغانی  مبلغ)4552990.80(  مجموعی 

نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه 
داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
با  توام  کتبی  طور  تقویمی  روز  هفت  الی  اعالن  این 
واقع  ملی  دفاع  وزارت  تدارکات  ریاست  به  ان  دالیل  
خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارایه نمایند.

تکمیل  والی  نبوده  عقدقرارداد  معنی  به  اطالعیه  این 
قرارداد  بعدی  قانونی  مراحل  وطی  الذکر  فوق  میعاد 

منعقد نخواهد شد.۵۷۱۸
 ***

تیوتا  موتر  عراده  یک  دادمیر   ولد  عابد  اسامی شرکت 
انجن  کابل  ش     ۴-۴۵۵۳۲ پلیت  دار   غرفه  کروال 
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را بعد از طی مراحل قانونی خرید و فروش باالی اسامی 
بناء  رساند.  می  بفروش  الدین   ولد شرف  مصطفی   
اشخاص ادارات و موسساتیکه با عراده فوق کدام معامله 
داشته باشند الی مدت سه یوم به مدیریت ترافیک کابل 

اطالع دهند. ۵۶۸۷
 ***

فقره  هدایت  به  متکی  مرکز  بابربری  تصدی  انتقال 
)۶-۲( مصوبه شماره )۲۱( مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ کابینه 
 ۱۷۴۳ شماره  وحکم  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  ریاست  عالی  مقام   ۱۳۹۹/۷/۱۲ مورخ 
انکشاف  به ریاست محترم شرکت  افغانستان  اسالمی 

ملی صورت میگردد.
تصدی  با  اشخاصیکه  و   موسسات   ، دولتی  ادارات 
باربری مرکز معامالت تجارتی و غیره داشته باشند لطفا 
های  درخواست  اعالن  نشر  از  بعد  روز  در مدت ۱۵ 
خویش برای هیت موظف تصفیه واقع تعمیر ریاست 
تصدی باربری عقب میدان هوایی حامد کرزی حوزه 

پانزدهم امنیتی بسپارند.۵۶۸۶
 ***

نکاح خط شرعی به اسم جلیل احمد ولد میرزا جمعه 
مفقود  الدین  سیف  خواجه  بنت  هما  محترمه  و  خان 

گردیده اعتبار ندارد.۵۶۸۵
 ***

محترم محمد شریف فرزند غالم محمد دارنده تذکره 
شماره )۷۶۱۵۷(  )جلد اول قلم انداز ۱۳۸۷ صفححه 
مالک  غزنی  والیت  اصلی  مسکونه   )۴۰۶ ثبت   ۸۲
دواخانه هاشم لعلی خواهان تغیر اسم دواخانه خویش 
از هاشم لعلی به اسم شریف فرهمند گردیده است . 
ادعای  مورد  در  دولتی  دوایر  و  موسسات  و  اشخاص 
داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی مدت سه یوم به 

این آدرس مراجعه نمایند.۵۶۸۸
 ***

 ۷۰۱ جواز  دارنده  ابراهیم  فرزند  عبدالحمید  محترم 
معامالت  رهنمای  متصدی   ۱۳۹۸/۸/۱۴ مورخ 
ناحیه  امام  دوازده  شهرک  واقع  رضایی  عبدالحمید 
سیزدهم کابل فعالیت داشته جواز فعالیت شان حریق 
گردیده است بناء از اعتبار ساقط است.مراتب فوق به 

آگاهی رسانیده شد.۵۶۸۹
 ***

 ۱۳۹۹/۸/۲۴ مورخ   )۲۷۵( نمبر  مکتوب  اثر  از 
مدیریت محترم عمومی لیالم و واگذاری وزرات محترم 
مالیه ج .ا.ا ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت 
داخلی و خارجی )۲۶( قلم اجناس داغمه جات و به 
تعداد ۳ عراده وسایط استهالک شده خویش را به تاریخ 
۱۳۹۹/۹/۱۹ بطور داوطلبی به لیالم میگذارد. اشخاص 
و موسسات که خواهش دواطلبی باشند به تاریخ متذکره 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند.۵۶۹۸
آدرس: چهار راهی صدارت جنب والیت کابل ناحیه 

دوم شماره تماس )۰۲۰۲۱۰۷۵۰۸(

 ***
به تعداد )۱۴( قلم اموال و اجناس داغمه جات ریاست 
ع کشف و مبارزه با جرایم وزرات امور داخله به تاریخ 
۱۳۹۹/۹/۱۷ به معرض لیالم قرار دارد افراد و اشخاص 
تاریخ  به  باشند  داشته  آنرا  خریداری  خواهش  که 
۱۳۹۹/۹/۱۶ یک روز قبل از لیالم تضمین خویش را 
نقدا به مدیریت ع اکمال ریاست ع کشف و مبارزه با 
جرایم در تعمیر )۳۱۱( تسلیم نموده و رسید اخذ نماید 
کسی  و   ، نمیگردد  اخذ  اشتراک  تضمین  لیالم  روز  و 
شماره  به  ضرورت  صورت  در  ندارد.  را  شکایت  حق 

)۰۲۰۲۲۰۱۳۴۱( تماس نمایید.۵۷۰۱
 ***

ترجمه انگلیسی تذکره به اسم هاجره بنت روح الله خان 
مفقود گردیده اعتبار ندارد.۵۷۰۳

 ***
ترجمه  تذدکره تابعیت به اسم روح الله رحمانی ولد 

غالم نبی مفقود گردیده اعتبار ندارد.۵۷۰۵
 ***

ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم فاطمه رحمانی 
بنت روح الله مفقود گردیده اعتبار ندارد.۵۷۰۶

 ***
ترجمه  تذدکره تابعیت به اسم روح الله رحمانی ولد 

غالم نبی مفقود گردیده اعتبار ندارد.۵۷۰۵
 ***

شماره  جواز  دارنده  سلطانیان  پولی  خدمات  شرکت 
تجارتی  اسم  تغییر  خواهان  درخواستی  ذریعه   ۰۰۷
شرکت  به  سلطانیان  پولی  خدمات  شرکت  از  خویش 

خدمات پولی مجتبی از این اداره گردیده است.۵۷۰۹
 ***

محترم سید مقصود سرشناس فرزند سید محمود دارنده 
مقصود  سید  پسران  صرافی  مالک   ۷۹۱۳۵۵ تذکره 
دانده جواز شماره ۲۰۱۵۹۳ صرافی مجوز  سرشناس 
صرافی  جواز  مالکیت  میخواهد  میباشد  افغانستان  د 
ولد سید  به محترم سید مرتضی سرشناس  را  خویش 

مقصود سرشناس بدهد.۵۷۱۰
 ***

از اثر قرار قضایی نمبر )۶۶( مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ ریاست 
محترم محکمه ابتداییه حوزه دوم قرار است یک دربند 
حویلی دارای قباله شرعی نمبر )۲۸۸۷بر ۳۱۰( مورخ 
ناحیه  واقع  مربع  متر   ۲۸۰ مساحت  به   ۱۳۷۴/۴/۵
تایمنی  پنجم  اباد سرک  وزیر  پروژه  کابل  چهارم شهر 
هوتک پالزا مجلس داوطلبی گردیده که اسامی مسعود 
ولد غالم مصطفی در بدل مبلغ )۱۳۳۰۰۰( یک صدو 
داوطلبی  مجلس  برنده  امریکایی  دالر  هزار  وسه  سی 
شود  می  برگزار  مزایده  مجلس  .اکنون  است.  گردیده 
اشخاص و افرادیکه خواهان خریداری جایداد فوق را 
داشته باشند عریضه خویش را الی مدت ده یوم از تاریخ 
نشر اعالن به ریاست حقوق والیت کابل آمریت حقوق 
روز مجلس  در  نمایند  تقدیم  ناحیه چهارم  دوم  حوزه 
مزایده شرطنامه را مالحظه و تضمین از قیمت تخمینی 
فوق الذکر اخذ گردد و همچنان از طرف های دعوی 
و شخص برنده تقاضا به عمل می آید که در مجلس 
آن ملکیت  غیر  در  باشند  معینه حاضر  در روز  مزایده 
را  آنگاه حق شکایت  میرسد  فروش  به  غیاب شان  در 

ندارند.۵۷۱۴
 ***

قباله شرعی زمین واقع والیت کابل ولسوالی پغمان قریه 
پراچی به اسم حاجی عبدالوهاب ولد عبدالرحیم مفقود 

گردیده اعتبار ندارد.۵۷۳۳

افغان اعالنات

نقدی بر تلقین پروری نظام ...



 
 

هنرستان غالم محمد میمنه گی در سال 1351 هجری شمسی تأسیس 
گردیده است. دارای بخش های خطاطی، مینیاتوری، نقاشی و رسامی، 

کارتون، کورشنیل، خیاطی، هنر اطفال و دیزاین کمپیوتر می باشد.
بخش آموزش کارتون از ســال 1392 هجری شمســی به فعالیت آغاز 
کرده است که نخستین آموزگار این بخش، استاد میترا بود و اکنون توسط 

استاد پروانه غیاثی به شاگردان آموزش داده می شود.
از زمان فعالیت بخش کارتون تااکنون دراین هنرستان، در حدود دوازده 

کن دختر و پسر از این رشته فارغ گردیده اند.
استاد پروانه غیاثی که خود نیز از شاگردان موفق و ممتاز این هنرستان 
بوده است، از ســال 1368 تا 1370 هجری شمسی رسامی را دراین 
هنرســتان فرا گرفته بود. در آن زمان قانونی وجود داشت که شاگردان 
ممتاز را پس از فراغت به حیث استاد جذب می کردند. ازاینرو پروانه 
غیاثی به حیث اســتاد رسامی در هنرســتان میمنه گی جذب گردیده 

بود.
پروانه غیاثی در سال 1381 هجری شمســی در مرکز مطبوعاتی آیینه 
که با همکاری کشــور دوســت فرانسه فعالیت داشــت؛ به مدت دو 
 ســال هنر کارتون را فراگرفت که توسط استادان فرانسوی آموزش داده 

می شد.
دراین آزمــون نیز پروانه غیاثی برگزیده شــد و نظر بــه روال کار مرکز 
مطبوعاتی آیینه، به حیث کارتونیست مجله »پرواز« به کار گماشته شد.
اســتاد پروانه غیاثی افزون بر مجله پرواز، در مجله های ماللی، مریم، 
جریده پیام ملت، ســیرت و پیام مجاهد با سرانگشــتان ظریف و فکر 
بکرش کارتون های زیبایی را به تصویر کشیده است. همچنان آرم هفته 

نامه پیام ملت و پشتی کتاب طنز»شار خربزه« را کار کرده است.
توجــه کنید به کارتون زیبایی از وی که خشــونت علیــه زن را با جلوه 

هنرمندانه به تصویر کشیده است:

گفتــــم غم تو دارم
گفتـــــا زیاد یا کم؟ 
گفــــــتم زیاد خیـلی
گفتـــــا بقـدر لیـلی؟

گفتـــم فزونتر از آن
گفتــا بگو به قــرآن؟ 

گفتم چه جای شک است؟
گفت: احتـیاط شرط است
گفتم دلت ز سنگ است
گفتا نه، َمـیل جنگ است
گفتم به لب رسیده جانم
گفتـــا به من چه؟ جانم!
ـم ات کو گفتـــــم تَرحُّ
گفتا به من، پول ات کو؟
گفتـــم دلـم کباب است
گفتا مرا چه باک است؟!
گفتــــم بـه من نگاهی 
گفتــا شمـا ِکـــیاهی؟
گفتـــم اسیــر چشمت
گفتـا که اوووف ز دستت
گفتم اجازه هست سوالی
گفتا بگــو چـه خواهی؟

نظر جمهور علماء در باره جواز ازدواج 
مسلمان با زن کتابی

از  کتاب  اهل  بازنان  ازدواج  در  اصل 
نظرجمهور، جواز واباحه است، وخداوند 
متعال خوردن غذای اهل کتاب وازدواج و 
وصلت با آنان را دریک آیه از سوره مائده 
که آخرین سوره در ترتیب نزول قرآن کریم 
ومی  است  نموده  حالل  آید،  شمارمی  به 
فرماید: وطعام کسانی که اهل کتابند برای 
حالل  آنان  برای  شما  وطعام  حالل  شما 
است وبر شما حالل است ازدواج با زنان 
از  پاکدامن  وزنان  ازمسلمانان  پاکدامن 
به  از شما کتاب آسمانی  پیش  کسانی که 
آنان داده شده به شرط آنکه مهریه هایشان را 
به ایشان بدهید درحالی که خود پاکدامن 
باشیدنه زناکار ونه آنکه زنان را در پنهانی 

دوست خود بگیرید.«)مائده:5(
نظر ابن عمر وبعضی دیگر مجتهدان

 درمیان صحابه، عبدالله بن عمر- رضی 
الله عنهما- با این موضوع مخالف است، 
نمی داند.  جایز  را  کتابی  زن  با  ازدواج  و 
بخاری روایت می کند که در باره ازدواج با 
زن نصرانی و یهودی از ابن عمر سؤال شد. 
زنان  ازدواج  خداوند)ج(  گفت:  درجواب 
مشرک را برای مسلمانان حرام نموده درآیه: 
تا  ترجمه: »وبا زنان مشرک ازدواج نکنید 

ایمان بیاورند.«
نمی دانم  بزرگ تر  این  از  را  شرکی  وهیچ 
عیسی  خدایش  بگوید  کتابی  زن  یک  که 
بندگان  از  بنده ای  او  که  درحالی  است، 
ابن  قول  دانشمندان،  از  بعضی  خداست. 
تابی  که  زنی  با  ازدواج  برکراهیت  را  عمر 
ولی  آن؛  برتحریم  نه  نموده اند،  حمل 
بیشتراز  بر  ایشان  از  شده  روایت  عبارات 

کراهت داللت دارد.
ممتحنه  سوره  دهم  آیه  در  وهمچنان 
قبلی  پیوندهای  »به  می  فرماید  الله متعال 

کافران تمسک نشوید.«

یه جمهور ترجیح نظر
صحیحی  رأی  درحقیقت  جمهور  رأی 
است. زیرا آیه سوره مائده که )بنابه روایات 
آخرین آیه سوره قرآن کریم است که نازل 
دارد  داللت  واضح  بطور  است(  شده 
براینکه ازدواج با زنان کتابی صحیح است.

که  متعال  خداوند  قول  توجیه  اما، 
می فرماید:»با زنان مشرک ازدواج نکنید.«

وآیه دیگر که می فرماید:»به پیوندهای قبلی 
کافران متمسک نشوید.«

یاباید گفت که آن آیات عام هستند وبا سوره 
مائده تخصیص یافته اند، ویا گفته شودکه: 
قرآن کریم  زبان  در  »المشرکات«  کلمه 
 شامل زنان کتابی نمی شود؛ به همین 

ً
اصال

دیگری  بر  کتاب  واهل  مشرکین  خاطر 

بینه:  سوره  یکم  آیه  مانند  شده اند.  عطف 
دست  ومشرکان  کتاب  اهل  از  »کافران، 

بردار نبودند«
نتیجه گیری

امر  یک  اسالم  در  ازدواج  درنهایت 
در  ازدواج  بلکه  نیست  مدنی  مشروع 
و  است  شرعی  و  دینی  عقد  یک  اسالم 
قرآن کریم این کلمه را دومرتبه در دو جای 
قرآن کریم به نام میثاق غلیظ یعنی پیمان 
محکم توصیف کرده است که الله متعال 
این چنین میثاق ها را بر پیامبران بسته کرده 
به سوی  هدایت  و  دعوت  بخاطر  است 
وصف  دوم  مرتبه  و  را،  مردمان  الله)ج(، 
کرده آن رابه عالقه ازدواج بین زن و شوهر 
نسبت  به  کرده  استفاده  غلیظ  میثاق  و 
پیغمبرانش  بر  متعال  الله  که  پیامبران 
قوی  پیمان  و  میثاق  آنان  از  و  کرده  تعهد 
می گیرد وازدواج دراسالم مشروع دینی و 
ازدواج  ومسلمان  است.  اولیه  ازاساسات 
می کند مسیحی را بخاطر ی که آن اعتراف 
اگر  علیه السالم  عیسی  به  دارد  وایمان 
حضرت  به  باشد  نداشته  عیسی  به  ایمان 
است  کرده  کافر  را  خود  محمد)ص( 
ندارد  وایمان  نیاورد  انجیل  به  ایمان  اگر 
به  می گیرد  تعلق  چیز  عین  کریم  قرآن  به 
والسالم  الصلوات  علیه  موسی  حضرت 
به  نیاورد  ایمان  موسی  حضرت  به  واگر 
نمی آورد  ایمان  محمد)ص(  حضرت 
ما  این  از  و  است  ضروری  امر  این یک 
خارج شده نمی توانیم و این یک امر مسلم 
هیچ وقت  یهودی  مسیحی  مرد  که  است 
صلی الله  محمد  حضرت  به  اعتراف 
علیه وسلم نمی کند اگر اعتراف کند هیچ 
نکاح  پس  نمی کنند  لیکن  نیست  مشکل 
درعدم  هم  حکمت  و  ندارد  جواز  بدانان 
و مرد  والمجوسیه  نکاح زن مشرکه  جواز 
غیرمسلم به زن مسلمان عدم ایمان آوردن 

شان است.
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ازدواج مرد مسلم با زن غیر مسلم 
امداد الله پاک نهاد غياثی قسمت دوم و پایانی

کارتون؛ طنز تصویری          

گفتم غم تو دارم

اصل در ازدواج بازنان اهل 

کتاب از نظرجمهور، جواز واباحه 

است، وخداوند متعال خوردن 

غذای اهل کتاب وازدواج و وصلت 

با آنان را دریک آیه از سوره مائده که 

آخرین سوره در ترتیب نزول قرآن 

کریم به شمارمی آید، حالل نموده 

است ومی فرماید: وطعام کسانی 

که اهل کتابند برای شما حالل 

وطعام شما برای آنان حالل است 

وبر شما حالل است ازدواج با زنان 

پاکدامن ازمسلمانان وزنان پاکدامن 

از کسانی که پیش از شما کتاب 

آسمانی به آنان داده شده به شرط 

آنکه مهریه هایشان را به ایشان بدهید 

درحالی که خود پاکدامن باشیدنه 

زناکار ونه آنکه زنان را در پنهانی 

دوست خود بگیرید.«



است  کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت 
که طراح حملۀ موتر بمب گذاری شده 

به واحد کماندوهای مســتقر در قلعۀ 
»جوزه« در شــهر غزنی بــا ۷ تن از 

همراهانش در یک حملۀ هوایی کشته 
شده اند.

ایــن وزارت از طــراح حملــۀ روز  
واحد  بــه  قــوس،  نهــم  یک شــنبه، 
کماندوهــای مســتقر در غزنــی بــه 
 نــام »حمزه وزیرســتانی« یــاد کرده

 است.
حمــزه   کــه  گفتــه  دفــاع  وزارت 
مربوطات  در  گذشته  وزیرستانی شب 
ولسوالی  شــیرخیل«  »علی   روستای 
حملۀ  یــک  در  غزنــی،  »گیــروی« 

هدف مند هوایی کشته شده است.

افــزوده کــه حمــزه  ایــن وزارت 
واحــد  بــه  حملــه  وزیرســتانی  
را  غزنــی  در  مســتقر  کماندوهــای 

بود. سازمان دهی کرده 
به  بمب گذاری شــده  موتــر  حملۀ 
واحــد کماندوهای مســتقر در غزنی 
بامــداد روز ، نهم قوس انجام شــد. 
بیــش از ۳۰ نظامی  در این حملــه، 
 شــهید و ۲۴ نظامــی دیگــر زخمی

 شدند.
هنوز فرد یا گروهی مســئولیت این 

به عهده نگرفته است. را  حمله 

از  قبل  افغانستان  اســالمی  محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 
۱۹ شــفاخانۀ دولتی والیت کابل، دیدار  ظهر دیروز با رؤســای 

کرد.
یدیوکنفرانس در ارگ انجام شــد و  در این دیدار که از طریق و
سرپرســت وزارت صحت عامه نیز حضور داشت، رئیس جمهور 
غنــی از تجربه ها بخاطر مهــار موج اول کرونا، یادآوری کرد و 
یت حکومت اســت و  گفــت که مدیریت مــوج دوم کرونا، اولو
از تمام داکتــران و کارکنان صحی که در خط نخســت مبارزه با 

کرونا خدمت می کنند، تشــکر می نمایم.

رئیــس جمهور گفــت که برنامــۀ ملی صحی کشــور، به گونۀ 
اساســی به بازنگری نیاز دارد و خدمات صحی بر اســاس نتایج 
آن ارزیابی می شــود. وی افزود که در شــفاخانه ها اصالحات 
عاجــل تطبیق خواهد شــد تا خدمات صحی بیشــتر، موثر واقع 

گردد.
ســپس احمد جــواد عثمانی سرپرســت وزارت صحت عامه، 
گفــت که بخاطر اصالحــات و تغییرات عمده و اساســی، پالن 
ملی بهسازی شــفاخانه ها ترتیب شده و به زودی در مدیریت و 

خدمــات، تغییرات بنیادی خواهد آمد.
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داکتر شــخصی دیگو مارادونا با رد اتهام قتل غیرعمد اســطوره فوتبال آرجنتین 
گفت مسئولیتش فقط سالمتی او بوده است.

پــس از این که خبری مبنی بر درخواســت خانواده دیگــو مارادونا برای تحقیق 
درباره داکتر لئوپولدو لوکه، داکتر شــخصی اسطوره فوتبال آرجنتین منتشر شد، 

این داکتر در نشستی خبری به اتهام وارده واکنش نشان داد.
در حالی که گفته می شــد شــاید لوکه به قتل غیرعمد محکوم شود، او در حالی 
که اشک می ریخت در باره اتهامات توضیح داد: »من برای نجات جان مارادونا 
هر آنچه را می توانســتم انجام دادم. تمام اقدامات من در راستای بهتر شدن حال 
مارادونا بود. اگر من مسئول چیزی بوده باشم قطعا آن عشق به مارادونا و سالمتی 

او بود.«
لئوپولدو لوکه، پیش از این هم اعالم کرد که حاضر اســت داوطلبانه در دادگاه 
حضور پیدا کند تا پاسخگوی سواالت درباره درگذشت مارادونا باشد. مارادونا 

چهارشنبه هفته قبل به خاطر مشکالت قلبی در سن 60 سالگی درگذشت.

نیروهای امنیتی بالروس روز یکشــنبه ۹ قوس بیــش از ۳۰۰ تن از معترضانی را که 
خواستار برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت هستند، بازداشت کردند.

رادیو آزادی به نقل از گروه های مدافع حقوق بشــر گــزارش داد که اغلب این افراد به 
بازداشتگاهی در مینسک و سایر آنها نیز به بازداشتگاه های برست، هروندو و بارائولیانی 
منتقل شــده اند. این دومین هفته ای است که نیروهای اپوزیســیون اعتراضات را در 
شهرهای متعدد برگزار می کنند. استراتیژی آنها این است که با مرکززدایی از اعتراضات، 

کار را برای نیروهای امنیتی که در پی سرکوب معترضان هستند، سخت تر کنند.
گزارشــگر رادیو آزادی در بــالروس می گوید که نیروهای امنیتی و پولیس به ســوی 
معترضان گاز اشک آور و نارنجک صوتی پرتاب کرده اند. ارتباط انترنتی در مینسک قطع 
 تمام مناطق 

ً
شــده بود و ایستگاه های مرکزی مترو را هم بسته بودند. با این حال تقریبا

پایتخت صحنه اعتراضات بود.

جن ســاکی از سخنگویان سابق وزارت امور خارجه امریکا و رئیس اداره ارتباطات 
کاخ ســفید در دولت باراک اوباما به عنوان سخنگوی جو بایدن، رئیس جمهوری 
منتخب امریکا انتخاب شــده است. انتصاب خانم ســاکی یکشنبه همراه با دیگر 
اعضای ارشد اداره ارتباطات رســانه ای کاخ سفید به وسیله بایدن و کامال هریس، 
معاون او اعالم شــد. همه اعضای ارشــد این اداره زن هستند که در تاریخ ریاست 

جمهوری امریکا بی سابقه است.
ریاست این اداره با کیت بدینگفیلد خواهد بود که در دوران معاونت ریاست جمهوری 

بایدن از دستیاران مطبوعاتی او بوده است.
دســتیاران رســانه ای کامال هریس، معاون رئیس جمهوری منتخب و جیل بایدن، 

همسر رئیس جمهوری منتخب هم زن هستند.
کار این افراد در کاخ سفید با تحلیف بایدن در بیستم جنوری آغاز خواهد شد.

بایدن یکشنبه در بیانیه ای گفت: »مفتخرم که امروز اعضای ارشد تیم ارتباطات کاخ 
سفید را معرفی می کنم که همگی زن هستند. این افراد با قابلیت و با تجربه در زمینه 
ارتباطات دیدگاه های متنوعی را به ســر کار خواهند آورد و همگی متعهد به ساختن 

کشور بهتری هستند.«

من فقط مسئول سالمتی دیگو بودم

بازداشت بیش از ۳۰۰ تن در بالروس

انتصاب جن ساکی به سخنگویی کاخ سفید
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مهار موج دوم ویروس کرونا، اولویت حکومت است

وزارت دفاع: طراح حملۀ موتر بمب گذاری شده در غزنی کشته شد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یکشنبه 
به ریاســت اســتاد ســرور دانش معاون دوم ریاست 

جمهوری و رئیس کمیته قوانین برگزار شد.
در جلسه کمیته، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش 
و نیز طرح مقرره ثبت علفچر )مرعی( به بررسی گرفته 
شد.  براساس آجندا، ابتدا طرح مقرره کادر اداره عالی 
تفتیش توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این طرح 
برمبنای حکم ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی 
و به هدف ایجــاد کادر تفتیش براســاس معیارهای 
مربوطه، تأمین شــفافیت در اســتخدام و تنظیم امور 
ذاتی کادر تفتیش، تأمیــن مؤثریت وظایف تفتیش و 

تنظیم امتیازات کادر تفتیش طراحی شده است.
براساس گزارشی که دراین زمنیه ارائه شد، طرح فوق 
به صورت کل شامل موارد چون استخدام و شمولیت 
در کادر تفتیــش و انتقال کارکنان برحــال اداره عالی 

تفتیش به کادر تفتیش می گردد.

اعضای کمیته قوانین تنظیم و تدوین ســند تقنینی 
خــاص کادر اداره عالی تفتیش را با توجه به ضرورت 
های جــدی چون مبــارزه با فســاد اداری و نظارت 

برکارکــرد ادارات دولتــی یک امر ضروری پنداشــته 
 و بــه تفصیل نظــرات خویــش را در زمینــه مطرح

 کردند.

برگزاری جلسه کمیته قوانین کابینه
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