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

 مقامات ارشد سکتور امنیتی

 دستور به اشتراک گذاشتن نتایج تحقیقات 
امنیتی با مردم را دادند

  میزان عرضه برق به مشترکین در کابل
 به ۴۸۰ میگاوات رسیده است

 امرالله صالح معاون نخســت ریاست جمهوری در جلسه 

شــش ونیم صبح یکشــنبه تاریخ 9 قوس گفت که در تطبیق 

میثاق امنیتی هیچ نوع روش دور زدن از نهادهای اساســی و 

رسمی وجود ندارد. اســاس این استراتیژی در توانمند سازی 

نهادهــا و تقویت انگیزه اســت. مــا به تمــام نهادها در رده 

عملیاتی فرصت ایجاد می نماییم که امور ناممکن – ســخت 

و آسان را فهرســت نمایند. با آنها کار می نماییم که ناممکن 

را به ســخت – سخت را به آسان و آسان را در یک مدت معین 

انجام دهند. به مردم خویش پاســخگو استیم. فعالیت کنونی 

ما نوعی از حکومت داری باز با اشتراک مستقیم مردم است. 

 بــا مردم بودن پشــیمانی نــدارد. آنهایی که ایــن روش را رد 

می کنند از قدرت مردم هراس دارند.  

د افغانستان برشنا شــرکت، مطابق جدول از پیش تنظیم شده، هم اکنون به چهار 
گروپ از مشترکین خود در جریان روز، برق ۱۲ ساعته و در جریان شب، بین ۹ تا ۱۲ 

ساعت برق فراهم می کند.
ســلیم سلیمی، معین عملیاتی دافغانستان برشنا شــرکت، که روز یکشنبه در یک 
کنفرانس خبری در مرکز اطالعات و رســانه های حکومــت- اداره ارتباطات عامه 
واستراتیژیک ریاست جمهوری، حضور یافته بود، گفت: مشکلی که در هفته گذشته 
برای دو روز در روند برق رســانی برای عموم مشترکین برق به ویژه در شهرکابل رونما 

شد، ناشی از ایجاد عارضه در سیستم

دولت جمهوری اســالمی افغانســتان از حمایت ســازمان همکاری 
اسالمی و کشورهای عضو استقبال میکند. سازمان همکاری اسالمی 
با اصدار قطعنامه های متعدد به شمول قطعنامه ۴۷/۴ در مورد وضعیت 
افغانستان، قطعنامه ۴۷/۴۴ در مورد جنایات داعش و قطعنامه ۴۷/۵ 
در مورد ابتــکارات منطقه یی در حمایت از افغانســتان که در جریان 
۴۷مین نشست شورای وزرای خارجه ســازمان همکاری اسالمی به 
تاریخ ۷ و ۸ قوس سال جاری در شــهر نیامی کشور نایجیر برگردیده 

بود، حمایت قاطع اش را از مردم و دولت افغانستان اعالم نمود.
ســازمان همکاری اســالمی از علما و نهادهای مذهبی در سرتاســر 
کشورهای عضو این سازمان خواست تا جنگ در افغانستان را تحریم 
و در حمایت از مذاکرات صلح موضعگیری نمایند. با حمایت واضح 
کشــورهای عضو از مذاکرات صلح، این قطعنامه ها با صراحت تمام 
از آغاز مذاکرات صلح استقبال نمودند و از اقدامات دولت افغانستان 
در زمینه افاده ژســتهای ســازنده به خصوص رهایی زندانیان طالبان 

قدردانی نمودند. 
ضمــن محکوم کــردن حمالت تروریســتی اخیر در افغانســتان، به 
خصوص مورد هدف قــرار دادن افراد ملکی ماننــد حمله در بامیان، 
حمله باالی پوهنتون کابل، حمله باالی مرکز آموزشــی کوثر و حمله 
باالی زایشگاه در دشــت برچی، سازمان همکاری اسالمی از طالبان 
خواست تا خشونت ها را کاهش داده و به تأمین عاجل آتش بس توافق 

نمایند. 
سازمان همکاری اســالمی، به عنوان یک نهاد، یک بار دیگر تعهد و 
حمایت قاطــع اش را از مذاکرات صلح افغانســتان اعالن نمود و از 
جامعه جهانی نیز تقاضا به عمل آورد تا از این روند حمایت کند. این 

سازمان از کشورهای عضو اش خواهش نمود

نشست مقامات ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

که بــه رهبری داکتر حمدالله محب مشــاور امنیت ملــی تدویر یافته بود 

دستور شریک ســاختن نتایج تحقیقات امنیتی با مردم را داده است.

همچنــان در این نشســت ضمن ارائه گزارش  پیشــرفت  پالن و اجرای 

طرح تعبیه نیروهای امنیتی کشــور روی تأمین امنیت شــهرها و شاهراه ها 

توســط نیروهای امنیتی افغان مورد بحث قرار گرفت.
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 جهان اسالم از مردم و دولت 
افغانستان حمایت نمود

کنفرانس کشورهای اســامی در مورد افغانستان و اظهارات 

 اشــتراک کنندگان در ایــن کنفرانس نشــان داد جنگ جاری

 در افغانستان هیچ گونه مشروعیت دینی ندارد. طوری که دیده 

می شــود موضوع صلح و جنگ در افغانستان دارد به اجماع 

بزرگ ملی و بین المللی مبدل می گردد.

پیـام مـا

صفحه 2

رئیس جمهور خطاب به مسئولین خط اول: 

ملت، دولت و خاصتًا سرقوماندان اعلی، به شما 
افتخار می کنند و حامی قاطع شما می باشند



امرالله صالح همچنان در صفحه فیســبوک اش 
تأکید نموده که دومین جلســه بخاطرتطبیق میثاق 
امنیتی با مســئولین هشــت والیت افغانستان دایر 
گردید. امید است که جزییات را در صفحه معاونیت 
اول بخوانید و اگرســاکن والیات شامل در جلسه 

استید همانند کابل نظر بدهید تا اقدام نماییم.
 به بــاور صالح با توانمند ســاختن بی ســابقه 
ولسوال ها باید در زمستان تمام عناصر ضد نظام را 
از ســاحه بیرون سازیم و زمینه را برایشان تنگ و در 
نهایت هیچ سازیم. اولین بار است که ولسوال ها در 
هماهنگی رخ در رخ با تمام نظام امنیتی کابل قرار 
میگیرند. این انسجام را نه در محور شخص بلکه در 

محور نهادها تقویت خواهیم نمود. رنج اساسی در 
بسیاری موارد نبود و کمبود منابع و امکانات نیست 
بلکه نبود تحرک و ابتکار است. اینبار ما نمی گذاریم 
که افکار و ابتکارات ولسوال ها منجمد باقی بماند. 
ایجــاد تحرک در ولســوالی ها در چارچوب میثاق 

امنیتی یکی از اهداف و برنامه های اساسی ماست.
امرالله صالح تاکید کرد که از سیزده تن منسوبین 
گــم نام و بی ریــای پولیس که در چهل و هشــت 
ساعت گذشته در عملیات های موفق و مهم از خود 

ابتکار نشان داده بودند قدردانی صورت گرفت.
روند رســیده گی به آنهایی که اصل کار را انجام 
میدهنــد ادامــه خواهد یافت. تقویــت صفوف و 

تحکیم بنیاد تمام نهادها یکی از اصول اساسی میثاق 
امنیتی است که با جلسات شش و نیم اجرا میگردد. 
اکنون تمام حوزات میدانند که چه تعداد از امریه های 
ســارنوالی نا اجرا باقی مانده است و برای پیشرفت 
و قضــاوت از عدم پیشــرفت معیارهای واضح که 
بصورت روزمره قابل ســنجش است ایجاد گردیده 

است.
معاون نخست ریاست جمهوری گفت: این قلب 
پر تپش افغانســتان دیروز بازهم گــواه پنج رویداد 
ناگوار بود که دو حادثه تروریستی و سه حادثه جرمی 
بود. حمله به موتــر قضات در خیرخانه و حمله بر 
موتر آقای فکوری بهشتی وکیل مردم در ولسی جرگه 
در شــهرک حاجی نبی هر دو ماین کنار جاده گفته 
 شــد. در هردو بخش سرنخ در اختیار ما قرار گرفته 

است.

 تولید پروژه ۷۳۰ میگاواتی برق گازی ازبکستان 
بود.  وی با اشــاره به آنکه بخــش اعظم برق مورد 
نیاز افغانستان از منبع برق وارداتی تأمین می شود، 
افزود: عارضه پیش آمده در سیستم پروژه تولید ۷۳۰ 
میگاواتی برق گازی ازبیکستان، نه تنها سبب ایجاد 
مشــکل در روند برق رسانی درآن کشور شد، بلکه 
روند عادی واردات ۳۹۰ میگاوات برق ازبیکستان 
به افغانستان را با مشــکل روبه رو ساخت و سطح 
واردات برق را برای دو روز به ۱۵۰ میگاوات کاهش 

داده بود. ســلیمی تصریح کرد که کاهش در روند 
تورید برق ازبکستان به افغانستان تنها برای دو روز 

ادامه یافت و پس از آن به عالت عادی برگشت.
به گفته معین عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت، 
فرا رســیدن زود هنگام فصل سرما که همزمان بود 
با کاهش میزان برق وارداتی ازبیکستان، به مشکل 
کمبود برق در کابل افزود، اما این مشکل دیر نپایید 
و به زودی رفع گردید.  سلیم تأکید کرد که در نحوه 
عرضه خدمات دافغانستان برشنا شرکت به مشترکین 

برق درکابل، در مقایسه با سال گذشته بهبود رونما 
شده و امســال میزان مجموعی عرضه برق به ۴۸۰ 
میگاوات رسیده اســت، در حالی که سال گذشته 
ســطح عرضه برق، ۴۵۰ میگاوات بود.  بر اساس 
آمار دافغانســتان برشنا شرکت، در حال حاضر ۲۵ 
والیت کشــور به پروژه ملی برق وصــل اند و قرار 
است ۴ والیت دیگر درجریان سه سال آینده به این 
پروژه وصل شــوند. ۵ والیت باقیمانده که اکنون تا 
حدودی از پروژه های کوتاه مدت تولید برق آفتابی، 
بادی وآبی تأمین می شوند، بین ۵ تا ۶سال آینده به 

پروژه ملی برق نیز وصل خواهند شد.

 

که از روند صلح همه شــمول افغانستان حمایت 
کند، تــا به یک راه حل سیاســی منتج شــود که 
مبنای آن قطع خشــونت، قطع رابطه با گروه های 
تروریســت، حفاظــت و تقویت دســتآوردهای 
دیموکراتیک و پیشرفت ها در عرصه دیموکراتیک، 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی ۱۹ ســال گذشته 
و رعایت قانون اساســی-مفید بــرای تمام مردم 

افغانستان، باشد. 
ســازمان همکاری اســالمی حمایــت خویش را 

 بــرای آوردن صلح از طریق مذاکرات صلح 
ٌ
مجددا

و همچنــان از طریق مبارزه نیروهای امنیتی دفاعی 
افغانستان در مقابل تروریزم اعالن نمود.

 سازمان همکاری اسالمی، از تجدید تعهد شرکای 
بین المللی در جریان کنفرانس افغانستان در جنیو به 
خصوص بخاطر حمایت از برنامه های اقتصادی و 

توسعه اجتماعی استقبال نمود. 
سازمان همکاری اسالمی حمایت اش را در مورد 
پروژه های مختلــف زیربنایی که هدف آن تقویت 
همــکاری میان افغانســتان و همســایه های اش 

میباشد، تسجیل نمود. این پروژه ها شامل خط آهن 
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انتقال برق منطقه یی میباشد. 
دولــت جمهوری اســالمی افغانســتان از صدور 
قطعنامه های ســازمان همکاری اسالمی قدردانی 
مینماید و آنها را به عنوان تجدید قوا و دیدگاه مشترک 
جامعه اســالمی در حمایت از افغانستان میداند. 
دولت جمهوری اســالمی افغانســتان عالقه مند 
است تا با ســازمان همکاری اســالمی از نزدیک 
 در مــورد محتوا و تطبیــق این قطعه نامــه ها کار 

نماید.

عملی ساختن مکافات و مجازات در سکتور 

امنیتی بحــث دیگری بود که جلســه روی آن 

ورزید. کید  تأ

در اخیر مســئولین امنیتی گفتنــد که راهبرد 

فعلــی طالبــان و ســایر گروهای تروریســتی 

طوری مشــخص شــده که حمالت شان را بر 

اماکــن ملکی متمرکز ســازند زیــرا آنها توان 

جنگ رو در رو را از دست داده اند.

اسالمی  جمهوری  رئیس  غنی  اشرف  محمد   
افغانستان به سلسلهء تماس های تیلفونی با مسئولین 
خط اول، صبح دیروز با پنج تن از منسوبین قوای 

مسلح صحبت نمود.
رئیس جمهور در تماس های جداگانه با لشکرخان 
تندر،  اردوی۲۰۳  لوای قول  قوماندان کندک ششم 
دگرمن عبدالرشید اخالقی قوماندان کندک سوم لوای 
اول قول اردوی ۲۰۵ اتل، دگروال سید بابا منصوری 
گلزارخان  جگرن  زابل،  والیت  دوم  لوای  قوماندان 
قهرمانی های  و  از شجاعت  الله،  و جگرن صفی 
جنگ،  اول  خط  در  افسران  و  بریدمالن  سربازان، 

قدردانی کرد.
سرقوماندان اعلی قوای مسلح خطاب به آنان، گفت 
که از طریق این سلسله تماس ها، می خواهم بخاطر 

حفاظت وطن، مردم و شاهراه ها، نخست از رشادت 
و قهرمانی و مبارزه شما سربازان، بریدمالن و افسران 
در خط اول جنگ، تشکر کنم و سپس اطمینان بدهم 
 سرقوماندان اعلی به شما 

ً
که ملت، دولت و خاصتا

افتخار می کنند و حامی قاطع شما می باشند.
رئیس جمهور غنی از آن قهرمانانی درخط مقدم جنگ 
قرار دارند، خواست که سالم ها و احتراماتش را به تمام 
افسران، بریدمالن و سربازان شجاع و قهرمان، خانواده 

های آنان و مردم برسانند.
منسوبین قوای مسلح ضمن تشکر از رئیس جمهور 
گفتند که رئیس صاحب با عزت باشید، لطف کردید، 
به ما نیرو و افتخار بخشیدید. همیشه احوال ما را گرفته 

و از ما حمایت نموده اید.
منسوبین قوای مسلح گفتند که به امر و هدایت شما، 

به دشمن جواب دندان شکن داده و به عقب رانده 
ایم. شاهراه ها را بازگشایی کرده ایم، ساحات زیادی 
را بازپس گرفتیم و تالش برای بازپس گیری ساحات 

باقیمانده، جریان دارد.
آنان به رئیس جمهور اطمینان دادند که با شجاعت، 
از خاک خویش دفاع خواهند کرد. این خانه ما می 
باشد و بخاطر دفاع از هر بخش آن، آماده هستیم. در 
راستای دفاع از کشور، حفاظت مردم و خدمت به آن، 
از خون و جان خویش دریغ نخواهیم ورزید. در این 
تماس های تیلفونی، رئیس جمهور غنی ضمن تشکر 
از تعهد و خدمت آنان، گفت: زمانی که صدای شما را 
می شنوم، بیشتر خرسند می شوم و روحیه می گیرم . 
تمام ملت و دولت باالی قهرمانان خویش افتخار می 

کنند و با تمام قوت از شما حمایت می نمایند.

همواره یکی از خواســت های اساسی و کلیدی شهروندان کشور عالوه 

بــه برقراری صلح، تأمیــن امنیت، ثبات و تطبیــق عدالت اجتماعی در 

کشوراســت، ازینرو هرازگاهی در مقاطع حســاس صدای رسای خود 

را بلنــد کرده اند که در پهلوی برقراری صلــح، تأمین امنیت، قانونیت، 

زندگــی مصــون، عدالت می خواهیم، خواســت های کــه اگر از یک 

 اعتماد مردم نسبت 
ً
آدرس مشخص و مقتدر به آن رسیدگی شــود، یقینا

به حکومت بیشــتر شــده و این امید را در پهنای کشــور بارور خواهد 

ساخت.

افغانســتان کشوریســت که بیش از چهار دهه جنگ و خشونت را پشت 

سر گذاشــته، از این ناحیه متحمل خســارات جانی و مالی فراوانی نیز 

شــده است، زیر ساخت ها، تأسیسات عام المنفعه، منابع عایداتی و در 

کل تمام هســت و بود اش منهدم و نابود شده و لشکری از بیکاران نیزبه 

جامعه  تقدیــم گردیده که در برخی از موارد اربابان زر، زورو قدرت با 

اســتفاده از این قشر بیکارســعی کرده اند تا با کل آلود کردن آب ماهی 

مراد را صید کنند و فضای کشــور را ملتهب ســازند که می شــود نمونه 

های آن را در پهلوی حمالت انفجاری انتحاری وحمالت تروریســتی، 

افزایــش جرایم جنایی مانند اختطاف، ســرقت های مســلحانه، قتل و 

کشتار افراد بیگناه و نا امن ساختن شهر ها دانست که به نحوی به درد و 

الم مردم ما افزوده و این موج ســواران همیشه سعی کرده اند تا توانایی  آ

های نیروهای امنیتی واقتدار نظام  را زیر ســوال ببرند در حالیکه رهبری 

سیاسی  کشور مســتلزم کفایت، قاطعیت وتوانابی  است. 

از همین رو رئیــس جمهور غنی در پی افزایش جرایم جنایی در شــهر 

 ده 
ً
کابل، چندی پیش مســئولیت نظارت از امنیت شــهر کابــل و بعدا

شــهر بزرگ دیگر را بر عهده معاون نخســت اش امرالله صالح ســپرد 

و معاون نخســت ریاســت جمهوری نیز بعد از ســپردن این مسئولیت 

گفت: رســیدگی به مســایل امنیتی کابل را به هدایــت رئیس جمهور به 

طور مســتقیم برای چند هفته به دوش می گیرم و پیرامون این مسئله در 

کید کرد که در امر تطبیق قانون برای تأمین امنیت مردم،  روز نخســت تأ

مقولــه وچیزی را به اســم مصلحت از هیچ نــوع آن و ترحم برجنایت 

یش ندارم و با دایر نمودن 39 جلســه شــش و نیم  کاران در قاموس خو

صبح، ثابت ساخت که امرالله صالح در امر مبارزه با دزدان، تبهکاران، 

تروریســتان حرفه یی، جنایت کاران و... قاطع اســت و اقداماتی را به 

نمایش گذاشــت که در نزده سال پســین غایب بود، همچنان وی نشان 

داد که با فرهنگ سیاســت ورزی، ارائه حکومــت داری بهتر و الزامات 

قدرت و رهبری کشور آشنا است و جسارت و توانایی آن دارد که عرصه 

را به تهبکاران تنگ و تنگ تر ســازد تا مــردم اش در فضای مصون و به 

برند.   امنیتی بسر  از هرگونه دغدغه  دور 

از این رو حاال که مردم با کار کرد های مقتدرانه امرالله صالح احساس 

آرامش می کنند و به این باور اند که امید را به پهنای کشــور باز خواهد 

گاهانه مانع رســیدن پیام اقتدار  گاهانه و یا غیر آ گرداند، اما شــماری آ

نظام در امر مبارزه با نابســامانی های جامعه می شوند، نابسامانی های 

که کشــور و جامعه را موریانه وار از هم می پاشد. 

هرچند شــهروندان کشــور به ویژه پایتخت نشــینان پــس از اقدامات 

معاونیت نخســت وتیم کاری ایشان نسبت به حکومت  احساس اقتدار 

مــی کنند و به این باور رســیده اند کــه حکومت حافظ جــان، مال و 

ناموس شــان اســت، اما با آنهم این اقتدار زمانی بارور و به جایگاهی 

حقیقــی خــود تکیه خواهد کــرد که تمام بــزرگان چــه در دولت و یا 

بیرونــی از دولت به جای نقد و انتقاد، از جلســات شــش نیم صبح به 

رهبری معاون نخســت ریاســت جمهوری، پیرامون تأمین امنیت و نظم 

عامه، عدالت اجتماعی، کشــاندن مفســدان به داد گاه، مبارزه با فساد 

پیشــگان، جرایم  جنایی و... راهکاری های ســازنده و جامع را ارائه و 

بــا حمایت همه جانبه شــان از اقدامات اقتدار گرایانه  معاون نخســت 

رئیس جمهور، امنیت، ثبات و فضای زندگی مصون را برای شــهروندان 

 درد دیده و زجر کشــیده افغانستان در تبانی با مســئوالن امنیتی مساعد

 سازند.  
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رئیس جمهور خطاب به مسئولین خط اول: 

ملت، دولت و خاصتًا سرقوماندان اعلی، به شما 
 حکومت را افتخار می کنند و حامی قاطع شما می باشند

در آوردن امنیت و 
ثبات کمک کنید 
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فعالیت کنونی ما نوعی از حکومت داری ...

 میزان عرضه برق به مشترکین در کابل ...

جهان اسالم از مردم و دولت... 

 مقامات ارشد سکتور امنیتی دستور به اشتراک ...



رویکــرد جدید طالبــان در خلــق فاجعه و 
جنایت نســبت به قبــل تغییر یافته اســت، 
ســال های قبــل که ایــن گــروه در طوالنی  
بیــن المللی به ســر می برد و تــا این حد به 
مشــروعیت بین المللی دســت نیافته بودند 
مســئولیت جنایات مختلف شان را به عهده 
می گرفتنــد، اکنــون که به باور خودشــان به 
هدف گامی نزدیک تر شــده اند و در عرصه 
بین المللی نیز تعدادی کشــورهای همســو 
را یافتــه اند به جنایات شــان وجهه و صبغه 
» مدرنیتــه« بخشــیده اند. قواعــد جنگی، 
کشــتار غیــر نظامیــان را در زمــره جنایات 
جنگی تعریف نموده و مرتکبان آن را سزاوار 
محاکمــه دانســته اند، این گروه بــا توجه به 
موقف کنونــی و جایگاه نیمه رســمی گروه 
تروریســتی طالبان، اکنون در رد جنایت های 
شــان قالب جدیدی تحــت عنوان »داعش« 
خلق نمــوده اند، با توجه بــه اینکه جنایات 
اخیر این گروه در کشور کم سابقه بوده است 
و بعد از به خون کشانیدن شهرها که وجدان 
عمومی را به صورت بی پیشــینه خدشه دار 
از پذیرش مسئولیت شــانه خالی  ســاختند 
نمــوده و همانند دیگران با نشــر اعالمیه آن 
را محکــوم نموده و خود را تبرئــه می نمایند 
و بعد از آن آدرس جعلی داعش مســئولیت 
را بــه دوش می گیــرد جنایت های اخیری که 
در کابل رخ داده اســت در واقع نوعی تالش 
جدید با ماهیت » مردم کشــی« است که به 
صورت مســتتر آغاز گردیده و جریان خواهد 

داشت.
هرچند در آغاز، این رویداد تازه و عجیب به 
نظر می رســد؛ اما این گروه قرار است که با 
تداوم چنین جنایات مردم را وادار به تسلیمی 
نمایند، بــرای هیچ یک از مردم شهرنشــین 
چنین تجربه  وجود نداشــته است که در روز 
روشن به ناگاه یک موتر مازدا در سرک اصلی 
توقف کند و در کمال ناباوری شــاهد باشیم 
که یک دستگاه خودکار موشک انداز، شهر را 
گلوله باران می کند، با تدارک چنین حمالت 
کابل با یکــی از دلهره آورترین روزهای خود 
در خــزان ۱۳۹۹ مواجــه شــد، دختــران و 
پسرانی که بویی از ماهیت سیاسی رویدادها 
نمی برند در خانه و کاشانه شان مورد اصابت 
موشــک قرار گرفته و جان می دهند، هر چند 
گفته می شــود راکت هایی کــه ارگ را هدف 
گرفتــه بودند، به دلیل قرار نداشــتن بر روی 

ســکوی پرتاب ثابت و تکان های شدید موتر 
مازدا، به ســایر نقاط شــهر پرتاب شــدند، 
در محفظــه این راکت انداز دست ســاز، ۲۴ 
موشک تعبیه شده بود که تنها ۲۳ موشک آن 
پرتاب شدند، که در پی آن کشته شدن هشت 
شــهروند و زخمی شــدن ده ها تن تایید شده 
اســت، از وضعیت آشــفته موجود چنین بر 
می آید که تروریستان فارغ از اینکه چه کسی 
قربانــی می گردد و کدام کتلــه مورد اصابت 
قرار می گیرند، به صورت کورکورانه شهر را با 
حمالت موشــک و انتحاری به خاک و خون 

می کشانند.
زندگی مردم افغانســتان و به خصوص اهالی 
کابل، همــه روزه در دلهــره دائمی از روبرو 
شــدن با بمب گذاران انتحاری، موشک های 
ســرگردان یا ماین های مغناطیســی ســپری 
می شــود، در شــهری که یک موتر نظامی با 
حمل دستگاه موشک انداز خودکار بتواند در 
روز روشن امنیت شــهروندان و یک شهر را 
تهدیــد کند، این مردم با چــه برهان و دلیلی 
می تواننــد به صلح و حتــی گفتگو با طالبان 
درباره صلح امید داشــته باشــند، به زودی 
طالبان خواهند گفــت که این حمله کار آنها 
نبوده است؛ شــاید برای تحلیلگران خارجی 
دشوار باشد که بین گروه های تروریستی فعال 
در افغانستان تمایز قائل شوند و باور کنند که 
داعش و طالبان دو گروه مختلف هســتند اما 
مردم افغانستان حقیقت را می دانند، سردسته 
افغانستان،  در  تروریســتی  گروه های  تمامی 
طالبان اســت، داعشــی که امروز از آن نام 
برده می شــود همان طالبانی اســت که برای 
استتار خود، در صورت لزوم از نام های دیگر 
اســتفاده می کند تا در زیر چتر داعش بتوانند 
فجیع تریــن جنایات و قتل هــای قرن 21 را 
ثبت تاریــخ نموده و از البالی آن اســتفاده 
بهینه در دست یابی به قدرت سیاسی نمایند

گفتگوهایی کــه از آن با عنــوان گفتگوهای 
صلــح امریــکا و طالبــان در قطر نــام برده 
 مقامات دولــت نیز در آن 

ً
می شــود و اخیرا

شــرکت داشــتند، نمایشــی دیگر از ناکامی 
بــرای گفتگو بــا تروریســت های جنایتکار 
بوده اســت، یک ســوی این گفتگوها، گروه 
جنایتکاری اســت که با ســرمایه و حمایت 
دولت های خارجی در جنگ با مردم بی دفاع 
و بی پناه خود را در قدرت شــریک می دانند 
و ســوی دیگر مذاکره کنندگانی هستند که از 

بزرگ نمایــی این گفتگوها بــرای خود اعتبار 
و اشــتهار کســب می کنند. قطر، میزبان این 
دوحه،  نشست های  بزرگ نمایی  با  گفتگوها، 
انزوای منطقه ای خود را در پشــت موفقیتی 
کاذب پنهــان می کنــد و آن ســوی دیگــر، 
امریکا  ارشــد  مذاکره کننده  زلمی خلیل زاد، 
که افغانی االصل اســت به اشتهار و رسیدن 
بــه قله رفیــع قهرمان صلح خوانده شــدن، 
می اندیشــد، امروز باید از خلیل زاد پرســید 
که پنج هــزار زندانی خطرناک طالب که وی 
واسطه آزاد شدن آنها بود، اینک کجا هستند 
و چرا در قبال آزادی آنان، تضمینی برای قطع 
خشونت ها و عملیات تروریستی گرفته نشد، 
ســازمان ملل متحد می گوید که اکثر طالبان 
رها شــده بــه جبهه های جنگ برگشــته اند، 
تعدادی از کشــته و اســیران این گروه که از 
میادیــن جنگ دوباره اســیر نیروهای امنیتی 
 از 

ً
شــدند نیز شــامل کسانی اســت که قبال

زندان های دولت آزاد شده بودند.
این در حالی  اســت که نیروهای دارای تجربه 
در بخش اطالعاتــی و امنیتی کــه از کارنامه 
ممتــاز در اداره امنیت و اطالعــات بهره مند 
هستند، خانه نشــین شــده اند، کارکشته ترین 
جنراالن نظامی در سنین پنجاه سالگی به تقاعد 
سوق یافتند اشخاص کم تجربه در بخش های 
حســاس امنیتی و اطالعاتی شــاغل هستند و 

نتیجه این انتصاب ها، وضعیت کنونی است.
ورود مــواد منفجــره در چنیــن مقیاســی و 
ساخت محفظه موشــک انداز در یک کارگاه 
و در مقابــل چشــم مــردم، بیــش از آنکه 
نشــان دهنده قــدرت طالبان باشــد، ضعف 
اطالعاتــی و امنیتــی نهادهــای مرتبــط و 
آنها  به نفس  اعتماد  و  تروریســت ها  بی باکی 
را نشــان می دهد؛ نــگاه به آنچــه که امروز 
در کشــور می گــذرد، از تهدیــدات امنیتی 
گرفتــه، تا فقر و بیــکاری و بیماری و فاجعه 
که کرونا بر ســر مردم آورده اســت، مسیری 
که هم اکنون در حال پیمودن هســتیم بیانگر 
شــقی ترین مقطع تاریخی اســت که مردم 
مــا را قربانی تمامیت خواهــی گروهک های 
تروریستی می ســازد که جبران عدم مقبولیت 
اجتماعی شــان را می خواهند با قتل و کشتار 
خانواده هــای بی دفاع افغــان محک بزنند و 
این تراژیدی تــا زمانی دوام خواهد یافت که 
مردم و دولت به خود آمده و چاره  استراتژیک 

و کاربردی را روی دست گیرند.

   کنفرانــس کشــورهای کمک کننده به افغانســتان که با مشــارکت 70 
کشــورو30 ســازمان بین المللی، با مدیریت وزرای خارجه افغانســتان 
وفنلند درشــهرژنیومرکز کشــور سویس، به روز دوشــنبه 3 قوس 1399 
گشایش یافت، شام روز سه شــنبه 4 قوس، با صدور قطعنامه ی مشترک 

پایان یافت.
  طی ایــن کنفرانس، کشــورهای کمک کننده درحــدود13 میلیارد دالر 

کمک برای چهارسال آینده، به افغانستان وعده سپردند.
   دردو دهه گذشته کشــورهای کمک کننده، هرچهارسال یکبارتعهدات 
شــان را به افغانستان اعالم کرده اند. کشــورهای کمک کننده افغانستان 
درکنفرانس قبلی که درسال 2016 دربلجیم برگزارشده بود، 15/2 میلیارد 

دالر کمک به افغانستان تعهد کرده بودند.
   شــرایط برگزاری کنفرانس ژنیو درســال روان، متفاوت ازگذشــته بود؛ 
زیرا دراین ســال، با اعالم خروج قوای نظامی امریکا ازافغانســتان، آغاز 
مذاکرات بین االفغانی صلح درقطروتشــدید جنگ وخشــونت ازسوی 
گروه طالبان، بســیاری از تحلیلگــران را عقیده برآن بود که افغانســتان 
اهمیت اســتراتیزیک خود را درنزد حامیانش ازدست داده و جنگ طالنی 

مدت دراین کشــور، باعث نا امیدی شرکای بین المللی گردیده است.
   بنا براین، ازنظر این دســته از تحلیلگران احتمال قوی وجود داشــت که 
هیئت نمایندگی افغانستان درکنفرانس ژنیو، با برخورد سرد و غیردوستانه 
مواجه خواهد شد و کشورهای کمک کننده، ادامه کمک های شان را قطع 
خواهند کرد ویا از میزان کمک های شــان بطــور قابل مالحظه، خواهند 

کاست.
    اما برخالف انتظار وپیشــبینی آنــان، نتیجه کنفرانس ژنیو، به نفع ملت 
و دولت افغانســتان رقم خورد وکشــورهای کمک کننده کما فی السابق 
کید نمودند. چنانکه مشاهده  برتعهد شان درمورد کمک به افغانســتان تأ
می شــود، برمیزان کمک های کشورهای حامی افغانســتان درکنفرانس 

ژنیو، کاهش چشمگیر به نظر نمی رسد.

   بنا براین می توان گفت؛ افغانســتان هنوزهــم در محراق توجه جهانیان 
یــش را در جامعه جهانی  قــرار دارد وهمچنان اهمیت اســتراتیژیک خو

حفظ کرده است.
   نا گفته نماند که  کمک های جامعه جهانی در کنفرانس ژنیو، با گذشــته 

تفاوت دارد وآن مشروط ساختن کمک ها با شرایط ذیل است:
1 – آتش بس فوری و دایمی میان جناح های درگیر در افغانســتان.

2 – تأمین امنیت، صلح وثبات درکشور.
3 – منع استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان برعلیه کشورهای 

دیگر.
4 – مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر.

5 – تداوم دموکراســی و حفظ ارزش های نوزده سال پسین درافغانستان.
6 – بازگشت داوطلبانه مهاجرین به کشور.

7 – تداوم کمک های بشــر دوستانه به هدف مقابله با پیامد های ناشی از 
ویروس کرونا درافغانستان.

کید برآتش بس فوری     ماده اول قطعنامه کنفرانس ژنیــو که عبارت از تأ
ودایمی اســت، متوجه گروه طالبان اســت که در برابرآن چگونه موضعی 
اتخاذ می کنند، اما سایرمواد قطعنامه، دولت افغانستان را ملزم می سازد 

که برای تحقق آن عزم خود را جزم نماید.
   پس بردولت افغانســتان اســت که امنیت و ثبات را در کشور برقرار و به 
گروه های تروریســتی اجازه ندهد که دربخش های از خاک افغانســتان 
برای خود شــان پناهــگاه امن ایجاد نمــوده واز آنجا مردم افغانســتان، 
همسایه ها وجهانیان را مورد حمالت تروریستی قرار دهند. زمینه تولید، 
ترویج وترافیک مواد مخدر را ازمیان بردارد، نظام دموکراســی را نهادینه 

ساخته، دست آورد ها وارزش های دو دهه پسین
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جهان، افغانستان را 
فراموش نمی کند

صفحه 6



حمیــده وردک رئیــس رونــد اجتماعی 

عدالــت افغانســتان گفت: طی۱۹ســال 

بی برای زنان کشور  گذشــته فرصت های خو

فراهم شــده و زنان ازاین فرصت ها استفاده 

کردنــد اما بعضــی فرصت ها بــه هدر رفته 

است. درجریان ۱۹ ســال گذشته موضوعی 

که بعد از حقوق بشر و آزادی بیان مورد توجه 

جامعه جهانی قــرار گرفته بحث حقوق زنان 

در افغانســتان بود تا بــرای چالش های زنان 

افغان رســیدگی صورت بگیرد و امید واری 

آینده درخشان درکشور وجود  زنان برای یک 

داشــته باشــد اما بحث زنان بشــکل امتیاز 

گیری مطرح شــد و در این مدت کار بنیادی 

برای زنان افغان صورت نگرفته است. 

اکنون عالوه بــر چالش هــای ناامنی، زنان 

بیکاری،  اقتصــادی،  مشــکالت  بــا  افغان 

تحصیلی و... رو به رو هستند. این چالش ها 

باعث گردیده که با گذشت هر روز خشونت 

علیه زنان در افغانســتان به اوج خود برســد 

متاســفأنه تا حال دراین راستا توجه صورت 

نگرفته اســت. متاســفأنه با گذشت هر روز 

وضعیت امنیتی درافغانستان بدتر می شود و 

زندگی زنان با تهدید بیشترمواجه می شود به 

دور از دغدغه ها و کشــمکش های سیاسی 

 در کشور جریان دارد. 
ً
که فعال

 حمالت انتحاری و انفجاری درکشــور 
ً
اخیرا

شــدت یافته اســت و هر روزه از خانواد ها 

قربانی می گیرد، بیشــترین زنان و اطفال در 

رویــداد های امنیتی متضرر می شــوند. و با 

گذشــت هر روز خشونت های خانوادگی در 

کشــور افزایش پیدا می کند قضایا خشونت 

علیه زنان بگونه درســت بررسی نمی شود. 

انحصــار قــدرت دربخش کاری به دســت 

مردان در ادارات دولتی و خصوصی مشــکل 

دیگر زنان کشور به شمار می رود که این کار 

سبب شــده تا زنان با مشــکالت زیادی در 

جامعه دست و پنجه نرم کنند.

دولــت  از  وی 

افغانســتان و جامعه 

جهانــی می خواهد 

کــه روی کارکرد ها 

برنامــه هــای که  و 

در ۱۹ ســال گذشته 

انجام  زنــان  بــرای 

باید  اســت،  شــده 

صورت  نظر  تجدید 

بنیادی  کار  و  گیــرد 

وضعیت  بهبود  برای 

در  زنــان  زندگــی 

انجــام  افغانســتان 

شود. 

حفظ  درمورد  وی 

در مذاکــرات صلح  افغان  زنــان  حقوق 

قطــر گفت: من فکر می کنم که بحث صلح 

افغانســتان فراتر از حقوق زنان و آزادی بیان 

در کشور است چون دراین مذاکرات موضوع 

حقوق زنان و آزادی بیان برای طالبان اولویت 

ندارد تا هنــوز روی این موارد بحث نشــده 

اســت. وی از دولت و طالبــان می خواهد 

در مذاکرات صلح قطــر حفظ حقوق زنان، 

آزادی بیان، حقوق بشــر و... سایر موارد در 

نظر گرفته شود. باید طالبان به خواست مردم 

افغانســتان که همانا صلح دایمی درکشــور 

اســت، لبیک بگویند زیرا مردم از چهل سال 

جنگ در کشور خسته شده اند.

خاطره اســحاق زی وکیل پیشین شورای 

والیتی کابل گفت:طی ۱۹ ســال گذشــته 

زنــان در بخش های مختلف پیشــرفت ها و 

دســتآورد های چشمگیر داشــتند ولی برای 

 زنانی 
ً
زنان کشــور بسنده نبوده اســت. فعال

که در قریه و قصبات کشــور زندگی می کنند 

در حالت دشــوار قرار دارند و همیشه بخاطر 

حقوق شان قربانی می دهند.

بر عالوه این که خشــونت علیه زنان توســط 

مردان در کشــور وجود دارد در شرایط فعلی 

بدترین خشــونت علیه زن توسط زنان انجام 

می شــود. با وجودی که زنان با مشــکالت 

گونه گون روبه رو اند ولی ما هیچ گاه باخت 

را قبول نخواهیم کرد و همیشه بخاطر حقوق 

زنان مبــارزه خواهیم کرد تــا بتوانیم صدای 

رســای زنان افغان باشــیم و جایگاه خود را 

به عنوان یــک زن افغان در جامعه پیدا کنیم. 

طوریکه تاریخ ثابت کرده که زنان افغانستان 

شــجاع و با غیرت هســتند ما همان سلسله 

تاریخ آنها را به شــیوع جدیــد و مبرم تعقیب 

خواهیم کرد.

وی ضمن نگرانی از عدم حضور چشمگیر 

زنــان درمذاکــرات صلــح قطــر گفت: 

باوجــودی که حضور زنان در مذاکرات صلح 

قطر چمشگیر نبوده اما زنان برجسته کشور در 

مذاکرات صلح قطر حضور دارند. وی اظهار 

امید واری کرد که آنها از منافع شخصی شان 

در مذاکرات صلح قطر بگذرند و سرنوشــت 

زنــان که نیمی از پیکر جامعه را تشــکیل می 

دهنــد، درنظر بگیرنــد و نمایندگی خوبی از 

زنان کشور کنند.

وی از دولت افغانســتان، جامعــه جهانی و 

امریکا می خواهد که خط ســرخ زنان افغان 

در مذاکــرات صلح قطر مدنظر گرفته شــود 

درصورتــی که در صلــح آزادی بیان، حقوق 

زنان و دســت آورد های ۱۹ ســال گذشــته 

افغانســتان را از دست بدهیم ما این صلح را 

کار نداریم. امید است که گفتگو های صلح 

قطر میان دولت و طالبــان باحفظ موارد یاد 

شده نتیجه مثبت بدهد. 

یه  در حالی همه ساله از ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان تجلیل به عمل می آید که هنوزهم زنان در قر

و قصبات کشــور با مشکات گونه گون دست و پنجه نرم می کنند در این مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از زنان 

کشور در مورد ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان انجام داده که نشر می گردد.

زندگی  در  بزرگی  تحوالت  درجهان  صنعتی  انقالب  گیری  شکل  با 
یش   برای بدست آوردن مواد غذایی خو

ٌ
بشر بمیان آمد، بشری که قبال

صنعتی  انقالب  وقوع  اما  بود،  خود  بازوی  و  دست  نیروی  به  متکی 
را  توانایی  این  بشر  و  ساخت  بیشتر  گذشته  به  نسبت  را  بشر  قدرت 
یافت که با استفاده از وسایل و ابزار جدید بتواند در تمام عرصه های 
گیری  شکل  با  امروز  آرد.  بوجود  را  بزرگی  تحوالت  یش  خو زندگی 
انجام  به  دست  است  توانسته  بشر  این  جهان  در  آوری  فن  انقالب 
بنظر  بعید  از وی  کارها  این  انجام   

ٌ
قبال که  بزند  العادۀ  کارهای خارق 

می آمد. بگونه ای که در گذشته ها، خیلی ها زمان گیر بود که فردی 
در  دیگری  فردی  به  پست  طریق  از  را  اطالعاتی  یا  نامه  توانست  می 
دگرگونی  و  تحول  ایجاد  با  امروز  اما  بفرستد،  جهان  نقطه  ترین  دور 
ظرف  در  را  کار  این  که  است  این  به  قادر  انسان  آوری  فن  بخش  در 
هنگفتی  هزینه  یا  بکشد   راه  زحمت  که  این  بدون  ثانیه  یا  دقیقه  چند 
را   اطالعاتی  یا  پیام  تنها  نه  دهد.  انجام  کم  بسیار  هزینه  با  بپردازد، 
بیشتر  و  کتاب  الکترونیکی هزاران جلد  از طریق پست  توان  بلکه می 
از آن را به هرگوشه و کنار جهان درطی چند ثانیه یا دقیقه فرستاد.                                           
در  انسان  نوآوری  و  اختراعات  که  توانیم  می  گفته  دیگر  عبارت  به 
سادگی  بسیار  به  بتواند  وی  که  است  گردیده  باعث  آوری  فن  بخش 
را  بزرگی  تحوالت  و  تغییرات  یش  زندگی خو مختلف  های  در عرصه 
طبیبان  که  کرد  اشاره  طبابت  بخش  به  توان  می  جمله  از  آرد.  بوجود 
و  داده  انجام  را  خود  بیماران  آزمایش  زمان  کمترین  در  توانند  می 
این  به سراسر جهان  اطبا  توصیه های الزم سایر  به هدف گرفتن   

ٌ
بعدا

با  گونه  همین  بفرستند.  دقیقه  یا  ثانیه  چند  طی  در  را  آزمایش  نتایج 
با  راه دور  از  یش  بیماران خو با  توانند  آوری جدید می  فن  از  استفاده 
و  بررسی  را  بیماران  نموده وضعیت  برقرار  آنالین تماس  آنها بصورت 
گونه،  همین  کنند.  یز  تجو دارو  یا  بدهند  را  الزم  های  توصیه  آنها  به 
باعث  جدید  آوری  فن  بخش  در  ابتکار  و  ها  نوآوری  اختراعات، 
انجام  ها  گذشته  در  که  طبی   آزمایشات  از  بسیاری  که  است  گردیده 
دادن آن ناممکن بود، اما امروز درزمان خیلی کم یعنی در ظرف چند 

ساعت صورت می گیرد.                                      
جدید  آوری  فن  از  نیزاستفاده  تجارت  بخش  در  این،  از  گذشته 
بیشتر سازد،  را  و شفافیت  آرد  بوجود  را  تسهیالت الزم  است  توانسته 
سیستم  کشورها  از  بسیاری  کاال،  واردات  و  صادرات  دربخش   

ٌ
مثال

سؤ  از  تواند  می  این  که  اند  ساخته  الکترونیکی  را  خود  گمرکات 
استفاده های غیرقانونی در گمرکات بکاهد و شفافیت را بیشتر سازد، 
این  در  تجاران  و  داران  سرمایه  برای  را  الزم  تسهیالت  گونه  همین 
جدید  آوری  فن  از  ها  بانک  استفادۀ  چنان  هم  آرد.  بوجود  ها  کشور 
حساب  در  بتوانند  سادگی  به  آنها  مشتریان  تا  است  گردیده  باعث 
آنها  که  این  بدون  نمایند  برداشت  پول  یا  نموده  افزود  پول  یش  خو
کارت  از  استفاده  گونه  همین  باشند.  داشته  دل  در  را  هراس  و  ترس 
را  بیشتری  سهولت  است،  توانسته  که  پالستیکی  و  الکترونیکی  های 
برای بسیاری از تجاران و سرمایه داران در خرید و فروش کاال بوجود 
در  آنها  دیگر سرمایه  از سوی  و  متقبل شوند  را  زیان  آنها کمتر  تا  آرد 
برای نشر اعالنات تجارتی  آوری  از فن  استفاده  باشد. هم چنان  امن 
و  جلب  در  است  توانسته  مشتریان  برای  تولیدی  کاالهای  تشریح  و 
 ، باشد  داشته  را  مثتبی  اثر  جهان  مختلف  نقاط  در  مشتریان  جذب 
آوری جدید  فن  از  استفاده  با  توانند  سازمان های تجاری جهانی می 
ارتباط  جهان  مختلف  نقاط  در  آنالین  بصورت  یش  خو مشتریان  با 
برقرار و سفارشات آنها را بدست آورده و کاالی مورد نیاز شان را در 

آنها بفرستند.                                          اسرع وقت به درب منزل 
امور کنسولی و  دیپلوماتیک  در بخش روابط 
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نگاهی به نقش فن آوری 
در زندگی بشر

حمیده وردک: 

باید کار بنیادی برای بهبود
 وضعیت زندگی زنان صورت گیرد 
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صفحه 6

عبدالحلیم باخرد

خواجه نصیر احمد صدیقی



انجنیر احمد ضیا حســینی در مورد کمک های جامعه جهانی 
دیــدگاه خود را چنین بیــان نمود: فقر و بیــکاری به اوج خود 
رســیده، حکومــت افغانســتان 
بین  از  بــرای  و جامعــه جهانی 
بردن این پدیده مســئولیت دارند 
باید هــم جامعــه جهانی و هم 
حکومت افغانســتان به تعهداتی 
صورت  ژنیــو  کنفرانس  در  کــه 
گرفته عمل نمایند و کمک ها در 
آینده به شــکل شفاف به مصرف 
یت دولت افغانستان  برســد و باید مبارزه با فســاد اداری در اولو

باشــد که جامعه جهانی به حکومت افغانستان باورمند شود. 
ایمل یکتن از باشندگان شهر کابل گفت: پول های کمک شده 

به شکل درست به مصرف برسد 
و جامعــة بین المللــی از روند 
کند  حاصل  اطمینــان  مصــرف 
و کمک ها را به شــکل درســت 
زمان  حین  در  کنــد.  نظارت  آن 
حکومــت افغانســتان نیز از این 
کند.  اســتفاده  درست  ها  کمک 
کنترول  المللــی  بیــن  جامعــة 

مصرف را به حکومت افغانســتان بدهد و فقط نقش تسهیل کننده 
باشد. ارزیابی کننده داشته  و 

پادشاه باشنده ناحیه هفتم شهر کابل در مورد گفت: امیدوارم 
تعهدات مالی که از ســوی جامعه جهانی سپرده شده حکومت در 
راســتای رفاه عامه ایجاد شغل و ساخت فابریکه ها از آن استفاده 

نماید. 
محمــد امین گفت: این کمک ها باید زمینه شــغل را فراهم کند 
چــرا که تعداد زیاد مردم بیکار هســتند، باید فابریکه ها ســاخته 
شــود تا مردم مصروف کار شــده و 
امــرار معاش  آن طریق  از  بتواننــد 
کنند. همچنان فســاد اداری و فساد 
مالی ریشه کن شــود زیرا تا زمانی 
از کشور محو نگردد. این پدیده  که 
کار اساســی بــه مــرم افغانســتان 
بیشتر  باید  تواند  نمی  گرفته  صورت 

این پول ها به زیر ســاخت ها اختصاص داده شود.
اســتاد عبدالواســع می گویــد: بایــد از این کمک هــا برای 
حکومتداری خوب و مبارزه علیه فســاد اســتفاده شود، همچنان 

داشــته  وجود  مصارف  در  شــفافیت 
باشــد و دیگر این که این پول ها برای 
زیربناها مصرف شــود، در پهلوی آن 
به تعلیــم و تربیه و صحت عامه توجه 
جهت  و همچنان  گیرد  صورت  جدی 
این کمک  از  امنیتــی  نهادهای  یه  تقو

استفاده شود. ها 

نشست ژنیو در مورد افغانستان برای مشخص کردن تعهدات آینده 
جامعه جهانی به این کشــور پایان یافت در این نشســت نمایندگان 
بیش از هفتاد کشــور و ســازمان بیــن المللی بــه گونه حضوری و 
آنالین شــرکت کرده بودند. افغانستان ســازمان ملل متحد و فنالند 
به گونــه مشــترک میزبانی این نشســت را برعهده داشــتند در این 
نشســت تعهدات مالی جامعه جهانی به افغانستان برای چهار سال 
آینده مشــخص شــد. روی این موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس  

یا شده که نشر می گردد. نظریات چند تن از شــهروندان را جو

شهرقدیم کابل

و  کابل  قدیم  حصار  فروپاشی  از  پیش  تا   

همان  به  کابل  شهر   جدید،  نواحی  گسترش 

در  قدیم  شهر  این  بود.  محدود  کهنه  شهر 

آسمایی  و  کوههای شیردروازه  آغوش سلسله 

تشکیل  را  مثلثی  کابل  رودبار  دولب   در 

به  کنونی  نوآباد  تنگی  در  آن  رأس  که  داد  می 

جانب غرب )یعنی محل به هم نزدیک شدن 

دوسلسله کوه مزبور( قرار داشت. به دور این 

که  بود  شده  کشیده  ستبری  دیوار  کهن  شهر 

باالحصار  نظامی  استوار  ودژ  شاهی  قلعه  به 

ما  گذشته  درتاریخ  کابل  شد.اسم  می  پیوند 

به سه عنوان متفاوت به کار گرفته شده است 

فرهنگ  و  زمین  کابل  قدامت  خود  این  و 

را  آن  شاخ  بسیار  و  ریشه  گشن   باستانی، 

که  کشور  یک  عنوان  به  کابل  رساند.  می 

کابلستان نیز خوانده شده است. امروز نیز این 

مفهوم در بین همسایگان شرقی وجنوبی مابه 

گونه دیگری در تداول است، زیرا کاربرد واژه 

کابلی واال  به جای افغان ، چنانکه در داستان 

استعمال  و   ، تاگور  رابیندرنات  واالی  کابلی 

دولت  جای  به  حکومت  کابلی  عبارت 

افغانستان در بین مردم هند و پاکستان هنوزهم 

یادآور کابلستان تاریخی است.کابل به عنوان 

یک والیتی که گاهی از اتک تا آمو را دربرمی 

را؛  سالنگ  تا  تورخم  از  وزمانی  است  گرفته 

تا  السراج  ازجبل  و  زابل  تا  سروبی  از  گاهی 

خراسان  مهم  شهر  یک  عنوان  و   را؛  گردیز 

که  است  نخستین  مفهوم  اعتبار  را.به  زمین 

الهند و خراسان مقطع خوانده  کابل را مطلع 

اند.  همین تعریف بازگوینده این مطلب است 

گون  گونه  فرهنگ های  تالقی  کابل محل  که 

های  فرهنگ  تصادم  ویژه جایگاه  به  و  منطقه 

ویژگی  است.چنین  بوده  هندی  و  خراسانی 

موقعیت کابل تنها به تصادم فرهنگ ها محدود 

رویارویی  تاریخ محل  بلکه در طول  نمانده، 

میدان  و  گون  گونه  های  امپراتوری  سپاهیان 

مردم  با  متجاوزین  و  جهانخوران  زورآزمایی 

برخورد  این  است؛   بوده  نیز  زمین  خراسان 

های نظامی و فرهنگی عناصر جالب توجهی 

در فرهنگ کابلیان آفریده است که اختصاص 

کامل  ویرانی  زمان  تا  داشته،  شهر  همین  به 

اصل کابل که شهر قدیم آن بود، عامل تداوم 

هنجارهای بسیار اجتماعی و رفتار مردم کابل 

فرهنگ  که  بود.ازآنجایی  همدیگر  برابر  در 

که  آدمیست  زندگی  در  پدیده  ترین  گسترده 

تمامی قواعد تنظیم کننده وسمت دهنده کنش 

مادی  مظاهر  همچنان  و  واجتماعی  فردی 

سقوط  از  پس  دهد.  می  شکل  را  او  زندگی 

کابلشاهان در سال 444 نظام اداری عنعنوی 

که  یی  تازه  نظام  و  رفت  بین  از  زمین  کابل 

سبب  به  بود،  جدید  آیین  اساسات  به  مطابق 

از حوزه های مرکزی قدرت  دور ماندن کابل 

و  بود  بلخ  گاهی  که  اسالمی  عهد  خراسان 

هم  هنگامی  و  بود  غزنی  وقتی  بخارا،  زمانی 

هرات و باآلخره قندهار؛ به صورت اساسی در 

اینجا به میان نیامد.  بنابرین مردم کابل مجبور 

مسئولیت  که  بیافرینند  نظامی  خود  شدند 

باشد.  داشته  عهده  رابه  اجتماعی  نظم  تأمین 

آنکه  از  بیش  مرکزی  قدرت  نمایندگان  چون 

خود را مسئول نظم اجتماعی بدانند، به عنوان 

گردآورنده مالیات و عوارض دولتی عمل می 

حیات  تنظیم  برای  کابل  مردم  لذا  کردند؛ 

آوردند  میان  به  را  تشکیالتی  خود  اجتماعی 

که از زمانه های قدیم تا آغاز صدارت شهید 

محمد داؤود در سال 1332ش به همان شکل 

اجتماعی  درحیات  و  بود  زنده  خود  باستانی 

مردم کاربرد عملی داشت.عمده ترین صورت 

توسط  گذربودکه  کالنترهای  تشکیل،  این 

انتخاب  محل  مردمان  وازمیان   خودمردم 

ازدموکراسی  صورتی  این  گردیدند.   می 

نظیر  ها  جا  دیگر  در  که  بود  شهری  عنعنوی 

را  خود  خاص  کالنتر  داشت.هرگذر  کمتری 

دانش،  فهم،  اساس  به  ها  این کالنتر  داشت. 

تدین، خوشنامی در محل و محبوبیت در میان 

مردم گذر؛ هرگاه یک بار انتخاب می گردیدند  

تا زمانی که مردم از آنها راضی می بودند به کار 

خود ادامه می دادند. وظیفه کالنتری امری بود 

به  آنها  مادی.  پاداش  کدام  بدون  و  داوطلبانه 

حل اختالفات مردم محل خود می پرداختند، 

بسیج را  مردم  ملی  های  مراسم   درتنظیم 

دفاع  رابرای  می ساختند. درجنگ ها جوانان 

مردم  معامالت  گردانیدند،  می  آماده  ازوطن 

همآهنگی  ضرورت  صورت  در  را  محل 

رادرمعامالت  گذر  اهالی  بخشیدند،  می 

دادند  می  مشوره  شان  سوگواری  و  خوشی 

برای  کمک  جلب  به  ضرورت  درصورت  و 

به  معامالت  گونه  درین  پرداختند.  می  آنان 

سرپرست  بدون  های  خانواده  ولی  عنوان 

باآلخره  و  کردند  می  ایفا  نقش  یتیمان،  و 

می  قرار  بر  دولتی  ادارات  با  را  مردم  روابط 

بر  مردم  اعتماد  گاهی  که  شده  ساختند.دیده 

ه  مشور  بدون  که  بود  حدی  در  کالنترها  این 

آنان برای فرزندان شان همسری نمی گزیدند 

پیش  شان  خانواده  در  مشکلی  اگر  حتی   و 

می آمد، برای مشوره به او که محرم راز شان 

بود مراجعه می نمودند.پس دیده می شود که 

مشکالت اجتماعی به وسیله کالنترهای گذر 

حل و فصل می گردید ولی هرگاهی که مسایل 

خرید و فروش امالک، قتل و سرقت و یا مسأله 

بزرگتر دیگری در بین آنها پیدا می شد در آن 

وقت باید به کوتوالی و محاکم شرعی مراجعه 

یادآوریست که حلقه دیگری  می کردند.قابل 

نیز باالتر از وکالی گذر وجود داشت که آن نیز 

حل  به  نداشته  وابستگی  دولتی  تشکیالت  به 

مسایل شرعی مردم می پرداخت.  در رأس این 

حلقه ها عرفایی قرار داشتند که کابل زمین به 

مناطق  بود.  تقسیم شده  آنها  نفود  حوزه های 

خواجه رواش، خواجه چاشت، خواجه بغرا، 

بابه قشقار، پاچا صاحب و امثال اینها یادگار 

حوزه همین پیرهای طریقت اند. کثرت وجود 

مزارهای چنین عرفا در هر کوچه و پس کوچه  

شهر قدیم کابل شاهد دیگری برین مدعا می 

تواند باشد. دومین مرتبه نظام اجتماعی مردم 

داری وهمسایگی  همسایه  نام  به  اصلی  کابل 

نمونه  قدیم  کابلیان  داری  همسایه  نظام  بود. 

نادری است درهمزیستی اجتماعی؛ زیرا روابط 

همسایگان و اهل محل یا کوچگی هایی که از 

چندین نسل در کنار هم زیسته بودند، روابطی 

میان خانواده ها می آفرید که نزدیک تر از رابطه 

بین اعضای یک خاندان می بود از همین روست 

که مردم کابل ضرب المثلی دارند  که می گوید 

: از صد خویش، یک همسایه پیش.  این روابط 

که بود  یافته  مقامی  مردم چنان  بین  در   نزدیک 

 می گفتند : حق خدا وحق همسایه یعنی همسایه 

و سپاس  احترام  برما حق  از خداوند»ج«  پس 

به  کابل  شهر  در  همسایگان  دارد.تأثیرگذاری 

اند همسایه از همسایه پند  حدی بود که گفته 

 می گیره و خربوزه از خربوزه رنگ. یعنی بدانگونه 

که خربوزه ها درمجاورت همدیگرهمرنگ می 

رفتاراجتماعی  هانیزالگوی  همسایه  گردند، 

وفرهنگی برای همدیگر محسوب می گردند. 

برهمدیگردر همسایگان  اثرگذاری   این 

 ضرب المثل دیگری نیز انعکاس یافته که گفته 

اند:                                                         ادامه دارد 
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دموکراسی عنعنوی در فرهنگ قدیم کابل

ن- فروتن  قسمت  دوم

مردم: 

از کمک های جامعه جهانی 
جهت رفاه عامه استفاده شود

محمد نعیم نوابی



 بویژه در اخذ ویزا از کشورهای مختلف 
سهولت  است  توانسته  جدید  آوری  فن 
جمله   از  آرد،  بوجود  را  الزم  های 
بصورت  ویزه  اخذ  برای  درخواست 
وقت  اتالف  از  تواند  می  که  آنالین 
مشخص  چنان  هم  نماید،  جلوگیری 
هوایی  های  شرکت  پروازهای  ساختن 
کشورهای  به  نشست  و  پرواز  زمان 
از طریق سایت های اطالعاتی  مختلف 
آنها به مشتریان شان ابالغ می گردد.                                                                                                                 
از طرف دیگر، در بسیاری از کشورهای 
سیستم  که  است  شده  دیده  جهان 
تا  است  شده  الکترونیکی  آنها  اداری 

را  خدمات  وقت  اسرع  در  بتوانند  آنها 
با  بدارند.  عرضه  شان  شهروندان  به 
این  در  اداری  سیستم  شدن  الکترونیکی 
کشورها دیده می شود شفافیت در نحوه 
اجراآت آنها بوجود آمده است ، از فساد 
گردیده  جلوگیری  آنها  اداری  سیستم  در 
تأسف  با  اما  گردد.  پرانی  کاغذ  مانع  و 
باید گفت که در کشورهای عقب مانده، 
هنوزهم از این فن  آوری کمتر کار گرفته 
می شود وهمین امر باعث گردیده است 
که  دامنۀ فساد به گونه ای روز افزون در 
نهاد های دولتی گسترش یابد.                                                 
که  شود  می  دیده  ها،  براین  افزون 

عرصه  در  جدید  آوری  فن  نقش  امروز 
بوده  برجسته   ها  خیلی  نیز   آموزش 
تا جابی که دیده می شود  بسیاری از نهاد 
های تحصیلی و آموزشی در کشورهای 
یش  خو های   درس  جهان  مختلف 
به  غیرحضوری  و  آنالین  ای  بگونه  را  
تدریس یان  دانشجو و  آموزان   دانش 
زمینه  است  توانسته  این  و  کنند  می   
 آموزش و تحصیل را برای بسیاری از افراد 
تا  سازد.  فراهم  مختلف جهان  نقاط  در 
جایی که بسیاری ها می توانند از محل 
ویدیوکنفرانس  ای  گونه  به  خود   کار 
به  اسکایپ  مانند،  دیگری  ای  شبکه  یا 
درجلسات  شده،  وصل  درسی  صنف 

اشتراک   آنالین  ای  گونه  به  درسی 
توانند  می  آنها  ترتیب  این  به  نمایند، 
دوباره  درسی  جلسات  ختم  از  بعد 
در  یژه  بو شوند.  مصروف  خود  کار  به 
در  کرونا  ویروس  که  کنونی  شرایط 
و  است  کرده  پیدا  شیوع  دنیا  سراسر 
جلوگیری  هدف  به  کشورها  تمام  در 
های  محدودیت  مرض  این  شیوع  از 
بسته  عمومی  های  مکان  و  شده  وضع 
کشورها  این  از  دربسیاری  اند،  شده 
آموزشی و تحصیلی بصورت  نهاد های 
را  آموزان  دانش  و  یان  دانشجو آنالین 

نمایند.                      می  تدریس 
عقب  کشورهای  که  صورتی  در  اما 

های  عرصه  در  بتوانند  هم  مانده 
جدید  آوری  فن  از  زندگی  مختلف 
امید  که  گفت  توان  می  نمایند  استفاده 
که  دارد   وجود  زیادی  های  واری 
کشورهای مذکور بتوانند در همه عرصه 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  های 
بوجودآرند  را  کلی  تغییرات  اجتماعی 
کشور  این  از  فساد  بساط  آرام  آرام   ،
که  را  هایی  کمک  و  شود  برچیده  ها 
وضعیت  بهبود  هدف  به  جهانی  جامعه 
صورت  ها  کشور  این  باشندگان   زندگی 
می گیرد بتواند در بخش های اختصاص 
اختالس کدام  بدون  آن  شدۀ   داده 

 و سوء استفاده به مصرف رسد.  

 را حفظ نموده وگســترش دهد، بــا مبارزه جدی و 
قاطــع علیه انــواع فســاد، بویژه فســاد اداری، نام 
افغانســتان را از فهرســت کشــورهای فاسد جهان 
بیرون ســازد و از کمک های بشردوســتانه جامعه 
جهانی به هدف مقابله با ویروس کرونا، به صورت 

احسن استفاده نماید. 

   تنهــا دراین صورت اســت که بــرای ملل کمک 
دهنده آرامش وجدان دست می دهد و آنان مطمئن 
می شــوند که مصارفات شان درافغانســتان بیهوده 
نبوده و افغانســتان توانســته اســت با کمک جامعه 
جهانــی از ویرانه های بــه جا مانــده از چهاردهه 
مقاومت دربرابرتجاوز خارجی و جنگ های توجیه 

نا پذیر داخلی، پیروزمندانه برخیزد و جایگاه اصلی 
 خویش را در ردیف کشــورهای آزاد جهان، بدست

 آورد.
    از آنچــه تذکــرداده شــد، چنین نتیجه بدســت
 مــی آید که جهان افغانســتان را بگونــه دهه هفتاد 
فراموش نکرده وشــرکای بیــن المللی افغانســتان 
برتعهدات خویش درمورد اعطای کمک های بشــر 
دوســتانه به کشــورما، ازکنفرانس »بن« تا به حال، 

بدون تزلزل در اراده شان، پای بند است.
   انتظارمی رود دولت وملت افغانستان ازحسن نیت 
واعتماد ملل آزاد جهان نسبت به خود شان، به مثابه 
بهترین فرصت اســتفاده نموده، با برآورده ســاختن 
درقطعنامه  مندرج  انتظارات جامعه جهانی وشروط 
تقویت واســتحکام هرچه  ژنیو، درجهت  کنفرانس 
بیشــترپایه های نظام مردم ســاالر کنونی، گام های 

متین واستوار بردارد.

سال l 92 شمارۀ 204- شمارۀ مسلسل 24494

20
20

بر 
وام

3  ن
0  
l
 

 14
42

ی 
لثان

ع ا
ربی

 14
  l

 13
99

س 
 قو

10
به 

شن
دو  
l

س 
 انی

لی
ۀ م

زنام
رو

واجد  داوطلبان  تمام  از  کندز  شاروالی  ریاست 
داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید  می  دعوت  شرایط 
زر  سپین  کلوپ  فرعی  جاده  ریزی  کانکریت   (
بطول ۱۶۰ متر و عرض ۷ متر مربوط ناحیه دوم( 
اشترک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه 
هزار  یک   )۱۰۰۰( مبلغ  پرداخت  مقابل  در  را 
قرار  مدیریت  از  بازگشت  قابل  غیر  پول  افغانی 
آفر   ، آورده  دادی های ریاست شاروالی بدست 
شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های 
سر  طور  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و 
روز   ۲۱ مدت  الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  بسته 
ارایه  شاروالی  ریاست  دادهای  قرار  مدیریت  به 
قابل  انترنیتی  و  رسیده  ناوقت  آفرهای   . نماید 

پذیرش نمی باشد.
 )۴۲۰۰۰( مبلغ  نقدی  بصورت  آفر  تضمین 
چهل و دو هزار افغانی بوده  و جلسه آفر گشایی 
جلسات  تاالر  در  اعالن  میعاد  ختم  از  بعد 
ریاست شاروالی کندز تدویر میگردد توزیع آفر 

از نشر جریده کندز صورت میگیرد.
 ***

احوال  اختصاصی  محکمه  الف  دیوان  ریاست 
حاجی  ولد  رسول  محمد  اطالع  به  شخصیه 
وزیر سکونت فعلی والیت بغالن شهر پلخمری 
اندارب  ولسوالی  ریاست  څارنوال  عضو  وظیفه 
نشر  تاریخ  از  گاه  هر  میرساند  بغالن  والیت 
اعالن الی مدت یک ماه غرض حل وفصل قضیه 
نسبتی اش که از اثر عرض خانمش محبوبه بنت 
عبدالخلیل در این محکمه تحت دوران قرار دارد 
حاضر نشود در غیاب وی فیصله صادر میگردد 

آنگاه حق شکایت را نخواهد داشت.۵۶۸۰
 ***

بدین وسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم 
میشود  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون 
قرار  دارد  نظر  در  انتخاباتی   کمیسیون شکایات 
معاون   ، ریس  منازل  امنیتی  تحکیمات  داد 
داراالنشای  عمومی  ریس  و  ،اعضا  منشی   ،
  ، حبیبیان  ساختمانی  شرکت  به  را  کمیسیون 
 )                             ( -  دارای جواز نمبر 
آدرس : هرات ، مرکز هرات ، هرات را به قیمت  
مجموعی مبلغ ) ۲۱۰۲۹۰۰  (  دو میلیون یک 
صدو دو هزار نه صد افغانی        افغانی اعطاء 

نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض 
در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر اعالن الی هفت روز تقویمی طور 
کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  آن  دالیل  با  توام  کتبی 
ناحیه  پور  شیر  ششم  سرک  انخاباتی  شکایات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  کابل  شهر  دهم 

تدارکات ارایه نمایند.
الی  و  نبوده  داد  قرار  عقد  معنی  به  اطالعیه  این 
قانونی  مراحل  طی  و  الذکر  فوق  معیاد  تکمیل 

بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.۵۶۷۸
 ***

ریاست ارشاد حج و اوقاف والیت لوگر در نظر 
سال  برای  را  مدینه  مارکیت  دکاکین  که  دارد، 

مالی ۱۴۰۰ به کرایه ماهوار بدهد.
واجد  حکمی  و  حقیقی  اشخاص  تمام  بناء 
درخواست  ارایه  از  بعد  که   ، میتوانند  شرایط 
اوقاف  و  حج  ارشاد  ریاست  از  را  شرطنامه   ،
شدن  سپری  از  بعد   ، نموده  اخذ  لوگر  والیت 
مجلس  در   ، اعالن  نشر  از  یمی  تقو روز   ۲۱
اشتراک  ظهر  از  قبل  بجه   ۱۰ ساعت  داوطلبی 
نمایند. آدرس : مرکز والیت لوگر جوار مسجد 
و  حج  ارشاد  ریاست   ، مسعود  عبدالله  جامع 

اوقاف.۵۶۷۷
-۰۷۷۸۲۷۴۸۱۵  : تماس  شماره 

 ۰۷۶۵۰۲۰۱۱۳
 ***

قبلی  دادی  قرار  امید  کابل  تجارتی  شرکت 
منزل  اتاقهای  و  خانه  نجار  تعمیر  میخواهد 
 ۱۰ طول  و  ساخت  نو  هنگر  وفوقانی  و  تحتانی 
متر مقابل دروازه آنرا ماهوار به مبلغ )۱۰۰۰۰۰( 
به  سال  سه  مدت  برای  افغانی  هزار  صد  یک 
واجد  خصوصی  های  .شرکت  بگیرد  کرایه 
شرایط و موسسات دولتی که خواهش گرفتن انرا 
درخواست  باشند  داشته  متذکره  مبلغ  از  باالتر 
روز   ۲۱ مدت  به  اعالن  نشر  از  را  خویش  های 
 . بسپارند  سیلو  خدمات  عمومی  مدیریت  به 
نقدا  تضمین  میتوانند  کرده  مالحظه  را  شرطنامه 

اخذ میگردد.۵۶۵۹

 ***
تذکره  دارنده  حیدر  غالم  ولد  الله  نیاز 
 )  ۲۲۴ ث   ۴۵ ص  ق   ۴ ج   ۲۰۸۳۵۸۷۷(
عمده  باب  یک  امتیاز  کندز  والیت  مسکونه 
نیاز  اسم  به  را  خویش  ملکیت  ادویه  فروشی 
باالی  کندز  والیت  مرکز  ناحیه  واقع  ناصری 
نمبر  تذکره  دارنده  خان  گل  بنت  خالده  محترم 
بفروش  کندز  والیت  مسکونه   )۹۹۱۱۱۵۵(
میرساند اشخاص ، موسسات و دوایر دولتی که 
باشند  داشته  ادعای  فروشی مذکور  باالی عمده 
از تاریخ نشر اعالن الی مدت ده یوم به ریاست 
محصوالت  و  دوایی  امور  تنظیم  ملی  اداره 
 ۴ ناحیه  هنگرها  شهید  چهارراهی  واقع  صحی 

اطالع دهند.۵۶۶۱
 ***

محمد  ولد  حسن  سید  اسامی  بالوکاله  مدعی 
ناظر  ولد  جواد  محمد  اسامی  علیه  حسین 
حسین ساکن قریه سیاه خاربالق  فوالدی مرکز 
جواد  محمد  اما  دارد  حقوقی  دعوی  بامیان 
و  است  گرفته  قرار  ثالثه  جلب  تحت  مذکور 
نگردده  خویش  دعوی  ادامه  به  حاضر  مذکور 
است بناء به اطالع اسمی محمد جواد ولد ناظر 
حسین مذکور از مدت اعالن الی مدت ۲۰ یوم 
به دعوی خویش حاضر گردد در غیر ان صورت 
را  شکایت  حق  میگیرد  صورت  غیابی  اجراات 

ندارد.۵۶۶۲
 ***

برای  میاشت  سره  افغانی  جمیعت  است  قرار 
زمستان  ضرورت  ریاست  این   ۱۳۹۹ سال 
جنراتور و ضرورت تیل مرکز گرمی تعمیرات به 
مقدار )۵۷۰۰۰( لیتر تیل دیزل اول این ریاست 
طریق  از  است  گردیده  ذکر  مشخصات  در  که 

داوطلبی تیهه و خریداری می نماید .
لوژستیکی  و  تجارتی  های  شرکت  عده  آن  از 
آن  داد  قرار  خواهش  و  میکند  فعالیت  مورد  در 
به  را  خویش  های  درخواست   ، باشند  داشته  را 
افغانی  احمر  هالل  جمعیت  لوژستیک  ریاست 
نشر  از  بعد  خودشان  سپرده  سیلو  افشار  واقع 

نموده  مراجعه  روز  چهارده  مدت  الی  اعالن 
شرطنامه را مالحظه کرده میتوانند ، تضمین نقدا 

اخذ میگردد.۵۶۶۷
 ***

لمیتد   زاده  میر  عبدالحکیم  شرکت  اسامی 
پلیت  دار   غرفه  کروال  تیوتا  موتر  عراده  یک 
۲-۲۹۵۵۳   ش کابل انجن 4E1080990  و 
شاسی 210012057  -1 را بعد از طی مراحل 
جمعه  اسامی  باالی  فروش  و  خرید  قانونی 
الدین   ولد فقیر الدین  بفروش می رساند. بناء 
فوق  عراده  با  موسساتیکه  و  ادارات  اشخاص 
به  یوم  سه  مدت  الی  باشند  داشته  معامله  کدام 

مدیریت ترافیک کابل اطالع دهند. ۵۶۶۸
 ***

بانک ملی افغانی در نظر دارد پرزه جات ماشین 
ای تی ام را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک 
نماید. اشخاص حکمی ، شرکت ها و موسسات 
نشر  از  باشند  داشته  آنرا  تدارک  و  تهیه  که عالقه 
عمومی  مدیریت  به  یوم   ۷ مدت  الی  اعالن 
وات  سینا  این  واقع  افغان  ملی  بانک  خدمات 

مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند.۵۶۷۰
 ***

یک  لمتید   کارپوریشن  ملت  شرکت  اسامی 
  ۶۵۴۳۲-۲ پلیت   کروال   تیوتا  موتر  عراده 
شاسی  و    1ZZ16545590 انجن  کابل  ش 
طی  از  بعد  را    1NXBR30EY7Z7925
مراحل قانونی خرید و فروش باالی اسامی اختر 
بناء  رساند.  می  بفروش  عبدالحنان   ولد  زمان  
فوق  عراده  با  موسساتیکه  و  ادارات  اشخاص 
به  یوم  سه  مدت  الی  باشند  داشته  معامله  کدام 

مدیریت ترافیک کابل اطالع دهند. ۵۶۷۴
 ***

یک  لمتید   مزمل  الله  شور  شرکت  اسامی 
عراده موتر تیوتا کروال غرفه دار  پلیت ۶۱۸۶۱   
شاسی  و    1ZZ1123316 انجن  کابل  ش 
از طی  بعد  را    NMTEW20ER8016437
اسامی  باالی  فروش  و  خرید  قانونی  مراحل 
اختر زمان  ولد عبدالحنان  بفروش می رساند. 
عراده  با  موسساتیکه  و  ادارات  اشخاص  بناء 
سه  مدت  الی  باشند  داشته  معامله  کدام  فوق 
دهند.  اطالع  کابل  ترافیک  مدیریت  به  یوم 

 ۵۶۷۳

افغان اعالنات

نگاهی به نقش... 

جهان، افغانستان را... 



 
 

بیا د جالل آباد په رشدیه ښوونځی کی شامل شو او ته ۹ ټولګی پوری یی 

سبق ولوســت او په دنده هم وګومارل شو چی دندی یی په کابل، کندز، 

کونړ، نورســتان او جالل آباد کی وی هغه واده کــړی وه دوه اوالدونه یی 

درلودل.

فرهنګی، علمی فعالیت یی درلود چی:

د ســلطنت عشــق رحمانی کتاب چی تصوفی، علمــی، دینی تاریخی 

یاداښتونه لری او منځپانګه )محتوا( یی اکثریت دینی تاریخی ده او مشهور 

فصل یی د معرفت، عرفان او تصوفو نصایح او تاریخی لیکنی او په پښتو 

او دری ژبو شــعرونه لری نوموړی کتاب 636 پاڼی لری او ۵۴۵ عنوانونه 

او یو تقریظ لری چی د حمیدی له خوا په عربی ژبی کښل شوی دی.

هغه وایی:

بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

که سالک بی خبر نبود ز راه ورسم منزلها

په بل ځای کی وایی:

یدیم د پیرمغان شکر خدایه چی مر

پروت دی دا په ملک د ترکستان

ښکاره لکه ستوری په آسمان

ڼایی د کرامت به یی ظاهرشی په جهان تکرار ر

په بل ځای کی وایی!

یږی سرګردانی د د دنیا نه ده پکار

د ازل لیک هرچا ته رسیږی

د هرچا په پیشانی ده روښان

یات او نه کمیږی نه چاته ز

یشی په قوم یم عرب زقر

بل لمسی یم د ابوطالب

د عقیل له اوالدی یم په نسب

دری عامی به ښکاره شی له خراسانه

هغه د خپل کتاب په ۶۱۱ مخ کی وایی:

راشه وګوره مرتبه د افغانستان

چی پورته شو په عالم دده نشان

په رحم د ذوالشان منان

راته وګوره ته مرتبه د افغانستان

که خدای مو کاندی تسلط په تام جهان

نصیب به شی د فرد افغانستان

دا حدیث دی د سردار دو جهان

چی والقدر خیر و شره ده له سبحان

یا په ۶۰۷ مخ کی داسی راځی:

ای خالق ذوالجال ای خدا

تا چند روم در بدر جای بجا

یا خانه امید مرا در نبند

یا قفل محامات مرابګشا

ای آنکه به ملک خویش پابند تویی

در ظلمت شب صبح نماینده تویی

د یادونــی وئ ده چــی دده لیکنی په انیس ملــی ورځپاڼی، اصالح ملی 

ورځپاڼی، هیواد او پشــتو ژغ مجلی او د ننګرهار اتحاد مشرقی اخبار کی 

هم خپری شوی دی.

ســربیره پردی د قیامــت نامی او د لوی ننګرهار په نــوم دری کتابونه هم 

لری چــی د قیامت نامی او خواب نامی کتابونه یــی په ۱۳۲۹ او ۱۳۳۰ 

لمریزکالونو کی په پیښور کی طبع شوی دی.

د سلطنت عشق رحمانی کتاب په 1326 یا 1324 کال کی یی لیکل پیل 

شوی او په 1332 او دوهمه برخه یی تر 1350 کال پوری کښل شوی ده.

دده د غورنیکــه په الس د بابرهان امیــر کبیر حضرت علی)ک( په نوم یو 

کتاب شــته چی ۲۰۰ پاڼی او ۵۰۰ عنوانونه لری او په لومړی صفحه کی 

یی داسی کښل شوی دی.

قال امیرالمومنین و امام المتقین و رئیس المســلمین ابوالحسن علی ابن 

ابی طالــب ک د ده پالر د نرګس په نوم د شــعرونو یو کتاب هم درلودږ

موالنا حبیب الرحمن مهدی قریشــی د ناروغی له کبله په 1356 لمریز 

کال د اسد په ۴ مه ورځ په لغمان کی وفات شود.

د اخیستلو ځایونه: د سلطنت شخص رحمانی کتاب، جرګه مجله 1384 

کال لیندی او جدی میاشت خپرونه افغانستان د احمدشاه بابا څخه ترشاه 

امان الله خان پوری تاریخ.

ازدواج به پیوند میان زن و مردی گفته می شود که 
از تجمع  آورند و سپس  به وجود می  را  خانواده 
سازمان یافته خانواده هاست که یک جامعه شکل 
و  باکفایت ها  آشنایی  برای  ازاین رو،  می یابد. 
پژوهش های  کاستی های هر جامعه، درکنارهمه 
الزم، ضرورت دارد که چندوچون ازدواج در آن 

جامعه نیز بررسی شود.
پیش  دوران  در  عرب  مردم  که  دانست  باید  اما 
آیین  به  تمام »جاهلیت« ها،  کنار  در  از اسالم، 
در  ایشان  چنان که  بودند،  بند  پای  نیز  عرفی  و 
حرام  را  زنان  از  شماری  با  ازدواج  دوران،  همان 
و  امضا  را  آن  حرمت  نیز  اسالم  که  می دانستند 
تقریر نمود. مرد عرب با دختر، مادر، خواهر، خاله 

یا عمه خویش ازدواج نمی کرد.
در اخیر الزم است تا در پرتو نصوص شریعت و 
اهداف و مبانی دینی و قواعد کلی آن به بررسی 

این موضوع بپردازم.
ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان

آشکار است که این موضوع یک موضوعی است 
که شما برای تحقیق و جواب مکتوب آن، وقت 
زنان  با  ازدواج  موضوع  آن  و  باشید  داشته  کافی 

غیرمسلمان است.
 »اهل کتاب« یعنی زنان مسیحی 

ً
مقصود من دقیقا

یهودی است که ما مسلمانان آنان را »اهل کتاب« 
می نامیم و دارای احکام خصوصی هستند که آنان 

را از زنان بت پرست و غیره جدا می سازد.
این گونه  راستای  در  دیگران  و  من  به راستی 
را مشاهده کرده ایم،  فراوانی  ازدواج، مفاسد 
بسیاری  در  که  فرزندان  جانب  از  یژه  به و
غیرمسلمان  زن  چون  مشاهده شده،  موارد 
تمام خانه را به رنگ خود درمی آورد، پسران 
تربیت  خود  مذهب  و  دین  به  را  دختران  و 
ساخته  کاری  شوهر  دست  از  و  می کند، 
در  مرد  نقش  عامیانه  قول  به  و  شد،  نخواهد 
و  »لولوی سرخرمن«  نقش  خانواده  چنین 
از  موضوع  این  به  راجع  است،  بین  سیل  یا 
جواب  در  آنان  پرسیدم؛  دانشمندان  بعضی 
مباح  را  کتاب  اهل  با  ازدواج  قرآن  گفتند: 
خداوند  که  را  چیزی  توانیم  ومانمی  دانسته 

گردانیم. حرام  نموده  حالل  متعال 
بطان ازدواج مرد مسلمان با زن ملحد

منظور ازملحد کسی است که معتقد به هیچ یک 
ازادیان نباشد، ونه به خدایی، نه به پیامبری، نه به 
کتابی ونه به آخرتی اعتقاد داشته باشد. ازدواج با 
چنین زنی نسبت به زن مشرک به طریق اولی حرام 
خداست  وجود  به  معتقد  مشرک  زیرا،  است؛ 
ولی همراه با این اعتقاد، قائل به شریک و وجود 
خدایان دیگر است که آنان را به عنوان شفیع بگیرد 
معبود  خدای  آن  به سوی  اورا  وی،  گمان  به  تا 

قرآن  کریم درآیات زیادی سیمای  نزدیک کند. 
مشرکین را برای ما برمال می سازد؛ ازجمله آیه 61 
این گروه  در مزمت  که  میباشد  العنکبوت  سوره 

بیان داشته است.
بنابراین وقتی که ازدواج مرد مسلمان با زن وثنی که 
 حرام باشد، 

ً
فی الجمله قائل به خدا است، قطعا

ازدواج او با یک زن ما دیگرای وجاحد که منکر 
ماورای طبیعت است وبه خدا، به روز آخرت، به 
مالئکه، به کتاب آسمانی وبه پیامبران خدا هیچ 
باشد؟  چگونه  باید  ندارد،  وباوری  اعتقاد  گونه 
ازدواج مرد مسلمان با جنین زنی نه فقط حرام بلکه 

به طور یقین باطل هم می باشد.
کمونیستی  زن  ملحد،  زن  برای  مثال  بارزترین 
وبه  است  معتقد  مادی  فلسفه  به  فقط  که  است 
را  ادیان  وظهور  است  ملتها  افیون  دین  او  پندار 
درراستای مادی تفسیر می کند وآن را دست پرورده 
جامعه انسانی وپدید آمده بر اثر حاالت اقتصادی 
وروابط تولید که برجوامع بشری حکم فرما بوده 

است تفسیر می کند.
برعقیده  آن زن کمونیستی است که  البته منظور 
کمونیستی خوداصرار ورزد، وگرنه بعضی از زنان 
مادی  این مکتب  به  که  ومردان مسلمان هستند 
روند  فرو  آن  به عمق  اینکه  بدون  گردن می نهند 
فریب  بسا  وچه  باشند  آگاه  آن  حقیقت  به  ویا 
بعضی مبلغان ان را خورده باشند که می گویند: 
کمونیستی مکتبی است طرفدار اصالح اقتصادی 
وارتباطی به عقاید و ادیان و.... ندارد. در ارتباط با 
چنین کسانی ) زن یا مرد( الزم است که شبهات 
دلیل  وبا  کنیم،  برطرف  را  آنان  فکری  وغوامض 
وبرهان حقیقت راه را برآنان روشن سازیم، تا فرق 
وآشکار  روشن  وتاریکی  ونور  وکفر  ایمان  میان 

گردد.
یا  کمونیست  بر  همچنان  کسی  اگر  آنگاه، 
مارکسیست بودن اصرار وپافشاری نماید، کافر، 
خارج ازاسالم وفاقد هرگونه کرامتی است، وباید 

در دنیا وقیامت احکام کافران برآنان جاری گردد.
ودراینجا می خواهم بعضی از حکمت عدم جواز 
نکاح مرد مسلمان با زنان غیر مسلمان را یاد آوری 

کنیم. 
- حفاظت ازاهانت، وغلبه کافر2.خود داری از 

بدگمانی به طاعت دین شوهر کافر
- امید پذیرفتن دین مقدس اسالم و ایمان آوردن 

زن کتابیه
- عدم امید ایمان آوردن مشرکه ومجوسیه

1- حفاظت ازاختالط انساب2. حفاظت ازنزاع 
زوج وزوجه

-  حفاظت مقام مرد واشاره به مسولیت آن.
- حفاظت انساب

- حفاظت ازضرر. )اصول دعوت

ّ
زن مرتد

العیاذ بالله، زن مرتد هم مانند زن ملحد است. 
منظور از زن ومرد مرتد، هرکسی است که بعد از 
ایمان کافر وازدین اسالم خارج گردد؛ خواه پس 
به   

ً
اصال یا  درآید،  دیگری  دین  به  اسالم  ترک  از 

هیچ دین دیگری وارد نشود، وخواه آن دین دومی 
که بدان انتقال پیدا نموده، کتابی باشدیا غیرکتابی. 
بنابراین هرکس دین اسالم را ترک کند وبه مکتبی 
کمونیستی یا مادی یا مسیحی یا یهودی یا بودایی یا 
بهایی وغیر آن ها از ادیان وفلسفه های دیگر درآید 
ویا ازاسالم خارج گردد، وداخل هیچ دین ومکتب 
ومذهب  دین  بدون  و  آزاد  بلکه  نگردد،  دیگری 

باشد، درتمام آن موارد، مرتد به حساب می آید.
اسالم به اکراه وِاجباری را معتبرنمی داند وآن را 
اراده  وبه  آزادانه  هرکس  اما،  پذیرفت؛  نخواهد 
خارج  ازآن  نباید  دیگر  پذیرفت،  را  اسالم  خود 

گردد.
 مرتدان دارای احکامی هستند که بعضی مربوط 

به قیامت وبعضی مربوط به امور دینی می باشد:
ارتداد  درحالت  هرکس  قیامت:  با  ارتباط  در 
خبط  او  ونیکوی  صالح  اعمال  تمامی  بمیرد، 
خواهد  ماندگار  دوزخ  ودرآتش  می گردد،  وتباه 
بود، خداوند متعال می فرماید:»وکسانی از شما 
که از دین خود برگردند ودرحال کفر بمیرند آنان 
کردارهایشان در دنیا وآخرت تباه می شود وایشان 

اهل آتشند ودرآن ماندگار خواهند بود.«
من  وجه  هیچ  به  دنیوی،  احکام  ارتباط  ودر 
الوجوه استحقاق یاری ومعنویت از طرف جامعه 
زناشویی  زندگی  و  داشت،  نخواهند  را  اسالمی 
میان یک مرد مسلمان بایک زن مرتد وهمچنین 
میان یک مرد مرتدبایک زن مسلمان، چه درآغاز 
هر  بنابراین،  نیست.  جایز   

ً
قطعا دوام  در  وچه 

مرد مسلمانی که با زن مرتدی ازدواج نماید، آن 
ازدواج  از  پس  زن  واگر  می باشد.  باطل  ازدواج 
 بایستی میان آن زن ومرد جدایی 

ً
مرتد گردد، حتما

افگنده شود، واین حکم مورد اتفاق همه فقهای 
اسالمی است چه ازنظر جمهور فقها که قائل به 
قتل مرتد هستند، وچه از نظر علمای احناف که 
قائل اند به اینکه مجازات زن مرتد زندانی کردن 

اوست نه قتل او.
آنچه در این باره شایان هشدار است، این است 
مسلمان  شخص  بریک  وکفر  ارتداد  حکم  که 
نهایت مجازات او به شمار می آید، از این رو، تا 
به تحقیق و  باید متمسک  آنجا که میسر است، 
احتیاط شویم ونسبت به یک فرد مسلمان اصل 
را برمبنای صالح، حسن ظن واسالم قرار دهیم، 
اصل  این  از  را  مسلمانی  قطعی،  دلیل  وبدون 
خارج نسازیم، وباید بدانیم که یقین با شک زایل 

نمی گردد.                                    ادامه دارد 

یشي  عبدالهادي قر دویمه برخه او پای
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ازدواج مرد مسلم با زن غیر مسلم 
امداد الله پاک نهاد غیاثی قسمت نخست

موالنا حبیب الرحمن مهدي 
د فرهنګي شخصیت په توګه 



موتر  انفجار  اثر  در 

دیروز  صبح  که  بمب 

در مقابــل در ورودی 

محافظــت  کنــدک 

گرفت،  صورت  عامه 

بیســت و هشــت تن 

و  رسیدند  شهادت  به 

هفده تــن دیگر زخم 

برداشتند.

بــاز  داکتــر 

ملکــی  رییــس شــفاخانه  محمــد، 

آژانس  محلــی  خبرنــگار  بــه  غزنی 

باختــر گفــت کــه ازایــن رویــداد 

ده  ولســوالی  مســیر  در  انفجــاری 

یک غزنی جســد بیســت و هشــت 

شــهید و هفــده زخمی به شــفاخانه 

 ملکــی آن والیــت انتقال داده شــده 

یند  منابــع محلــی مــی گو اســت. 

کــه مهاجمان یــک موتر پــر از مواد 

انفجــاری را در برابــر دروازه ورودی 

دادند  انفجار  عامــه  محافظت  کندک 

و پــس از آن شــماری ازمهاجمان با 

شدند. درگیری  نظامیان 

تاکنــون هیــچ گروهی مســئولیت 

 ایــن انفجــار را بــه عهــده نگرفتــه

 است.

محمد اشــرف غنــی رئیس جمهوری اســالمی افغانســتان با 
حامــد کرزی رئیــس جمهور پیشــین، داکتــر عبداللــه عبدالله 
 رئیــس شــورای عالــی مصالحــۀ ملــی و فضیلتمــآب اســتاد 

عبدرب الرسول ســیاف رهبر جهادی کشور، دیدار کرد.

در ایــن دیدار که قبــل از ظهر دیروز در ارگ انجام شــد، در 
به پروسۀ صلح، چگونگی ســاختار شورای عالی مصالحۀ  رابطه 
یر نخســتین نشســت آن، بحث و تبــادل نظر صورت  ملی و تدو

گرفت.
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مونته نگرو و صربســتان ســفرای یکدیگر را در پی مطرح شــدن یک اختالف 

تاریخی اخــراج کرده اند. اختــالف دیپلوماتیک این دو کشــور منطقه بالکان 

زمانی باال گرفت که والدمیر بزوویچ، ســفیر صربســتان در سخنانی در جمع 

صرب تباران مونته نگرو، از پیوســتن این کشور به صربستان در۱۹۱۸ به عنوان 

»آزادســازی« آن نام برد.  در پی این ســخنان، وزارت امور خارجه مونته نگرو 

بزوویــچ را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد و از او خواســت طی ۷۲ 

ساعت این کشور را ترک کند.

صربستان هم در واکنش به این تصمیم، تارزان میلوسوویچ، سفیر مونته نگرو را 

اخراج کرده اســت. در سال ۱۹۱۸ مجمع ملی مونته نگرو به پیوستن این کشور 

 
ً
به پادشاهی متحد صربستان، کرواسی و اســلونی رأی داد.  این پادشاهی بعدا

به کشور یوگوســالوی تبدیل شد و مونته نگرو تا سال ۲۰۰۶ به استقالل دست 

پیدا نکرد.

لوی سارنوالی آذربایجان می گوید، روز شنبه ۲۸ نوامبر چهار غیر نظامی آذربایجانی 
زمانی کشته شدند که موتر حامل آن ها با یک ماین ضد تانک تصادم کرد.

به گفتۀ لوی ســارنوالی آذربایجان، این انفجار در قریه ای در منطقۀ فیزولی در یکی از 
شهرک های نگورنو قره باغ صورت گرفته است.

در اعالمیه لوی سارنوالی آذربایجان گفته شــده، تحقیقات در مورد این رویداد آغاز 
شده است.

مقام های ارمنستان و نگورنو قره باغ تا هنوز در این مورد توضیح نداده اند.
در نتیجۀ در گیری ها با ارمنستان که در اواخر سپتمبر آغاز شد و مدت شش هفته ادامه 

یافت، آذربایجان منطقۀ فیزولی را دوباره گرفت.
آتش بس با میانجیگری مسکو که در اوایل ماه جاری امضا شد، به هفته ها جنگ های 

شدید بین آذربایجان و ارمنستان پایان داد.

پولیس فرانسه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در پاریس از گازاشک آور استفاده کرده 
است.

درگیری میان پولیس و معترضان زمانی آغاز شد که گروهی از تظاهرکنندگان با سنگ 
و ترقه به پولیس حمله کردند.

پولیس از مجروح شدن ۲۰ مامور و بازداشت ۴۶ تظاهرکننده خبر داده است.
تظاهرات روز شنبه در اعتراض به الیحه ای صورت گرفت که در صورت تصویب، 
عکاسی یا فیلم برداری »بدخواهانه« از ماموران پولیس را در حین خدمت غیرقانونی 

می کند.
مخالفان این الیحه می گویند این کار آزادی رسانه ها برای گزارش خشونت پولیس را 
مشکل می کند اما دولت می گوید این اقدام با هدف حفاظت از ماموران پولیس در 

برابر آزار و اذیت اینترنتی صورت می گیرد.
این تظاهرات در حالی صورت گرفته که انتشار تصاویر ضرب و جرح یک تهیه کننده 
موسیقی سیاه پوست به وسیله ســه مامور پولیس سفید پوست با اعتراض هایی در 
فرانسه همراه شده است. شهرهای بوردو، لیل، مون پلیه و نانت هم شاهد تظاهرات 

مشابهی بود. 

اخراج سفرای صربستان و مونته نگرو

کشته شدن چهار غیر نظامی در قره باغ 

حمله پولیس فرانسه به تظاهرکنندگان

یک دالر 
امریکایی

77.4  افغانی
یک یور

90.70  افغانی

یک پوند 
انگلیسی

  100.50

یکهزار کلدار 
پاکستانی

480 افغانی
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 رئیس جمهور با بزرگان کشور: 

پیرامون صلح و چگونگی ساختار
 شورای عالی مصالحه ملی بحث کردند

 انفجاری در غزنی، جان ده ها تن را گرفت

پوهاند محمد رســول باوری، معین فرهنگ و هنر 
وزارت اطالعات وفرهنگ دیروز در دیدار با مســئول 
بخش فرهنگی یونســکو، در رابطه بــه ایجاد البراتور 

ملی آبدات تاریخی، بحث کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختــر؛ دراین دیدار که 

دیپلوم مهندس عبداالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم 
آبدات تاریخــی و محمد فهیم رحیمی٬ رئیس موزیم 
ملی نیز حضور داشــتند، روی ایجــاد البراتوار ملی 
آبدات تاریخی و همکاری یونســکو در کار استحکام 

مناز پنجم هرات، بحث صورت گرفت.

بعد، پوهانــد باوری با مســئول بخش 
فرهنگی یونســکو در رابطه به امکانات و 
محل البراتوار ملــی آبدات تاریخی که در 
کابل و در یکی از ســاحات مربوط وزارت 
اطالعــات وفرهنگ ایجاد خواهد شــد، 

توافق کرد.
به همین ترتیب دررابطه به ســهم دهی 
یونسکو در کار پروژۀ استحکام منار پنجم 
هرات که قراراســت٬ تفاهمنامۀ آن در آیندۀ 
نزدیک با بنیاد فرهنگــی آغاخان به امضا 

برسد، نیزموافقت صورت گرفت.
سپس مســئول بخش فرهنگی یونسکو در رابطه به 
برنامه های آن نهاد در بخش فرهنگی معلومات ارائه 
کرد و از همکاری های بیشترشــان دراین راســتای با 

وزارت اطالعات وفرهنگ اطمینان داد. 

  یونسکو در راستای ایجاد البراتور ملی آبدات تاریخی
 با وزارت اطالعات وفرهنگ همکاری می کند


