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

عثمانی: 
مسئوالن صحی مکلف اند تا آمادگی های الزم 

را در امر مبارزه با شیوع کرونا داشته باشند 

پوهاند باوری: 
ترمیم آثار باستانی یکی از وظایف مهم 

درموزیم ها و انستیتوت های باستانشناسی است

 امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که تحقیقات در مورد 
حمله به پوهنتون کابل به ُبن بست رسیده و در حال حاضر انکشاف آن سخت 

و بطی شده است.
صالح صبح دیروز )سه شنبه، ۴ قوس( در صفحه ی رسمی فیس بوک خود 
نوشته است که برای ردیابی عامالن این حمله کار بیشتر نیاز است که به مرور 

زمان صورت خواهد گرفت.
او روز دوشنبه گفته بود که پرونده ی حمله به پوهنتون کابل را هفته ی آینده 
به دادگاه می ســپارد. اکنون هم تأکید کرده است که طبق وعده، این پرونده را 

در اختیار دستگاه عدلی و قضایی کشور قرار می دهد.
صالح در مورد حمالت راکتی روز شــنبه هفته ی جاری بر بخش هایی از 
شهر کابل نیز گفته است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و روی انکشاف 
سرنخ ها کار جدی آغاز شده است. وی روز دوشنبه  نیز گفته بود که تااکنون 

پیشرفت خاصی در پی گیری عامالن این حمالت صورت نگرفته است.
به گفته ی وی، در دو روز گذشته ۱۳ عضو گروه طالبان

 با ســخنرانی پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطالعات 
وفرهنگ، دیروز کارگاه آموزشی » پروژۀ ترمیم آثار هده « ، درموزیم ملی، به کار 

آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛  این کارگاه آموزشــی را ریاســت موزیم ملی 
به همکاری انستیتوت شرق شناســی پوهنتون شیکاگوی ایاالت متحدۀ امریکا، 

برگزارکرده است .

در روز دوم و اخیر کنفرانس بین المللی ژینو از سوی برخی کشورها کمک های 
مالی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با افغانستان اعالم شد.

شماری از کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کرده اند برای چهار سال آینده 
با افغانستان کمک های زیر را اعالن کردند:

۱. اتحادیه اروپا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر
۲. بریتانیا ساالنه ۱۵۵ میلیون پوند

۳. جاپان ۷۲۰ میلیون دالر
۴. کانادا برای سه سال آینده ۲۷۰ میلیون دالر

۴. هالند ۲۲۰ میلیون دالر
۵. دنمارک برای سه سال آینده ۶۴ میلیون دالر

۶. ناروی ۷۰ میلیون دالر
۷. استرالیا ۱۴۷ میلیون دالر

۸. سویدن به کمک ۹۳۲ میلیون دالری خود از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ متعهد می ماند
۹. هند بند شاه توت را در کابل می سازد

۱۰. ایتالیا برای سال ۲۰۲۱، ۳۵ میلیون یورو
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در مصاحبۀ اختصاصی ناوقت روز 
دوشنبه به رادیو آزادی گفت، تمویل کنندگان افغانستان درک می کنند که کمک 

با این کشور، به نفع خود شان است.
وی گفت چند ســند مهم از سوی دولت افغانســتان آماده شده و با اشتراک 
کننده های کنفرانس شــریک شده است: »یک ســند در مورد برنامۀ مشترک 
دولت افغانستان در پنج سال آینده است که در سه محور تنظیم شده. صلح، 
دولت ســازی و تقویت اقتصاد و مارکیت افغانستان اســت. سند دوم به نام 
چهارچوب حساب دهی متقابل که در آن تعهدات دولت افغانستان و تعهدات 
جامعه جهانی هر دو تسجیل یافته است.« در کنفرانس ژینو نمایندگان بیش از 
هفتاد کشور و سازمان جهانی در مورد توسعۀ پایدار، رفاه، صلح، مبارزه با فساد 

و نقش زنان در آینده افغانستان بحث کردند.

 داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه، در نشستی از طریق 
ویدیو کنفرانس با مسئوالن صحی مرکز و صحت عامه والیت ها به خاطر تدابیر و 
آمادگی ها در مراکز صحی مبارزه باشیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور صحبت 

کرد.
در این نشست نخست مسئوالن صحی والیت ها در مورد وضعیت فعلی شیوع 
موج دوم ویروس کرونا در افغانســتان و جهان معلومــات دادند و از آمادگی های 

ادارات شان به خاطر مبارزه با شیوع موج دوم ویروس کرونا 
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حسن نیت تعارفی و 
تداوم قتل های هدفمند

فلسفۀ عبادات

  محب الله شریف زی 

سخنگوی والی میدان 
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 دشمن برهیچ ولسوالی  

والیت میدان وردک

 حاکمیت ندارد 

یال ساتنې  دچاپېر

له پاره په قوي مټ 

کار په کار دي 

3

5

4

7

l

 تجدید کمک مالی جامعه جهانی 
به افغانستان 

زنان نیم پیکر جامعه را تشــکیل میدهد و خشونت علیه 

زنان در اســالم جای ندارد، بلکه دین اسالم برای زنان 

عزت، کرامت و وقار بخشــیده و زن را به نام های دختر، 

خواهر و مادر یاد کرده است، پس کسانی که در برابر زنان 

خشونت روا می دارند، از آموزه های اسالم بی خبر اند.

پیـام مـا

صفحه 2

محمد اشرف غنی:

 خشونت ها بی باوری را در روند صلح
 در افغانستان به وجود آورده است



بازداشــت شــده اند که نظر به مصلحت و 
ضرورت، گاه گاهی دســتار داعش را بر ســر 

می کنند.
او تأکید کرده است که شماری از این افراد 
در ترور کارمنــدان دولتی در نواحی مختلف 

کابل به صورت مستقیم دخیل بوده اند.

صالح نوشته اســت: »از اعترافات طالبان 
داعش بر می آید که یک قسمت اختطاف های 
شــهری را آنها انجــام داده و از پول حاصله ، 

عملیات های خود را تمویل می نمایند.«
از سوی هم، معاون نخست رییس جمهور 
افزوده است: »متأســفانه جنگ شدت گرفته 

اســت و روش غلط و اشتباه آمیز مذاکرات در 
دو سال گذشــته با گروه تروریستی طالبان در 
دوحه باعث شــد که این گــروه به جای فکر 
کردن به صلح صاحب اعتماد به نفس کاذب 

شده و سطح خشونت را باال ببرد.«
امرالله صالــح تأکید کرده که به خاطر مهار 
این وضعیت کار آغاز شده است. او همکاری 

مردم را در این راستا مهم خوانده است.

در کشور به رهبری وزارت اطمینان دادند.
داکترعثمانی، وضعیت فعلی شیوع موج دوم 
ویروس کرونا را در کشور تا اکنون نگران کننده 
ندانست و افزود، همه مسئوالن صحی در مرکز 
و والیت ها مکلف انــد تا آمادگی های الزم را 
در امر مبارزه با شیوع دور دوم ویروس کرونا در 

کشور داشته باشند. 
داکترعثمانی روی، تجهیز تمام مراکز صحی 
مبــارزه با ویروس کرونا، تمدیــد قرار دادهای 

پروژه ویــروس کرونــا، بلند بــردن ظرفیت 
تشــخیص بیماران ویروس کرونــا، اکمال و 
تجهیز مواد تشــخیصیه بــه البرتوارهای مرکز 
و والیت ها، هماهنگی بیشــتر بیــن ادارات و 
نظارت از کارکردهای ادارات صحبت کرد و به 

مسئوالن هدایات الزم داد.
در ادامــه سرپرســت و نامزد وزیــر وزارت 
پرداخت هرچــه زودتر  صحت عامــه، روی 
معاشات کارمندان صحی والیت ها، مسدود 

کردن آن عده از مراکز تشــخیصیه خصوصی 
ویــروس کرونا که خدمات غیر معیاری انجام 
می دهند با مســووالن صحبت کرد وهدایت 
داد کــه این مراکــز، خدمات خــود را مطابق 
بــه رهنمود های صحــی و معیــارات وزارت 
صحت عامه عیار کنند در غیر آن با افراد متخلف 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
در این نشســت مسووالن صحی نظریات و 
پیشنهادات خود را روی مواردی که مطرح شد 
ارائه کردند و وعدۀ همکاری بیشــتر را در این 

راستا به رهبری وزارت صحت عامه سپردند. 

درمراســم افتتاح این کارگاه آموزشی، معین 
فرهنــگ و هنــر وزارت اطالعــات وفرهنگ 
درســخنرانی اش گفــت کــه ایــن کارگاه به 
منظورآشــنایی بیشتر منســوبان بخش ترمیم 
آثارباستانی با شیوه های نوین ، برگزار شده است 
و بیشتر بر ترمیم آثار هده  که درموزیم ملی است، 

متمرکز است.
وی افــزود که دراین کارگاه آموزشــی، دو تن 
ازمتخصصان پوهنتون شیکاگوی ایاالت متحدۀ 
امریکا ازطریــق انالین و همچنان متخصصان 
موزیم ملی، شیوه های ترمیم آثارتاریخی را برای 

اشتراک کنندگان آموزش می دهند.

پوهاند باوری گفت که ترمیم آثار باستانی یکی 
از وظایف مهم درموزیم ها و انســتیتوت های 
باستانشناسی است و بیشترآثاری که درجریان 
گیرد،  قرارمی  دراختیارباستانشناسان  حفریات 

شکسته و پارچه است.
وی افــزود: ازاین جهت مهم اســت که باید 

متخصصان ترمیم آثارتاریخی داشته باشیم
بعد محمد فهیــم رحیمی رییس موزیم ملی 

صحبت کرد و گفت که دراین کارگاه آموزشی
مســووالن بخش ترمیم آثارتاریخی ریاست 
های اطالعات وفرهنگ شماری از والیت هاو 
ریاست های مرکز اشــتراک کرده اند و با روش 

های نوین ترمیم آثار با استفاده از آثارباستانی هده 
، آشنا خواهند شد . همچنان دراین مراسم رییس 
مرکزمیراث های فرهنگی پوهنتون شــیکاگوی 
امریکا و معاون بخش فرهنگی دیپارتمنت روابط 
عامه ســفارت ایاالت متحــدۀ امریکا درکابل، 

ازطریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند.
آنان درصحبت های شان از ابتکار موزیم ملی 
به خاطر برگزاری این کارگاه آموزشــی قدردانی 
کردند و ابرازخرســندی کردند که درراســتای 
آموزش ترمیم آثارباستانی با موزیم ملی افغانستان 

همکاری می کنند.
همچنان آنان ازهمکاری های بیشترشــان با 

وزارت اطالعات وفرهنگ اطمینان دادند.
 کار ایــن کارگاه آموزشــی، دو روز  نیز ادامه 

می یابد .

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در دومین 
روز نشست ژینو صحبت کرد و گفت : من 
مطمئن هستم که با تالش های مشترک، قادر 
و  مرفه  مثبت،  آینده  یک  که  شد  خواهیم 

صلح آمیز را برای افغانستان رقم بزنیم.
او عالوه کرد که آزمون واقعی قوت مشارکت 
ما و اهمیت دیدگاه مشترک این است که ما 
را قادر سازد تا از یک تراژیدی حتی بزرگ تر 
کنیم.  جلوگیری  خود  مشترک  تاریخ  در 
در  تاریخ  تراژیدی های  بدهیم  اجازه  نباید 

افغانستان، یک بار دیگر، تکرار شود.
رییس جمهوری اسالمی افغانستان همچنان 
را  خود  تمرکز  ما  حاضر،  حال  در   : گفت 
خودکفایی  خصوص  در  اقدامات  روی 
شهری،  انکشاف  معارف،  های  بخش  در 
تمامی  کرده  ایم.  برابر  چند  زیربنا  و  انرژی 
افزایش  برای  آماده  کلیدی  های  بخش  این 
طریق  از  سریع   

ً
نسبتا ثمربخشی  و  موثریت 

تطبیق اقدامات در راستای کاهش مصارف و 
کاهش تورم اداری و بیروکراسی هستند.

مصرف  که  توانسته ایم  ما  کرد:  اضافه  او 
بدهیم.  افزایش  درصد   90 تا  را  بودجه 
بودجه  تخصیص  روند  حاضر،  حال  در 
سطح  در  شهروندان  نیازمندی های  بر 
بازتاب دهندۀ  که  است  متمرکز شده  والیات 

اولویت های اساسی ملی ما  است .
در  غنی  اشرف  محمد  کنفرانس  این  در   
که  گفت  و  کرد  آوری  یاد  ها  خشونت  باره 
باره  در  را  ها  باوری  بی  ها  خشونت  این 
او   . است  آورده  وجود  به  افغانستان  صلح 
از تمامی کشورهای کمک کننده و همکاران 
دهندگان  مالیه   از  اخص  به طور  افغانستان  
کرد  سپاس  ابراز  کننده    کمک  کشورهای 
جریان  در  که  شما  فرزندان  به  ما   : گفت  و 
بیست سال گذشته قربانی گزاف پرداختند و 
به خانواده های آنان ادای احترام می کنیم. از 

میلیون ها تن از افسران و سربازان کارآزموده 
و مجرب که در افغانستان خدمت کردند، نه 
تنها به خاطر خدمت شان به کشور ما، بلکه 
به خاطر دوستی و تفاهم عمیق شان با مردم 

افغانستان تشکر می کنم.
ملل  سازمان  سرمنشی  گوترش،  همچنان 
آتس بس  افغانستان  باید در  متحد گفت که 
یک  مستحق  افغانستان  مردم  و  قرار شود  بر 

آینده بهتری اند.
همچنان  انتظار  می رود  که شرکت کنندگان  
امروز، کمک های مالی شان را با  افغانستان  
تا سال 2025 میالدی اعالن کنند  تا اکنون  
را   شان  های  کمک  ها   کشور   از  شماری 

مشخص کردند.
بریتانیا 155میلیون پوند، کانادا 270 میلیون 
دالر، هالند 220 میلیون یورو و دنمارک 64 
کمک  دالر  ملیون   200 فنلند  دالرو  میلیون 

خود را اعالم کرده است .

کید بر لزوم آتش بس در  نشســت ژنیو برای کمک به افغانســتان با تأ
جنگ افغانســتان، روز دوشنبه 3 عقرب در سویس آغاز به کار کرد، 
این نشســت به دلیل  بحران ویروس کرونا در جهان بیشتر به صورت 

مجازی برگزار گردید.
دولت جمهوری اسالمی افغانســتان امیدواراست که جامعه جهانی 
به تعهدات قبلی خود در راســتای کمک به افغانســتان تا چهار سال 

آینده عمل کند.
این نشست مشــترک با همکاری ســازمان ملل متحد، افغانستان و 
فنلند برگزار شــد و نمایندگان حدود 100 کشور و سازمان های بین 

المللی به گونه آنالین در آن شرکت کردند.
کید کرد که  وزیر خارجه افغانســتان که آغاز گر این نشســت بود، تأ
حکومت افغانســتان با پذیــرش خطر بدون هیــچ توافقی، زندانیان 
طالب را آزاد کرد در حالی که خشــونت ها کاهش پیدا نکرده است، 
به باور وزیر خارجه افغانســتان تالش های صلح باید خشونت ها را 
کاهش دهد و به ختم جنگ در افغانستان بیانجامد، زیرا تروریزم یک 
تهدید مشترک برای ما و جامعه جهانی است و صلح در افغانستان به 

نفع کشور های منطقه و جهان می باشد. 
همچنان در روز نخست این نشست مقام ها در دولت، فعاالن مدنی 
و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان هر کدام به نوبه 
خود به کاهش خشونت ها از سوی طالبان، برقراری آتش بس و نقش 

کید کردند.  زنان در روند صلح تأ
رئیس جمهور غنی نیز در ســخنرانی که به شکل آنالین در نشست 
ژنیو داشــت در باره تحول در آسیا به عنوان یک براعظم اقتصادی و 
سرمایه گذاری های فراوان روی زیربناهای حیاتی، اهمیت اتصال 
و تغییــرات در عرصه های مختلف در این قاره صحبت نموده گفت 
که  برای صلح پایدار در افغانستان نیاز است تا یک اجماع منطقوی 
قوی شــکل بگیرد، رئیس جمهور غنی خشونت ها در افغانستان را 
فراتر از تحمل مردم این کشور دانست و برای تضمین صلح و ثبات 
سیاســی و مهار و از بین بردن تهدیدهای شــبکه های تروریستی، 
سازمان های جنایی و ســایر تهدید های منطقوی، گفت که جامعه 

جهانی باید دولت افغانستان را در زمینه همکاری کند.
رئیــس جمهور غنی با بیان این که افغانســتان بــه دنبال جمع کردن 
کید کرد که هدف ما این  اســت که به مرکز اتصال  خیریه نیســت، تأ
وترانزیت در منطقه مبدل شــویم و به روی پای خود بیایستیم و برای 
رسیدن به این موضوع به کمک جامعه جهانی نیاز داریم به باور رئیس 
جمهور کشــور افغانستان با ثبات و دموکراتیک برای منطقه وجهان با 

اهمیت است .
ناگفته نباید گذاشــت که هدف اصلی این نشست تشخیص اهداف 
و تعهدات مشترک انکشــافی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی 

برای سال های 2021 الی 2024 است.
 از این رو نشست ژنیو برای کشور و مردم ما دارای اهمیت ویژه می باشد، 
زیرا این نشست در شرایطی برگزار می گردد که افغانستان از لحاظ سیاسی 
و نظامی وارد فصل تازة شده است و در کنار آن شیوع ویروس واگیر کرونا 

نیز بر زندگی اجتماعی مردم ما سایه افگنده است.
بناًء نشســت ژنیو یک فرصت برازنده و با اهمیت برای دولت و مردم 
افغانستان است، زیرا امروز جامعه جهانی به این باور است که نباید 

افغانستان را تنها بگذارند.
روی این اساس در روز پایان نشســت ژنیو کشورهای شرکت کننده  
هرکدام به ســهم خود وعده یی کمک مشخص به افغانستان را اعالم 
کردند و سرمنشی سازمان ملل متحد نیز خواستار برقراری آتش بس 
فوری در افغانستان شــد، همچنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز عالوه بر اینکه خواهان برقراری آتش بس شد به این موضوع 
کید کرد: هراقدامی برای ایجاد امارات اســالمی در افغانستان،  نیز تأ

روی کمک های این اتحادیه تأثیر خواهد گذاشت. 
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محمد اشرف غنی:

 خشونت ها بی باوری را در روند صلح
 در افغانستان به وجود آورده است

صلح در افغانستان به نفع 
 کشور های منطقه 

و جهان است
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تحقیقات در مورد حمله به پوهنتون کابل ...

مسئوالن صحی مکلف اند تا آمادگی های الزم ...

ترمیم آثار باستانی یکی از وظایف مهم ...



طالبــان  و  امریــکا  بیــن  صلــح  توافــق 

بالتکلیفی هــا و ابهامــات متعــددی دارد، 

دســتور کار پس از این توافق به خاطر موانع 

موجــود به بن بســت خورده و غلبــه بر این 

موانع چالش های عظیمی محسوب می شود، 

از موضوعات اصلی در سردرگمی های  یکی 

حاکم بــر »گفتگوهــای صلح« بــا طالبان 

این اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

 متعهد بــه یک راهبرد خروج 
ً
امریکا، کامال

است که طبق تعریف خویش، به این »جنگ 

بی پایان« خاتمه خواهد داد؛ اگرچه امریکا و 

طالبان به توافق صلح جامعی دســت یافتند، 

امــا بازیگــران داخلی و خارجــی همچنان 

نگران هســتند کــه مذاکرات بیــن االفغانی 

برای دست یابی به راه حل سیاسی با طالبان 

با مشــکل مواجه شود، دســتیابی امریکا و 

طالبان به یک توافق صلح »متعادل« همواره 

مورد تردید بوده اســت. اگرچــه ترامپ ادعا 

کرده اســت که ایــن توافق شــرطی بوده و 

جدول زمانی ندارد، اما این جدول زمانی در 

نیروهای  داشته است. خروج  واقعیت وجود 

امریکایی هر چند که به صفر تقلیل نخواهد 

 در دســتور 
ً
یافت؛ امــا کاهش نیروها عمال

کار اســت، فرایند خروج تــا کنون مطابق به 

جدول زمانی پیش رفته است، جنگ طوالنی 

و نتایــج ناچیــز آن، امریــکا و متحدان بین 

المللی افغانســتان را از ابعاد مختلف دچار 

خستگی نموده اســت، این جنگ با توجه به 

آنکه به هــدف محو تروریزم آغاز گردید، اما 

در مدت بیست ســال، تنها نتایجی که از آن 

حاصل گردید، نسبی ســاختن انعطاف آنان 

در برابــر واقعیت هــای جدید افغانســتان و 

جهان بود.

گاهی از این امر، از آن به نفع خود  طالبان با آ

بهره برداری کرده انــد. ازهمان ابتدا  اصرار  

طالبان برای مذاکره نخســت با امریکا و نه با 

افغان ها، و اســتفاده آنها از تاکتیک فشار از 

طریق طوالنی کردن مذاکــرات طی 18 ماه 

برای به خطر انداختن جدول زمانی ترامپ، 

بــه نتیجــه ای منجر شــد که کامــال به نفع 

طالبان اســت، امریکا این توافق را به عنوان 

بهترین توافق عملی پذیرفت تا مذاکرات بین 

االفغانی را به سرعت آغاز کند و در ماه مارچ 

هم این توافق را به تایید شورای امنیت سازمان 

ملل رســاند تا همه طرفین را برای تداوم آن، 

تحت فشــار بگذارد، تعهدات طالبان در این 

توافق به طور کلی تعریف شده و عدم »تهدید 

امنیت« نیروهای امریکا یا متحدان شــان و 

جلوگیری از دیگر سازمان های تروریستی از 

انجام این کار، مهم ترین تعهد آنهاست. آنها 

همچنین موافقت نمودند که با شبکه القاعده 

قطع ارتباط نموده و این ســازمان تروریستی 

را در خــاک افغانســتان پنــاه نخواهند داد، 

محتوای این ماده که به قطع ارتباط با القاعده 

کیــد دارد به گونه ی اســت کــه طالبان را  تأ

ملزم به مبارزه با این شــبکه ســاخته است؛ 

چون القاعده هم اکنون تنهــا تهدید بر علیه 

منافع امریکا در جهان اســت و ارتباط شان 

بــا طالبان نیز به گونه ی اســت کــه فراتر از 

ارتبــاط ایدئولوژیــک گردیــده و تعامالت 

یشــاوندی شــان با همدیگر به استحکام  خو

این روابط افزوده اســت. توافقنامه دوحه به 

گونــه ی ترتیب گردیده بود کــه از ابتدا روند 

خروج نیروهای امریکایی متناسب با جدول 

زمانی آغــاز می گردد، به تعقیب آن نیروهای 

ائتالف نیز کاهش چشــمگیر خواهد یافت، 

همینطــور رفع تحریم های طالبان از ســوی 

سازمان ملل نیز اجرایی گردید، گفته می شود 

که این همــه، به هدف حســن نیت در قبال 

صلح از جانب امریکا عملی خواهد گردید.

با فرض تداوم حســن نیت همه طرفین، طبق 

این توافق، امریکا و نیروهای ائتالف تا پایان 

افغانســتان خارج خواهند  از  اپریل 2021، 

کید  شــد؛ چنانچه حســن نیتی که بــه آن تأ

گردیده بود از جانب طالبان رعایت نگردیده 

و ارتباط شــان بــا القاعده کمــاکان آفتابی 

گردید؛ همینطور کاهش خشونت ها نیز که از 

رعایت آن به هدف حسن نیت یاد گردیده بود 

نیز اجرایی نگردید بلکه تشــدید خشونت ها 

روز افــزون گردید، بعــد از توافقنامه دوحه، 

مختلف  ابعــاد  متعددی  امنیتی  پیامدهــای 

جامعــه افغانی را مورد تهدید قرار داد، حمله 

به محیط های علمــی و اکادمیک و قتل های 

زنجیره ی روزنامه نــگاران از مواردی بود که 

مردم را نســبت به طالبــان و توافقنامه دوحه 

بیشــتر از قبل بدبین ساخت، حمالت راکتی 

باالی شــهرهای بزرگ و پایتخت نیز کماکان 

ادامه دارد، حســن نیتی که دو جانب مذاکره 

کننده  ملزم به رعایت آن گردیده بود نتیجه ی 

برعکــس داد و اکنــون ســکوت معنی دار 

در مســئله صلح فضای سیاســی را ساکت 

نموده اســت، در آن زمان از رهایی زندانیان 

طالبان به هدف حسن نیت، نگرانی هایی در 

میان مردم و دولتمردان افغان وجود داشــت، 

نشست ها،  برگزاری  با  مدنی کشور  نهادهای 

از برگشــت مجدد آنان به میــدان نبرد و داغ 

شــدن تنور جنگ ابراز نگرانــی کرده بودند، 

در پیوند به این مســئله، رئیس جمهور غنی، 

آزادی 5000 هزار زندانی طالبان را به عنوان 

پیش شــرط گفتگوها رد نموده و گفته بود که 

درمیان آنان جانیان خطرناکی که دعاوی حق 

العبدی در دوســیه شــان درج است موجود 

می باشــد و همینطور قاچاقچیان مواد مخدر 

وابســته به شــبکه های جرمی نیز در لیست 

می باشــد، با دالیل یاد شده آقای غنی سعی 

داشــت که چنین امری اجرایی نگردد که در 

همیــن ارتباط تنش ها میــان مقامات امریکا 

و دولتمــردان افغان باال گرفتــه بود و پس از 

چانه زنی ها و فشــارهای مقامات امریکایی، 

غنی به آزاد نمــودن این تعداد زندانی طالبان 

موافقت نمــود، نتیجه چنان شــد که از قبل 

پیش بینی گردیده بود، تعــدادی از زندانیان 

رها شــده، هم اکنون فرماندهــی جنگ در 

برابر نیروهــای امنیتی افغان را به عهده دارند 

و ضریب تشــدید خشــونت ها نسبت به قبل 

افزایــش یافته اســت، نگرانی هایی که از این 

مورد همگانی شده بود

سید عبدالله هاشمی رئیس مجمع ملی افغانستان گفت: کنفرانس 
ژنیو در شرایط کنونی که موضوع صلح افغانستان زیاد داغ است، خیلی 
مهم می باشــد و توقع مردم افغانستان و جامعه جهانی این است که به 
جنگ چهل ســاله در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود، تا بعد از این 
مردم از دود و باروت بیرون شــوند و آنها بــرای یک آینده بهتر در کنار 

یکدیگر زندگی کنند. 
در شرایط فعلی تعهد مالی جامعه جهانی برای دولت و مردم افغانستان 
فــوق العاده حایز اهمیت می باشــد در صورتی که این بار تعهد چهار 
ســاله از سوی جامعه جهانی برای افغانســتان صورت گیرد در بحث 
صلــح، حمایت جامعــه جهانی از حقانیت مــردم و نظام جمهوری 

افغانستان بیشتر می گردد. 
من فکر می کنم مهمترین چیزی 
که امسال در کنفرانس ژنیو برای 
جامعــه جهانــی مطرح اســت 
موضوع صلح افغانستان می باشد 
کــه در کنفرانس ژنیــو روی آن 

تاکید خواهد شد. 
برعــالوه آن در کنفرانــس ژنیو 
زنــان،  حضــور  موضوعــات 
انکشــاف متوازن، مبارزه با فساد و اصالحات از خواست های اساسی 
اســت، مطرح می شــود. دولت افغانســتان مطابق تعهدات قبلی که 
در کنفرانس های بین المللی بروکســل و توکیو داشته است تالش های 
بیشتری در راستای اصالحات، ریفورم و مبارزه با فساد و حضور زنان 
در جامعه افغانســتان انجام داده اســت؛ ولی موضوع فساد به یکی از 
چالش های بزرگ در کشــور مبدل شــده و هنوز هم این مشکل فر راه 
مردم و نهادهای کمک کننده اســت که متاسفانه علیه این پدیده مبارزه 

جدی صورت نگرفته است و افغانستان از این رهگذر رنج می برد. 
وی از حکومت افغانستان می خواهد که یک تعهد قوی برای مبارزه با 
فساد در ابعاد مختلف، به محاکمه کشانیدن مفسدین و فاسدین بزرگ 
داشته باشــد، تا اعتماد جامعه جهانی نســبت به مبارزه جدی دولت 
بیشتر شود و از ســویی هم این اعتماد میان مردم اعاده شود که دولت 

افغانستان در هر سطح با فساد مبارزه می کند. 
وی می گویــد: من یقین دارم که این تعهدات جامعه بین المللی برای 
افغانســتان پا برجا خواهد بود و شــاید کاهش ۲۰ درصدی نسبت به 
چهار ســال قبل باشــد؛ ولی با آنهم کمک جامعــه بین المللی برای 
توانمندسازی افغانستان در یک مرحله چهار ساله حایز اهمیت است 
و از ســوی دیگر کنفرانس ژنیو می تواند تاثیر و جایگاه دولت در بحث 

صلح را باال ببرد. 
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان )مجما( نشست 
جینوا برای افغانستان را مهم خوانده گفت: متاسفانه تعهداتی را که 
دولت افغانستان در نشست قبلی ژنیو داشت آن را به گونه کامل انجام 

نداده است. 
هرچند دولت افغانستان گزارشــی را در مورد نشست ژنیو ارایه کرد؛ ولی 
 قرار بود که 

ً
این گزارش از نقطه نظر خالل کاری مشــکالت زیاد دارد مثال

چند سال قبل کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در افغانستان ایجاد شود که 
دولت افغانستان دو روز پیش از نشست ژنیو کمیسیون یاد شده را تاسیس و 
باالی اعضای آن حلف وفاداری یاد کرد. اما نشست ژنیو یک نشست مهم 

و  افغانستان است  برای 
امیدوار هستیم که از این 
نشست اســتفاده بهینه 
برای مردم افغانســتان و 
همکاری هــای جهانی 
افغانستان صورت  برای 

بگیرد. 

کنفرانس ژنیو در باره افغانستان برای دو روز )۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ 
میالدی( با اشتراک ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان جهانی در سویس تدویر 
یافت خبرنــگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از صاحب 

نظران در مورد کنفرانس ژنیو انجام داده است که نشر می گردد. 

صفحه 6

20
20

بر 
وام

2  ن
5  
l
 

 14
42

ی 
لثان

ع ا
ربی

 9 
 l

 13
99

س 
 قو

ه 5
شنب

ار 
چه
 
l

س 
 انی

لی
ۀ م

زنام
رو

سال l 92 شمارۀ 200- شمارۀ مسلسل 24490

حسن نیت تعارفی و تداوم 
هدفمند قتل های 

خواجه نصیر احمد صدیقی
سجادی

عزیز رفیعی:

امیدواریم که از کنفرانس ژنیو 
استفاده بهینه صورت گیرد



پرســش : در حال حاضر وضعیت  امنیتی 

در میدان شــهر و راه های مواصالتی که از 

میدان وردک میگذرد  چه گونه است ؟ 

پاســخ : در حال حاضر میدان شهر وراه های  

منتهی به آن نسبت به گذشته امن شده شاهراه 

نمبر یک منتهی به راه های عمومی ولســوالی 

نرخ و جلریزکه از سوی دشمن مسدود و مردم 

والیت های جنوبی و غربی که ازاین مســیر 

عبــور و مرورمی کردند به مشــکالت جدی 

رو به رو شــده بودند دولت تصمیم گرفت تا  

راه ها را از وجود دشــمن پاکســازی نماید به 

همین منظور نیروی ویژه کماندو به این والیت 

فرســتاده شدو توســط همین نیروها راه های 

میدان وردک به روی ترافیــک باز گردید و به 

دشمن تلفات سنگین وارد شد همچنان  جاده 

ها  که از ســوی  دشــمنان مردم ماین گذاری 

شده بود توسط نیرو های امنیتی ماین ها کشف 

و خنثی گردیده است ، زمانی که تروریستان و 

دشمنان مردم افغانســتان به شاهراه ها حمله 

کردند پل ها و پلچک ها را به دستور پاکستانی 

هــا  تخریــب کردند  و برای مردم و وســایط 

مشــکالت زیــادی را ببــار آورد . از این رو 

مسئولین والیت میدان وردک به باز سازی دو 

باره پل های تخریب شده  اقدام عاجل نمودند 

همچنان ما توانســتیم که  نیــرو های امنیتی 

خویش را که در ولســوالی های میدان وردک 

مصروف دفاع مشــروع انداکماالت نماییم . 

در حال حاضر نیرو هــای امنیتی مامصروف 

تأمین امنیت می باشند و توانسته اند که شرایط 

 خوبی رامهیا سازند .  
ً
امنیتی نسبتا

راه هایی که از ســوی دشــمن در ســاحات 

مختلف ماین گذاری شــده بود  توســط نیرو 

های ویژه پاکسازی و شش حلقه ماین  دشمن 

کشــف و خنثی گردیــد ه اســت و تدابیری 

سخت امنیتی در این شــاهراه ها گرفته شده، 

قریه محی الدین خان که مرکز دشــمن بود در 

نتیجه عملیات  بکلی پاکســازی و 16 تن از 

تروریستان مسلح دشمن کشته شده است قریه 

های همجوار آن نیز پاکسازی  و  جاده ها  ی 

مومی  دو باره از وجود تروریستان باز گشایی 

شده  و در نظم ترافیک جاده کدام مشکل دیده 

نمی شود .

پرســش : جهت جلوگیری از نفوذ دو باره 

دشمن در مسیر جاده ها و ولسوالی ها چه 

ید؟ برنامه یی رویدست دار

پاسخ : چون  دولت و نیرو های امنیتی مکلف 

مین امنیت  شــاهراه  ها می باشند تا حین 
ً
به تا

عبــور و مرور مردم ، دشــمن مزاحمت خلق 

نکند به همین منظور پالن داریم  در شــاهراه 

های نمبر یک و نمبردو بیزهای بزرگ امنیتی را 

ایجاد نماییم و کار جدی باالی آن آغاز شــده 

اســت همچنان نهاد  های نظامی پالن دارند 

که نیرو های امنیتــی را در بیز ها با تجهیزات 

ووســایل جدید اکمال نمایند تــا بتوانیم در 

برابــر هر گونه حمله دشــمن مقابله نماییم و 

به صورت مکمل والیت میدان وردک را امن  

سازیم .

پرســش: شــما از تدابیر امنیتی در شاهراه 

نمبر یــک و نمبر دو گفتید در حالیکه گفته 

می شــود دشمن  تا حومه های شهر  کابل 

نفوذ کرده و در بعضــی جاها چک پاینت 

ایجاد کرده است  ؟ 

پاســخ : تمام راه  های منتهی به شــهر کابل 

زیر کنترول نیرو های امنیتی مستقر در والیت 

میدان وردک قــرار دارد در ولســوالی میدان 

 
ً
شهر نیرو های دفاعی موجود می باشد بعضا

دشمن از راه های بزرواســتفاده تبلیغاتی می 

نمایند اگر نه دشمن امکانات  در اختیار ندارد 

که از طریق ولســوالی های هــم مرز به کابل 

نفوذ نمایند هیچ ولسوالی والیت میدان وردک 

به دست دشــمن قرار ندارد نیرو های امنیتی 

ما در حال دفاع مســتقالنه در این والیت قرار 

دارند و اکماالت شــان از مســیر ولسوالی ها  

صورت می گیرد درولسوالی های جغتو ، نرخ 

، جلریز نیرو های دفاعی ما در حالت خوبی 

قرار دارند این تروریستان نمی توانند از مسیر 

های این ولسوالی ها به شهر کابل نفوذ نمایند 

در این مســیرها  تا به حال هیــچ گونه واقعه 

نداریم اما در  بعضی از ســاحات کابل مانند 

ارغندی بعضی اوقات دشمن مشکل امنیتی را 

ایجاد می کند .

پرســش: کار باز ســازی در والیت میدان 

وردک چگونه پیش می رود  ؟ 

پاســخ : در حال حاضــر در والیت میدان 

وردک  کارپروژه هــای خورد و بزرگ جریان 

دارد از سوی ریاســت زراعت والیت میدان 

وردک برای دهاقین  ســرد خانه ساخته شده 

است که توسط بانک  آسیایی و بانک جهانی 

بندهای ذخیره  تمویل می شودکار ســاخت 

آب جریــان دارد در هر ولســوالی مســاجد 

اعمار شــده است 90 در صد کار تمام پروژه 

ها در حال تکمیل شدن اســت برای تداوی 

مرض کرونا در والیت میدان وردک شفاخانه 

مخصــوص تحت کار اســت  کــه در آینده 

نزدیک به بهره برداری ســپرده می شــود کار  

ساخت یک کتاب خانه 

بــه   شــمارمی  مرکــزی  هــای  از جملــه والیــت  و  داشــته   موقعیــت  کابــل  در جنــوب غــرب  میــدان وردک  والیــت 
و  مــردم  برابــر  در  همــواره  دشــمن  ه  نبــود  امــان  در  ازجنــگ  دیگــر  هــای   والیــت  ماننــد  نیــز  والیــت   ایــن   ،  رود 
یستان با استفاده  ازنشست مذاکرات صلح و رهایی بیش از پنج هزار زندانی  نیرو های امنیتی در نبرد قرار داردچنانی که  چندی قبل ترور
پا نمودن تعهدات و قوانین مذاکره  دســت به حمالت تهاجمی زده راه های منتهی به کابل قندهار را از مســیر ولسوالی  یر طالبان، باز
یزبه روی ترافیک مســدود کرده و مردم را  به مشکالت  مواجه ساختند  برای بحث بیشتر در این مورد گزارشگر روز نامه ملی انیس  جلر

یف زی سخنگوی والیت میدان وردک انجام داده که خدمت خوانند گان  تقدیم می گردد . مصاحبه ای با محب الله شر

میزان خشونت ها علیه زنان از شروع ماه حمل سال روان تا حال که همکاران ما قضایا را 
ثبت کردند حدود 3187 قضیه است. ولی با تأسف در شروع سال 1399 به اثر اعالم 
حالت قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا که ادارات تعطیل گردیدند قضایا به موقع 
رسیدگی نشده متضررین نتوانستند در و ساختارهای عدلی و قضایی ریاست های امور 

زنان جهت رسیدگی به قضایای خشونت مراجعه نمایند.
در مناطق ناامن که شرایط جنگ حاکم است بدبختانه امسال شمار زیادی قضایای قتل 
زنان، خودکشــی و تجاوز جنسی را داشتیم، قضایای تجاوز جنسی 50 مورد قضایای 
 عمدی و بعضی دیگر تصادفی بوده« 

ً
لت و کوب 967 مورد، قتل 103 مورد که »بعضا

مجروحیت 13 مورد می باشد، از جمله قضایا یکی هم مجروحیت یک خانم حامله در 
والیت سر پل بود که بطنش با چاقو پاره و طفل اش ضایع شده بود، که توانستیم وی را در 
شفاخانه شاه امان الله غازی انتقال دهیم تا تداوی گردد. به مقایسه قضایای خشونت ثبت 
 بیش از 2600 مورد بود امسال قضایای ثبت 

ً
شــده در سال پار در عین زمان که حدودا

شده 3187 مورد است، موارد مختلف خشونت را دربر می گیرد مثل فرار از منزل، طالق 
و ... که تفاوت کمتر دارد ولی امسال قضایای حاد مثل قتل، تجاوز و مجروحیت بیشتر 
 قضایای حاد در ساحاتی اتفاق افتاده که متضررین به ریاست  های امور زنان 

ً
است. اکثرا

و نهادهای عدلی و قضایی دسترسی نداشته اند.
 معین مسلکی  و پالیســی وزارت امور زنان در رابطه به چگونگی اقدامات این 

وزارت در رسیدگی به قضایای خشونت های حاد علیه زنان در کشور گفت:
وزارت امور زنان تا جایی که امکانات موجود بوده به قضایا رسیدگی نموده، قضیه تجاوز 
گروهی در مزار شــریف که متضرر به کابل منتقل و به شفاخانه معرفی و پس از عمل 
جراحی صحت یاب و مرخص گردید ولی در مور دقضیه پرتاب کردن خانمی از کلکین 
و شکستن استخوان )دیگک( سرین وی که امکان تداوی نبود اما در اثر تداوی درد شدید 
که داشت کاسته شد. وزارت امور زنان در زمینه کمک کرده است، در قضیه بریدن بینی 
یک خانم در پکتیکا توسط شوهرش نیز وزارت زنان وارد عمل شده متضرر را به کابل 

انقال داده پس از جراحی پالستیک، صحت یاب شده و به خانه اش برگشته است.
جهت جلوگیری از خشونت امسال در 211 ولسوالی بار اول و بار دیگر به 222 ولسوالی 
در زمینه آگاهی دهی عامه کار صورت گرفته ،برنامه های آگاهی حقوق خانواده و حقوق 
زنان را تدویر نمودیم. همچنان در زمینه آگاهی دهی قوانین حمایتی از زنان نیز برنامه 
هایی را تدویر نمودیم آگاهی دهی از رســوم و عنعنات ناپسند که پیامدهای خشونت 
بار را در قبال دارد در 224 ولســوالی در زمینه برنامه ها را راه اندازی کردیم. در کشورما 
علت اصلی بروز خشونت ها ادامه جنگ و گسترش ناامنی است که در دور دست ها 

خودسرانه دادگاه ها دایر شده و زنان محکوم به مجازات می شوند.
معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان در رابطه به تهدید زنان در نهادها و جامعه 

گفت:
 
ً
تا حال کدام شکایت رسمی از زنانی که وظیفه دارند به ما راجع نشده یعنی موضوع رسما

با ما شریک نشده است.
سپوژمنی وردک در رابطه به چگونگی میزان کمک ها از طریق صندوق حمایت از 

متضررین خشونت گفت:
صندوق در سال 1396 با مقدار پول کمکی توسط شخص رئیس جمهور و وزرا ایجاد 
شــد، اما سالهای بعد تعهدی که صورت گرفته بود به آن عمل نشد از پولی که در آغاز 
ایجاد صندوق جمع شده بود با متضررین کمک شد. 8 متضرر را در داخل کشور تداوی 
و تعدادی را جهت تداوی به خارج فرســتادیم، کرایه رفت و آمد متضرر و مجرم شان 

پرداخت شد و در قسمت تداوی از موسسات همکار کمک جلب گردید.
می خواهیم صندوق را بزرگتر و منظم تر بسازیم تالش خواهیم کرد تا به صندوق، 
کمک هایی را از شــرکای بین المللی جلب کنیم انتظار داریم که صندوق غنی 

گردد.
معین مسلکی وزارت امور زنان گفت:

در تجلیل از 25 نوامبر امسال وزارت امور زنان ابتکار را به خرج داد و از مصرف صدها 
هزار افغانی صرفه جویی صورت گرفت. سروی انجام 

گسترش جنگ و ناامنی در کشور سبب شده که روزانه ده ها تن از هموطنان ما به 
نحوی از آنحا قربانی گردد این پدیدة منفور تحت نام خشونت های خانوادگی و 
اجتماعی نیز از زنان قربانی گرفته آمار و ارقام درشت خشونت های حاد سرخط 
خبرها شــده است. در آســتانه آغاز کمپاین 16 روزه رفع خشونت و به مناسبت 
تجلیل از روز جهانی رفع خشــونت، سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی 
وزارت امور زنان با ابراز نگرانی از ادامه جنگ، ناامنی و افزایش آمار خشونت های 

حاد علیه زنان کشور درمصاحبه به خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت:

سال l 92 شمارۀ 200- شمارۀ مسلسل 24490

سپوژمی وردک:

 علت اصلی بروز خشونت
  علیه زنان، جنگ و ناامنی است

  محب اهلل شریف زی سخنگوی والی میدان وردک :  

 دشمن برهیچ ولسوالی  والیت میدان وردک
 حاکمیت ندارد 
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بازتاب اندیشــه های بکــر و نو می تواند روی تحــوالت و تغییرات در 
ابعــاد مختلف زندگی یک ملت اثر گذار باشــد، یعنی، زمانی که افراد 
یش راجع به مســایل  متخصــص و کاردان بــا ارائه طرح و نظریات خو
مختلف سیاســی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی مــی توانند در بهبود 
وضعیت زندگی یک ملــت کارهای مؤثری را انجــام دهند به نظریات 
آنها گوش داده شــود و این نظریات در عمل پیاده گردد. این درصورتی 
گاه نظریات خود را بی  می تواند امکان پذیر باشــد که افــراد کاردان و آ
 طرفانــه، صادقانــه و غیرمغرضانــه بیان کننــد. همین گونــه، نهاد ها 
ورهبــران نیز برنامه هــای اقتصادی، سیاســی ، فرهنگــی و اجتماعی 
گاهان راه اندازی نمایند،  یش را در مطابقت بــا گفته ها و نظریات آ خو
، تا خالها و نواقص که در انجام برنامه های ملی در یک کشــور وجود 
بی  دارد، برطرف شده و به این ترتیب تطبیق برنامه ها بتواند تأثیرات خو
را روی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی یک کشــور 

باشد.                                                                                               داشته 
بگونــۀ مثال ما مــی توانیم از جان مینــارد کینز نام ببریــم که نظریات 
ســازنده وی توانســت در عرصه اقتصاد تحول و دگرگونــی را ببار آرد: 
 بــه عنوان بزرگترین اقتصــاد دان بانفوذ قرن 

ً
جان مینــارد کینز که اغلبا

یر کلی دنیای معاصر را ترسیم نموده  بیســت شــناخته می شــود ، تصو
است . درســال 1930 میالدی ، زمانی که جهان درحال مبارزه بارکود 
بــزرگ اقتصادی بود او درآن زمان به هدف تمرکز روی امکانات اقتصاد  
جهانی درمقالۀ خود تحت عنوان »فرصت های اقتصادی برای پســران 
ما « برخــالف مفکوره رایج آن زمان، اواســتدالل کرد که مشــکالت 
اقتصادی بشــر دایمی نیســت . اوپیش بینی کرد که معیار های زندگی 
درکشــورهای پیشرفته درطی هجده سال گذشــته ، چهار تا هشت مرتبه 
بهتر از زمانی اســت که او اظهار داشته بود که: » جریان امور به سادگی 
پیش خواهد رفت طبقات بزرگتر، آنهای  که مشــکالت اقتصادی را بار 
 از صحنه حذف خواهند شــد« ،  اوتوضیح داد که وی 

ً
آورده انــد عمال

به آینده باوردارد ، زیرا تســلیم بدبختی که در آن زمان رایج بود ؛ نشــد  
انقالبیــون صرف به آوردن تغییرات از راه خشــونت آمیز باورداشــتند ، 
متهمان وا کنش نشــان دادند وباور داشــتند که هرگونه تجاوز وتخطی 
آنها را به خطر می اندازد .                                                                                                               

کینــز خود را درمخالفــت با مارکس یافــت ، به جای مشــاهدۀ پایان 
جهان به عنوان پدیده »نا پدیدشــدن « دولــت ، کینز دربارۀ تغییر نقش 
دولــت به حیث موتــور تغییراقتصادی ازطریق تنظیــم مصارف فکرکرد 
، او نــه تنهــا یک جهان متفــاوت را تصورکرد ، بلکــه او نیروهای را با 
گروهی از رهبران دراروپا وکشــورهای متحد قانع ســاخت که سیاست 
عمومی ،سیاســت دموکراتیک واقتصــاد بازار آزاد را بــه عنوان اصول 
اساســی ســازماندهی مد نظرداشته باشــند تا دولت عرضۀ خدمات را 
یش تضمیــن کند . این گروه مؤسســات بین المللی  به شــهروندان خو
را ایجاد کردن جهانی را که بوســیله ای رکود بــزرگ اقتصادی و جنگ  
جهانی ویران شده بود  بازسازی کند .                                                                          

گاهــان می توانند نظریات،  خوشــبختانه، امروز یکی از مجراهای که آ
اندیشــه ها و طرح های ســازندۀ خود را از این طریق به گوش مقامات 
بلند پایه  وســایر مردم برســانند، همانا رســانه ها است، چه این رسانه 
گاهان می توانند از این  چاپی باشــد یا شنیداری و دیداری. به هرحال، آ
یش را در عرصه های مختلف  طریق نظریات ســازنده و طرح های خو

اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی باهمه شریک سازند.      
گاهان  در افغانســتان باوجود این که زمینه برای ابراز نظروجود دارد و آ
نیز می توانند از طریق رســانه های چاپی، دیداری و شنیداری نظریات 
یش را در موارد مختلف با مردم و رهبران سیاســی شــریک سازند،  خو
اما دیده می شــود کــه در مواردی ابراز این نظریات نتوانســته اســت 
از ســوی دســت اندرکاران امور در راه اندازی برنامــه های اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در ســطح ملی مدنظر گرفته شــود. این 
امر تا حدودی توانســته است روی تطبیق برنامه ملی در این کشور تأثیر 
ناگواری را داشــته باشــد. از این رو، گفته می توانیم بــرای تطبیق بهتر 
یک برنامــه ی  راهبردی درعرصــه های مختلف اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی نیاز به این است که دست اندرکاران امور یک گروه 
گاهان  از متخصصیــن را بخواهد ودر مشــورت با ایــن متخصصین و آ
برنامه های ســازنده را روی دســت گرفته و آن را در سراسر این کشور 
تطبیــق نماید، در این صورت اســت که امکان آن وجــود دارد تطبیق 
ایــن برنامه ها بتواند تأثیــر مثبتی روی وضعیت زندگی باشــندگان این 

باشد.        داشته  سرزمین 

با  درتعامل  که  )عباداتی  فامیلی  -عبادت 
فامیل انجام می شود( :

خویش  فامیل  داخل  در  مؤمن  یک  وقتی   
اشکال  به  الهی  احکام  کند،   می  زندگی 
متوجه وی است. درحدیث شریف  مختلف 
همسرش  با  کسی  هرگاه   : که  است  آمده 
یکجا می شود، نیز صدقه است )یعنی عملی 
است که در انجام آن ثواب می گیرد( یکی از 
خدا  رسول  ای  که  نمود  عرض  کرام  صحابۀ 
می  انجام  شهوت  قضای  کاربخاطر  این   !
است،پیامبر ثواب  چگونه  درآن  پس   شود،  
)صلی الله علیه وسلم( فرمود :هرگاه اگرشما 
دهید،  انجام  غیرمشروع  ازطریق  را  کار  این 
 : گفتند  یاخیر؟  شوید  می  پنداشته  گار  گناه 
فرمود،  وسلم(  علیه  الله  پیامبر)صلی   بلی،  
 بناًء انجام این کار به شکل مشروع آن ثواب 

دارد. 
همسایه،  اقارب،   ( منطقوی  عبادت   -

هموطن  وجهانیان( :
عباداتی  منطقوی  های  عبادت  از  منظور   
دریک جامعه  انسان  زیستن  درهنگام  که  اند 
مقدس  دردین  باشد،   می  الزم  انسان  باالی 
به  مربوط  که  دارند  وجود  عباداتی  اسالم 
وصله  اقارب  همسایه،   وحقوق  همسایه 
آنان،   وحقوق  هموطنان  آنان،   با  رحمی 

جهانیان وحقوق آنها دردعوت می باشد. 
تعلیم  به  که  تعلیمی)عباداتی  عبادت   -

بیه تعلق دارد(: وتر
علوم  تمامی  آموختن  اسالمی  درجامعهء   
فرض کفایی می باشد، و الزم است تا تمامی 
در  مسلکی  های  کادر  پرورش  در  هموطنان 
است  جامعه  نفع  به  که  مختلفی  های  رشته 
تعداد  یک  وهرگاه  ورزند،  وتالش  سعی 
تحصیل  آن  در  نموده  اختیار  را   مسلکی 
ساقط  دیگران  گردن  از  فرض  این  کنند،  می 
اختیار  را  مسلک  آن  کسیکه  وباالی  شده،  
نموده است،  فرض عین شده است.  وهرگاه 
وهمـه  باشد،   نشده  سعی  هیچ  درتخصص 
باالی  آن  گناه  باشند،   خاموش  آن  مورد  در 
ترک  را  فرض  زیرا  بوده،   هموطنان  تمامی 

نموده اند. 
وظیفۀ یك مسلمان حقیقی است که همیشه 
پیامبر)ص( وطریقۀ  سنت  فهمیدن  برای 
سنت  این  فهم  زیرا  نماید.   وتالش  سعی 
آماده آنان  به  عملکرد  برای  را  انسان   ها 

تعلیمی  های  عبادت  جملۀ  در  سازد.  می   
فرضیت علم باالی تمامی مسلمانان می باشد،  
متعال  خداوند  حتی  جاهل  های  انسان   زیرا 

)جل جالله( را شناخته نمی توانند. 
4- عبادات سیاسی : 

اجرای  که  دارد  احکامی  اسالمی  سیاست 
بخشی آن شامل عبادت می شود. 

الف:عبادات وظیفوی: 
در  کند،   می  انتخاب  را  وظیفۀ  کسی  وقتی 
آن احکام اسالم به امور ذیل تعلق می گیرد :
وظیفۀ  مؤمن  یک  وقتی   : وظیفه  -انتخاب 
نخست  که  است  الزم  کند،   می  انتخاب  را 
های  کار  در  وی  وظیفۀ  این  که  بداند 
کار درآن  که  حرام؟شرکتی  یا  است   حالل 
 می کند امور جایز را انجام می دهد یاحرام 
که  نیست  اجازه  مسلمان  یک  برای  بناًء  را؟ 
سازی،   شراب  های  درشرکت   

ً
مثال وظایفی 

چینل  خوری،   سود  موسسات  مخدرات،  
فحشاء،   اماکن  ها،   خانه  قمار  انحرافی،  

وسایر اماکن مشکوک وظیفه انجام دهد. 
-وظیفه شناسی : 

گردد  می  مقرر  وظیفه  دریک  مسلمان  هرگاه 
که مطابق شریعت اسالمی جواز داشته، وبه 
این  انجام  در  است  الزم  باشد،   کشور  نفع 
وظیفه نیز سعی وتالش ورزد،  وظیفۀ خویش 
تقسیم  مطابق  دهد،  انجام  صداقت  به  را 
فریب  زیرا  کند،   کار  راستی  بسیار  با  اوقات 

کاری ها در وظایف، ناجایز می باشد. 
رشوت   : ها  جویی  استفاده  از  -دوری 
خوری  غذا  محافل  نمودن  دایر  ویا  خوری 
از  نوعی  دستان  وزیر  مراجعین  باالی 
یی های نامشروع می باشد،  که  استفاده جو
پیامبرصلی الله علیه وسلم بررشوت خواران 
کتاب   3109 حدیث  است.   کرده  لعنت 
به معنای  ابی داوود.  لعنت  االقضیة،  سنن 
ازرحمت  شخصی   ) )راندن  نمودن  طرد 
عمرو  بن  عبدالله  حضرت  خداوند»ج« 
کریم  رسول  که  فرماید  می  عنه  الله   رضی 
گیرنده  برررشوت  وسلم  علیه  الله  صلی 
ورشوت دهنده لعنت فرموده است،  وکسیکه 
متعال  خداوند  رحمت  از  میخورد   رشوت 
از  وکسیکه  شود،   می  رانده  جالله(  )جل 
رانده  جالله(  )جل  متعال  خداوند  رحمت 

شده جنت باالیش حرام می گردد. 
-طرح قوانین :

قوانینی  طرح  مسئولیت  مومن  انسان  هرگاه 
الزم  باشد  داشته  می  خویش  دروظیفۀ  را 
قرآن  شعاع  تحت  را  قوانین  تمامی  تا   است 
علیه  الله  صلی  پیامبر  وسنت  الشان  عظیم 

وسلم بسازد. 
نتیجه گیری:

آید  می  بدست  مبحث  البالی  از  که  آنچه 
را  حکمی  هیچ  متعال  خداوند  که  اینست 
تشریع  یش  خو بندگان  به  حکمت  بدون 
مقدس  دین  عبادی  احکام  بلکه  نموده  نه 
ودنیای دین  وسعادت  خیر  برای   اسالم 
به  اگر  که  است  گردیده  تشریع  ها  انسان   
اسالم  مقدس  دین   

ً
اوال شود  نگریسته  دقت 

واحکام  است،   وجامع  کامل  دین  یک 
دربرمی  را  زندگی  ابعاد  تمامی  اسالم 
می  مطلب  این  فهم  برای  بناًء  گیرد،  
مقدس  دردین  را  عبادت  اقسام  که  توانیم 
فردی  اساسی  بخش  دو  به  نخست  اسالم 
منحیث  انسان  نماییم.  تقسیم  واجتماعی 
از  سلسلهء  یک  انسانی  درجامعه  فرد 
خودش  شخص  به  که  دارد  هایی  مسئولیت 
فکری،   عبادات  مثل  گیرد،   می  تعلق 
اجتماعی  ت  عبادا  ولی  ومالی  جسمی 
اسالم  مقدس  دین  مهم  عبادات  ازجملهء 
به  که  بخواهد  مسلمان  یک  هرگاه  است،  
انجام  را  یش  خو عبادات  کامل  صورت 
دهد،  الزم است که تمامی عبادات را انجام 
دهد،  باید خاطر نشان نمود که در هر وقت 
انسان می شود،  که  الهی متوجه  یک حکم 
به همان حکم  وقت هرحکم  در  است  الزم 
بازار  در  ما  وقتی   

ً
مثال یم،  شو مشغول  الهی 

وراستی  صداقت  کنیم  می  وفروش  خرید 
وغش  غل  از  ودوری  وفروش  درخرید 
مصروف  باشد،وقتیکه  می  واجب  ما  بر 
هستیم  شهر  در  وگذار  وگشت  خریداری 
ید  گو می  که  ییم  شنو می  را  موذن   صدای 
بیایید،   نماز  بطرف   ) الصالة  علی  حی   (
 
ً
اکنون حکم جدید الهی بر ما الزم شد تا فورا
به طرف مسجد رفته نماز خود را ادا نماییم،  
را  خود  وفروش  خرید  قیمانده  با   

ً
وبعدا

اتنادی،  عبادات  تمامی  کنیم.وثانیا  تکمیل 
اند  مکلف  آن  به  ها  مسلمان  که  واجتماعی 
فلسفه های متعددی درعرصه های صحت، 
ها انسان  ودرمان  تربیت  اصالح،   اجتماع، 

 دارد.
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فلسفۀ عبادات

صفحه 6

تدوین برنامه های ملی 
نیاز به اندیشه و طرح های 

تهیه وترتیب: پوهنیارمفتی اسدالله واحدی آگاهان دارد قسمت نخست

عبدالحلیم باخرد



بزرگ از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ 
بزرگ  شاهراه  همچنان   . است  شده  آغاز 
کابل ، کندهار که از میدان وردکمی گذرد 
توسط  و  رسد  می  آباد  سید  ولسوالی  تا  و 
دشمن تخریب شده  باز سازی می گردد 
ساخت  کار  آباد  سید  تنگی  در   همچنان 
پل ها و پلچک ها تکمیل شده و آمادۀ بهره 

بزرگ  پروژه  این  بر  ، عالوه  برداری شده  
دیگری که مربوط ریاست انکشاف دهات  
می شود وآن باز سازی ده ها باب مکتب 
است  حدود 140 باب مکتب  باز سازی و 
به بهره برداری سپرده شده است تا ماه دلو 
تکمیل  مانده   باقی  های  مکتب  ساخت 
ومورد استفاده شاگردان قرار خواهد گرفت 

مین شدن 
ً
تعدادی از پروژه های دیگر با تا

امنیت کار آنها نیز آغاز خواهد شد .
پرسش: بمذاکرات صلح در دوحه میان 
نمایندگان دولت اسالمی افغانستان و 
ســف 

ً
گروه طالبان آغاز شــده اما با تا

که تا اکنــون کدام نتیجه مثبت در قبال 
نداشته در این مورد مردم میدان وردک 

چه نظر یاتی را ارایه می کنند . 
مین صلــح ،بار ها میان 

ً
پاســخ : برای تا

مــردم و بــزرگان والیت میــدان وردک 
جلســاتی تدویر شده است همه ای مردم 
افغانســتان خواهان صلح انــد از جمله 
مردم در والیت میدان وردک نیز خواهان 
وردهای  

ً
صلح با عزت  می باشند که  دستا

گذشته در آن  حفظ شود 
حقوق بشر مراعات گردد مردم ما خواهان 
چنین صلحی می باشــند چون جنگ راه 
حل نیســت یگانه راه حل منطقی مشکل 

افغانســتان  مذاکره و تفاهم بین افغان ها 
و طــرف های درگیرجنگ می باشــد هر 
خانه افغان در چهل سال جنگ به نحوی 
متضرر شــده اند از ایــن رو مردم والیت 
میــدان وردک خواهان قطع جنگ و آتش 
بس دایمی می باشند و از مخالفان مسلح  
مــی خواهند که به آتش بــس و پذیرفتن 
واقعیت های جامعه تن دهند تا مذاکرات 

به یک نتیجه مطلوب برسد.   

متأســفانه در افغانســتان طوری که دیده 
می شود دست اندرکاران امور به استثنای 
آن عده از افرادی کــه در تیم آنها حضور 
دارند، بــه افراد متخصص کــه بیرون از 
تیم شــان باشــد در برنامه های مختلف 

فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 
نظریه ها و پیشــنهادهای خــود را مطرح 
ســازند، کمتر مجال داده شده است. این 
امــر روی تطبیق بســیاری از برنامه های 
زیربنایــی و روبنایی در این کشــور تأثیر 

ناگواری را داشــته اســت. تطبیق برنامه 
های ملی بدون در نظرداشــت مشــوره و 
گاه و کاردان نمی تواند سازنده  نظر قشرآ
باشد. پس برای این که نهاد های مسئول 
بتوانند در عرصه های مختلف برنامه های 
مؤثری را در این کشور تطبیق نمایند نیاز 
به این اســت که فرصت برای مشــوره با 

اهل دانش و فن داده شود تا بتواند تطبیق 
برنامه هــای مذکور در بهبــود وضعیت 
زندگی مردم این ســرزمین تأثیرات مثبتی 
را داشــته باشــد. با وجود این که در این 
کشــور کمتر مجالی برای مشوره دادن به 
گاهان داده شــده است اما با آن هم  این آ
گاهان و کاردانان افغان از طریق رســانه  آ

های چاپی، شنیداری و دیداری نظریات، 
طرح ها و برنامه های ســازنده خویش را 
اندرکاران  ابعاد مختلف برای دســت  در 
امور و مردم این کشــور ابــراز نمودند. تا 
دست اندرکاران امور بتوانند با تطبیق این 
برنامه ها در عرصه هــای مختلف مؤفق 

گردند. 

 بــه واقعیــت مبــدل گردیــد و مــردم 
افغانستان بیشــتر از قبل در کام هیوالی 
همه  ایــن  می شــوند،  طعمه  تروریــزم 
نتیجــه ابهاماتی بــود کــه در توافقنامه 
بود  دوجانبه، روشــن و واضح نگردیده 
کید یکجانبه   به اجرایی شدن آن تأ

ً
صرفا

باالی دولت و مردم افغانســتان صورت 
گرفته بود. با این حــال، بالتکلیفی ها و 
ابهامات در اردوی طالبان نیز به چشــم 
می خورد. این امــر، وحدت رهبری این 
گــروه، تعهد جناح هــای مختلف آن بر 
توافــق صلح و پایبندی و عــدم پایبندی 

آنها به شــرایط عدم خشونت را دربرمی 
گیرد، این احتمال وجود دارد که طالبان 
از ایــن فرصــت برای گســترش مناطق 
تحت کنتــر.ل خویش بهره برداری کرده 
و ضمن در اختیار داشــتن ابتکار پروسه 
صلح، در میادین جنگ نیز تفوق شــان 
را بــه رخ جهانیــان و نیروهــای امنیتی 
افغــان بکشــند، بینش قابــل اعتماد در 
مورد طالبان ســخت اســت. بر اساس 
بی اعتمادی  مختلف،  منابع  گزارش های 
به طالبان فصل مشــترک همه کســانی 
اســت که با طالبان مراوده دارند، ظاهرا 

یک الحاقیه ســری بر ایــن توافق صلح، 
مبنی بــر بقای یــک تیــم کوچک ضد 
تروریســتی امریکا در افغانســتان برای 
بین المللی،  تروریســت های  بــا  مبارزه 
به ویــژه شــعبه محلی داعــش )والیت 
خراســان(، یکــی دیگــر از ابهامــات 
اســت. اگر این امر صحت داشته باشد، 
»همه«ی نیروهای امریکا از افغانســتان 
خارج نخواهند شــد. فرض بر این است 
که طالبان با این استثناء موافقت خواهد 
کرد، زیــرا »والیت خراســان« داعش، 
افغانستان  امریکا، دولت  دشمن مشترک 
و طالبــان محســوب می شــود. اما این 
فرضیه در مــورد القاعده صدق نمی کند 
که یک گروه تروریســتی بین المللی بوده 

و با عناصر ذی نفــوذ طالبان نیز ارتباط 
دارد، به طــور خالصــه، بالتکلیفی ها و 
ابهامــات متعددی در متــن توافق صلح 
امریکا و طالبان وجود دارد، اما حوادث 
ممکن است به سرعت تغییر کرده و با در 
پروسه  آن،  مقتضیات  و  زمان  نظرداشت 
صلح نیز دستخوش تغییر و تحول گردد.
ایــن حوادث بــه گونه ی غیــر قابل پیش 
بینی چنان در حال وقوع اســت که گاهی 
بر وفق مراد و گاهی نیــز مخالف انتظار 
تحقق می یابد، چنانچه مسئله حسن نیت 
که قرار بود به فروکش نمودن آتش جنگ 
بیانجامد، نتیجه ی کامال معکوس در پی 
داشت و آتش جنگ را شعله ور تر از قبل 
نمود، وقتیکه گزینه ی رعایت حسن نیت 

متن توافقنامه را مزیــن نمود، در قبال آن 
جنگ از میان الیه های نیروهای نظامی به 
سطح توده ها و روزنامه نگاران کشانده شد 
و بالفاصله بیش از بیســت والیت کشور 
را زیر چتر جنگ به کام نابودی کشــانید، 
در حــال حاضــر نیز آنچه کــه در دوحه 
جریــان دارد معلوم نیســت کــه واقعا به 
صلح فراگیر بیانجامد یا اینکه بخشــی از 
نظامیان طالبان تحت پوشش جدید تحت 
عناوین شاخه ی انشعابی و داعش محلی 
تنور جنگ را همچنان داغ نگهدارند؛ لذا 
آنچنــان که در حال حاضــر از وضعیت 
کشــور قابل مشــاهده اســت، نمی توان 
 بــه صلــح زود هنــگام و فراگیر خوش 

بین بود.

دادیــم بــا 3916 زن و مردم جــوان و پیر 
مصاحبه و پرسشنامه هایی را توزیع کردیم 
نتایج تحقق را در تجلیل از 25 نوامبر )روز 
 اعالن می کنیم علل 

ً
رفع خشونت( رسما

و عوامل خشــونت های موجود را با مردم 

شریک ســاخته و پیشــنهادات مشخص 
هم برای وزارت امور زنان و ســایر ادارات 
 در پالیسی ها و 

ً
ســکتوری داریم که بعدا

پالن ها گنجانیده می شــود. خانم وردک 
در ختم صحبت هایش اضافه کرد. شعار 

امســال )به ســوی موثریت و کیفیت( را 
از آدرس وزارت امــور زنان بــا تمام مردم 
افغانستان و شرکای خود شریک می سازیم 
هر چند تا حال کار های زیادی انجام شده 
ولی موثریت و کیفیت آن زیر ســوال بوده 
بعد از این تمرکز باالی موثریت و کیفیت 
بیشــتر صورت خواهد گرفت این شعار از 

شــعار بین المللی »بیایید با حمایت های 
مالی و پاســخگویی افغانســتان را عاری 
از خشــونت ســازیم« گرفته شده است. 
چون دسیســة تمام خشونت ها از خانواده 
ها منشــأ می گیرد بناًء پیامــم به مردم این 
اســت که از تبعیض بین فرزنــد دختر و 
پســر و رســم و رواج های بی مفهوم که 

پیامد خشونت بار دارد بپرهیزند. با احترام 
متقابل بین دختر و پسر و اعضای خانواده 
اساس یک خانواده خوشبخت را بگذارند 
تا فرزندان شــان در آینده اســاس خانواده 
دور از خشــونت را بگذارنــد و به معنای 
 واقعی افغانستان عاری از خشونت داشته

 باشیم.

بدین ملحوظ افغانستان نیازمند حمایت 
هــای مالــی و تخنیکی جامعــۀ جهانی 
اســت که بتواند به عملی کردن ســند دوم 

چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 
و مدیریت و اســتفاده موثــر منابع داخلی 
کشــور تا ۲۰۲۵ به افغانســتان خودکفا و 

توسعه یافته برسد.
وزیر مالیــه همچنان گفت که حکومت 
افغانستان اســتراتیژی مالی را ترتیب کرده 
 اســت که با تطبیــق آن افغانســتان قادر

 می شــود که تا ســال ۲۰۲۵ تمام بودجۀ 
عــادی خویش را از منابع داخلی کشــور 

تمویل کند.
وی عــالوه کرد: از شــرکای بین الملی 

خویش می خواهیم که در سال های پیشرو 
تعهدات و کمک های شــانرا به افغانستان 
تداوم بخشــند که این کشــور به مســیر 

خودکفایی خویش ادامه دهد. 
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اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان یک عراده موتر سراچه جرمنی یک 
عراده موتر فورد امریکایی یک عراده تراکتور چینایی خویش را زا طریق لیالم 
به فروش میرساند اشخاص شرکت ها و دوایر دولتی که خواهش خریداری 
را داشته باشد درخواستی های شان را به این مرکز واقع کلوله پشته کوچه نمبر 

۶بسپارند 
شرطنامه را میتوانند مطالعه نموده تضیمن اخذ میگردد 

نوت:تاریخ نشر اعالن را وزارت مالیه ۱۳۹۹/۹/۲۶ تعیین گردیده است.۵۵۸۳
 ***

انتفاعی  غیر  و  دولتی  غیر  داخلی  موسسه  یک  سنایی  انکشافی  موسسه 
اقتصاد است اکنون این  از آغاز فعالیت ثبت و راجستر وزارت  میباشد که 
موسسه درنظردارد تا به تعداد ۹ عراده وسایط مختلف النوع خویش را مطابق 
طرزالعمل آمریت لیالم وزارت  مالیه به حضور داشت هییت از طریق داوطلبی 

به اعالن بگذارد
را  پروسه  در  اشتراک  خواهش  که  دولتی  دوایر  و  موسسات  اشخاص 
داشته باشد میتوانند جهت اشتراک دراین مجلس بتاریخ ۹قوس ۱۳۹۹ 
واقع سرک داراالمان سرای چهاردهی پهلوی ورکشاپ تخنیکی شرکت 
نرخ  پول  مجموع  از   ٪۲ که  است  ذکر  شایان  بیاورند  تشریف  آمو  کارا 
اخذ  آفر  تضمین  عنوان  به  داوطلبی  از  قبل  روز  یک  شمرده  گذاری 

میگردد.
آدرس دفتر مرکزی:موسسه انکشافی سنایی سرک ششم تایمنی سابقه خانه 

نمبر۲۸
شماره های تماس:۰۲۰۲۲۰۱۶۹۳ -   ۰۷۶۵۹۴۰۰۶۵

 ***
بدین وسیله به تاسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 

میشود 
شرکت افغانطیور جایداد مازداد ضرورت خویش را با کمپنی ایکولوگ که 
دارای جواز نمبر ۱۱۱۳۷-۱ آدرس:سرک میدان هوایی خواجه رواش عقب 

گمرک کابل را به کرایه ماهوار مبلغ ۱۲۳۰۰ دالر امریکایی معادل ۹۴۷۱۰۰ 
افغانی تحت قرارداد به کرایه میدهد اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
اعتراض در زمینه داشته باشد میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن 
الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به مدیریت عمومی اداری 
شرکت افغانطیور واقع سرک میدان هوایی خواجه رواش عقب گمرک کابل وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی 

مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .۵۵۹۳
 ***

 پاسپورت دارای ویزه عربستان سعود ی به اسم سلطان روح ولد عمرا خان مفقودگردیده 
اعتبا رندارد.۵۵۶۷

 ***
ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم ذکیه بنت احمدعلی مفقودگردیده اعتبار 

ندارد.۵۵۸۰
 ***

به اطالع بصیر فرهاد نوید ولدان شیرالرحمن باشنده سه راهی عالوالدین 
مربوط ناحیه سوم رسانیده میشود که بعد از نشر اعالن الی مدت ۲۰ یوم 
غرض تعقیب دعوی نسبتی شان به دیوان مدنی محکمه ابتداییه حوزه سوم 
شهر کابل حاضر گردد درغیرآن فیصله غیابی صادرگردیده حق شکایت را 

ندارد.۵۵۷۵
 ***

زیدالله ولد محمدگل باشنده اصلی والیت پنجشیر فعلی کارته پروان شهر 
کابل یک دربند خانه نمبر ۱۸۶۲۹۳ واقع شیرپور پهلوی مسجد شیرپور 
دارای ۱۴باب اطاق درسه منزل ویک باب تهکو صالون دار ماهوار به قیمت 

مبلغ ۱۵۴۰۰۰ افغانی بریاست تصدی افغان تور به کرایه میدهد اشخاص و 
موسسات که میخواهد به شرایط موجود در ساحه متذکره ارزانتر به کرایه دهند 
درخواستی های خود را الی مدت ۱۴ روز از تاریخ نشر اعالن به مدیریت 

عمومی خدمات تصدی افغان تور بسپارند.۵۵۷۷
 ***

اسامی عبدالرحیم ولد میرعباس دارنده تذکره شماره ۳۹۵۱۲-۱۳۹۸-۱۰۰۰ 
اسامی سید  به  پولی  فعالیت خدمات  مالکیت جواز  انتقال  تغییر  خواهان 

اسدالله ولد سید ابراهیم از این اداره گردیده است.۵۵۸۲
 ***

اسامی سید اسدالله فرزند سیدابراهیم دارنده تذکره شماره ۳۹۰۵۶ خواهان 
تغیراسم تجارتی جواز فعالیت خدمات پولی الرحمن به سید اسدالله هاشمی 

از این اداره گردیده است .۵۵۸۱
 ***

اسامی شرکت نوین کوهساران خراسان لمیتد  یک عراده موتر تیوتا کروال  
پلیت  ۳۶۴۲۰-۲  ش کابل انجن  ۶۲۷۶۲۵۹-۱ و شاسی  ان ایکس آر 
بی ۳۲ای ۷۶زید۵۷۳۶۲۸ را بعد از طی مراحل قانونی خرید و فروش باالی 
اسامی سردارخان  ولد  شاه ولی بفروش می رساند. بناء اشخاص ادارات و 
موسساتیکه با عراده فوق کدام معامله داشته باشند الی مدت سه یوم به مدیریت 

ترافیک کابل اطالع دهند. ۵۵۸۷
 ***

  محمد خالد  فرزند محمد ایوب   دارنده جواز  ۲۶۷۷ مورخ   ۱۳۹۸/۹/۱۸ 
متصدی رهنمای  معامالت خالد وزیر  که در ساحه پل حسن خان ناحیه  ۷ 
فعالیت داشته خواهان فسخ جوازش گردیده که بعد از نشر اعالن رهنمای 
مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده هر گاه ادارات دولتی و اشخاص انفرادی باالی 
موصوف ادعای حقوقی به ارتباط فعالیت جواز مذکور داشته باشند بعد از نشر 
اعالن الی یک هفته به ریاست انسجام ، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب 

اطالع دهند.۵۵۸۸

افغان اعالنات

 دشمن برهیچ ولسوالی  والیت میدان وردگ  ...

تدوین برنامه های ملی...

حسن نیت تعارفی و تداوم...

علت اصلی بروز خشونت... 

افغانستان تا 2025 بودجه عادی... 



 
 

 ســعدی به شــهر های مختلفی در تمام نقاط دنیا پا گذاشت و در این 
شــهرها به تدریس و موعظه مشغول شــد. برخی از صاحب نظران نیز 
ســفر او به هندوســتان و چند نقطه دیگر از دنیا را هم تأیید کردهاند و 
 ۳۰ ســال به طول انجامیده باشد. 

ً
احتمال می  دهند این ســفرها تقریبا

با این حال مدت زمان ســفرها و نقاطی که ســعدی به آنجا سفر کرده، 
هنوز محل بحث و شک است. در نهایت بعد از گذشت سالها و کسب 
کوهی از تجارب، شاعر گرانمایه به وطن و شهر خود شیراز بر می گردد. 
در زمان بازگشــت او به شیراز، ابوبکر بن سعد، پادشاه اتابکی در شیراز 
حکمرانی میکرد. و به اعتقاد عده یی این شاعر تخلص سعدی را از نام 

این پادشاه گرفته است.
بازگشت به وطن و تألیف آثار

سعدی، بعد از بازگشت به شیراز،  شروع به نوشتن و گردآوری آثار خود 
کرد. اولین اثر مکتوب او، یعنی بوســتان در ســال ۶۵۵ هجری قمری 

نوشته شد و آن را به پادشاه وقت، ابوبکر بن سعد زنگی تقدیم کرد.
برخی او را شــاعر دربار مینامند، با این حــال برخی دیگر اعتقاد دارند 
ســعدی به دلیل روابط حســنه ای که با ابوبکر بن سعد داشت به دربار 
رفت و آمد میکرد و به تدوین و تصنیف اشــعار خود مشغول بود.کتاب 
گلستان این شاعر بزرگ، یک سال بعد از نگارش بوستان، در سال ۶۵۶ 
هجری قمری تدوین شد. ســعدی این کتاب را در مدت زمان کوتاهی 
به پایان رســاند. نگارش دو کتاب در مدت زمانــی کوتاه حاکی از آن 
اســت که بسیاری از نوشته های ســعدی از پیش تر آماده بودند و او آن 
را گردآوری کرده اســت.از مهارت این شاعر در توصیف زیبا و شاعرانه 
تجربه های تلخ و شــیرین بسیار ســخن گفته اند. زبان و مهارت او در 
اســتفاده از کلمات موجب شده دیگر نویســندگان و شاعران نیز از این 

شاعر بزرگ سرمشق بگیرند.
بوستان 

کتاب بوســتان که آن را “ســعدی نامه” می نامند، زمانی که سعدی در 
ســفر به نقاط مختلف دنیا بود سروده شده اســت. این اثر که در قالب 
مثنوی اســت، از نظر وزن و قالب آن را حماســی به حساب می آورند. 
بــا این حال محتوای آن بیشــتر در زمینه اخالق و تربیت، سیاســت و 
مسایل اجتماعی است.یکی از ویژگی های بارز آثار سعدی که موجب 
گستردگی آن بین مردم دنیا شده، روانی و سادگی آثار اوست. بوستان در 
کنار زبان روانی که دارد، مفاهیم عمیق اخالقی را به چالش می کشــد. 
بوستان از یک دیباچه و ده باب تشــکیل شده است. هرکدام از باب ها 
موضــوع خاصی دارند به عنوان مثــال: در تواضع، در عدل و تدبیر، در 

شکر بر عافیت و…
کتاب بوســتان نزدیک به ۴ هزار بیت دارد و نســخه هــای فراوان از آن 
منتشر شده است. بوستان را میتوان کتابی اخالقی و آموزشی دانست که 

سعدی آرمانشهر خود را در آن توصیف میکند.
گلستان سعدی

گلســتان که بسیاری آن را تاثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی می 
دانند، یک سال بعد از بوستان به نگارش درآمد. او این کتاب را به سعد 

بن ابوبکر زنگی، ولیعهد جوان حکومت اتابکان تقدیم کرد.
گلســتان با داشــتن نثری آهنگین و منظم در ۸ باب نوشته شده است. 
گلســتان را مجموعهای از حکایت های مســتقل که حاوی اندرزها و 
جمالت قصار است می دانند. هنر داستان گویی سعدی در این کتاب، 
آن را بین تمام اقشــار جذاب کرده و کســی از خواندن آن دچار ماللت 
نمی شود.گلستان در واقع به نوعی آینهای از جامعه زمان اوست و در آن 
اوضاع فرهنگی و اجتماعی مردم با شاعرانگی خاص سعدی به تصویر 

کشیده شده است.
قطعه مشهور:

       بنی آدم اعضای یک دیگراند 
یک گوهراند  ینش ز                                                  که درآفر

ادامه دارد

چاپیریال ته په لغوي  معنا کې، چاپیر شوي، 

ګرداګردڅیزونه هغه خط چې یوه دایره چاپیره 

کــړي، هغه څیزچې شــی احاطه کړي، هغه 

ځاي چې انسان په کې ژوند کوي، لکه کور ، 

ښار او ټولنه او دسمندر په مانا هم راغلي دي. 

په علمي ټولنــو کې چاپیریال )یــاد ژوندانه 

محیط( له النــدي توکو څخه بحث او څیړنه 

کوي )هوا، اوبه، ځمکــه، ژووي( یا ژوندي 

اجســام لکه انســانان، څــاروي، مرغان او 

ترکودي یا نباتات. 

چې ددې له جملې څخه انســانان د ژوندانه 

چاپیریال پــه جوړولو، رغاولو او هم برعکس 

پــه تخریب او نړولــو اوبــي کاره کولو او یا 

ککړولو کې الس لري. 

دغه راز نور څاروي څه وحشــي او څه اهلي 

 دمحیط په تخریــب او ډیرانې کولو 
ً
هم اکثرا

)ملوث( کولو او ککړولي کې ونډه لري. 

اوبه چې خــورا مهمــه ده )دغــه د ژوندانه 

ماده( په څو طریقو کمیــږي، بړاس) تبخیر( 

په ځمکې کې جذب پــه کرکیله )زرات او بو 

لګولــو او بڼوالي او هم پــه کارخانو تعمیراتو 

لمباځیو)حمامونــو( خبازیو او نورو برخوکې 

باندي  پرمحیــط  داپخپله  چــې  مصرفیږي. 

اغیزي ښــندي. نو چــې اوبه لږي شــي نو 

یا کسکر)ډیروچ(  او  خامخا، محیط وچیږي 

او لنده بل )رطوبت( کم شــي او په دي توګه 

دناروغیو المل ګرځي او انسانان، څاروي. او 

نباتات تري متاثر کیږي او داکار له ځانه ســره 

ناوړه پایلې لري. 

څه وکړو چې پاک، صاف، سمســور ښیراز، 

روڼ ښــکلي او زرغــون چاپیریــال ولــرو، 

چاپیریال باید ســم او په علمي ډول وســاتل 

شي او ساتنه یې اړینه او حتمي ګڼل کیږي. 

دځمکي له تخریب څخه ډډه وشي، ځمکي، 

دښتې، غرونه رغونه او نباتي پوښ سره وپوښل 

شي ترڅو زرغون بستر چمتو شي. 

دنیالګیــو په کینولو کې د ډیــر زیات هاند او 

سعي وشي چې اوبه خورا او ساتنه تحفظ یې 

وشي، ترڅو ښه وروزل شي او دښار په ښکال 

او د انســانانو له پاره د روانــي نقطه نظره یوه 

ښکلي منظره ولري. 

ملي پارکونه دی وســاتل شــي او ډیره توجه 

غواړي. که دغه ملي پارکونه په ستره کچه وي 

لکه نورستان، بامیان او که په ښار کې کوچني 

پارکونه وي. 

دبڼوالي چاروته دي خورا توجه وشي او دولت 

له بڼوالو ســره ډیري مرســتې وکړي. دغه راز 

دکرنې په برخه کې دکرنی اوبو لګولو وزارت 

دکابل ښــاروالي، او دچاپیریال ســاتني اداره 

او نوري مینه والي اړونــدي کورني او بهرني 

)دولتي او نا دولتي( اداري )ټولنې( د مرستې 

ونه ســپموي او دمحیط په رغاولو کې دخپله 

ملي او انساني ونډه ترسره کړي. 

 
ً
هغه څانګي، هټي، کارخوني او نور چې دایما

دمحیط په ککړولو او ډیراني کولو کې بوخت 

دي لکه حمامونه، ســلماني، موټر شــویي 

ګاڼې، هټي ګانــې کارخوني، تعمیراتي ټولني 

او اداري او نــوري، نوهغوي دي دښــاروالي 

 
ً
 او اخالقا

ً
داصولو او هم په ملي روحیه وظیفتا

دمحیط په سمبالښــت، صفاکولــو روڼتیا او 

پاکوالــي کې هم ملي ونــډه ادا کړي او دایې 

ملي دنده هم ده. 

داوبو بي ځایه لګښــت څخه څــه په کور او 

پخلنځي، تشنابونو کې او څه په کرنیزو چارو 

کې او څه دکور په باغچو او دســړک دغاړي 

دونوبوټو سره په سروکار کې ډیره سپماوشي، 

ځکــه چې په نړۍ کې تودوخه زیاته شــوي. 

اوبــه او دځمکي دکري یخي اوبه شــوي او 

بړاس شــوي دي او نړۍ داوبو له کمښت سره 

مخامخ ده او دابرخه خورا مهمه او حیاتي ده. 

دکرنې دکوچنیو ټوټو دکښــت له پــاره داوبو 

پارچاوي او کوچني بندونه جوړ او یا ورغاول 

شي چې داپخپله داوبو په زیرمه کولو کي اغیز 

لري. 

داوبو ستري ذخیري د دولت په مرسته جوړې 

شــي ترڅو ترځمکــي الندي اوبــه )تحت 

االرضي اوبه( زیاتي شــي او دځمکي تغذیه 

بډایه شي. 

کوهي ګاڼــي )څاهان( په اصولي او فني توګه 

وکینــدل )حفر( شــي او د اصولــو له مخي 

استفاده وشي. 

داوبو ویش )توزیع( د اصولو له مخې ترســره 

شي او که بي پروایې وشي نو زیان پیښیږي. 

داوبولګولو او کرني وزارت، ښاروالۍ، معارف 

او لوړو زده کړو وزارت دعامي روغتیا وزارت، 

دچاپیریال ساتنې ملي اداره، او دیوشمیر نورو 

مربوطو ادارو او ټولنو چې تعلیمي، تحصیلي، 

ادارې او روزنځایونه لري، دچاپیریال ســاتني 

درسونو له پاره الزم پروګرام او تعلیمي نصاب 

پکارده او عملي زده کړي دي وکړي. 

دکثافاتو داچولو او د ډیرانو دپاکولو او تشــولو 

لــه پاره دخځلو ځایونه جوړ کړل شــي، هغه 

کثافــات اوباطله څیزونه چــې بیکاره کیږي 

ښایې دفن شي. 

دلوګــې )دود( او ګاز و دخپریدو مخنیوي با 

الکل اړین دي. 

نوپــه دي هکله چې پــاک چاپیریال ولرو او 

په قــوي مټ مــوکار کــړي وي، بریالیتوب 

حاصلیږي. 
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 دچاپېريال ساتنې له پاره 
قوي مټ په کار دي 

عبدالهادي قریشي 

یادی ازاستادسخن
 سعدی شیرین کالم



 آنتونیو گوترش سرمنشــی ســازمان ملل متحد در 
نشست ژنیو خواستار برقراری آتش بس فوری و بی قید 

و شرط در افغانستان شد.
به گزارش خبرگزاری دید، آنتونیو گوترش سرمنشی 

سازمان ملل متحد روز سه شنبه)۴ قوس( در نشست 
ژنیو خواســتار برقراری آتش بس فوری در افغانستان 
شد تا فضای مناسب برای گفت وگو با طالبان در دوحه 

ایجاد شود.
گوترش با اشاره به وضعیت فعلی افغانستان و روند 
صلــح گفت: »یــک روند صلح فراگیر کــه از زنان، 
جوانــان و قربانیان به گونه معنادار نمایندگی شــود، 

بهترین امید را برای صلح دایمی ارائه می کند«.
سرمنشــی ســازمان ملل متحد همچنین افزود که 
پیشــرفت در روند صلح به توســعه کل منطقه کمک 
خواهــد کــرد و گام مهمی برای بازگشــت مصون و 

باعزت میلیون ها بی جاشده افغان خواهد شد.
گفتنی است که کنفرانس ژنیو با سخنرانی نمایندگان 
بیش از صد کشــور جهان و نمایندگان سازمان های 
بین المللی برای تجدید کمک ها به افغانســتان برگزار 

شده بود.

 عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیۀ کشــور در نشست جانبی کنفرانس ۲۰۲۰ 
تحت عنوان« اولویت های اقتصادی و مؤثریت کمک ها« اشــتراک و سخنرانی 

کرد.
به اساس گزارش آژانس باختر، در این نشست وزیر مالیه صحبت کرد و گفت 
اگر چه جنگ های جاری باالی روند رشــد اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی به 

جا گذاشته است ولی کمک های جامعه جهانی برای رسیدن افغانستان به رشد 
اقتصادی و انکشاف مؤثر بوده است.

وزیــر مالیۀ گفت که بیکاری، فقر، عدم دسترســی مردم به خدمات صحی و 
کمبود زیرساخت ها همچنان شیوع ویروس کرونا روند رشد اقتصادی و انکشاف 

افغانستان را به کندی مواجه کرده است.
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رئیس جمهور فعلی امریکا با انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد که دستور آغاز روند 
انتقال قدرت به جو بایدن را صادر نموده و اکنون کارهای الزم در حال انجام است. 
 
ْ
امیلی مورفی، رئیس اداره کل خدمات عمومی امریکا )جی اس ای(، در نامه ای رسما

جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات شــناخته و خبر داده که آماده آغاز روند رسمی 
انتقال قدرت اســت.ترامپ هم در رشته توئیتی با تایید این مطلب گفت که دستور 
داده تا مقدمات مرسوم و الزم آغاز شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا 
که سعی داشت از موضوع انتقال قدرت فرار کند و نتایج انتخابات را زیر سوال برده 
بود در پیامی توئیتری نوشت: من در راستای منافع کشورم، به اداره خدمات عمومی 
امریکا دســتور آغاز روند انتقال قدرت را داده ام.از ایمیل مورفی، رئیس ســازمان 
خدمات عمومی برای فداکاری سرســختانه و وفاداری اش به امریکا تشکر کنم، او 
مورد آزار و تهدید قرار گرفته است و من نمی خواهم این اتفاقات برای او، خانواده اش 
و کارکنان سازمان خدمات عمومی تکرار شود.  ترامپ افزود: پرونده ما با قدرت ادامه 
پیدا می کند.ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و معتقدیم که غلبه خواهیم کرد.در راستای 
منافع کشــورمان، از امیلی و تیمش می خواهم که در رابطه با پروتوکول های اولیه 

کاری را که الزم است انجام دهد.

رسانه های اسرائیلی و برخی خبرگزاری ها و رسانه های امریکایی روز دوشنبه ۳ قوس 
گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سفری به عربستان سعودی با 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرده است.بنابر این گزارش ها، این نخستین 
دیدار بین مقامات ارشد دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی، در حضور مایک پمپئو 

وزیر خارجه امریکا صورت گرفته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رسانه های اسرائیلی نوشت که براساس اعالم یک 
مقام اسرائیلی که نامش منتشر نشد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوسی کوهن 
رئیس سازمان اطالعاتی خارجی اسرائیل موسوم به موساد روز یکشنبه دوم قوس به شهر 

نیوم عربستان پرواز کردند تا با ولیعهد عربستان دیدار کنند.
 رســانه ها می گوینــد مایک پمپئو وزیــر خارجه امریــکا نیز در این دیــدار حضور 

داشته است.

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا شش عضو کابینه خود را معرفی کرده که 
در میان آنها مقام های ارشــد وزارت خارجه دوره باراک اوباما دیده می شــوند؛ از 
جمله جان کری، وزیر خارجه اسبق که اکنون مسئول ویژه برنامه های جو بایدن در 

مقابله با پدیده گرمایش زمین شده است.
آنتونی بلینکن، به عنوان وزیر خارجه جدید و جک ســالیوان، مشاور امنیت ملی 
جو بایدن خواهد شــد.هر دو نفر از مقام های ارشد وزارت خارجه جان کری در 
دوره باراک اوباما هســتند که در گفتگوهای منجر به توافق هســته ای با ایران هم 

نقش داشتند.
جو بایدن که با برآورد کســب ۳۰۶ رای الکترال در برابر ۲۳۲ رای کسب شده از 
ســوی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید امریکا در حال آماده کردن 
تیم خود اســت روز دوشنبه، ۲۳ نوامبر، در بیانیه ای که همزمان با انتشار اعضای 
انتخاب شده برای کابینه منتشر کرد گفت: »من به تیمی نیاز دارم که از همان روز 
اول به مــن کمک کنند، تا دوباره جایگاه امریکا در صحنه جهانی را تثبیت کنم و 
بتوانند جهان را برای مقابله با بزرگتریــن چالش های روبرو متحد کنند.تیمی که 

بتواند افزایش امنیت، بهروزی و پاسداشت ارزش های ما را فراهم کند.«

ترامپ شکست را پذیرفت

سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی

حامیان برجام در پست های کلیدی کابینه بایدن
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ارغنديوال :

 افغانستان تا 2025 بودجه عادی را از منابع داخلی 
تأمین خواهد کرد

گوترش خواستار برقراری آتش بس »بی  قید و شرط« در افغانستان شد

 ینــس ســتولتنبرگ، منشــی عمومی ناتو 
گفت که این پیمان بــه ماموریت و حمایت 
از نیروهــای افغان ادامــه می دهد تا از مبدل 
شدن افغانستان به خالفت تروریستی داعش 

جلوگیری کند.
آژانس باختر به نقل از صدای امریکا گزارش 
داد که ستولتنبرگ روزدوشنبه در ۶۶مین جلسۀ 
شــورای پارلمانی ناتو گفــت: »هیچ یک از 
متحدان نمی خواهد که دیرتر از ضرورت در 
افغانســتان بماند. اما نمی توانیم این خطر را 
بپذیریم که افغانستان یکبار دیگر به سکویی 

برای دهشت افگنان بین المللی مبدل شود تا حمله ها را 
بر کشورهای مان طراحی و سازماندهی کنند.«

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هفتۀ گذشــته 
دســتور داد که ۲۰۰۰ نظامی امریکایی تا ۱۵ جنوری 
از افغانستان به امریکا برگردانده شوند. در حال حاضر 
حدود ۴۵۰۰ نظامی امریکایی در افغانســتان مستقر 

است.
منشی عمومی ناتو با اشاره به کاهش حضور نظامی 

امریکا در افغانستان و فعالیت های تروریستی داعش در 
این کشور گفت: »نمی توانیم به داعش اجازه دهیم که 
افغانستان را مرکز خالفت تروریستی خود بسازد که در 

سوریه و عراق آن را از دست داد.«
ســتولتنبرگ همچنان گفت که آیندۀ حضور ناتو در 
افغانستان که در نشست آیندۀ وزیران دفاع این پیمان که 

در ماه فبروری برگزار خواهد شد، مشخص می شود.
او با دشــوار خوانــدن تصمیم گیری در مــورد ادامۀ 
ماموریت ناتو در افغانستان گفت: »یا باقی می مانیم و 

بهای ادامۀ ماموریت نظامی را می پردازیم. یا هم 
ترک می کنیم و خطر از دســت رفتن دستآوردهای 

حاصله و تزلزل روند صلح را می پذیریم.«
منشــی عمومی ناتو گفت که اکنون زمان پایان 
بخشــیدن ماموریت نظامی در افغانستان نیست: 
»باید به خاطر داشته باشیم که با هم به افغانستان 
رفته بودیم و هروقت که فرصت مناسب باشد، با 
یک روش هماهنگ، باهم از آن کشور باید بیرون 
شــویم.« بر اساس توافقنامۀ امریکا–طالبان که در 
اواخر فبروری ســال روان در قطر امضا شــد، در 
صورتی که طالبان به تعهدات شــان مبنی بر قطع 
رابطه با گروه های دهشــت افگن به شــمول القاعده، 
کاهش خشونت، مذاکرات صلح با حکومت افغانستان 
پابند بماننــد، نیروهای خارجی تا مــاه می ۲۰۲۱ از 

افغانستان بیرون خواهند شد.
اما تا اکنون مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت 
افغانســتان به گونۀ رسمی آغاز نشــده است و به گفتۀ 
مقام های نظامی امریکا، گروه طالبان هم روابط خود را 

با القاعده به گونۀ کامل قطع نکرده است. 

 نمی گذاریم داعش افغانستان را خالفت تروریستی خود بسازدناتو:
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