
صالح:
طراح دوم حمله بر پوهنتون کابل در پکتیا کشته شد

روزنامۀ ملی انیس l سه شنبه  27  عقرب l 1399  1 ربیع الثانی l  1442 17  نوامبر 2020  تأسیس: 1306 سال نودودوم l شمارۀ )194( شمارۀ مسلسل 24484

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

سمینار علمی- تحقیقیبرگزاری جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه
مدیریت آب های افغانستان و دیپلوماسی منطقه یی آب

معاون اول رئیس جمهوری افغانســتان از کشــته شدن  طراح دیگر حملۀ 
تروریستی بر پوهنتون کابل خبرداد.

به گزارش آژانس باختر، امر الله صالح، معاون رئیس جمهوری اســامی 
افغانســتان دیروز در پیامی در فیســبوکش اعام کرد،عضو دوم هستۀ طراح 
حمله بر پوهنتون کابل در درگیری با نظامیان افغان در پکتیا کشته شده است.
وی با بیان این که فرد کشــته شده »احمد« نام دارد، گفته است: عضو سوم 

هسته طراح حمله به پوهنتون کابل نیز بازداشت شده است.
صالح افزود: ایــن افراد ده روز قبل از حمله، پوهنتــون کابل را از نزدیک 

بررسی کرده بودند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است:دوسیۀ حمله تروریستی 

به پوهنتون کابل به سرعت در حال پیگیری است و ابعاد 

مرکز مطالعات منطقه  یی اکادمی علوم افغانستان سمینار علمی- تحقیقی را تحت 
عنوان مدیریت آب های افغانســتان و دیپلوماسی منطقه یی آب دیروز در تاالر عامه 

احمدعلی کهزاد برای یک روز برگزار کرد.
در این ســمینار تعداد کثیری از دانشــمندان محترم مقاالت علمــی خود در مورد 
مدیریت آب های افغانستان و دیپلوماسی منطقه یی آب و در اخیر پیشنهاداتی را در این 

خصوص ارایه نموده اند.
مشترکین سمینار پس از استماع مقاالت دانشمندان به اتفاق آرا قطعنامه ذیل را صادر کردند:
1. دولت افغانستان به عنوان کشور باال دست در حوزه های آبی باید حقابه خود را با 

توجه به نیازهای مصرف داخلی از حوزه آبی خود که جنبه بین المللی

ولسی جرگه دیروز روند رأی دهی به نامزدوزیران کابینه را آغاز کرد.
در روز نخســت ایــن روند، محمدحنیــف اتمــر نامزدوزیر وزارت 
خارجه، عبدالهادی ارغندیوال نامزدوزیر وزارت مالیه و محمدمسعود 
اندرابــی نامزدوزیر وزارت داخله برنامه های کاری شــان را به اعضای 
مجلس توضیح دادنــد. اتمر در جریان صحبت هایش گفت که هدف 
اول سیاســت خارجی افغانســتان ختم جنگ و تأمین صلح در کشور 
است. او گفت که در این راستا کار از قبل آغاز شده و منطق افغانستان 

به تمام کشورهای منطقه و دنیا توضیح داده شده است.
اتمــر همچنان از تروریزم به عنوان مهم تریــن خطر برای حیات عنوان 
کرد و افزود که بهترین راه برای حفظ حیات صلح است و تنها راه حفظ 

صلح نیز حفظ نظام جمهوری اسامی در افغانستان است.
کید کرد که نیاز اســت سایر کشورها  نامزدوزیر وزارت امور خارجه تأ
با افغانستان به گونه ی مشــترک و با درنظرداشت منافع شان برای صلح 
کار کنند. او در ادامه گفت که افغانســتان صلح را گدایی نمی کند و در 
صورتی که دنیا با افغانســتان صادقانه کار کند، تأمین صلح نیز ممکن 
خواهــد بود.اتمر از مبارزه با تروریزم، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری 
از مهاجرت های غیرقانونی و جلوگیری از نقض حقوق بشــر به عنوان 

مشترکات افغانستان با کشورهای دیگر یاد کرد.
در همین حال، عبدالهادی ارغندیــوال نامزدوزیر وزارت مالیه نیز در 
کید  جریان صحبت هایش بر مبارزه ی جدی با فســاد در این وزارت تأ
کرد و گفت که تاش می کند تا سال ۲۰۲۵ میادی عواید ملی ساالنه 
افغانســتان به ۴۰۰ میلیارد افغانی برسد و رسما خودکفایی اقتصادی 
کشــور را اعام کنند.مســعود اندرابی نامزدوزیــر وزارت داخله نیز 
برنامه هــای کاری آینده اش در این وزارت را ارایه کرد. او از اصاحات 

ساختاری و سازمانی در این وزارت سخن گفت 

جلســه کمیته عدلی و قضایی کابینه روزیکشــنبه به ریاست استاد سرور 
دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شــد.

در این جلسه چگونگی تعیین سرنوشت محکومین به اعدام، تشکیل قطعه 
خــاص وزارت امور داخله  برای تطبیق قرارهــا و فیصله های نهایی و قطعی 
محاکم، گزارش اجراآت کاری اداره لوی څارنوالی در قبال منع شــکنجه و 
جلوگیری از نقض حقوق بشــر در محات ســلب آزادی و نیز گزارش شش 
ماه اول سال جاری کمیسیون مستقل حقوق بشر از چگونگی رعایت حقوق 

بشر در زندان ها، مورد بررسی قرار گرفت.
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آغاز روند رأی دهی به کابینه  افغانستان
 سه نامزد  وزیر برنامه های کاری شان را 

ارائه کردند

یزان ســرآغاز زمســتان سرد و  پایان فصل خزان و برگ ر
یخبندان نه تنها در کابل که در کل کشور است، با توجه 
مسئولیت  خانواده ها،  اجتماعی-اقتصادی  وضعیت  به 
نهادهای حمایت از آســیب دیــدگان و نیازمندان از هر 

زمان دیگر بیشتر شده است.

پیـام مـا

صفحه 2

رئیس جمهور غنی،  حین امضای تفاهمنامه همکاری با کمپنی انرژی زیمنس :

با استفاده از تجارب کمپنی انرژی زیمنس، میزان 
ضایعات انرژی برق را کاهش خواهیم داد



و افزود که قرار اســت تا شــش ماه دیگر تمام 
الیســنس و جوازســیرها دیجیتالــی و کارت 

شود. توزیع  رانندگان  به  معتبر 
این درحالی اســت که قرار اســت در جریان 
هفته ی جاری هفــت نامزدوزیر دیگر کابینه ی 
اعتماد  رأی  به خاطر کســب  نیــز  افغانســتان 
ولســی جرگــه، برنامه هایــش را در تاالر این 

مجلس بــه نمایندگان ارائه کنند.
وزیر  نامــزد  خالد  اســدالله  سه شــنبه  امروز 
معنــوی  فضل احمــد  ملــی،  دفــاع  وزارت 
نامزدوزیــر وزارت عدلیــه و عبــاس بصیــر 
عالــی  تحصیــات  وزارت  نامزدوزیــر 

برنامه ی شــان را به مجلس ارایه می کنند.
قــرار اســت، روز چهارشــنبه نیــز نثاراحمد 

معصومه  تجارت،  وزارت  نامزدوزیر  غوریانی 
و  مخابــرات  وزارت  نامزدوزیــر  خــاوری 
ته ینــج  بشــیراحمد  معلوماتــی،  تکنالــوژی 
اجتماعــی  امــور  و  کار  وزارت  نامزدوزیــر 
وزارت  نامزدوزیــر  حلیمــی  محمدقاســم  و 
ارشــاد، حج و اوقاف برای ارائه ی برنامه های 

شوند. حاضر  مجلس  به  کاری شان 

در ایــن دیدار رئیس جمهور بر ختم جنگ که 
عامل اصلی مهاجرت و بیجا شــدن هموطنان ما 
کید ورزید و گفت کــه جنگ باید  می شــود، تأ
خاتمه پیدا کند و طالبــان از فرصت صلح که به 
وجود آمده، اســتفاده نمایند تا در کشور ما صلح 
برقرار شــود، هیــچ افغان مجبور بــه ترک وطن 

نگردد و در غربت و وضعیت اســفبار در خارج 
از کشور بســر نبرد، زیرا عزت هر افغان برای ما 
مهم می باشــد. رئیس جمهور روی ادغام مجدد 
جنگجویان طالب که شــامل پان صلح سازی 
دولت افغانستان است، نیز صحبت کرده، گفت 
که بــا برقراری صلح، دولت افغانســتان آمادگی 

ایــن را دارد که یک تعداد زیــادی از جنگجویان 
و اعضای فامیــل طالبان را در چــرخ اقتصادی 
جامعه شامل سازد.وی افزود: هدف این است که 
جنگجویان طالــب به زندگی عادی رو بیاورند و 
کاریابی و ارائه خدمات از بخش های دیگر صلح 
سازی اســت که حکومت افغانستان روی آن به 

شدت کار می کند.

جدید آن به زودی افشاء خواهد شد.
ســه روز قبل نیز معــاون اول رئیس جمهوری 
افغانســتان از گرفتــاری طراح اصلــی حمله به 

پوهنتون کابل خبرداد، این فرد محصل رشته علوم 
شرعیات بود.

براثر حمله به پوهنتون کابل که داعش مسئولیت 

آن را برعهده گرفت، 22 نفر  جان باختند و اضافه 
از سی نفر دیگر زخمی شدند، اما دولت افغانستان 
تأکیــد می کند که این حمله کار طالبان و شــبکه 

حقانی بود.

 در حضورداشــت محمــد اشــرف غنــی 
رئیس جمهوری اســامی افغانستان تفاهم نامه 
همکاری میان وزارت مالیه، اداره ملی تنظیم امور 
آب، دافغانستان برشنا شــرکت و شرکت انرژی 

زیمنس، قبل از ظهر دیروز به امضا رسید.
در مراســمی که بــه این مناســبت در قصر 
چهارچنار ارگ برگزار شــده بود و امرالله صالح 
معاون اول ریاست جمهوری نیز حضور داشت، 
ابتدا عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه 
گذاری صحبت نمود و امضای تفاهمنامه متذکره  
با کمپنی انرژی زیمنس را پاسخ مثبت صدراعظم 
آلمان به دیدگاه و خواســت رئیس جمهور غنی 

دراین خصوص، دانست.  
عطاالله نصیب افزود کــه اهداف عمدۀ این 
تفاهمنامه دسترسی افغانســتان به منابع جدید 
عایداتی منحیث بستر ژئواستراتیژیک و ترانزیت 
انرژی، بهره گیری از منابع انرژی داخلی، استفاده 
از ظرفیت های بشری افغان ها در راستای صنعتی 
سازی کشور و همچنان به کار گیری انرژی قابل 
تجدید و ایجاد سیستم عصری، سریع، پایدار و 

پر منفعت انرژی در افغانستان می باشد.
وی گفت که اکنون ۲۸ در صد مردم افغانستان 
به برق دسترسی دارند و تا سال ۲۰۳۲ به ۶۵ در 
صد خواهد رسید. عطاالله نصیب با یادآروی از 
ظرفیت افغانستان در زمینه تولید و انتقال برق و 
قدردانی از اعتماد  کمپنی انرژی زیمنس بخاطر 
این ظرفیت ها، گفــت که با کمپنی متذکره بعد 
از امضای تفاهم نامه، همــکاری های دوامدار 

خواهیم داشت.
 حبیب ځدران معین وزارت مالیه، خان 

ً
بعدا

محمــد تکل رئیس اداره ملــی تنظیم امور آب، 
محمود قادری نماینده شــرکت برشــنا، دایتمر 

سیردارفر رئیس اجرائیه و مایکل بوکر رئیس مالی 
کمپنی انرژی زیمنس، تفاهمنامه متذکره را امضا 

کردند.
سپس داکتر کریســتین بروک رئیس عمومی 
کمپنی انرژی زیمنس که از طریق ویدیو کنفرانس 
وصل بود، گفت که می خواستم از نزدیک در این 
مراسم اشتراک کنم، اما بخاطر ویروس کرونا این 
امکان میسر نشد.  بخاطر امضای این تفاهمنامه 
و  اینکه بــاالی کمپنی انــرژی زیمنس اعتماد 
کردید، تشکر می کنم. خرسندم که در این بخش 
یک گام برداشته شد و ما در آینده در زمینه انرژی 
 کار خواهیم کرد.

ً
با افغانستان از نزدیک و مشترکا

وی با اشــاره بــه ارزش انرژی در پیشــرفت 
کشــورها، گفت ما در زمینه دسترسی افغانستان 
به انرژی پایدار، مطمئن و قابل تجدید همکاری 
و تاش خواهیم کرد. افغانستان را به انرژی قابل 
تجدیــد تجهیز و آن را به مرکــز انتقال انرژی به 

منطقه مبدل خواهیم نمود.
رئیس عمومی کمپنــی انرژی زیمنس گفت 
که ما مــی خواهیم که زنجیرۀ ارزش انرژی را در 
افغانستان تحت پوشش قرار دهیم و سیستم موثر 

و پایدار دسترسی به انرژی برق را ایجاد کنیم.
رئیس جمهــور غنی در ســخنرانی خویش 
در این مراســم، گفت که زمان و فاصله نمیتواند 
ســد راه همکاری و کار مشترک ما شود و از همه 
تشکر می کنم که  زمینۀ امضای این تفاهمنامه و 
کار مشترک و همکاری را در بخش انرژی فراهم 
کردند. وی افزود کــه انرژی تنها زیربنای زیربنا 
نه، بلکه سرمایه گذاری باالی تمام پیشرفت ها و 

توسعۀ بشری، اجتماعی و مالی است.
رئیس جمهور کشــور گفت که ما افغانستاِن 
خواهیم ساخت که شــهروندان آن نه تنها برای 

خانه ها و دفاتر،  بلکــه برای تولیدات، زراعت، 
صنعت و خدمات شــان، برق مطمئن و پایدار 

داشته باشند.
رئیس جمهور با اشــاره به ضایعات برق در 
افغانستان، گفت که با استفاده از تجارب کمپنی 
انــرژی زیمنس، میزان ضایعــات انرژی برق را 
کاهش خواهیم داد . وی افزود که افغانســتان با 
داشتن موقعیت استراتیژیک و ظرفیت بلند تولید 
انرژی و انتقال آن، نیازمندی آســیای جنوبی را 

مرفوع کرده می تواند.
رئیــس جمهور غنی از نقــش کمپنی انرژی 
زیمنس در بخش انرژی ابراز خرســندی کرد و 
گفت: خوشــحالیم که کمپنی انرژی زیمنس، 
نقش تسهیل کننده را در سطح منطقه بازی کرده 
و دسترســی به برق آسیای مرکزی بیشتر تسهیل 

خواهد بخشید.
رئیس جمهور کشــور خاطرنشــان کرد که 
افغانستان ظرفیت بلند تولید انرژی و گاز طبیعی 
و منابع فراوان دارد که  ضمن انکشاف و استفاده 
موثر از آن، سیستم معیاری برق را ایجاد خواهیم 
کرد.محمد اشرف غنی از اصاحات در شرکت 
برشنا به رهبری امرالله صالح معاون اول ریاست 
جمهوری حمایت خویش را ابراز کرده، گفت که 
ما به منابع تولید انرژی آفتابی، بادی و آبی توجه 

خاص خواهیم کرد.
 رئیــس جمهــور غنی در اخیر ســخنانش، 
سرمایه گذاری در بخش انرژی را عنصر کلیدی 
خواند و با اشاره به استفاده گسترده از انرژی برق 
و ارزش آن، گفت که ما به خاطر پیشرفت  همه 
جانبه و رفاه هموطنان، میخواهیم در بخش های 
صنعت، زراعت و ســایر بخش ها، دسترســی 

دوامدار به انرژی داشته باشیم.

افغانستان کشوری اســت که بیش از چهاردهه در آتش جنگ های 
نیابتی و تحمیلی می ســوزد، آتشــی که همواره هیــزم آن از بیرون 

کشور تهیه شده است.
هرچند حکومت ها در افغانستان هر از گاهی در محافل و مجالس 
ملی و بین المللی به صراحت اعام کرده است که جنگ افغانستان 
جنــگ داخلی نه، بلکه جنگ بیرونی اســت، همچنان به شــورای 
امنیت ســازمان ملل نیز بارها پیرامون این موضوع شــکایت درج 
نموده که شــماری از کشــورها عاوه بر مداخلــه در امور داخلی 
افغانســتان از گروه های تروریســتی در این کشور، استفاده ابزاری 
می نمایند، اما این اظهارات و شــکایت هــا، هیچ گاهی اثر گذار 
نبوده و کشــورهای همســایه، منطقه وجهان به ویژه ملل متحد از 
پهلوی آن ســطحی گذشــته اند، زیرا مهم ترین اولویت سیاســت 
خارجی دولت افغانســتان این بوده تا کشــورما به محور همکاری 
های منطقوی و بین المللی بر مبنای منافع مشــترک به ویژه در امر 
مبــارزه با تروریزم مبدل گردد و نقش مســاعد و کلیدی را در تأمین 

امنیت و رفاه اقتصادی ایفا کند.
عیلرغم این سیاست جامع، به  تازگی بابر افتخار سخنگوی اردوی 
پاکســتان در یک نشست خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر 
امور خارجه این کشــور گفته اســت که برخی از حمات تخریبی 
در خاک پاکستان از سوی شماری از کارمندان سرویس اطاعاتی 
هند در خاک افغانستان، طراحی و اجرا می شود، اما پس از مطرح 
شــدن این اظهارات وزارت امور خارجه افغانستان طی اعامیه یی 
عاوه بر رد این ادعا، گفته اســت که این کشور هرگز اجازه نخواهد 
داد کــه از خاک افغانســتان برای فعالیت های مخرب علیه ســایر 

کشورها استفاده شود.
 اعام می دارد که 

ً
در این اعامیه آمده که دولت افغانستان صراحتا

به عنوان قربانی عمده تروریزم، متعهد به سیاســت مبارزه علیه همه 
انواع تروریزم بدون تفکیک در سراسر جهان می باشد.

همچنان وزارت خارجه افغانستان پیشنهاد کرده که به منظور روشن 
شدن ادعا های دولت پاکســتان، هئیت با صاحیت بین المللی از 
ســوی شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در پیوند به مبارزه علیه 
تروریزم، موظف شــود تا حمات و عامــان تروریزم را در خاک 
افغانســتان و ادعاهــای دولت پاکســتان را مورد بررســی جدی و 

مسئوالنه قرار دهد.
روی این اســاس دولت و مردم افغانستان به عنوان بزرگترین قربانی 
تروریــزم بر هماهنگ ســازی تاش هــای جهانی، بــرای مبارزه 
مشترک با تروریزم و منابع تمویل، تجهیز و پناهگاه های گروه های 
تروریســتی در منطقه، ادامه خواهد داد و در این راســتا از تعهد و 
همکاری هایی همه کشورهای همســایه، منطقه و جهان به شمول 
پاکســتان در چارچــوب همکاری هــای دو جانبه و چنــد جانبه، 

استفاده و حمایت می کند.
ایــن اظهارات در حالی مطرح می شــود کــه وزارت امور خارجه 
افغانســتان اعام کرده که قرار اســت در هفته جــاری عمران خان 
صدراعظم پاکستان از افغانســتان بنابر دعوت رئیس جمهور غنی، 
دیدار کند و انتظار می رود تا جانب پاکســتان مســایل مورد عاقه 
و قابل بحث را از طریــق میکانیزم های موجود، همکاری دوجانبه 
 به حل بنیادی آن اقدام 

ً
میان دوکشــور همسایه مطرح کند تا مشترکا

شود، زیرا ادامه جنگ و خشونت در افغانستان نه تنها به یک تهدید 
بالقوه برای افغانســتان به شــمار می رود، بلکه ادامه خشــونت در 
افغانستان به زیان کشورهای همســایه و منطقه به ویژه پاکستان نیز 

می باشد.
از اینرو دولت پاکســتان باید سعی کند تا با آوردن فشار بر طالبان، 
عاوه بر حمایت از روند مذاکرات صلح و آغاز گفتگوها، این گروه 

را نیز به آتش بس سراسری در افغانستان وادار سازد.
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رئیس جمهور غنی،  حین امضای تفاهمنامه همکاری با کمپنی انرژی زیمنس :

با استفاده از تجارب کمپنی انرژی زیمنس
دولت افغانستان به عنوان  میزان ضایعات انرژی برق را کاهش خواهیم داد

قربانی تروریزم، متعهد
 به سیاست مبارزه علیه 

تروریزم می باشد
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طراح دوم حمله ...

آغاز روند رأی  دهی ...

جنگ باید خاتمه پیدا کند و طالبان ...



ایــن روزهــا افغانســتان در عمــوم روزهای 
ســخت و پر تنش را پشــت ســر می گذارد، 
قتل های هدفمنــد زنجیره یی از دیگر الیه های 
اجتماعی، این بار صفــوف روزنامه نگاران را 
مورد هدف قرار داده است، به نظر می رسد که 
پشت صحنه سلسله های پیچیده استخباراتی، 
رســیدن به اهداف شان را با به خون کشانیدن 
جامعه اطاع رسانی کشــور میسر می دانند. 
در نظام دموکراسی، رسانه ها و روزنامه نگاران 
رکن چهارم دموکراســی پنداشــته می شــود، 
اهمیت جامعــه روزنامه نگاری در چنین نظام 
به حدی برجســته اســت که عموم مقامات و 
سیاســیون به این پدیده از زاویه حساب گیری 
و حســاب دهی می نگرند، در افغانســتان بنا 
بــه موجودیت چالش های روزمره ی، بیشــتر 
عملکردهــای  رســانه ها  و  روزنامه نــگاران 
اصحاب قدرت را به نشــر و بازبینی قرار می 
دهند؛ ورنه در جوامع توســعه یافته، این قشر 
دموکراســی مباحث تئوریــک و مبنایی را در 
جهت اصاحات نظام متناسب با واقعیت های 
کشور به مباحثه می گیرند که سیاسیون متأثر از 
آن گردیده و ناگزیر باب گفتمان در آن مورد را 

به راهبرد عملی تغییر می دهند.
اثرگزاری روزنامه نگاران در جامعه افغانستان، 
بیشــتر از منظر گزارش ها و به تصویر کشیدن 
عملکردهایی اســت که از منظر مردم مطرود 
و از منظر کارگزاران صحنه مقبول اســت، در 
چنین حالت اســت که روزنامه نگاران به غیر 
مبدل می گردند،  اجتماعی  قشر  محبوب ترین 
هرچند آزادی بیان در نظــام تحت حاکمیت 
دولت، مسیرهای موفقیت های آمیز را پیموده 
است؛ اما دوگانگی حاکمیت در قلمرو واحد 
باعث گردیده اســت که فعالیت رسانه  به یک 
چالــش مبدل گردد، در پیوند به این مســئله، 
هفته گذشته دست کم دو خبرنگار جوان مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفته و پیکر شان رنگین 
به خون شد، یما سیاوش، مجری پیشین طلوع 
نیوز که با چســپاندن ماین چســپکی به موتر 
حامل اش به شمول دو فرد دیگر قربانی گردید 
 هم الیاس داعی، گزارشگر رادیو آزادی 

ً
و اخیرا

از تازه تریــن قربانیان جامعــه روزنامه نگاری 
افغانســتان اند، داعی هم هنگام رفتن به محل 
کار در والیت هلمند همانند یما ســیاوش با 
ماین مقناطیســی که در موتر اش جاســازی 

شده بود شــهید شد، این دو حمله زنگ خطر 
را برای جامعه روزنامه نگاران کشــور به صدا 
درآورده است، ریاســت عمومی امنیت ملی 
مدتی است هشــدار داده که شمار دیگری از 
افغانستان در فهرست  خبرنگاران سرشــناس 
»هــدف« برخی گروه هایی قــرار دارند که به 
دنبــال ناامنی انــد. برخی از ایــن خبرنگاران 
هم اکنــون از خانــه کار می کنند یــا تصمیم 
گرفته اند که برای مــدت کوتاهی به خارج از 

کشور پناه ببرند.
وضعیت شــکننده افغانستان به گونه  است که 
از گذشــته های دیر تا اکنون سر نخ قابل توجه 
که قناعت دهنده اذهان عامه باشد از قتل های 
زنجیره یی گزارش نشده است، قتل طیف های 
گوناگون اجتماعی از ما امامان مساجد گرفته 
تا صفوف نمازگزاران، از دانشجویان و دانشگاه 
گرفته تا مراسم تشییع جنازه و مراکز ورزشی، 
همه و همه به صورت گروهی شهید شدند؛ اما 
ســرنخ عاملین آن به دست نیامده است روند 
کنونی به تبع از پیچیدگی اوضاع گذشته چنان 
است که هیچ کس نمی داند عامل اصلی قتل 
این دو خبرنگار و تهدید ســایر روزنامه نگاران 
از خطرناک ترین  افغانستان  کدام گروه است، 
کشورها برای روزنامه نگاران است و در دو دهه 
گذشته به گفته مرکز خبرنگاران افغان بیش از 
۱۱۰ روزنامه نگار افغان شــهید شده اند که ۱۵ 
تن آن زن بودند، موج تــازه ای از حمات به 
روزنامه نگاران فضای کار را مســموم و آزادی 
بیان را محدود کرده است، روان آزرده ی ناشی 
از قتل و کشتار به خستگی های ذهنی این قشر 
تأثیر گــذار اجتماعی افزوده و باعث می گردد 
که در خا معلومات و تهدیدات تروریســتی 
دســت و پنجه نرم کنند؛ هرچــه بی رحمی و 
قساوت جنگ بیشــتر می شود، گزارشگری از 
ایــن رخدادها و حمات هدفمند نیز بیشــتر 
می شــود و عامان آن در اذهان عمومی مردم 
بیشــتر مورد نفــرت قرار می گیرنــد، هرچند 
طالبان مســئولیت این حمــات را به عهده 
نگرفته انــد اما برخاف گذشــته و بــه دنبال 
توافق با امریکا به شــدت به دنبال چهره سازی 
و کســب حمایت مردم اند، به باور بسیاری از 
کارشناســان سیاسی، این گروه با اتخاذ چنین 
تاکتیک در صدد است تا فشار روحیه عمومی 
را برعلیــه دولت بیشــتر نمــوده و پس زمینه 

ناتوانی نیروهای دولتی را در امر تأمین امنیت 
در اذهان عموم برجسته سازد، به باور آنان، با 
این کار می توانند ضریب روز افزون نارضایتی 
را در قلب اجتماع تشــدید نموده و در نهایت 
باعــث گــردد که بســتر پذیــرش طالبان در 
جامعه هموار گردد، با این حال ســازمان عفو 
بین الملل در تازه ترین مورد از دولت خواســته 
است که تهدید علیه خبرنگاران را جدی گرفته 

و ابعاد آن را بررسی کند.
برخی گزارش هــا در پیوند به قتل خبرنگاران، 
فرضیــه عامل بــودن طالبــان را در این مورد 
برجسته می سازد، سازمان دیدبان حقوق بشر 
نیز با محکومیت حمله بــه خبرنگاران گفت 
براســاس گزارشی که به این ســازمان رسیده 
الیاس داعی تهدید شده بود که گزارش درباره 
حمات نظامی طالبان را متوقف کند، پاتریشا 
گاسمن، رئیس بخش آســیای دیدبان حقوق 
بشــر، می گوید حمله اخیر پیام روشنی است 
کــه گزارش  و خبررســانی در مــورد طالبان، 
اصحــاب رســانه های افغانســتان را با خطر 
 جنگ شــدیدی 

ً
بزرگی روبه رو می کند، اخیرا

در هلمند بین نیروهــای دولتی و افراد طالبان 
صورت گرفت که در نتیجه آن شورشیان عقب 

رانده شدند.
 رادیــو آزادی فعال ترین رســانه ای اســت که 
در ایــن منطقه خبرنــگار دارد، دید بان حقوق 
بشــر طالبان را متهم کرده اســت که بارها با 
اســتفاده از ماین مقناطیســی غیرنظامیان را 
هدف گرفته اســت که این امر جنایت جنگی 
گزارشگران  ســازمان  می شــود،  محســوب 
بدون مرز نیز می گوید که در ســال های اخیر 
ترورهــای هدفمند در میــان جامعۀ مدنی و 
یافته است، بن بست  فعاالن سیاسی گسترش 
موجــود در مذاکرات صلح و اصــرار طالبان 
بر مواضع شــان مانند ادامه مذاکرات براساس 
موافقت نامــه این گروه بــا امریکا، به جنگ و 
خون ریزی و قتل های هدفمند خبرســاز دامن 
زده و بــه نظر می رســد دامن این خشــونت 
بیــش از وقت دیگر گریبان گیــر خبرنگاران و 
روزنامه نگاران کشــور شده است، با این حال 
الزم و ضروری به نظر می رســد که نهادهای 
کشفی و اســتخباراتی کشور در پیوند به مهار 
وضعیت موجــود راهکار معیــاری و جامعه 

پسند روی دست گیرند.

څرګنــده ده چــې د افغان دولت مخالف وســله وال چــې په هره 
بڼه زموږ په هېــواد کې جګړه پرمخ بیایې افغانــان وژني او دهېواد 
کنډواله کولو له پاره هڅي کوي په پاکستان کې دپاکستان دڅارګري 
اداري له خوا ترڅارني او پوځي تجهیزاتو د سمبالښــت وروســته 
زموږ هېوادته رالیــږل کیږي چې دکلونو کلونو راهیســي یې جګړه 
توده ســاتلي او اوس هم دجګړي دپایښــت له پاره ډلي ډلي ترهګر 
روزي او دجګړي ســنګرونو ته یې رالیږي د افغان دولت مشــرانو 
ددي جګړي دزیان او وروســتیو بدمرغیو په هکله په وار وار څوڅو 
ځلي دپاکســتاني چارواکو ســره خبري کړي او دناوړه الس وهني 
څخه یې دمخنیوي غوښــتنه کړي. خو په خواشــیني سره ویلي شو 
چې دپاکســتان واکمنانو د دوه مخي او مکرجن سیاست په کاروني 
ســره د افغان دولت سوله ییز وړاندیزونو ته په سرسري نظر کتلي او 
هیڅ ډول داسي ګام یې نه دي پورته کړي چې دسیمي د امنیت او یا 
زمونږ په هېواد کې دجګړي دپاي ته رسیدو المل وګرځي. نو له دي 
کبله ویلي  شــو چې پاکستان په ســیمه کې دیوي سرطاني داني په 
توګه نه غواړي چې دســیمي هېوادونه په سوله او هوساینه کې ژوند 
وکړي او یا دګاونډیو هېوادو ســره د اړیکــو د پیوند د پراختیا له پاره 
ګام واخلي تل یې دهغــو الرو په لټون فکر کړي چې دنورو هېوادو 
امنیت څه ډول وګواښــوي او په کورنیو چارو کې څه ډول ستونزي 
ورپیدا کــړي. خو افغان دولت چې دتاریخ پــه اوږدوکې دګاونډیو 
هېوادو سره دښه ســلوک او دپیلوماتیکو اړیکو دپیاوړتیا له پاره دهر 
ډول الس وهني ســره ســره دمتقابلو ګټو دخوندیتوب وړاندوینه له 
پامه نه ده غورځولي هڅه یې کړي چې دګاونډیو ســره ښــو اړیکو 
ته پراختیا ورکړي او هرهغه ســتونزه چې په ګاونډکې دګاونډیو سره 
اړیکــي زیانمنوي دخبرو اترو له الري هواره کړي. خو پاکســتاني 
چارواکو د اړیکو دښه کیدو له پاره د ژمنو په ترسره کیدو کې پاملرنه 
نــه ده کړي او هڅه یې کــړي چې دخپلو ګټــو دخوندیتوب له پاره 
هر ډول ژمنو ته وفادار نه شــي پاتي کیداي. نوځکه په ســیمه کې 
دځینو ګاونډیو ســره یې اړیکي دتاوتریخوالي ترکچي رسیدلي او په 
سیمه کې یې دپیلوماتیک باور له السه ورکړي دي همدا اوس د ډله 
ییزو خپرندویه ســرچینو په حواله دپاکستان هغه ادعا بي بنسټه ګڼل 
شــوي ده. کومه چې دپاکستان پرخاف د افغان خاوري دکارولو په 
هکله راخپره شــوي ده. د افغانســتان حکومت دپاکستان هغه ادعا 
رد کړه، چې ګوندي د افغانســتان د خــاوري دي د دوي په خاف 
کارول شوي وي. د افغانستان دبهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان 
خاوره دهیڅ ګاونډي هېواد پرضد نه ده کارول شــوي اونه به چاته 
ددي اجــازه ورکړي چې داخاوره دنورو هېواد پرضد وکارول شــي. 
د افغانســتان دبهرنیو چارو د وزارت په یوه اعامیه کې ویل شــوي 
چــې دملګرو ملتونو د امنیت شــورا یو با صاحیتــه نړیوال پاوي 
دي وګومارل شــي. ترڅو په افغانســتان کې تر سره شوي ترهګریز 

فعالیتونه او دپاکستان د ادعاوو په اړه څیړنه وکړي. 
صفحه 6دغه وزارت وایې! افغانستان دترهګري په وړاندي
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تروریستان با قتل روزنامه نگاران 
چه می خواهند

ع- متین 

سجادی

الس وهنې او تورونه ستونزي 
نه شي هوارولی 



د افغانســتان امنیتی او دفاعی ځواکونه بې له 

شکه چې د ګران هېواد سرلوړی افغانستان او 

پتمنو خلکو څخه د هراړخیز دفاع او ســاتنی 

بشــپړ وس او توان لری اوهره شــیبه هم دیته 

چمتو دی چې خپلی ورســپارل شوی دندی 

په پوره میړانی، اتلولی او په رښــتینی مینه په 

ښــه توګه ترســره کړی، ځکه چې د هېواد له 

ننګ، نامــوس، ملی حاکمیــت او ځمکنی 

بشــپرتیا څخه دفــاع او ســاتنه د امنیتی او 

دفاعــی ځواکونه له اساســی د نــدو څخه 

شــمیرل کیږی. خو ددې ترڅنګ هفه شمیر 

بهرنی ځواکونه چــې د تروریزم او ترهګرۍ 

پروړاندې د مبارزې په هدف دناټو ســازمان 

د غړو هیوادونوپه چوکاټ کې افغانســتان ته 

راغلې ، نوله افغانســتان څخه ددوئ وتل هم 

باید با مسئولیته او په تدریجی ډول وی ترهغه 

چې په ښه توګه افغان امنیتی ځواکونه ددوئ 

تشه په مناســبو وختونو کې داسې ډکه کړی 

چې هیڅ راز امنیتې ننګونې را منځته نه شــی 

، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې په هیواد 

کې د ډله ییزو خپرندویه ســرچینو په حواله 

دافغانســتان دملی دفاع وزارت له قوله داسې 

ویل شــوی دی : »د امریکا له نوی جمهور 

رئیس جوبایډن مو، غوښتنه دا ده چې بهرنی 

ځواکونه باید له افغانســتان څخه با مسئولیته 

ووځی. د ملی دفاع وزارت لومړی مرســتیال 

د ۱۳۹۹لمریز کال دلړم پــه 18 مه نیټه یوې 

غږیزې رسنۍ ســره په یوه ځانګړې مرکه کې 

ویلــی چې له دغه هیواد څخــه د امریکایی 

ځواکونو غیر مســئوالنه وتل به افغانستان یو 

ځل بیــا د کورنیو جګړو په ډګر بدل کړی، دا 

نه یوازې د افغانســتان، بلکې د نړۍ غوښتنه 

 د ټولو هیوادونو غوښتنه 
ً
هم ده. یعنې دا تقریبا

ده، که هغه ســیمه ییز دی او کــه نړیوال، په 

خپله د امریــکا ، افغانســتان او افغانانو هم 

دا غوښــتنه ده چې بهرنی ځواکونــه باید له 

افغانستانه با مسئولیته ووځی، با مسئولیته په 

دې معنی چې بیا افغانســتان د کورنیو جګړو 

په ډګر بدل نه شــی.« د نومــوړی په خبره دا 

مهال په افغانســتان کې د امریکایی ځواکونو 

 شــمیر څلورنیــم یــا پنځو زرو ته رســیږی 

مهــال  پــر  هوکــړې  د  دوحــې  د   چــې 

اته نیم زره و. 

په دوحه کــې د امریــکا او طالبانو ترمنځ د 

فبــروری د ۲۹ مې د هوکړې پر بنســټ باید 

د ۲۰۲۱ زیږدیــز کال تر نیمایــی پورې ټول 

افغانستان ووځی، خو  له  امریکایی ځواکونه 

د امریکا پخوانی ولسمشــر ډونالډ ترمپ بیا 

ویلی وو چې تر را روان کرسمســه پورې به 

افغانســتان پریږدی.  ټول امریکایی ځواکونه 

د دفــاع وزارت مرســتیال ډاډ ورکــړی چې 

د امریکایــی ځواکونو تدریجی کمښــت د 

جګــړو په ډګرونو کومه اغیــزه نه ده کړې او 

اوس افغانستان دری نیم تر څلور لکو پورې 

امنیتی او دفاعی ځواکونه لری .

نوموړی داهم ویلی چې امریکا له افغانستان 

ســره په دې وروســتیو کې مهمې مرســتې 

کــړې او له افغان ځواکونو بــه د دوئ ماتړ 

 د ۱،۵۰۰په 
ً
دوام وکړی.ســږ کال یې تقریبــا

شــااوخوا کې هاموې او هغــه موټرې چې 

د جنــګ د ســرعت وړتیــا لری هغــه یې د 

افغانســتان حکومت ته ورکړی، په دې لنډو 

ورځو کې یې یــوازې ۴۵۰ نور هاموې دفاع 

وزارت تــه ورکړل چې په همدې شــمیر یې 

پولیســو ته ورکړی دی، له دې سربیره یې ۱۰ 

هلیکوپټرې هــم د افغانســتان حکومت ته 

ورکــړې او څلــور)اې۲۹۰( الوتکې یې هم 

ورکړې، همدا شــان، مرمۍ یونفورمونه او د 

شپې دوربینونه یې هم د افغانستان حکومت 

ته ورکړی دی.

له شــک پرته چې دافغان ځواکونو هراړخیز 

تجهیــز د دوئ مــورال او وړتیــا ال پیاوړې 

کوی، لکه څنګه چې نــن هم دافغان امنیتی 

او دفاعی ځواکونــو فعالیتونو ته نظر و اچول 

شی دا واقعیت راڅرګندیږی چې ورځ اوشپه 

د همدوئ ویښــتیا اورښــتینی هېواد پالنه ده 

چــې مونږ د شــپې په آرامه او هوســا خاطر 

په خپلــو کورنو کې ویده کیــږو او د ورځې 

له پلــوه خپلو دندوتــه ورځو، پــه تجارتی 

کاروبار مشــغول کیږو او هم زمونږ اوالدونه 

ښــوونځئ، مدرســې او پوهنتونونو ته دزده 

کړو او لوړو تحصیاتو لــه پاره ورځی نوپه 

حقیقت کې داټــول د افغان امنیتی او دفاعی 

ځواکونو درښتینی هېواد ساتنې او ولس پالنې 

دســپیڅلی روحیې پایله ده، بی له شکه چې 

افغان ولس یې هم تل منندوی دی، همداراز 

د هېواد د نافذه قوانینــو په تطبیق کې هم تل 

دوئ نه ســتړی کیدونکې هلې ځلې کړی او 

کوی یې تر هغو چــې په ټولنه کې د هر ډول 

جرم، جنایت، لوټ او تاالن مخه ونیول شی، 

د ټولو حقه حقوق رعایت او په پایله کې نظم 

او ثبات ټینګ او د هېوادوالو ژوند او هوساینه 

خوندی شــی تر هغه چې د هېــواد په ګوټ 

ګوټ کې ټــول خلک له هره پلوه د مصونیت 

احساس وکړی.

همدارازدی ټکــې ته مو هم باید پام وی چې 

د وســله والو امنیتی او دفاعــی ځمکنیو او 

هوایې ځواکونو تجهیز، سمبالښت او پیاوړی 

کول په حقیقت کې د افغانســتان د اسامی 

جمهــوری دولت لــه لومړیتوبونو څخه هم 

شــمیرل کیږی، نو باید افغان دولت په خپلی 

هراړخیزی پاملرنی ســره د نړیوالو همکارانو 

هراړخیزی همــکاری را جلب کړی او ددی 

ترڅنګ خپل امکانات هم ســل په سلو کې 

پــه کار واچــوی ترڅو ژر تــر ژره د هېواد د 

مځکنیو ځواکونو تر څنــګ هوایې ځواکونو 

هم پــه هراړخیزه توګه پرنویــو او پر مختللو 

وســلو، تجهیزاتــو او پــه ډول ډول جنګی، 

کشــفی او ترانســپورتی الوتکو سنبال کړی، 

ترهغه چې د یو مســلکې او مجهز وسله وال 

مځکنی او هوایې ځواک په شــتون سره بشپړ 

 امنیتی مصونیت، نیکمرغه ژوند او هوســاینه 

د ټولــو قدرمنو او جګړه ځپلــو هېوادوالو په 

برخه شــی او هیڅکله هــم د دوئ آرامتیا، 

خوښــی او هوســاینه د ځینو کورنیو وســله 

والــو مخالفینو یا بهرنیــو ترهګرو له خوا ونه 

ګواښول شی.

ببیســت  و هفتم عقرب  روز جهانی محصان است. نام  گذاری روزی 

یم کشــورها بیانگر ارج  گذاشتن به جایگاه واالی  بنام محصان در تقو

اجتماعی و علمی محصان در جامعه می باشــد. 

محصــان نماد فکر، خرد و فرهنگ غنی و ســمبول پیشــرفت علم و 

صنعت یک کشور است.

 ســیر صعودی گراف ترقی هرجامعــه منوط به میــزان تحصیل کرده  

هایش اســت که به هر اندازه آمــار کادرهای علمی آن باال باشــد به 

همان میزان آن جامعه به ســوی پیشرفت و ترقی گام برمی دارد. امروزه 

ملت و کشوری در میدان های سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی 

حرف اول را می زند که با ســاح علم مجهز باشد.

هدف محصان در درجه اول گسترش آموزش و پرورش به روش های 

مدرن و مســلکی آن می باشــد. وظیفه محصل آموختــن نقطه نظری 

خاص نیســت، بلکه به کاراندازی آن نیروهای تشــخیص و انتقاد در 

زمینه  های گوناگون اجتماعی است که در موضوعات مختلف داوری 

کنند. در گام اول درس خواندن زمانی برای یک محصل موثر اســت، 

جایگاه حقیقی دانش را مطالعه کند و به ثمررســاندن هدف های مورد 

عاقــه اش درک و فهم خود را بــکار ببرد؛ هدفی کــه از نقطه اول تا 

باشد. آخرش سودمند 

محصان ارزش آموزش و پــرورش را در برانگیختن روابط اجتماعی 

می داننــد، یاد گیرندگان علم باید به آثــار اجتماعی اعمال خود توجه 

داشــته و ارزش علــم را از جنبه  های عملی و نظــری در نظام کنونی 

کشــور خود در نظر بگیرد. محصل یک نسلی باشد که در تغییر روابط 

اجتماعی و فکری در زمان حال آینده ســبب شود.

پیشــگامان سیســتم درســی جدید، نظام هــا و روش هــای تربیتی یا 

 از ایــن لحاظ که 
ً
متــداول را مــورد انتقاد قرار می دهنــد. مخصوصا

دیگــر تربیت فکری محض کافی نیســت، بلکه محصان باید افرادی 

اندیشــمند، کارآمــد، مســئولیت  پذیر، خوش ذوق با احســاس و در 

 تمام عرصه  ها حق شــناس باشــد، محصل همیشه کوشش می کند که 

به حق گردن نهد.

یکی از معضات عمده در دانشگاه  ها کهنه بودن نصاب درسی است، 

محتوای برنامه  های درســی دانشــگاه  ها باید بانیازها و خواست های 

محصان ارتباط داشــته باشــد، ساختار درســی انعطاف پذیر باشد، 

بطوری که همه لوازم مورد اســتفاده در آن ها باید با شــرایط و رشــد 

باشند. داشته  همآهنگی  محصان  کامل 

اســتاد بهتر اســت، شــاگرد محوری را در محیط عملی کند و برنامه 

درسی را ناشی از زندگی اجتماعی در پیش بگیرد، روی تفکر انتقادی 

کید داشــته باشــد. وظیفه اســتاد هم این است که تجارب  و خاق تأ

و آزمایش هــا را برگزینــد، تنظیم وهدایــت کند، آنچنان که شــرکت 

شــاگردان در فعالیــت های گوناگون، شــناخت و معرفــت آنها را به 

می رسانند. حداکثر 

 بیشــتر 
ً
وقتی خود شــاگردان درگیــر تجربه و آزمایش شــوند طبیعتا

احساس مســئولیت خواهند کرد و هم تربیت اجتماعی و روانشناختی 

باید توأم به ســاحه علــم انجام گیرنــد در هرگونه تربیــت اخاقی، 

شــغلی، اجتماعی، فکری باید رشــد و تکامل فرد را پایه قرار بدهد. 

باتوجه به ایــن نگرش ها و روش تدریس تابعــی از تفاوت های فردی 

)در یادگیری، رشــد و تکامل( خواهد بود و نمی توان
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ش، شاهین

به بهانه روز جهانی محصالن

 چگونه یک محصل
 خوب باشیم؟

د امنیتی ځواکونو هراړخیز تجهیز
 د دوئ مورال او وړتیا ال پیاوړې کوی
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صفحه 6



اســام، دینی جامع و کامل اســت که به تمام ابعاد زندگی انسان 
توجه کرده و قرآن کریم، این کتاب هدایت گر، راه و رســم زندگی 
را به انسان ها نشــان داده است. در قرآن کریم در مورد غذا آمده 
است: »ای مردم! از مواد غذایی حال و پاکیزه ای که سفره گسترده 
زمین در اختیار شما قرار داده بخورید«. برای کشف و استفاده از 
مواد غذایی گونه گون، بشــر باید در نقاط زمین به سیر و سیاحت 
بپردازد. از این رو در قرآن کریم می خوانیم: »خداوند)ج(اســت 
که زمین را برای شــما رام کرده، پس در کرانه های آن ســیر کنید 
و از آنچــه در زمین در اختیار شــما می نهــد بخورید«.احتیاج 
انســان به غذا، یکی از نیازهای ذاتی اوســت که مهم ترین عامل 
بقــا و طول عمر آدمی به شــمار مــی آید. نیاز به غذا همیشــگی 
اســت. از این رو، انسان مجبور اســت برای به دست آوردن غذا 
و برطرف ساختن گرسنگی بکوشــد. تغذیه صحیح و متعادل، نه 
 تنها پدیده رشــد را میســر می ســازد و به تندرســتی و طول عمر 
می انجامد، بلکه با تأثیر بر روی اعصاب و روان، ســبب رشــد 

فکر و نیروی روان می گردد.
 گرســنگی نــه تنها باعــث کوتاهی عمرانســان می گــردد بلکه 
خســارات جبران ناپذیری به صلح، آرامش و رفاه اقشــارمختلف 
مردم وارد می ســازد. این پدیده نیاز بــه عملیات عاجلی دارد که 
تنها تهیه غذا نبوده، بلکه ریشــه یابی علل گســترش گرســنگی، 
گهی مردم درباره عوامل گرســنگی،  پایداری و تداوم آن اســت. آ
کمبود و عدم امنیت غذایی به عنــوان اولین قدم ماندگار در میان 
مردم می باشــد. غذای ســالم و حال، هدیه ای بهشــتی است 
کــه خداوند)ج( برای بندگان خود ارزانی فرموده اســت. مؤمنان 
راســتین، آن را وسیله ای برای شــکر گزاری و عبودیت بیشتر می 
دانند. هر لقمه از آن می خورند، به یاد محرومان و گرســنگان نیز 
هســتند. در روز جهانی غذا ســمینارها و کنفرانس های مختلف 
برای رســیدگی به گرسنگان برپا می شــود؛ اما چشمان بی رمق 
گرسنگان این مرزبوم، به دســتان زراندوز و بدن های فربه برگزار 
کنندگان ایــن محافل دوخته می شــود. ناله هــای بیدادگر فقر، 
 همچنان بلند اســت و فقط شــعارهای زیباســت که به یاری آنان 
می شتابد. این درحالیست که روزانه دوبارروز وشب دررستورانت 
های بلورین شــهر بــه گونه وافر، غذای متنــوع طبخ می گرددکه 
سوم حصۀ آن توســط دعوت شدگان صرف نمی گردد. اشخاصی 
 خودازپرخوری، شــکم به زانو 

ً
ازآن بهره مند مــی گردندکه اکثرا

افگنده اند، اما گرســنگان مســتحق را به آن محافل راهی نیست. 
حتی درفاصلۀ ده متری آن برای شــان اجازه عبور داده نمی شود. روز 
جهانی غذا، روز همدردی با گرسنگانی است که از ابتدایی ترین حق 

زندگی محروم اند و در این محرومیت

داشته  ارج  گران  های  نمونه  از  یکی 
سرزمین،  این  تاریخی   – فرهنگی  های 
است  دریا  آمو  گنج  یا  جیحون  گنجینه 
که از ۱۷۰ نمونه طا و نقره، مهم ترین 
امپراطوری  دوران  از  مانده  باقی  اشیای 
هخامنشی می باشد. مهم ترین مجموعه 
موجود از هنر فلزکاری هخامنشی و نیز 
امپراطوری  این  فرهنگی  چند  نمادهای 
سکه  و  اشیا  مجموعه  می کند.  بازگو  را 
های طایی و نقره ای مشهور به گنجینه 
به  آمودریا  شمالی  ساحل  در  جیحون 

دست آمده است.
جریان  پامیر  از  که  بزرگی  رودخانه 
در  ریزد،  می  آرال  دریای  به  و  دارد 
از  را  افغانستان  خود  باالی  نواحی 
مرکزی  آسیای  در  امروزی  تاجیکستان 
جدا می کند. زمانی که پارس ها بخش 
تا  اژه  از مصر و دریای  از جهان  بزرگی 
خود  اختیار  در  را  سند  دره  و  افغانستان 
ترین  پرآب   جیحون  یا  آمودریا  داشتند. 
سیر  دوم  رود  که  بود  میانه  آسیای  رود 
پامیر  کوه های  از  آمودریا  است.  دریا 
سرچشمه گرفته و حدود ۱۱۲۶ کیلومتر 
شمالی  مرزهای  قسمت  در  آن  از 
و  ازبکستان  تاجیکستان،  با  افغانستان 

است. جاری  ترکمنستان 
بهتر  را  دریا  آمو  یا گنج  گنجینه جیحون 

سیم بشنا
هخامنشی طالیی  ظروف 

بازوبند،  و  دستبند  از  که  گنجینه  این 
پاک های طا و نقره با نقش برجسته، 
دیگر  و  اسب  چهار  با  طایی  ارائه 
شده،  تشکیل  هنرمندانه  و  زیبا  قطعات 

تا  )چهار  هخامنشی  دوران  به  متعلق 
بین  است.  میاد(  از  پیش  قرن  پنج 
نیایش  در   ۱۸۸۰ ۱۸۷۶تا  سال های 
نزدیکی  در  قباد  تخت  منطقه  در  گاهی 
آن(  باستانی  نام  )آمودریا  جیحون  رود 

پیدا شد. گنج  یندگان  توسط جو
هخامنشی طالی  جام 

به  هخامنشی  دوران  گنج  این  انتقال 
دارد.  داستانی  خود  نیز  انگلیس  موزیم 
فرمانده  یک  نوزدهم،  قرن  اواخر  در 

گروهی  برتون«  »کاپیتن  انگلیس  ارتش 
پیشاور  میان  راه  در  که  را  بازرگانان  از 
شده  اسیر  راهزنان  دست  به  کابل،  به 
گنج  ترتیب  این  به  داد.  نجات  بودند 
آمو دریا که همراه بازرگانان بود، آشکار 
شد. او بخشی از اشیاء آن گنجینه را از 
آنها خرید و به انگلیس برد، که سپس به 
گنجینه  این  شد.  منتقل  انگلیس  موزیم 
»سراگوستوس  که  شد  تر  کامل  زمانی 
تکه هایی  انگلیس  موزیم  فرانک« مدیر 
راولپندی  در  بازارهایی  از  را  ها  آن  از 
هند  از  نقاطی  در  و  امروزی  پاکستان 

انگلیس برد. به موزیم  خرید و 
ارائه طالیی گنج جیحون

موزیم  در  زر  از  شده  ساخته  یی  ارائه 
ارائه،  این  شود.  می  نگهداری  انگیس 
جا  به  آثار  از  ۱۸.۸سانتی متر،  طول  به 
در  که  است  هخامنشی  دوره  از  مانده 
فرد  دو  هر  است.  شده  پیدا  تاجیکستان 
دارند.  تن  به  را  مادها  لباس  ارائه  درون 
هر دو دارای کاه و آستین های چسبیده 
نشستنی  جایگاه  ارائه  درون  در  هستند. 
به  تری  بلند  جامه  که  شخصی  برای 
که  ارائه  جلوی  در  شده.  تهیه  دارد،  تن 
شکل ذوزنقه دارد )به صورت نا آشنایی 
بخش باالیی طوالنی تر از بخش پایینی 
به  نقش های مصری  از  است(، صورتی 
چشم می خورد. اسب ها کوچک هستند 
و در کل تنها ۹ عدد از پاهای آنها سالم 
مانده است. این ارائه شباهت زیادی به 
ارائه داریوش، که در مهرهای نگهداری 

شده در موزیم انگلیس است، دارد.
ادامه دارد

یا است که از ۱۷۰ نمونه  یخی این سرزمین، گنجینه جیحون یا گنج آمو در یکی از نمونه های گران ارج داشته های فرهنگی – تار
ین اشیای باقی مانده از دوران امپراطوری هخامنشی می باشد.  طال و نقره، مهم تر

ین مجموعه موجود از هنر فلزکاری هخامنشی و نیز نمادهای چند فرهنگی این امپراطوری را بازگو می کند. مجموعه  مهم تر
یا به دست آمده است. اشیا و سکه های طالیی و نقره ای مشهور به گنجینه جیحون در ساحل شمالی آمودر
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نگرشی بر تاریخ 
و تمدن باستانی ما

صفحه 6

در زدودن فقرازجامعه 
باید تالش کرد 

ن-فروتن

زر  از  شده  ساخته  یی  ارائه 

نگهداری  انگیس  موزیم  در 

طول  به  ارائه،  این  شود.  می 

جا  به  آثار  از  ۱۸.۸سانتی متر، 

از دوره هخامنشی است که  مانده 

است.  شده  پیدا  تاجیکستان  در 

هر دو فرد درون ارائه لباس مادها 

دارای کاه  دو  دارند. هر  تن  به  را 

در  آستین های چسبیده هستند.  و 

برای  نشستنی  جایگاه  ارائه  درون 

تن  به  تری  بلند  که جامه  شخصی 

ارائه  جلوی  در  شده.  تهیه  دارد، 

صورت  )به  دارد  ذوزنقه  شکل  که 

نا آشنایی بخش باالیی طوالنی تر 

صورتی  است(،  پایینی  بخش  از 

چشم  به  مصری  نقش های  از 

هستند  کوچک  اسب ها  می خورد. 

و در کل تنها ۹ عدد از پاهای آنها 

مانده است. سالم 

بخش نخست
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از دامان زندگی کوتاه   دستان بی توانشــان 
می شــود. باید قدر غذا، این نعمت آغازین 
خلقــت را بدانیــم و با مصرف درســت و 
با گرســنگان همدردی کنیم.  عدم اسراف، 
هنــگام دور ریختن غذا به این بیاندیشــیم 
که این غذا می تواند حداقل گرســنه ای را 
برای یک روز هم که شــده از گرســنگی و 
مرگ نجات می دهــد، از مصرف بی جای 
بپرهیزیم. گوشــه های شهرمادرباطاق  آن 
هولنــاک ویرانگــر فقــر و گرســنگی فرو 
رفته اســت. هرکنج وکنارجاده های شــهر 
پرازتکدی گرانی انباشــته شــده اســت که 
یــی نوحــۀ از حســرت یــک تکــه نان  گو

ازهرکناربــه گوش می رســد. دور نمای دل 
انگیز و زیبای شــهرو آســمان خراش های 
غول آســا، منظره ای از پیشرفت شهرنشینی 
یر می کشــد.  هموطنان مدرن ما را به تصو
امــا در پای ایــن اپارتمانهای ســر به فلک 
کشــیده، برخی ها از گرســنگی، توان فرار 
از چنــگ مرگ را ندارنــد. روز جهانی غذا 
به  های  بیداری وجــدان  برای  هوشــداری 
خواب رفته و شــکم های پوسیده و برآمده 
است که به خود آیند و صدها همنوع خودرا 
بخشــند.  نجات  فقرهولناک  این  چنگال  از 
و  انســانی  نیازهای  ترین  ابتدایــی  از  غذا، 
و نقش  اســت  زنده  تمــام موجودات  بلکه 

اشباع  اســت.  ناشدنی  انکار  آن،  اساســی 
غریزه گرســنگی، از آغازیــن روز آفرینش 
تاکنــون، همراه آدمی بــوده، طوری که می 
توان گفت پیشــرفت های شگفت انسان در 
عرصــه صنعت و زراعت، مدیون پاســخ به 
انسان  ابتدایی است.  و  همین غریزه ســاده 
باید به مــواد غذایی و خوراکــی خود نظر 
افکند و آنهــا را مورد مطالعه قــرار دهد تا 
دریابد کــدام یک برایش ســودمند و کدام 
یک زیان بخش اســت. در اسام، فعالیت 
اقتصــادی برای تأمیــن نیاز و بهــره مندی 
از خــوراک و وســایل آســایش، وظیفه ای 
دینی حتاعبادت دانســته شــده است. سوء 
 تغذیه، در کشــورما بحران جدی به شــمار 
می آید. ســوء تغذیه یا بــه عبارتی هرگونه 

انحــراف از تغذیه طبیعی کــه موجب عدم 
دسترســی بدن به مــواد اصلی و اساســی 
غذایی می شــود یکی از دالیل مهم بیماری 
های جســمانی و روانی اســت. فقر، یکی 
از عمده ترین علل ســوء تغذیه در کشــور 

است. 
مشــغولیت ذهنی هشــتاد درصــد از مردم 
به غذاست. کمبود  یابی  ما،حداقل دســت 
غذا و مــواد غذایــی مورد نیاز بــدن برای 
بسیاری از مردم به مشکلی بزرگ و اساسی 
تبدیل شــده است. این درحالیست که مردم 
درکشــورهای پیشــرفته به بــودن ویا نبودن 

 دغدغه ندارند. 
ً
اولیه زندگی اصا مواد 

چون همه مشــکات زندگی ازطریق عرضه 
خدمــات دولت برای شــان حــل گردیده 

است. آنان بامهیا بودن سهولت های زندگی 
درفکر اختراعات، اکتشافات ونوآوری های 
جدید اند. تابه دســت آوردن موفقیت روی 
اهداف خود، هم باعث ســربلندی کشــور 
خودمی گردندوهم ســبب کمایی کردن نام 

ماندگار درتاریخ زندگی می شوند. 
بعضی  ســتمگرانه  های  سیاســت  باتأسف 
از کشــورهای همســایه در برابر مردم ما از 
عوامل جنــگ،  ناامنی بیکاری،  مهاجرت،  
ازدیادفقر، گرسنگی و ســوء تغذیه مردم ما 
به شــمار می آیند. امید واریم که حکومت 
چنین  درقبال  معقول  های  بااتخاذسیاســت 
همســایه های مغرض وتاش پیگیر مبارزه 
بافقر درکشــور امیدتازه یی را برای مردم ما 

به ارمغان آورد.

 ۹۶ مربــوط  گمرکــی  انوایــس  اصــل 
لــوازم طبــی مســاعدت کشــور ایران 
مفقودگردیــده  عامــه  صحــت  وزارت 

اعتبارندارد.۵۳۶۷
 ***

ریاســت تصدی تولید مواد ســاختمانی 
وهنگر  مازاد  ملی جایــداد  دفاع  وزارت 
کان ســاحه غــرب تصــدی وتعمیــر 
دومنزله هــای کانکریتــی و کانکس ها 
و میدان هــای خالی وســایبان آن جعا 
۵۵۵۱۶ متــر مربع از طریــق داوطلبی 
به کرایه داده می شــود افراد واشــخاص 
قــرارداد  دولتــی خواهش  وموسســات 
آنرا داشــته باشــد از تاریخ نشــر اعان 

یش را به  الــی ۲۱ روز درخواســت خو
تصــدی تولیــدی واقع عقب دســتگاه 
اخذ  شرطنامه  بسپارند  هودخیل  افغانی 

نمایند.۵۳۸۳
 ***

ترجمــه انگلیســی تذکــره تابعیــت به 
مرادعلی  فرزند  حســنی  یاســین  اســم 

ندارد.۵۳۷۶ اعتبار  مفقودگردیده 
 ***

اوراق دعــوی حبیــب الله بیــات وکیل 
محمــود حقیقت ولــد میراحمــد علیه 
حاجی شــمس الدین ولــد محی الدین 
درمورد مطالبه پــول در این دیوان تحت 
رســیده گی قرار دارد بناء ریاست دیوان 

به  الف  تجارتــی  قضایای  به  رســیدگی 
اطاع اســامی شــمس الدین ولد محی 
نزدهم  کوچه چهارم سرک  باشنده  الدین 
وزیــر محمد اکبرخــان مربــوط ناحیه 
دهم شــهر کابل که تحت ادعای اسامی 
حبیب الله بیات وکیــل محمود حقیقت 
قرار دارد می رســاند که هــرگاه نامبرده 
الی مــدت ۲ ماه غرض تعقیب دوســیه 
نســبتی اش به این دیــوان حاضر نگردد 
آنگاه حق  و  اتخاذ  در غیابشــان تصمیم 

نخواهند داشت .۵۳۷۷ شکایت 

 ***
اظهارنامــه مالیاتی ربع اول ودوم ســال 
وکیل  تجارتی  اســم شــرکت  به   ۱۳۹۹

اعتبارندارد.۵۳۶۸ گردیده  مفقود 
 ***

اســامی شــرک نظــری لمتیــد یکعراده 
موتر تیوتــا کروال پلیــت ۸۸۱۸۷ – ش 
شاســی   17501404667 انجن  کابل 
از طــی  بعــد  را   ۱- ۳۲  -۸۴۲۶۵۵۵
مراحــل قانونــی خرید وفــروش باالی 
اســامی اکــرام الدین ولــد حاجت میر 

بفروش می رساند .
با  و موسســاتیکه  ادارات  اشــخاص  بنا 
عراده فوق کدام معامله داشته باشند الی 

مدت ســه یوم بمدیریــت ترافیک کابل 
دهند.۵۳۸۲ اطاع 

 ***
ترجمــه انگلیســی تذکــره تابعیــت به 
علی  مــراد  فرزند  ناهید حســنی  اســم 

ندارد.۵۳۷۴ اعتبار  مفقودگردیده 
 ***

اظهارنامــه مالیاتی ربع اول ودوم ســال 
۱۳۹۹ به اســم شــرکت تجارتی امازون 

اعتبارندارد.۵۳۶۸ گردیده  مفقود  شرق 
 ***

اظهــار نامــه مالیاتــی ســال ۱۳۹۸ به 
اسم موسســه عالی کابورا مفقودگردیده 

اعتبارندارد.۵۳۷۰

افغان اعالنات

در زدودن فقر ...

به بهانه روز جهانی ...

الس وهنی  او تورونه ...

مدیریت آب  های افغانستان ...

برگزاری جلسه کمیته عدلی ...

  روش واحــد و ثابتــی را بــرای همیشــه 

بــکار برد.وظیفــه یــک اســتاد در روش 

تدریس، عاوه برداشتن شرط مذکور باید 

همه محصان را فعال نگهــدارد، نیازها، 

رغبت هــا و توانایی هــای همه محصان 

را در نظــر بگیرد، آنــان را برتفکر انتقادی 

برانگیزانــد، احســاس مســئولیت را در 

ایشان رشد بدهند.خواست محصان در 

دانشــگاه  ها، آموزش درسی فعال و مبتنی 

برفعالیت های ناشــی از زندگی می باشد، 

بعدی از یادگیری اجتماعی باید روی روش 

“حل مســئله” تأکید شــود؛ دانشجو باید 

معلومات را وســیله تلقی کند؛ نه هدف. 

یادگیری در دانشگاه  ها باید جریانی فعال 

داشــته باشــد. به جای این که محصان، 

اطاعاتــی را منفعانه دریافت کنند، باید 

رغبت محصــل را در جســتجوی علم، 

محــور قرار بدهد. نقش معلم این اســت 

که مشــاور و راهنمای دانشجویان باشد نه 

فرمانده یا رهبری مستقیم یادگیری و توصیه 

کننــده، این تصور که آمــوزش و پرورش 

برای آماده شــدن برای زندگی اســت باید 

همکاری میان محصان را تشویق کند نه 

رقابت را دانشــجو به انبار کردن معلومات 

نیاز ندارد؛ بلکه به اندیشیدن و حل مسئله 

نیازمنداند.

 په روانه مبارزه کې په لومړي کرښه کې 
دي او افغانانو په دي برخه کې ډیري 
قرباني ورکړي دي. په اعامیه کې دا 
هم راغلي چې دپاکســتاني چارواکو 
هغه خبــري چې ګواکــې دننګرهار 
قومي مشر ملک فریدون خان مومند 
دپیښــور دکرني په پوهنتون ترهګریز 
بریدکې الس درلود بي بنسټه بللي او 
په کلکه یې رد کړي دي. د افغانستان 

وایې چې دوي  وزارت  دبهرنیو چارو 
کابل ته دعمــران خان د راتګ له پاره 
تیاري نیســي او هیله یې لرله چې په 
دوه اړخیزو همکاریــو او دعاقي او 
بحث وړ مســایلو به خبري کیږي خو 
برعکــس د افغان حکومت خاف دا 
ډول بي بنســټه ادعــاوي کیږي چې 
هیڅ حقیقت نه لري. دپاکستان دپوځ 
ویانــد الوړمه ورځ په غونډه کې چې 

دپاکســتان دبهرنیو چارو وزیر شــاه 
درلود.  حضور  هم  قریشــي  محمود 
ادعا وکــړه چې د افغانســتان خاوره 
دپاکســتان په خــاف کارول کیږي. 
دهغه په وینا هند په پاکســتان کې له 
ترهګرییزو ډلــو ماتړ کوي او هندي 
اســتخبارات له هند او افغانستان سره 
په ګډه په پاکستان کې فعالیتونه ترسره 
کوي. باید ووایوچې دالومړي ځل نه 
دي چې دپاکســتان واکمنان په سیمه 
کې دحاالتو دخړپړکیدو له پاره پلمي 

لټوي نه غــواړي چې په ســیمه کې 
رامنځ  فضا  دبــاور  ترمنځ  دهېوادونو 
ته شي او شته ســتونزي چې د دواړو 
هېوادو وګړي یې دیوه اندیښمن ژوند 
ســره مخامخ کړي لــه منځه یو وړل 
شي خو اوس ددي وخت را رسیدلي 
چــې دپلمو پرځاي درښــتینتوب الر 
غوره شــي دشتو ســتونزو له پاره ګډ 
عملي کار پیل شــي ترڅــو دتورونو 
لمن  اوبل سره دهکاریو  دیوه  پرخاي 
او وګړي مو د جګړییزو  پراخه شــي 

اندیښنو پرځاي په هوساینه کې ژوند 
وکړي. افغان دولت چې  دالس وهنو 
او جګړییزو ســتونزو ســره ســره هر 
وخت په سیمه کې دسولي د رامنځ ته 
کیدو له پاره عملي ګامونه پورته کړي 
پریښــي  پرانیســتي  غیږ  خپله  بیاهم 
او متقابلو ګټو  او ګاونډیو سره دښــو 
دخوندیتوب له پاره دهر ډول هلوځلو 
څخه دریــغ نه کــوي. ترڅو چې په 
ســیمه کې امنیت رامنځ ته او آرامي 

مورا په برخه شي. 

 دارند محرز کند.
2. دولت افغانستان در روشنایی قوانین و 
مقررات بین المللی و الزمات مصرفی خود 
طرح های مدیریتی آب در دریاهای مشترک 
را از طریق کمیســیون های با صاحیت با 

کشورهای همسایه درمیان بگذارد.
3. دولــت افغانســتان بــا کشــورهای 
ازبکســتان،  تاجکســتان،  همســایه: 

ترکمنســتان و پاکســتان در باب آب های 
مشترک وارد گفتگو شده و در زمینه تعیین 
حقابه معاهــدات و قراردادهای دو جانبه 

منعقد کند.
4. دولــت افغانســتان در خصوص آب 
های مشــترک خود با کشــورهای آسیای 
مرکزی باید بازنگری معاهدات چند جانبه 
موجود در ســطح منطقــه ای را که بدون 

حضور و صاح دید افغانستان میان دولت 
های اســیای مرکزی منعقد شــده است 

درخواست نماید.
5. پیشنهاد می شود، دستگاه دیپلوماسی 
افغانستان تعیین رژیم حقوقی و میزان حقابه 
کشورهای مشترک در حوزه دریایی هریرود 

را با کشورایران در دستور کارخود قرار دهد.
6. پیشــنهاد مــی شــود، اکادمی علوم 
افغانســتان برای روشن شدن هرچه بیشتر 
جنبــه هــای گوناگون موضــوع آب های 

فرامرزی افغانســتان با همکاری نهادهای 
مرتبــط داخلــی و خارجی ســمینار بین 
المللــی آب های فرامرزی افغانســتان را 

برگزار نماید. 
7. بــا توجه به وضعیت جاری کشــور 
پیشــنهاد می شــود، افغانستان مشکات 
موجود آبی با کشــورهای همسایه را از راه 
تفاهم و مذاکــرات دوجانبه و چند جانبه 

حل نماید.
8. بــا توجه به نقش مهــم و حیاتی آب 

پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی عامه در این 
خصوص اقدامات عاجلی از سوی مراکز و 

نهادهای مربوطه صورت گیرد. 
9. پیشنهاد می شود که به منظور هماهنگی 
تنظیــم امــور آب اداره واحــد و مرکزی با 

صاحیت قانونی ایجاد گردد. 
10. به منظور جلوگیری از آلودگی و استفاده 
بی رویه از منابع زیرزمینی آب اقدامات عملی 
روی دست گرفته شود و در زمینه تهیه و تدوین 
سیاست و استراتیژی آبی عجله صورت گیرد.

براســاس اجندا، نخســت اداره لوی څارنوالی از چگونگی تعیین سرنوشــت 
محکومین به اعدام به جلسه گزارش داد. براساس گزارش این اداره، به تعداد 976 
نفــر به دلیل ارتکاب قتل، از طرف ســتره محکمه محکوم به اعدام شــده اند که 
تاهنوز حکم برآنان تطبیق نشــده است. اعضای جلســه این موضوع را از لحاظ 
احکام قانون، پالیســی های عدلی و قضایی کشور، پروسیجر طی مراحل تطبیق 
احکام نهایی ســتره محکمه و همچنین مشــکاتی که از ناحیه آنان در محابس 

کشور ممکنست به وجود بیاید، مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار دادند.
اســتاد دانش معاون رئیس جمهور رســیدگی و تعیین سرنوشت محکومین به 
کید ورزید  اعدام را هم حق قانونی محکومین و هم حق اولیایی دم عنوان کرد و تأ
کــه این موضوع باید به صورت اساســی مورد پیگیری و رســیدگی قرار گیرد. در 
همین راســتا کمیته عدلی و قضایی فیصله کرد که در این رابطه از طرف اداره امور 
ریاســت جمهوری یک طرح پیشــنهادی تهیه شــده و پس از ابراز نظر اداره لوی  

څارنوالی، ســتره محکمه و وزارت امور عدلیه، به ریاست جمهوری ارسال شود 
تا در یک جلســه اختصاصی به ریاســت رئیس جمهور  با حضور لوی څارنوال، 
قاضی القضات، وزیر عدلیه و دیگر نهاد های مرتبط، در زمینه تصمیم الزم اتخاذ 
گردد.در این جلســه همچنین وزارت امور داخله از تشــکیل قطعه خاص تطبیق 
قرارهــا و فیصله های نهایــی و قطعی محاکم در چوکات این وزارت، به جلســه 
گــزارش داد. بنا به گزارش وزارت امور داخله، یک  کمیته مســلکی  تخنیکی در 
ســطح این وزارت ایجاد شده اســت که در رابطه به طرح تشــکیل قطعه خاص 
بــرای تطبیق قرار ها و فیصله های نهایی و قطعی محاکم  در چوکات تشــکیات 
وزارت امور داخله، طرح  مورد نظر را تنظیم  کرده است که آماده منظوری ریاست 
جمهوری است.استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور، با اشاره به تراکم فیصله 
ها و قرارهای نهایی که تاهنوز تطبیق نشــده اســت گفت که هدف اساسی از طی 
مراحل این فیصله ها و قرارها دســتیابی شــهروندان کشور به عدالت است و اگر 
این قرار ها و فیصله ها در زمان خودش تطبیق نشــوند، قانون و عدالت به صورت 

جدی آسیب می بیند. وی همچنین از وزارت امور داخله و ستره محکمه خواست 
که با توجه به حق دسترسی شهروندان به معلومات، این ادارات باید وظایف شان 
را در این زمینه آن طور باید انجام دهند که شــهروندان کشــور از جریان عدالت 
و تطبیق قانون در این ادارات مطلع شــوند.  پس از ارائــه نظریات و دیدگاه های 
اعضای جلسه، سرانجام به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده شد که طرح 
پیشنهادی وزارت امور داخله برای تطبیق قرار ها و فیصله های یاد شده را با لیست 
کامل قرار ها و فیصله های صادر شــده که تاکنون تطبیق نشــده است به ریاست 
جمهوری ارســال کند که در جلسه شــورای عالی حاکمیت قانون  مورد بررسی 
قرار گرفته و در زمینه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.در این جلســه همچنین، گزارش 
اجــراآت کاری اداره لــوی څارنوالی در مورد منع شــکنجه و جلوگیری از نقض 
حقوق بشر در محات سلب آزادی توسط نماینده این اداره به جلسه ارائه شد. در 
همین رابطه کمیســیون مستقل حقوق بشــر  نیز گزارش شش ماه اول سال جاری 

خود را از چگونگی رعایت حقوق بشر در زندان ها به جلسه ارائه کرد.



 

  نظم دفتر اول در ســال 662 هجری تمام شــده و در این موقع 
بواســطه فوت زوجه حســام الدین ناتمام مانده و سپس در سال 
664 هجری دنباله آنرا گرفته و پس از آن بقیه را ســروده اســت. 
قسمت دوم اشعار او، مجموعه بسیار قطوری است شامل نزدیک 
صدهزار بیت غزلیات و رباعیات بسیار که در موارد مختلف عمر 
خود سروده و در پایان اغلب آن غزلیات نام شمس الدین تبریزی 
را برده و به مین جهت به کلیات شمس تبریزی و یا کلیات شمس 
معروف است.  گاهی در غزلیات خاموش و خموش تخلص کرده 
اســت و در میان آن همه اشــعار که با کمال سهولت می سروده 
است، غزلیات بسیار رقیق و شیوا هست که از بهترین اشعار زبان 
فارسی به شمار می آید. جال الدین بلخی پسری داشته است به 
اسم بهاءالدین احمد معروف به سلطان ولد که جانشین پدر شده 
و سلسله ارشاد وی را ادامه داده است. وی از عارفان معروف قرن 
هشــتم به شمار می رود و مطالبی را که در مشافهات از پدر خود 
شنیده است در کتابی گرد آورده و »فیه مافیه« نام نهاده است.  نیز 
منظومه ای به مان وزن و ســیاق مثنوی بدســت هست که به اسم 
دفتر هفتم مثنوی معروف شــده و به او نســبت می دهند اما از او 
نیســت.  دیگر از آثار موالنا مجموعه مکاتیب او و مجالس سبعه 
شــامل مواعظ اوست. هرمان اته، خاور شــناس مشهور آلمانی 

درباره جال الدین محمد بلخی )مولوی( چنین نوشته است:
»به ســال ششــصد و نه هجری بود که فریدالدین عطار اولین و 
آخریــن بار حریف آینده خود که می رفت در شــهرت شــاعری 
بزرگتریــن همدوش او گــردد، یعنی جال الدیــن را که آن وقت 

پسری پنجساله بود در نیشابور زیارت کرد.  
پدرش موالنا با خانــدان حکومت وقت یعنی خوارزمشــاهیان 
خویشاوندی داشــت و در دانش و واعظی شهرتی بسزا پیدا کرده 
بود.  ولی به حکــم معروفین و جلب توجه عامه که وی در نتیجه 
دعوت مردم بســوی عالمی باالتر و جهان بینی و مردم شناســی 
برتری کسب نمود. محسود سلطان عاءالدین خوارزم شاه گردید 
و مجبور شــد به همراهی پسرش که از کودکی استعداد و هوش و 
ذکاوت نشــان می داد قرار خود را در فرار جوید و هر دو از طریق 
نیشــابور که در آنجا به زیارت عطار نایل آمدند و از راه بغداد اول 
به زیارت مکه مشرف شدند و از آنجا به شهر ملطیه رفتـــند.  در 
آنجا مدت چهار سال اقامت گزیدند؛ بعد به الرنده انتقال یافتند 
و مدت هفت ســال در آن شــهر ماندند.  در آنجــا بود که جال 
الدین تحت ارشاد پدرش در دین و دانش مقاماتی را پیمود و برای 
جانشینی پدر در پند و ارشاد کسب استحقاق نمود.  در این موقع 
پدر و فرزند بموجب دعوتی که از طرف سلطان عاءالدین کیقباد 
از سلجوقیان روم از آنان بعمل آمد به شهر قونیه که مقر حکومت 
ســلطان بود عزیمت نمود و در آنجا بهاءالدین در تاریخ هجدهم 

ربیع الثانی سال ششصد و بیست و هشت هجری وفات یافت. 
ادامه دارد

نــوآوری در تولیــد صنایع مختلــف النوع 
نیاز به نیروی مبتکــر و خاق ، دارد. بدون 
داشــتن چنین نیروی امکان آن وجود ندارد 
که شــرکت های بزرگ جهانــی بتوانند بازار 
هــای جهانی را از آن خود ســازند. یکی از 
راه های که شــرکت هــای تولیــدی بزرگ 
جهان توانســتند در عرضۀ بهتر خدمات در 
بخش فن آوری دســت باالی را در ســطح 
جهان داشته باشــند، همانا، سرمایه گذاری 
آنها روی نیروی خاق و مبتکر اســت. این 
شرکت ها با ســرمایه گذاری روی نیروهای 
خاق در بخش فن آوری توانســتند سودی 
بیشتری را نصیب خود سازند و از این طریق 
بازار هــای جهانی را به آســانی در کنترول 

خود درآورند. 
مفــادی را که بعضی شــرکت هــا در بدل 
آرند؛ مرهون  تولیدات خویش بدســت می 
اســتعدادهای نایابی اســت کــه بعضی از 
مناطــق مختلف جهان برای کار اســتخدام 
مــی نمایند. بگونــۀ مثال؛ ما مــی توانیم از 
کشــور ایرلند نام ببریم که با جذب استعداد 
ها توانســت این کشــور را بــه مرکز جذب 
ســرمایه تبدیل کند: ، ایرلند احســاس کرد 
که یک فرصت در حال بوجود آمدن اســت 
که می تواند بــه مرکز تکنالوجی اروپا تبدیل 
شــود. چنانچه قبل از سال 1992 میادی، 
یعنی قبل از این که انترنیت در ســطح جهان 
بگونۀ وســیعی مورد اســتفاده قــرار گیرد ، 
ایرلند چشــم و قطب منطقه شد و به توانایی 
دست یافت که از انقاب انترنیتی در عرصۀ 
مالی  و خدمات  مراکز مخابراتی  انکشــاف 

نماید. استفاده 
 اشــتراک یهودیان در شــکل گیری تغییرات 
در این کشــور باعث مشــهور شــدن آن در 
داخل ایاالت متحدۀ امریکا گردید. شــرکت 
های تکنالوجی به هدف جذب همکاری ها 
سرســختانه در داخل این کشور کار نمودند 

تــا این که توانســتند این کشــور را به قطب 
یلت پکارد ،  اروپا تبدیل نمایند. دیــل هیلو
شــرکت تولید کنندۀ تجهیزات و شرکت اپل 
تولید کنندۀ کامپیوتر همه ســهولت ها را در 
ایرلند فراهم ساختند و شــرکت نرم افزار از 
قبیل مایکروســافت و اورکال نمایندگی های 
اروپایــی خود را در این کشــور باز نمودند. 
اســتعداد ها بعنوان موج خاقیت و حرکت 
در میان جوامــع و حکومت های محلی رها 
گردیده اند.  سیاســت ملی و ســرمایه های 
اروپایی هردو در یک ردیــف قرار گرفتند تا 
آنها در ســطح محل بتوانند نیازها را برآورده 
ســازند ، در نتیجــه بــا انعطــاف پذیری و 
نوآوری ، روی انــرژی و توانایی های مردم 
ایرلنــد دریــک چهارچوب کاری ســرمایه 
گذاری شــد تا سیاست های که قبل از وقت 

بظهور می رسند ، تطبیق شده بتوانند. 
همین گونه، در کشورهای دیگر نظیر کانادا؛ 
نســل جوان مبتکر و خــاق مهاجر بود که 
توانســتد این کشــور را در عرصــۀ اقتصاد 
یاری رســاند و در نتیجه کانادا با استفاده از 
این اســتعداد ها توانست گام های بزرگی را 
درعرصــه اقتصاد بردارد و مقــام یازدهمین 
کشــوردینا را درعرصــه اقتصــاد از آن خود 

سازد. 
در کشــورهای فقیر نیز اگر به پرورش نسل 
جوان کــه دارایی اســتعدادی نهفته ی اند، 
توجه شــود، می تــوان گفت که این نســل 
سدهای را که مانع بزرگی برای دست یابی به 
انکشــاف و توسعه اند؛خواهند برداشت و با 
طرح های ســازنده خویش خواهند توانست 
در عرصۀ اقتصاد دســت آوردهای بزرگی را 
داشته باشــند. اما، متأســفانه در کشورهای 
فقیر توجــه چندانــی به پرورش اســتعداد 
های نایاب نمی شــود و همیــن امر یکی از 
 دالیلی فرار مغز ها از این کشورها محسوب 

می گردد. 

در میــان مراکــز و نهادهــای آموزشــی و 
این کشورها کمتر می توان نهادی  تحصیلی 
را یافــت که زمینه را برای پرورش اســتعداد 
ها فراهم ســاخته تا نســل مبتکــر و خاق 
بتوانند گام هــای بزرگی را در عرصۀ اقتصاد 
بردارنــد. زیرا در این نهاد های آموزشــی و 
تحصیلی تدریس به گونۀ غیرمعیاری بوده و 
با معیارهای جهان کمتر مطابقت دارد و این 
می تواند یکی از علل مهم ناکامی نهاد های 
مذکور در پرورش اســتعداد ها دانسته شود. 
عواملی دیگری نیز مانع رشــد اســتعداد ها 
در این کشورها شــده است ازجمله ؛ تداوم 
جنگ، فســاد و ناکارایی دولــت ها ازجملۀ 
اســتعدادهای نایــاب مهاجــر مــی توانیم 
درامریکا  مهاجرافغــان  ولیــد  داکترولید  از 
یاد آورشــویم که در بخــش فزیک فضایی 
در ســاخت و ســاز انواع طیارات جنگی و 
غیرجنگی کارهای منحصــر به فرد را انجام 
داده اســت. ســایر مهاجرین از کشورهای 
دیگــر نیز بــا تکمیــل نمــودن تحصیات 
یــش در نهاد هــای معتبر بیــن المللی  خو
دست آوردهای قابل ماحظه ی را در عرصه 
اند. کشورهای غربی  های گوناگون داشــته 
بیشتر مرهون این استعداد ها اند که اکثرآنها 
از کشــورهای فقیر دنیا به آن کشورها مهاجر 

شده اند. 
امروز جهان جوانه ای تازۀ راه حل مشکل را 
بنمایش گذاشته اســت؛ بنابراین ، نیرو های 
خاق در هرساحه و منطقه ی از جهان باید 
تاش نمایند نســبت به گذشــته باهم بسیج 
گردند و بــرای آوردن تســهیات در عرصه 
کارهای سازنده  بشــر  زندگی  های مختلف 
ای را انجام دهند دیده شــود که تا چه اندازه 
دولت ها در کشــورهای فقیــر می توانند در 
بسیج نیروی خاق و مبتکر اقدامات عملی 
را انجــام دهند تــا این نیروهــا بتوانند برای 

ایجاد تغییر وتحول گام هایی رابردارند. 
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منابع خبری سوریه از درگذشــت وزیر امور خارجه این کشور خبر داده 
اند.

رسانه های ســوری در یک خبر فوری از درگذشت ولید المعلم، معاون 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور خبر داده اند.

دولت یا رسانه هایی ســوریه دلیل درگذشت وزیر خارجه 79 ساله این 
کشور را اعام نکرده اند.

المعلم ســاله طی 15 ســال گذشــته، به عنوان مقام ارشــد دســتگاه 
دیپلوماسی سوریه فعالیت کرد. وی از سال 2012 میادی سمت معاون 

نخست وزیر را نیز بر عهده داشت.
ولید المعلم از ســال 2006 تصدی وزارت امور خارجه سوریه بر عهده 
 ده سال نیز سفیر سوریه 

ً
گرفت. او از سال 1990 تا 1999 به مدت تقریبا

در امریکا بود.

آنامیکا یک دختر سیزده ساله هندی است که بعد از تعطیلی مکتب های هند به خاطر 
کرونا خودش یک صنف درس به راه انداخته است. 

یک سوم دانش آموزان جهان در قرنطینه به آموزش از راه دور دسترسی نداشته اند و در 
نقاط روستایی هند تنها ۴ درصد خانوارها به انترنت دسترسی دارند. برآورده شده که 
۲۴ میلیون دانش آموز در جهان امسال ترک تحصیل خواهند کرد و آنامیکا امیدوار 

است که با این ابتکار، تحصیل دانش آموزان محله اش ادامه پیدا کند.

یک ســازمان حقوق بشــری گزارش کرده که بیش از هزار تن در جریان 
اعتراض های جدید به نتایج انتخابات ریاست جمهوری باروس در این 
کشور بازداشت شده اند.بعد از مرگ یکی از چهره های مخالف در هفته 
پیش، معترضان در روز یکشنبه به خیابان های مینسک، پایتخت باروس 
ریختند.این چهره معترض روز پنجشــنبه درگذشت. معترضان معتقدند 
که او به دلیل کتک خوردن جان داده اســت. دولت اما این اتهام ها را رد 
می کند.الکساندر لوکاشنکو، که خود را پیروز انتخابات ماه اگست معرفی 
کرد، خشم معترضان را برانگیخت. آنها می گویند که در انتخابات تقلب 
شده اســت. معترضان هر یکشــنبه برای اعتراض به خیابان ها می روند.

در این یکشــنبه، معترضان در محلی که رومان بوندارنکو بازداشت شده 
بود، گل گذاشتند.شاهدان می گویند که بوندارنکو در آن محل با ماموران 
لباس شخصی دست به گریبان شده بود که می خواستند روبندهای سفید 

و سرخ را از دستان معترضان باز کنند.

وزیر امور خارجه سوریه درگذشت

ابتکار دختر هندی در راه اندازی صنف آنالین

بازداشت معترضان در بالروس

یک دالر 
امریکایی

76.96 افغانی
یک یور

89،80  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

99.50  افغانی

یکهزار کلدار 
پاکستانی

489 افغانی
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طرح قالب: جواد احراری

محمد اشــرف غنی رئیس جمهوری اســامی افغانستان شــام امروز با فلیپو 
گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، دیدار نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شــد، هر دوجانــب روی موضوعات مربوط به 
مهاجرین افغان و بیجاشدگان داخلی در اثر جنگ ها، صحبت کردند.

رئیس جمهور در مورد پان انکشــافی افغانســتان که یک بخش مهم آن صلح 
سازی، مارکیت ســازی و انکشاف کشــور و همچنان فراهم نمودن فرصت های 

شغلی برای عودت کنندکان است، معلومات ارائه کرد.
به همین ترتیب رئیس جمهور غنی و  کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهنده گان در رابطه به پروســۀ صلح و تعهدات دولت افغانســتان برای برقراری 

کید گردید که تأمین صلح و ختم جنگ و خشــونت  صلح، صحبــت نمودند و تأ
طالبان باعث خواهد شد که مردم از خانه و کاشانۀ شان مجبور به مهاجرت نشوند.
رئیس جمهور بر اتصال منطقوی، گســترش همکاری های تجارتی و اقتصادی 
کید نمود و افزود که این تاش ها فرصت را برای ختم جنگ  افغانستان در منطقه تأ

و برگشت مهاجرین افغان به وطن، فراهم می سازد.
رئیــس جمهور غنی گفت که توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجاشــدگان 
یکی از برنامه های بزرگ حکومت افغانستان است. وی ضمن ابراز امتنان از کمک 
های جامعه بین المللی در حمایت از عودت کنندگان، گفت که نیاز اســت تا این 

کمک ها ادامه یابد.  

رئیس جمهور غنی در دیدار با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان:

جنگ باید خاتمه پیدا کند و طالبان از فرصت صلح که
 به وجود آمده، استفاده نمایند

هزاران موتــر باربری میوه تازه بار دیگر در بندر تورخم و ســپین بولدک در 

مرکز مشــترک میان افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

خان جــان الکوزی عضــو هئیت رهبری اتــاق تجارت و ســرمایه گذاری 

افغانســتان  دیروز به رادیو آزادی گفت که ۲۵۰۰ موتر حامل مواد خوراکی و 

غیر خوراکی در بندر تورخم و ۱۶ موتر در بندر ســپین بولدک متوقف شده اند 

که برخی این مواد رو به فاسد شدن است.

 این را مشــکل فنی عنوان کرده، اما به 
ً
ید، پاکســتان ظاهرا  الکوزی می گو

گفته او، پاکســتان به »بهانه های« مختلف برای تاجران افغان مشــکل ایجاد 

می کند.

از سوی دیگر، قرار اســت عبدالرزاق وزیر تجارت پاکستان در راس هیئتی 

بیاید. کابل  به 

ید، هدف از این ســفر حل مشکات و ایجاد سهولت میان   الکوزی می گو

دو طرف عنوان شده است.

تاجران افغان پیش از این هم از مشــکات متعدد از سوی پاکستان شکایت 

بودند. کرده 

وزارت صحت عامه ی کشــور اعام کرد که در 
 ۲۵۱ و  یک هزار  گذشــته،  ســاعت  بیست وچهار 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای 
این وزارت تســت شــده که نتایج آزمایش ۲۲۸ 

مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد مــوارد مثبت کرونــا در والیت های 
کابل، هرات، قندهار، بلخ، تخار، قندوز، بغان، 
پــروان، بادغیــس، لوگــر، میــدان وردک، فراه و 
زابل به ثبت رســیده اســت. به این ترتیب، شمار 
مبتایان به ویروس کرونا در کشــور به ۴۳ هزار و 

یافته است. افزایش  ۴۶۸ نفر 
گذشــته،  ســاعت  بیســت وچهار  در  همچنان 
۱۵ مریــض »کوویــد۱۹« جان داده اند. شــمار 
فوتی های ناشی از مریضی »کووید۱۹« در کشور 

به یک هزار و ۶۳۲ نفر افزایش یافته است.
در  عامه،  وزارت صحــت  معلومات  براســاس 

بیســت وچهار ســاعت گذشــته، ۴۴ فرد مبتا به 
کرونــا بهبود یافته انــد. شــمار بهبودیافتگان این 

ویروس در کشــور به ۳۵ هزار و ۱۳۶ نفر رسیده 
است.

۲۵۰۰ موتر باربری افغانستان در تورخم و سپین بولدک متوقف شده اند

کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۲۲8 مریض جدید 

صفحه 2


