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پیـام مـا

مؤسس :غالم محیالدین انیس

منادی و مؤید وحدت ملی و بازسازی است
روزنامۀ ملی انیس  lسه شنبه  4قوس  8 l 1399ربیع الثانی  24 l 1442نوامبر 2020

راه دشــوار مبارزه با فساد در افغانستان زمانی هموار می گردد
که مردم و نهادهای دولتی و خصوصی با کمیســیون جدید
مبارزه با فســاد همکاری صادقانه و نزدیک داشته باشند ،در
غیر آن مهار فســاد اداری در ادارات کار آسانی نخواهد بود.
بنابراین ،خواســت دولت -ملت از کمیسیون مبارزه با فساد،
شعار نه بلکه عملکرد است و بس.
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صفحه2

امراللهصالح:

تالش ها برای رد یابی عامالن حمله راکتی باالی شهرکابل،جریان دارد
معاون اول رئیس جمهور می گوید که نیروهای امنیتی چهارده بمب خورد
و بزرگ را از ساحۀ ارغندی کابل به دست آورده اند.
این ســاحه از بخش های نا امن کابل شــمرده می شود ودر گذشته شاهد
رویداد های اسفبار تروریستی بوده است.
صالح که صبح دیروز در جلسه امنیتی سخن می گفت اظهار کرد:
بخش هایی ازمنطقۀارغندی ازسوی نهادهای امنیتی تصفیه شده است که
درنتیجه چهارده بمب بزرگ که هریک می توانست فاجعه یی را درشهر کابل
ایجاد کند کشف وخنثی شده است.
وی افزود که امینت ملی در بیست و چهار ساعت گذشته هفت گرفتاری
داشته است که مربوط به گروه طالبان وداعش اند که درجلسه روزسه شنبه در
مورد آنان حرف هایی گفته خواهد شد.
صالح همچنان تائید کرد شماری از افراد تحت پیگرد که عکس های شان
در بعضی از شهر های کشور نصب شده است
صفحه2

دیدار مشاور امنیت ملی روی تحریمها بر
طالبان با تیم نظارتی سازمان ملل متحد

داکتر حمدالله محب مشارو امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه
به تحریمها بر گروه طالبان از ســوی شــورای امنیت سازمان ملل متحد با تیم
نظارت (مانیتورنگ) سازمان یاد شــده از طریق ویدیو کتنانس بحث مشورتی
کرد.
در این کتنانس مشورتی همچنان در رابطه به شبکه القاعده و داعش نیز بحث
و تبادلنظر صورت گرفت.

روند ارائه برنامه های کاری نامزد وزیران

به ولسی جرگه

روند دادن رأی اعتماد نمایندگان به وزیران کابینه افغانســتان ادامه دارد .تاکنون
ً
ده وزیر موفق شــدهاند که رأی تأیید ولســی جرگه را بگیرند و رسما به عنوان وزیر
کارشان را آغاز کنند.
در نشست دیروز نیز احمد ضیا سراج ،نامزد رئیس ریاست عمومی امنیت ملی،
محمــد طاهر زهیر ،نامزد وزیر وزارت اطالعــات و فرهنگ و انوارالحق احدی،
نامزد وزیــر وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری برنامههــای خود را برای اعضای
ولسی جرگه تشریح کردند .روز شنبه گذشته اول قوس نثار احمد غوریانی ،وزیر
صفحه2
صنعت و تجارت ،معصومه خاوری ،وزیرمخابرات و فناوری
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پیامدهایچالش
آفرین تصمیم ترامپ
برای خروج امریکا از
افغانستان

شکیالنظری:
هدف عمدة کمپاین ما
دادخواهی و مبارزه با
خشونت علیه زن است

تأثیر جنگ
و رسانههای
دیداری
بر روان اطفال
شهروندان کابل:
تالش های معاون
نخست رئیس
جمهور باعث
کاهش ...

بیانیة محمد طاهر زهیر نامزد وزیر اطالعات
و فرهنگ در ولسی جرگه افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم ولســی جرگه ،اعضای محترم هیأت اداری ،وکالی باعزت ملت
شریف افغانستان ،خانمها و آقایان گرامی ،السالم علیکم و رحمتالله و برکاته
از حضور در برابر شــما ،در این جایگاه باافتخار و خاطرهآفرین احساس مسرت
دارم .تمرین دموکراســی و حاکمیــت مردم از طریق نماینــدگان منتخب آنان،
مدنیترین دستاورد انســان در طول تاریخ است .کشور ما با فراز و فرودهایی که
داشته است ،از دیر زمان با این سنت نیکو ،شنیدن صدای مردم و پاسخگو ساختن
زمامداران امور در برابر مطالبات مردم ،آشنایی دارد.
ما امروز در گذرگاه مهمی از تاریخ کشــور خود قرار گرفته ایم .آزمونهای دشوار
و ســنگینی هم در داخل کشور و هم در عرصهی روابط منطقوی و بینالمللی در
برابر ما قرار گرفته است .به دلیل جنگ و ناامنی مداوم ،یکی از آسیبهای سنگین
و کمرشکن ،عالوه بر ضایعات انسانی ،مادی و معنوی دیگر ،از دست دادن زمان
و فرصتهای نیکویی است که میتوانستیم برای ساختن و سهم گرفتن در تمدن
بشری از آن بهرهمند شویم .جبران این فرصت ،یکی از همان آزمونهای سنگینی
اســت که یاد کردم و باورمندم که توجه دقیق ،مسووالنه و روشمند به اهداف ،و
طرح و برنامههایی که روی دست میگیریم ،یکی از راههای مقابلهی موثر و مفید
ما با این آزمون است.
جناب رئیس مجلس و وکالی معظم ملت!
تاریخ بستر تجربههای مشــترک ماست .خاطرههای فردی و جمعی ما در تاریخ
به یک منظومهی آگاهانه ،عبرتانگیز و آموزنده تبدیل میشــود .تاریخ معاصر
کشور ،حد اقل از دورهی امیرشیرعلی خان تا دورهی امانالله خان و عصر جدید،
اندوختههای ما از تاریخ کشــور ،به بازنگری و مرور دقیق نیاز دارد تا چراغ راهی
شــود برای تعیین خط مشــی ما در آیندهای که برای خود و فرزندان خود در نظر
داریم .به باور من ،در این تاریخ حلقههای مفقودهای را باید جســتوجو و خلق
کنیم که تجربهها و خاطرههای تاریخی چندین نســل ما را از انقطاع و گسست
نجات میدهد و به یک خط مستمر و بههمپیوسته تبدیل میکند .فراز و فرودهایی
که در این مســیر دیده ایم ،نباید ما را از دریافت و دنبال کردن این خط مستمر باز
دارد .من این خط را خطی در مســیر تمدن و رشد و توسعهی کشور میدانم و با
نگاهی مثبت و خوشبینانه ،معتقدم که میتوان از درون آن ،گنجینهی ارزشمندی
از آرمانها ،تالشها و دستاوردهای چندین نسل ملت
صفحه7
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نشستژنیو؛شرکتکنندگانخواهانکاهش
فوری خشونتها شدند
روزنامۀ ملی انیس  lسه شنبه  4قوس  8 l 1399ربیع الثانی  24 l 1442نوامبر 2020

برای مهار کرونا گذرگاه
ها را جدی بگیرید
وزیران خارجه و مالیه افغانستان ،در محل
نشســت حضور دارند؛ اما مجموع نشست به
دلیل وضعیت ناشــی از شــیوع کرونا به گونه
آنالین برگزار شده است .این نشست برای دو
روز ادامه خواهد داشت.
نشســت ژنیو در مورد افغانســتان ،دیروز
برای مشــخصکردن تعهدات آینــده جامعه
جهانی به این کشور گشــایش یافت .در این
نشســت ،نماینــدگان بیش از صد کشــور و
سازمان بینالمللی به گونه حضوری و آنالین
شــرکت کرده اند.محمدحنیــف اتمر ،وزیر
امور خارجه افغانستان ،در این نشست گفت
کــه تالشهای صلــح باید منجــر به کاهش
خشــونتها در افغانستان شده و گروه طالبان
نیز به تعهدات خود عمل کند.
او افزود« :ضمن این کــه خواهان کاهش
خشــونتها اســتیم ،میخواهیم که در روند
صلح ،ارزشها و دســتآوردهای مشترک دو
دهه اخیر حفظ شود .مردم افغانستان صلحی
میخواهند که برای این کشــور و کشورهای
بیرونی تهدید نباشد».
روال غنی ،بانــوی اول افغانســتان که در
این نشست شــرکت داشــت نیز ،با اشاره به
تعهد جامعــه جهانی برای چهار ســال آینده
نســبت به افغانستان ،خواســت تا مشارکت
سیاسی زنان افغانســتان در روند صلح تأمین
شــود .او ،حضور زنان در گفتگوهای قطر را
نمونهای از حضور سیاســی زنان خواند .بانو
غنی ،از طالبان خواست که نسبت به حضور
و مشــارکت زنان احتــرام بگذارند.بانو غنی،
همچنان گفت کــه طالبان بر خــاف تعهد
خود ،خشونتها را افزایش داده اند و جامعه

جهانی باید طالبان را برای رســیدن به صلح
ترغیب کند.
سیدمنصور ســعادت نادری ،وزیر دولت
در امــور صلــح ،در این نشســت گفت که
افغانســتان برای حفظ دســتآوردهای چند
ســال اخیرش در رونــد صلح به پشــتیبانی
جامعه جهانی نیاز دارد.
معصــوم ســتانکزی ،رئیــس هیئــت
گفتگوکننده دولت افغانستان ،در این نشست
گفت کــه گفتگو با طالبان در شــرایط کنونی
دشوار اســت؛ اما کوتاهترین راه برای برقراری
صلح در افغانستان است.
او افزود کــه صلح پایدار بــدون تضمین
حقوق مردم افغانســتان به ویژه حقوق زنان و
اقلیتها ممکن نیســت .ستانکزی گفت« :با
وجود رهایی زندانیان طالب ،خشــونتها در
افغانســتان هنوز هم کاهش نیافته و نیاز است
تــا هرچه زودتر کاهش یابد».شــهرزاد اکبر،
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
نیــز ،در این نشســت گفــت؛ همانگونه که
گفتگوها جریان دارد ،نیاز است تا خشونتها
پایــان یافته و توافق بر ســر یــک آتشبس از
سوی دو طرف صورت بگیرد.
همچنان ،اریکسون سوریده ،وزیر خارجه
ناروی ،در این نشســت گفت که خشونتها
در افغانســتان افزایــش یافته و نیاز اســت تا
هرچه زودتر کاهش یابد.
رابــرت ریدبرگ ،معــاون وزیــر خارجه
ســویدن نیز گفت« :مــا از طرفهای جنگ
میخواهیم كه به خشــونت پایــان دهند و به
آتشبس برسند و از دســتآوردهای دو دهه
گذشته محافظت كنند».

تالش ها برای رد یابی ...
در واقع منسوب دولت اندو ما به خاطرحرمت
به نهاد های ملی از دادن جزییات ابا می ورزیم
ورنه در دستگیری هفته های اخیر ،شماری از
منســوبان در سطوح مختلف در جرایم دست

داشتندشامل این گرفتاری ها می شوند .امرالله
صالح معاون اول ریاست جمهوری درجلسه
شش ونیم صبح دررابطه به حمله راکتی باالی
شهر کابل گفت که تا هنوز دستآورد قابل لمس

روند ارائه های برنامه های کاری ...
معلوماتی ،بشــیر احمد تهینــج ،وزیرکار
و امــور اجتماعــی ،محمد قاســم حلیمی،
وزیر ارشــاد ،حج و اوقاف ،اســدالله خالد،
نامــزد وزیردفاع ملی ،فضــل احمد معنوی،
وزیرعدلیه ،عباس بصیــر ،وزیر تحصیالت
عالی ،محمــد حنیف اتمر ،وزیــر خارجه،
عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر مالیه و مســعود
اندرابی وزیر داخله،کشور از ولسی جرگه رأی
تأیید گرفتند.

بر اســاس تصمیم ولســی جرگه قرار است
امروز نیز حسینه صافی ،نامزد وزیر امور زنان،
قدرت الله ذکی ،نامزد وزیر ترانسپورت(حمل
و نقل) ،نجیب الله یمین ،نامزد وزیر وزارت
فواید عامه و نور رحمان اخالقی ،نامزد وزیر
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برنامههای
خود را برای ولسی جرگه بیان کنند.
چهارشــنبه نیز مجیب الرحمــان کریمی،
نامــزد وزیر وزارت احیاء و انکشــاف دهات

استقبال خلیلزاد از تعهد پاکستان ...
ســوم ،روابط نیرومندتر مردمی حکومتی و
امنیتــی ،چهارم ،روابط اقتصــادی و بازرگانی
وابســتهتر و توســعۀ رابطه بــا آســیای میانه
افغانســتان و پاکســتان تبریــک میگوییم».
صدراعظم پاکســتان هفته گذشته در سفرش به
کابل در یک نشســت خبری مشــترک با رئیس
جمهور غنــی گفت که خواســت حکومت و

مــردم آن کشــور ،تأمین صلح در افغانســتان
اســت و تا حد توان برای کاهش خشــونتها
در این کشور کمک خواهد کرد .خان و رئیس
جمهور غنی توافق کرده اند که در مورد «ایجاد
دیدگاه مشــترک بر حمایــت از صلح و ثبات
میان دو کشــور» به گونۀ مشــترک کار خواهند
کرد.همچنــان مقامهای دو کشــور ،صلح در

همچنــان ،رئیــس بخــش همکاریهای
اقتصادی و توســعه وزارت خارجه آلمان ،در
این نشســت گفت که زنان تنها  ۱۰درصد از
هیئت گفتگوکننده صلح را تشکیل میدهند.
میشــل باشــلت ،کمیشــنر عالی حقوق
بشــر ســازمان ملل ،در این نشســت گفت
کــه نمیتوان حقــوق زنان را نادیــده گرفت.
او افزود« :زنــان افغان بایــد در روند صلح
مشارکت معناداری داشته باشند».
گفتنی است که افغانســتان ،سازمان ملل
متحد و فنالند ،به گونه مشــترک میزبانی این
نشســت را بر عهده دارند .در این نشســت،
تعهدات مالــی جامعه جهانی به افغانســتان
برای چهار ســال آینده مشخص خواهد شد.
وزیــران خارجه و مالیه افغانســتان ،در محل
نشســت حضور دارند؛ اما مجموع نشست به
دلیل وضعیت ناشــی از شــیوع کرونا به گونه
آنالین برگزار شده است .این نشست برای دو
روز ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور غنی ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل
ســازمان ملل متحد و سایر مقامهای کشورها
و ســازمانهای بینالمللی در این نشست به
گونه آنالین سخنرانی کردند.
رئیس جمهور غنــی روی بحران کرونا در
افغانستان وا همیت ترانزیتی کشور ،همچنان
پیرامون موضوعات کلیدی دیگر مانند :پروژه
های منطقوی و ...ارائه سخن کرد.
پیش از ایــن کشــورهای کمککننده ،ده
شــرط را برای ادامه تعهد مالی خود نســبت
به افغانســتان مطرح کرده بودنــد که صلح،
آتشبــس ،حکومتداری خــوب و مبارزه با
فساد در صدر آنها قرار دارد.

وشریک کردن با ملت را نداریم .
اوگفت :تالش ها برای رد یابی عامالن حمله
راکتی باالی شــهرکابل،جریان دارد از بررسی
وتحقیقات دراین باره همه روزه مردم را درجریان
قرار می دهیم
احمد جــواد عثمانــی ،نامزد وزیــر وزارت
صحــت ،کریمه حامد فاریابــی ،نامزد وزیر
وزارت اقتصــاد؛ برنامــه های خــود را برای
نمایندگان اعالم کنند.
روز یکشــنبه نهم قوس نیــز محمد هارون
چخانســوری ،نامزد وزیــر وزارت معادن و
پترولیم و رنگینه حمیــدی نامزد وزیر وزارت
معارف برنامههای خود را بیان خواهند کرد.
روز دوشــنبه بعدی نیز ولســی جرگه رای
اعتماد به پنج وزیر را آغاز خواهد کرد.
افغانستان را برای پاکستان و منطقه مهم عنوان
کرده و توافق کرده اند که همکاریهای شــان
را در این راستا بیشــتر میکنند.براساس توافق
کابــل و اســامآباد ،از خاک دو کشــور نباید
در»جهــت اهــداف بدخواهانــه» علیه یک
دیگر اســتفاده شــود و برای شناسایی و مقابله
با گروهای که در تــاش تضعیف روند صلح
افغانستان اند ،به گونۀ مشترک همکاری کنند.

همزمان با شــیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان ،وزارت
هــای تحصیالت عالــی و معارف طی نشســت خبری اعالم
کردند که به اســاس فیصله کابینه تمامی نهادهای آموزشــی و
تحصیلی کشور سر از هشتم قوس الی پانزدهم حوت رخصت
می شــوند و فعالیت مکاتب خصوصی با پیش شــرط هایی تا
دوهفته دیگر تمدید شده است.
وزیر تحصیالت عالی با توجه به شیوع موج دوم ویروس کرونا
و فرا رسیدن فصل ســرما ،گفت که تمامی نهادهای تحصیلی
کشــور از هشــتم قوس الی پانزدهم حوت سال روان رخصت
می شــوند و امتحانات مقاطع لیســانس و فوق لیســانس که
دروس شــان تا هفته آینده تکمیل می شــود در صورت مساعد
بودن شرایط صحی از تاریخ پانزدهم حوت به بعد ،زمان بندی
خواهد شد.
هرچند به بــاور مقام هــا در وزارت تحصیــات عالی ،نظام
تحصیالت عالی کشور در ایام تعطیالت به طور کلی به تعطیل
نرفته و ارتباطات این وزارت با محصالن ادامه خواهد داشــت،
موسســات تحصیالت عالی برنامه های غیر حضوری یا درس
های حمایوی خود را از طریق سیســتم هــای آنالین ادامه می
دهند.وزیر معارف نیز در این نشســت تأکید کرد که از صنوف
اول الی ششــم مکاتب دولتــی از اول قوس رخصت شــده و
صنــوف هفتم الی دوازدهــم مکاتب دولتــی از پانزدهم قوس
رخصت خواهند شد.مراکز آموزشی ،تحصیلی و مکاتب دولتی
در حالی با توجه به شیوع موج دوم کرونا رخصت می شوند که
وزرات صحت عامه کشــور به تازگی تأکید نموده که در مقایسه
به هفته های گذشته و سرد شــدن هوا ،واقعات و وافیات ناشی
از ویروس کرونا در کشور ،افزایش یافته است و مقام ها در این
وزارت از هموطنان ما می خواهند تا بیشــتر از ماسک استفاده
کــرده و از تجمعات بپرهیزند ،اما در حین حال مردم را با حفظ
ً
الصحه شخصی و محیطی ،همچنان شستن دست ها مکررا با
آب و صابون در روز نیز توصیه می کنند و دولت افغانســتان نیز
اعالم کرده که پس از این هر فــردی که از خارج قصد ورود به
افغانستان را داشته باشــد ،باید آزمایش کرونا را سپری و نتیجه
ً
آزمایشــش منفی باشــد ،زیرا پیش از این آزمایش کرونا صرفا
برای پرواز های خروجی از افغانستان به دیگر کشورها اجباری
بود.روی این اســاس دولت افغانستان با کسب تجارب از موج
اول کرونا در افغانستان ،این بار تدابیر جدیدتری را روی دست
ً
گرفته که طبعا ورود افراد به کشــور را چه زمینی و هوایی جدی
نظارت می کند.
ً
بناء بهتر اســت دولت افغانستان با این اقدامات ،بیشتر توجه را
بــه گذرگاه های زمینی معطوف بدارد ،زیرا در موج اول ویروس
کرونا را در افغانستان هموطنان شاهد بودند که بیشترین مصاب
شــدگان کرونا را مهاجرانی تشــکیل می داد که از کشور ایران
به افغانســتان برگشته بودند ،اما خوشبختانه که با گرم شدن هوا
و مدیریت دقیق و رعایت قرنطین از ســوی شهروندان و تدابیر
پیشگیرانه از سوی دولت ،موج اول کرونا مهار گردید ،اما حاال
با ســرد شدن هوا و رسیدن فصل سرما ایجاب می کند تا دولت
تدابیر پیشــگیرانه را اتخاذ و با اســتفاده از مدیریت گذشته در
تبانی با هموطنان موج دوم کرونا را نیز با شکست مواجه سازند.
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شهروندانکابل:

سجادی

خواجه نصیر

به دنبــال افزایش واقعــات جرایم جنایــی در نواحی مختلف
شهر کابل ،مســئولیت امنیت کابل برای امر الله صالح معاون
ً
ً
نخست رئیس جمهور کشور موقتا واگذار شد و بعدا تصاویراز
مجرمین درنقاط مختلف شهرکابل نصب گردید که تالش های
اخیر معاون نخســت رئیس جمهور باعــث پایان آمدن جرایم
جنایی درشهر کابل شــده اســت خبرنگارروزنامه ملی انیس
صحبتی را با چند تن از شــهروندان کابل درباره رویداد های
جرایم جنایی شهرکابل انجام داده که نشر می گردد.
در نخســت کویتا امیری یک تن از باشــندگان شــهرکابل در مورد
اقدامات اخیــر امر الله صالح معاون اول رئیس جمهور برای امنیت
و کاهش واقعات جنایی در این شــهر گفت :به دنبال تالش های امر
الله صالح معاون اول رئیس جمهور ،واقعات جرایم جنایی در شهر کابل
کاهش را نشان می دهد و بدون شک این تالش ها در کاهش رویداد های
جنایی شهرکابل اثرگذار بوده است.
برنامه های معاون اول رئیــس جمهور ،برای امنیت و جلوگیری از جرایم
جنایی مورد قناعت بســیاری از مردم شــهرکابل بوده چون میزان جرایم
جنایی درشــهرکابل کاهش پیدا کرد و امیــد واری های مردم برای تأمین
امنیت جان و مال شــان بیشتر گردیده در حالی که حدود یکماه قبل مردم
از بلند رفتن جرم های جنایی در نواحی مختلف شــهرکابل بســتوه آمده
بوده اند .کویتا امیری افزود :تأمیــن امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی
در یک شــهر پرنفوس مثل کابل که بیشــترین مردم بخصوص جوانان آن
در حــال بیــکاری و فقر قرار دارند ،کار ســاده نیســت ولی تالش های
معــاون اول رئیس جمهور باعث گردید تا حدی واقعات جرایم جنایی در
شــهر کابل کاهش پیدا کند.وی از حکومت و وزارت امور داخله کشــور
مــی خواهد که بر آمرین حــوزه های امنیتی پولیس شــهرکابل بخاطری
جلوگیری از واقعات جرایم جنایی در این شــهر فشاربیشــتر وارد کند و
حتی در قسمت تعیینات افراد مســلکی و با تجربه در حوزه های امنیتی
توجه جدی صورت گیرد این کار می تواند برای بهبود امنیت و جلوگیری
از جرایم جنایی در شهرکابل موثر تمام شود.
نوید نجــاح یک تــن دیگر
از باشندگان شــهر کابل می
گویــد :بعد از اینکــه امر الله
صالــح معاون نخســت رئیس
جمهــور ،مســئولیت امنیــت
ً
کابــل را موقتا بــه عهده گرفت
و تصاویــر مجرمیــن در نقاط
مختلف شهرکابل نصب گردید
واقعــات جرایــم جنایــی در
ً
نواحی شهر کابل نسبتا کاهش
یافته اســت اما درگذشته مردم کابل از طرف شب و روز درمناطق شان به
ترس و لرز گشت و گذار می کردند.
ً
موصوف می گوید :فعال رویداد های جرمی در شــهر کابل کمتر شده
اســت ولی حمالت انتحاری و انفجار ماین ها در این شــهر زیاد است
ً
اخیرا حمالت انتحاری باالی پوهنتون کابل و مرکزآموزشــی کوثر دانش
درشــهرکابل صورت گرفت که تعداد زیادی از جوانان با استعداد خود را
از دست دادیم.
وی گفــت :تا به کی ما در ماتم جوانان خود بشــینیم و تا به کی این درد
و رنج را تحمل کنیم باید حکومت و نهاد های امنیتی کشــور برای تأمین
امنیت مراکز آموزشی و تحصیلی اقدامات جدی کنند تا بار دیگر جوانان
خود را از دست ندهیم.
ســاحل امیــری باشــنده
شــهرکابل و رئیــس اتحادیــه
قدرتمنــد جوانان افغانســتان
ضمــن خوشــی از تــاش
هــای اخیر امــر اللــه صالح
معــاون نخســت رئیــس
جمهــور برای امنیــت و کاهش
واقعــات جنایــی درشــهرکابل
می گوید:
صفحه6

دونالد ترامــپ یکــی از جنجالی ترین
رؤســای جمهوری امریکا طی دهههای
اخیر بوده است ،او با تصامیم یکجانبه و
ً
احساســاتی اش اکثرا باعث خلق چالش
در گفتگوهــای صلح افغانســتان شــده
است ،رویکردها و مواضع متزلزل وی در
قبال افغانستان ،او را به یک سیاست مدار
غیر محبــوب در امریــکا و جهان مبدل
نمود ،دیــدگاه های وی در قبــال منطقه
ً
ً
اکثرا فاقد ثبات بوده اســت ،او اخیرا نیز
نگرانی تازه برای مردم امریکا و افغانستان
خلق نمود ،وی در توییتی با اعالم خروج
تمام ســربازان امریکایی از افغانستان تا
کریسمس ،چشمانداز موفقیت احتمالی
در اولین مذاکرات صلح افغانســتان در
 40ســال گذشــته را تهدید کرد ،جیمز
کانینگهام در یادداشــتی که وبســایت
شــورای آتالنتیــک امریکا آن را منتشــر
کرد؛ نوشــت :عــاوه بر ایــن ،کاهش
اهرم فشــار ایاالتمتحده به طالبان برای
ً
عمل به تعهدات خود ،مخصوصا درباره
جلوگیــری از اســتفاده القاعــده و دیگر
گروههای تروریستی بینالمللی از خاک
افغانســتان برای حمله به امریکا ،امنیت
ملــی ایاالتمتحــده را تضعیف خواهد
کرد ،توییت غافلگیرکننده ترامپ ،اعتبار
ایاالتمتحــده را نزد شــرکا و متحدانش
نیــز کاهــش میدهد .به نظر میرســد،
این اقــدام بدون مشــورت بــا متحدان
امریکا در افغانســتان انجامشــده است،
این توییت نشــان میدهد ایاالتمتحده
به خاطر محاســبات سیاسی کوتاهمدت
داخلی ،توافقات انجامشــده در خارج را
نادیده میگیرد.بر اســاس راهبرد امریکا
در جنوب آســیا که در سال  2017توسط
ترامپ ابالغ شــد ،قرار بــود توافق صلح
امریکا با طالبان مبتنی بر شرایطی باشد.
دولت امریکا تأکید کرده بود تا زمانی که
طالبان حســن نیت خود در رعایت مفاد
توافقنامه را نشــان ندهند از افغانســتان
خارج نخواهد شــد ،عمده ترین نگرانی

امریــکا از طالبــان ،ارتباطــات آنان با
القاعده و دیگر گروه های تروریستی بود
که در توافقنامه دوحه آن را یکی از شرایط
صلح عنوان نموده بودند؛ اما کشته شدن
دو مقام برجســته القاعده در افغانســتان
نشان داد که این گروه همچنان القاعده را
زیر چتر خود محفوظ نگهداشته است در
همین ارتباط مقامات دولتی افغانســتان
اعــام کردهانــد طالبــان بهطورکلی به
تعهــدات ضد تروریســتی خــود عمل
نمیکند .بااینحال توییت ترامپ ،عجله
امریکا بــرای خــروج نیروهایش بدون
تحقق اهداف اعالمی را نشــان میدهد،
خــروج پیــش از موعــد از افغانســتان
بدون اطالع شــرکا و متحدان ،به معنای
کنار گذاشــتن ثمره دو ســال دیپلوماسی
امریکا با طالبان ،شرکای افغان در کابل،
متحدان امریــکا و شــرکای منطقهای و
بینالمللــی بــرای کشــیدن طرفهای
مختلف افغانســتان به میز مذاکره است،
بســیاری از افــراد در ایاالتمتحــده و
در سراســر جهان نیز ســؤاالت مشابهی
دارند؛ درحالیکه مذاکرات بین االفغانی
در دوحــه هنوز با مســائل ابتدایی درگیر
بوده و بــه چالشهای اصلــی نپرداخته
اســت ،آیا توئیت ترامــپ درباره خروج
سریع نیروهای امریکا نمیتواند اقدامی
غیرمسئوالنه باشد ،یکی دیگر از عناصر
اصلی توافقنامه ایاالتمتحده و طالبان،
تعهــد در کاهــش خشــونت بهعنــوان
ابزاری برای ایجاد شــرایط مطلوب برای
گفتگوهــای صلح اســت؛ امــا طالبان
تااکنــون ایــن تعهــد را نادیــده گرفته و
در چند ماه گذشــته ،ســرعت و شدت
عملیــات نظامی خــود علیــه نیروهای
امنیتی افغانســتان را افزایش داده است.
در حال حاضر ،هیچ نشــانهای از عالقه
جدی طالبان برای اجرای آتشبس وجود
ندارد .پــس از خــروج ایاالتمتحده و
ً
متحدانــش ،طالبان احتماال فعالیتهای
نظامــی خود را تشــدید کــرده و بهطور

بالقــوه بــه دنبال یــک پیــروزی نظامی
چشمگیر خواهند بود.
پیــش از ایــن پنتاگون با کاهــش تعداد
نیروهای خود در افغانســتان تا ســقف
 ۵۵۰۰تــن موافقت کرده بــود و خروج
نیروهای بیشــتر را منوط به دو شرط کرده
بود؛ کاهش خشــونتهای طالبان علیه
نیروهای دولتی افغانســتان و قطع کامل
رابطه میان طالبان و القاعده .دو شــرطی
کــه هیچ کدام هنوز انجام نشــده ،اما به
گفتــه مقامها در پنتاگون ،آنهــا اکنون با
کاهش تعداد نیروها به سقف  ۲۵۰۰تن
موافقند چرا که آن را گزینه بهتری از آنچه
ترامپ در توییتر منتشــر کرده می دانند؛
یعنی خروج کامل نیروها از افغانســتان،
تصمیم خروج کامــل در حالی به ابقای
نیروی  2500تنی مبدل گردید که بیشتر
مقامهای حزب جمهوریخواه از تصمیم
ترامپ انتقــاد نمودند ،میچ مکانل ،رهبر
اکثریــت جمهوری خــواه ســنا ،که از
متحــدان نزدیک ترامپ اســت تصمیم
تازه را «اشتباه» خواند؛ او همچنین علیه
هرگونه «تغییرات تکان دهنده در رابطه با
سیاست دفاعی و خارجی» پیش از ترک
قدرت به ترامپ هشدار داد.
عــاوه بــر میچ مکانــل چندیــن چهره
دیگــر حزب جمهوری خواه هم نســبت
بــه ایــن تصمیــم ابــراز نگرانــی کرده
اند .مــک تورنبری نماینــده تگزاس در
مجلس نماینــدگان کنگــره این حرکت
را «اشــتباه» خواند و گفــت که کاهش
نیروها ،مذاکرات جاری در افغانستان را
«تضعیف» می کند ،ســناتور جمهوری
خواه بن ســس که عضو کمیته اطالعاتی
اســت گفــت این یــک «عقب نشــینی
ضعیف» اســت و افزود که «در واقعیت
ریشه ندارد و جهان را ناامن تر می کند.
به نظر میرســد تصمیــم ترامپ عالوه
بر تضعیــف امنیت امریکا ،کســانی که
بیشــترین هزینــه را برای بی مســئولیتی
ترامپ و کنار گذاشتن
صفحه6
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هدف عمدة کمپاین ما دادخواهی و مبارزه با خشونت
علیه زن است
حامده صدیقی

در آستانه فرارسیدن  25نوامبر مطابق
 5قوس روز جهانی رفع خشونت علیه
زنان ،وزارت امور زنان امسال نیز برنامه
های خاص را با آغاز کمپاین  16روزه
به این مناسبت اتخاذ و عملی خواهد
کرد.
شــکیال نظــری رئیــس اطالعات و
ارتباط عامــه وزارت امــور زنان طی
مصاحبه بــه خبرنــگار روزنامة ملی
انیس با توضیح برنامه ها بیان داشــته
گفت:
امســال از  25نوامبــر روز جهانی رفع
خشونت تحت شــعار «بیایید با حمایت
مالی و پاســخگویی افغانستان را عاری
از خشــونت بســازیم» و با پیام به سوی
مؤثریت و کیفیــت تجلیل به عمل آورده
همزمان با آغاز کمپاین  16روزه که از 25
نوامبر آغاز تا  10دســمبر ادامه می یابد
کمپایــن  16روزه در حالــی صورت می
گیرد که خشــونت های حاد در مجموع
علیه مردم افغانســتان و به خصوص زنان
کشــور افزایش یافته اســت سرنوشــت
نامعلوم مذاکــرات صلح در جهت ختم
جنگ و خشونت کم کم یأس و ناامیدی
وســیع را به بار آورده است .چنانچه در
روزهــای اخیر شــاهد راکــت پراکنی و
افزایش حمالت انفجاری بودیم شماری
زیاد هموطنان ما جان باخته و شــماری
زخمی گردیده که بانوان و زنان نیز شامل
قربانیان است.
در مجمــوع در تجلیــل از  25نوامبر و
ادامه کمپاین  16روزه در ســطح مرکز و
والیات پالن های را تحت شعار «بیایید
با حمایت مالی و پاسخگویی افغانستان
را عــاری از خشــونت ســازیم» تنظیم
نمودیم مذیت که برنامه های اتخاذ شده
نظر به سال های قبل دارد این که وزارت
امور زنان سروی را تحت عنوان «دریافت
علل و عوامل خشــونت علیه زن» امسال
راه انــدازی و از تمام ادارات ،نهادها ،در
مرکز و والیات آمار و ارقام علل و عوامل
خشونت علیه زنان را جمع آوری کرده که
طی کمپاین  16روزه نتایج تحقیق اعالم
می گردد.
اهــداف عمــده کمپایــن در مجمــوع
دادخواهــی ،آگاهــی دهــی و عرضــه
خدمات حقوقی و دخیل ساختن جامعه
در امر مبارزه با خشــونت و رفع آن بوده
اســت .پالن ترتیب شــده به سه بخش
تنظیم گردیده اســت .فعالیت های قبل
از کمپاین ،در جریــان کمپاین و بعد از
کمپاین است .فعالیت هایی را که قبل از
کمپاین انجام دادیم.
کانکــور مقاله نویســی بررســی علل و
عوامل خشــونت علیه زن بــود که تعداد
زیادی از زنان و دســت انــدرکاران این
عرصه که مقاالت و نوشــته مطالبه کرده
از میان  10مقاله برتــر انتخاب و جایزه
داده می شــود .همچنان برگزاری مسابقه
کتابخوانــی در مراکز حمایــوی و زنان

دانشجو تا از یک سو فرهنگ کتابخوانی
را ترویج و از ســوی دیگر از افســردگی
روحی و روانی زنــان در مراکز حمایوی
کاســته باشــیم .ممکن در یــک چنین
محیطی با افســردگی و مشکالت بیشتر
مواجه گردنــدً .
بناء یک چنیــن اقدام را
اتخــاذ در پهلوی آن راه انــدازی برنامه
آگاهی حقوقی قانون منع خشونت ،منع
آزار و اذیــت و مقرره مراکز حمایوی منع
خشــونت علیه زن اســت در  22ناحیه
کابل راه اندازی می گردد.
فعالیت بعدی ما تدویر دو برنامه آموزشی
برای پولیس اناثیه اســت تــا چگونه در
جهت افشــای مرتکبین خشــونت نقش
خویش را ایفا نمایند.
اقدام دیگر ما شناسایی موانع سد راه زنان
ورزشکار اســت .طوری که همه آگاهی
دارند شماری از بانوان ورزشکار مورد آزا
و اذیت قرار گرفتند سروی را راه اندازی و
با نظارت تالش کردیم تا موانع موجود را
شناسایی و برداریم در ختم کمپاین نتایج
آنرا اعالم می کنیم.
برنامه دیگر ما بررسی وضعیت زنان اهل
هنود است .به این مناسبت تالش کردیم
وضعیــت آنان بــه حیث عضــو جامعه
بررســی و به مشکالت شــان در عرصه
هــای اجتماعــی فرهنگــی و اقتصادی
بازنگری صورت گیرد.
نظــارت از لیلیه های انــاث از پوهنتون
های مرکز و والیات اســت که وضعیت
قناعت بخش نداشــته از لحاظ اعاشوی
مشــکالت داشــته با تبعیض جنســیتی
و خشــونت مواجه اند .مــی خواهیم با
نظارت از وضعیت مسئوالن را در عرضه
خدمات یکسان تشویق نماییم.
همچنــان بــه این مناســبت طرح چاپ
و نشــر بروشــور ،بلبوردها ،ستن پنرها،
شــعارها و پیام هــای آگاهــی دهی از
خشــونت و رفع آن را روی دست داریم.
پیام ها و شــعارهای ترتیب شده واحد و
جهانــی بوده در  34والیت به ریاســت
هــای امــور زنــان ارســال و از طریق
موسســات به تمویل کنندگان فرســتاده
یعنی تمــام مــواد و اوراق تبلیغاتی را با
موسســات خارجی شریک می سازیم تا
پیام های ما واحد باشد.
برنامــه دیگــر مــا تدویر میزهــای گرد
تلویزیونــی و معرفی اشــتراک کنندگان
است .برنامه های ترتیب شده در جریان
کمپاین ما شــامل تدویر محفل با شکوه
با اشــتراک مقامات عالــی رتبه دولت و

حکومت افغانستان جهت یادبود از یاد و
خاطرات قربانیان خشونت است .در 34
والیــت نیز محافل با تدویر و مســئوالن
ریاســت های امــور زنــان ،څارنوالی،
وزارت امــور داخله و عدلیه و واحدهای
شریک در امر مبارزه با خشونت علیه زن
اشتراک و سخنرانی خواهند نمود.
برعالوه ما توزیع مواد کمکی بهداشــتی
صحــی را برای مراکز حمایــوی در نظر
داریــم همچنان ما روی یک اســپات با
ســوژه جدید کار کردیم که نشان دهنده
خانواده با ســواد و تأثیرگــذاری آن روی
اطفال و تشویق آنان برای داشتن خانواده
با سواد در آینده است .راه اندازی گفتمان
در رابطــه بــه رفــع خشــونت از طریق
تلویزیــون ملی را روی دســت داریم راه
اندازی نمایشگاه صنایع دستی ،خطاطی
را در روز محفــل و در  14وزارت داریم.
نصب بلبوردهــای آگاهی دهی در نقاط
مختلف چاپ و نشر مجله و جریده ویژه
مناسبتی  25نوامبر را نیز در پالن داریم.
نظری رئیس اطالعات و ارتباط عامه
وزارت امور زنان در ادامه افزود:
بــا ادامه کمپاین پیام هــای کوتاه آگاهی
دهــی از طریق رســانه هــا و صفحات
اجتماعی و ویب ســایت وزارت نشــر
خواهد گردید و در پوشــش رســانه یی
خویش شــماری از اســاتید و نخبه گان
آگاه امــور را نیز دعــوت خواهیم نمود.
در طــی  16روز کمپاین ریاســت های
مختلــف وزارت امور زنــان واحد های
جندر و ریاســت های امور زنان همکار
اســتند یک صدا و یــک آواز در این امر
سهیم خواهیم گردید.
فعالیت های ختم کمپاین ما شامل اعالم
نتایج و مؤثریت برنامه های تدویر شــده
اســت که از طریق کتنانــس مطبوعاتی
در مرکز رســانه های حکومت اعالم می
گردد بعــد راپور را بــا حکومت و ارگان
های ذیربط شریک ســاخته تا خالهای
موجود رفع و در سال آینده برنامه ریزی و
بودجه اختصاص یابد.
خانــم نظری در خاتمه طــی پیامی از
خانواده ها درخواست نموده گفت:
همه تالش کنیم خشــونت ها از ســطح
خانــواده محو گردد .هر قــدر با زندگی
خانواده خــود و اجتماع خود کنار بیاییم
در رفع نواقــص ،کمبودی هــا و ...می
توانیم در اجتماع نیز غالب گردیم .اولین
قدم در کاهش خشــونت محیط خانواده
اســت بعد اجتماع ،محیــط کاری و در
قدمه آخری جامعه اســت .بدبختی های
ً
کنونی اکثرا منشــأ آن خانواده بوده بعد به
اجتماع ســرایت کرده و جامعه را درگیر
ســاخته اســت خواهش من از خواهران
عزیز این است که فضای مصون خانواده
را بــا بگومگو که باآلخره به خشــونت و
جنایت می انجامد نکشــاند .یک فضای
گرم ،صمیمانه با عطوفت را ایجاد وبا از
خودگذری از خشونت جلوگیری نمایند.

اثر ناگوار بد امنی روی وضعیت
زندگی مردم افغانستان
عبدالحلیمباخرد

امــروز یکــی از عواملــی کــه اثرناگــواری روی زندگی
باشندگان این سرزمین گذاشته است ،همانا نبود امنیت در
کشور اســت .حتا ترس و هراس و دلهره به مراکز آموزشی
و نهادهــای تحصیلی ما نیز رخنه کرده اســت ،بویژه؛ بعد
از انجام حمله به مرکزآموزشــی کوثر دانش در غرب کابل
و دانشــگاه کابل که درنتیجه ایــن حمالت تعداد زیادی از
دانش آموزان و دانشــگاهیان جان خود را از دســت دادند،
همین طور بســیاری از خانواده ها را در سوگ فرزندان شان
نشاند.
از طرف دیگر ،افزایش ســطح جرایــم جنایی در نواحی و
نقاط مختلف شــهر کابــل باعث گردیده اســت که اهالی
شــهرنواحی گونه گون این شهر را بنام قلمرو دزدان بنامند،
هرچنــد دیده می شــود که در هرکشــوری میــزان جرم و
جنایــت گاهی اوقات ســیرنزولی و صعــودی خود را می
پیماید ،اما ســهل انگاری نهاد های مســئول و افرادی که
مسئولیت تأمین امنیت شــهروندان را بعهده دارند ،نیز می
تواند یکی از دالیــل افزایش گراف جرایم و جنایت در یک
کشور دانسته شود.
نهاد ها و افراد مسئول که وظیفه تأمین امنیت شهروندان را
بدوش دارند مسئولیت خود را بدرســتی انجام ندهند ،بیم
آن می رود که جنایت کاران و مجرمین از این خال استفاده
نمــوده و بر میزان جرم و جنایت خویش بی افزایند.
البتــه می توان گفت که گســترش دامنه جــرم و جنایت در
یک کشــور می تواند تهدیدی جدی بر امنیت جانی و مالی
شــهروندان تلقی گردد و آنها نتوانند با خاطر آسوده به کار
روزمره خویش ادامه دهند .ســهل انگاری نهاد های امنیتی
می تواند اثر منفی روی روابط شــهروندان با دولت داشته
باشد.
ما هرروز در نقاط مختلف گواه یک واقعه المناکی هســتیم
و همــه روزه گروه های تبهکار و هــراس افگن به نحوی از
انحا با انجــام حمالت انتحار و انفجــار خویش در نقاط
مختلف کشور از میان باشــندگان این سرزمین قربانی می
گیرند .دلیل این که چرا گروه ها دســت از خشونت برنمی
دارند و با کشــتن افراد ملکی چه چیزی را بدست خواهند
آورد این ها سواالتی اند که تا هنوز درست به آن پاسخ داده
نشده اســت .از طرف دیگر ادامه خشونت ها در افغانستان
باعث گردیده اســت باشندگان این سرزمین نسبت به نتیجه
بخش بودن مذاکرات بین االفغانی بی باور باشند .زیرا آنها
هرروز که از خواب بر می خیزند خبری از کشــتن  ،انتحار
و انفجار را می شــنوند که در بســیاری از این نوع حمالت
کــودکان ،زنان ،افراد ملکی و نظامی کشــته می شــوند و
خون هزاران انســان بی گناه این سرزمین بدون داشتن کدام
جرمی ریختانده می شود.
به باور آ گاهان امور؛ ضعف نیروهای
صفحه6
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تهیه وترتیب :پوهنیارمفتی اسدالله واحدی

قسمت نخست

عارفه عنابی

در افغانســتان بهخصوص کابل سیستم آموزشی در سطح باالی
نداشــته ،مکاتب آن از مواد درسی ،البراتوارهای مجهز و اساتید
با تجربه برخوردار نبوده و کیفیت درســی چندان مناسب ندارد،
همچنان شــاگردان هم اکثریت شان به دروس شان توجه نداشته
و بیشتر مصروف درتیلفون ،شــبکههای اجتماعی واسباب بازی
اند ،بدتر این که تحت تاثیر ســریال هایی که از طریق رســانهها
نشــر می شــود قرار گرفته به جنگ و دعوا مــی پردازند و گاهی
با بیروی از هنر پیشــه گان ســریال ها تفنگ های پالســتیکی به
دســت گرفته نقش آنان را بازی می کنند.
اینکه اطفال در افغانســتان بیشتر شوقی به جنگ ،تفنگ گرفتن،
زدن و کشــتن هســتند بر می گردد به چهل سال جنگ که تاریخ
کشور گواه آن است ،چهل سال و یا بیشتر از آن جنگ و نا امنی،
کشــتار و خو نریزی در کشور ما به روحیه خانوادهها تاثیر منفی
گذاشــته و نوعی همه را عقدهمند به زندگی و همدیگر شان کرده
اند ،که معلومدار اطفال از این امر مســتثنی نیستند.
ً
حتــا بعضا از ســوی مردان خانــواده به جنــگ و گرفتن تفنگ
تشــو یق می شــوند ،نه بــه اینکه بایــد درس بخواننــد و آینده
کشور را ســاخته و خودشــان را ازاین فالکت و بدبختی نجات
دهند.
اینگونه مرد ها باید اطفال شــان را که آینده ســازان کشور اند به
درس خواندن مکتب رفتن و قلم گرفتن تشــو یق نمایند نه تفنگ
گرفتن.
همچنــان حادثات انتحاری و انفجاری بــر روان اطفالی که در
صحنه حضور دارند و شــاهد به خون تپیدن دیگر انســان ها اند
تأثیر ســوء گذاشته شــاید در آینده عقده مند و خشن بار آیند در
این زمینه مســئولیت حکومت است که تدابیری.
ســنجد ،قسمی که پیشــتر گفته شــد رســانههابا پخش و نشر
ســریال ،های جنگی بر روان کودکان آسیب می رساند.
ً
بناء مســولیت دولت ،بهخصــوص وزارت اطالعات و فرهنگ
اســت که اجازه نشــر فلم و ســریال هــای خشــن و جنگی را
ندهــد و خانوادهها نیز باید مراقب فرزندان شــان باشــد ،زیرا
آنها آیندهســازان کشور بوده و ســرمایه با ارزشی در هر خانه و
خانواده هست.

مقدمه:
عبادت یک موضوع فرعی وحاشیه یی
زندگی نیست؛بلکه اولین اصلی است که
خداوند(ج) بخاطرش کتابهای آسمانی
را نازل کرده وپیامبران علیه السالم
رافرستاده است وبه پیامبربزرگوارش
حضرت محمدصلی الله علیه وسلم
ارشاد فرموده است:
هیچ رسولی راپیش ازتوتنستادیم
مگرآنکه به اووحی می کردیم که معبود
راستینی جزمن نیست پس مرابپرستید-.
سورة انبیاء25/
عبادت دردین مبین اسالم ،نقش
بسیارمهم را دارامی باشد ،زیرا هدف
ازخلقت انسان را الله متعال عبادت بیان
داشته است.برای یک مؤمن الزم است
که نخست هدف عبادت رابداند،وسپس
بدین نقطه توجه نمایدکه عبادت برای
کدام ذات شایسته است ،ومطابق
تعهد روزانه خویش می گوید(إیاک
نعبد) خاص تراعبادت می کنیم خودرا
ازصف مشرکان خارج نموده،عبادت
های خویش رافقط وفقط به ذات
الله(ج)انجام دهد .این مؤمن راشایسته
است تانخست اقسام عبادت رادرک
نماید ،واوقات عبادت رانیزبخوبی
بداند،عبادت درحقیقت مکتبی است
برای انسان سازی.
مفهوم عبادت در دین مقدس اسالم
عبادت عبارت از احكام (اوامر ونواهی)
است كه توسط قرآن عظیم الشان و یا
سنت پیامبر(صلی الله علیه وسلم)
تعیین وتثبیت شده باشد .زیرا قرآن عظیم
الشان قانون اساسی است كه عبادات را
به صورت مجمل وكلی بیان می دارد ،و
پیامبر(صلی الله علیه وسلم) این احكام
را به صورت مفصل تشریح وتوضیح
نموده است ،بگونه مثال خداوند (جل
جالله) می فرماید :شما نمازرا برپادارید
و زكات بدهید .المزمل 20 /
سپس پیامبر(صلى الله علیه وسلم)
مفصال چگونگی ادای نماز ،ومقدار

وكیفیت زكات را بیان داشته است.
ازینکه دین مقدس اسالم یک دین جامع
وکامل است ،واحکام اسالم تمامی
ابعاد زندگی را دربرمی گیردً ،
بناء برای
فهم این مطلب می توانیم كه عبادت
را نخست به دوبخش اساسی فردی
واجتماعی تقسیم نماییم.
الف:عبادات فردی
انسان منحیث فرد درجامعۀ انسانی یک
سلسله مسئولیت های دارد که به شخص
خودش تعلق می گیرد ،مثل عبادات
فکری ،جسمی ومالی.
 عبادت فكری واندیشوی (قلبی) :انسان مؤمن به اعتبار فكر واندیشه
نیزخداوند متعال (جل جالله) را عبادت
می کند ،خداوند متعال دررابطه به
درمورد آفرینش کاینات،
انسان های که
ِ
خلقت زمین،آسمان وسایر مخلوقات
فكرمی نمایند ،و بدین سان عقیده
وایمان خویش راتقویت می دهند
می فرماید(:كسانیكه خداوند را
درحاالت ایستاده ،نشسته وبه پهلو
خفته یاد می کنند ،درخلقت آسمانها
وزمین فكرمی کنند ،وسپس می گویند:
پروردگارا این همه را باطل خلق نكرده
ای ،پاكیست مرترا ،ما را از عذاب دوزخ
نجات ده.آلعمران191/
تفکریکی از عبادت های اساسی فکری
وعقیدوی می باشد ،خداوند متعال
درقرآن عظیم الشان همیشه فکر واندیشۀ
انسان را مخاطب قرار می دهد.
 عبادت بدنی وجسمی:بدن یك مؤمن باید درعبادت خداوند
متعال (جل جالله) مشغول باشد،
چنانچه قرآنکریم می فرماید:
خداوند ازمؤمنان بدنها ومال های شانرا
خریده،ودرعوض برایشان جنت را آماده
نموده است .هرگاه جوانی در چوکی
سرویس نشسته و شخص بزرگسال،
مریض ،یا خانم طفل دار را میبیند
وبخاطر احترام وقدر گذاری آنان از
جایش ایستاده شده جایش را برای آنان

می گذارد ،درحقیقت عبادت جسمی
نموده است.
وهمچنان انسان مسلمان می داندکه
خداوند متعال درروز قیامت ازوی در
مورد اعضا واندامش سوال می نماید که
ِ
آنهارا درچه نوع کارهای استخدام نموده
است؟ وخود اعضای انسان گویا می
شود که دردنیا چه کارها را انجام داده
است.
 عبادت مالی واقتصادی (ثروت ها) :خداوند متعال یك سلسله عباداتی را
كه مربوط به مال وثروت می شود باالی
مؤمنان الزم نموده است .درینجا بهتر
است نخست بدانیم که ثروت شامل
کدام چیزها می گردد؟ درپاسخ باید
گفت که :ثروت تمامی داشته های انسان
است که میتواند به نفع دنیا وآخرت
استعمال گردد .مانند خوردن ،پوشیدن،
نوشیدن ،زکات وخیرات دادن و...
چنانچه قرآنکریم می فرماید :درمال
های شان حقی برای سؤال كنندگان و
محرومان است .الذاریات 19
ب:عبادات اجتماعی
عبادت های اجتماعی ازجملهء عبادات
مهم دین مقدس اسالم است ،هرگاه
یک مسلمان بخواهد که به صورت کامل
عبادات خویش را انجام دهد ،الزم
است که تمامی عبادات را انجام دهد،
وقتی انسان درجامعه زندگی می کند
عباداتی متوجه وی است که نباید این
عبادات را فراموش نمود ،زیرا تطبیق هر
حکم الهی برما الزم وضروری است،
متاسفانه بعضی از کسانیکه از احکام
الهی بیخبراند ،ویاهم دین را به صورت
کامل آن درک نکرده اند ،عبادات را
در امور فردی خالصه میکنند ،و فکر
میکنند که ادای چند عبادت بشکل فردی
آن سبب نجات آنان از عذاب الهی
خواهد شد ،درحالیکه حقیقت چنین
نیست ،امور اجتماعی نیز عباداتی دارد
که درین بخش این عبادت ها را به ترتیب
ذکر می کنیم .ادامه دارد
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تأثیرجنگ
و رسانههای دیداری
بر روان اطفال

فلسفۀعبادات
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پیامدهای چالش آفرین ...
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روند صلح نوپا خواهنــد پرداخت ،زنان
افغــان و میلیونها جوانی هســتند که در
نوزده سال گذشته سختیهای بسیاری را در
کشور تجربه کردهاند .آنها کسانی هستند
که از پیروزی طالبان بهشدت رنج خواهند
برد؛ طالبان با آنکه در دســتیابی به اهداف
شــان از طریق ایجاد رعب و وحشــت و
تداوم قتلهای زنجیره طی  19سال تا اکنون
رمق آسایش را از افغانها گرفته است؛ اما
در کنار آن ،در مواضع اعالمی شان آهنگ

همنوایی با مردم و به قول خودشان « پایان
اشــغال» را نیز در جامعه زمزمه کرده اند،
تفاوت میان عملکرد و سیاســت اعالمی
ً
در چشم انداز طالبان کامال مشهود است،
چنانچه از مظاهر رویدادهای امنیتی چشم
دید عینی داریم گروه طالبان با اســتفاده از
تاکتیک جنگ و تبلیغات در راستای نجات
مردم از « اســتعمار» در صدد بهره جویی
سیاســی اند تا بســتر پذیرش اجتماعی
را برای خــود همــوار ســازند؛ اما طبق

تالش های معاون نخست ...
برنامه های امــر الله صالح در کاهش
جرایــم جنایی درشــهرکابل موثر واقع

شــده اســت پیش از این که مسئولیت
امنیت کابــل برای معــاون اول رئیس

اثر ناگوار بد امنی ...
استخباراتی و کشفی و بی اطالع بودن آنها
از انجام این نوع حمالت در مناطق مختلف
کشــور می تواند یکی از بروز چنین رویداد
ها و وقایع ناگوار باشد .بنا براین ،نیاز است
که نیرو های استخباراتی و کشفی در نقاط

مختلف کشــورهرچه زودتر فعال گردند و
در شناسایی افراد مشکوک قبل از انجام این
نوع حمالت دست بکار شده و از انجام این
نوع حمالت در نقاط مختلف کشور بویژه
در مراکز آموزشــی و نهــاد های تحصیلی

شرکت افغانکارت یک باب گدام خویش را که به مساحت سه جریب دوبسوه
زمین بوده که در ساحه متذکره سه باب اتاق دفتری مختلف السایز یک باب
تشناب ویک باب هنگر به طول  ۷۳متر وعرض  ۲۰متر ارتفاع  ۹متر می باشد
همچنان به داخل محوطه متذکره یک باب کانتینر  ۴۰فت فلزی نیز جابجا می
باشد که سیستم آب وبرق ان فعال بوده در جوارگمرک کابل موقعیت دارد برای
مدت سه سال به کرایه میدهد اشخاص وموسسات داخلی وخارجی ودوایر
دولتی که خواهان کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند در خواست های
خویش را الی مدت  ۲۱یوم بعد از نشر اعالن به مدیریت عمومی خدمات
شرکت افغانکارت مقابل قطعه  ۰۱امنیت ملی بسپارند شرطنامه را مالحظه کرده
تضمین نقدا اخذ می گردد۵۵۳۸.
***
ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم آمنه بنت عبدالوهاب مفقود گردیده اعتبار
ندارد۵۵۵۵.
***
پاسپورت دارای ویزه کشور عربستان سعودی به اسم بشیراحمد ولد سیداالبرار
مفقود گردیده اعتبار ندارد۵۵۶۰.
***
ترجمه انگلیسی تذکره تابعیت به اسم نوریه بنت بسم الله جان مفقود گردیده
اعتبا رندارد۵۵۶۵.
***
محمدرضا فرزند رجب علی مالک دواخانه عزیز میرزاده غزنوی واقع ناحیه
سیزدهم والیت کابل طی درخواستی عنوانی این اداره عارض و خواهان تغیر
اسم درملتون خویش از عزیز میرزاده غزنوی به قاسمی درملتون گردیده است .
اشخاص  ،موسسات و دوایر دولتی که در مورد ادعایی داشته باشند از تاریخ نشر
اعالن الی مدت سه یوم به این آدرس مراجعه نمایند۵۵۵۹.
***
سندملکیت زمین دارای نمبر  ۶۲۵/۲۱۲۴واقع پروژه وزیر آباد به اسم ورثه
ناصری علی ولد سمندر مفقودگردیده اعتبار ندارد۵۵۵۸.
***
اطالعیه
کمیسیون تدارک برگزاری کنگره اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افعانستان امکا
این کمیسیون طی مصوبه شماره  ۲مورخ  ۱۳۹۹/۴/۲۸مکاتیب جداگانه
مورخ ۱۳۹۹/۶/۳و متحدالمال شماره ۴۵مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹از واحد های
اتحادیوی والیات و شهر کابل تقاضا به عمل آورده بودند تا فورم های تشکیالتی
و معلومات  ۱۵ماده یی را مطابق زمان تعیین شده ارسال و گزارش دهنده از
واحد های اتحادیوی والیاتی که گذارشات خویش را در وقت زمان معین با
وصف تقاضای سه مراتب ارسال نکرده اند احترامانه تقاضا می گردد تا معلومات
مطالبه شده از تاریخ نشر اعالن الی در ظرف یک هفته ارسال دارند بعداز سپری
شده میعاد فوق الذکر گذارشات شان فاقد اعتبا رمی باشد آنگاه حق شکایت را
ندارد۵۵۵۶.
***
دفتر ندای زن در والیت هرات درنظر دارد تا  ۳عراده واسطه نقلیه به شرح ذیل
خریداری نمایند ۳عراده تیوتا کروال جاپانی دست دوم
شرکت های عالقه مند میتواند به سایت اکبر مراجعه نموده وفورم درخواستی را
بعداز تکمیل نمودن همزمان به هرسه آدرس
Lalmohammad.rowshan@colombo-plan.org
vwo-afg@yahoo.com procurement@vwo.org.af
ایمیل ارسال نمایند
درصورتیکه به یکی از این آدرس های فوق ایمیل ارسال گردد درخواستی پذیرفته
نمی شود آخرین مهلت دریافت درخواستی ها روز یکشنبه مورخ ۶دسامبر
 ۲۰۲۰مطابق به ۱۶قوس  ۱۳۹۹ساعت  ۴بعد از ظهر می باشد عالقه مندان در
زمینه مطلع باشند۵۵۴۹.
***
اداره نوی کابل بانک درنظر دارد پروژه تهیه و تدارک کارت های سفید اصلی

نظرسنجیهایی که هرساله انجام میشود
آنها در افغانستان دارای محبوبیت نیستند.
آنچه در افغانستان محبوب است ،دستیابی
به صلح اســت ،اگرچــه ایاالتمتحده با
آوردن طرفهای درگیر جنگ افغانســتان
دور میز مذاکره ،اقــدام بزرگی انجام داده
است.
امــا اکنون ،تحقق صلــح واقعی نیازمند
اقداماتی بیش از امضــای یک توافق نامه
اســت ،آن هم در شــرایطی کــه احزاب
افغانستان همچنان درگیر بحثهای اولیه
درباره موضوعات بسیار دشــوار در مورد

ساختارها ،قوانین و روندهای آینده دولت
افغانستان هستند.
چنانکــه از ســفرها و دیــد و بازدیدهای
اخیــر مقامات کشــور بــا نماینــدگان
کشــورهای منطقــه و حامیــان
بین المللی دولت افغانستان شاهد هستیم،
پس زمینه پروسه صلح مباحث جدی را در
آینده در دل خود میپروراند ،یارگیریهای
بین المللی بیش از زمان قبل تشدید یافته
اســت ،کشــورهایی همچون پاکستان،
هند ،ایران و کشــورهای آســیای میانه از
متغییرهــای تأثیر گــذار در روند صلح به

حســاب میآیند ،دید و بازدیدهای اخیر
با نمایندگان کشــورهای یاد شده به هدف
مولفههای صلح و حکومت همه شــمول
پســا صلح صورت گرفته است ،اینکه هر
کشــوری از دریچه صلح ،سیمای منافع
خود را مشــاهده می نماینــد قابل تردید
نیســت ،اما اگــر مقامات افغــان بتوانند
قناعت آنان را در راستای « ثبات افغانستان
ثبات منطقه اســت» حاصــل نمایند یخ
پروسه صلح آب شــده و کشور را وارد فاز
همپذیری و ثبات خواهد ساخت.

جمهــور واگذار گــردد آنقدر وضعیت
امنیتی کابل خراب بود که شــهروندان
کابــل نــه از طرف روز و نــه از طرف
شــب بــه راحتی گشــت و گــذار می

کردند و تعــداد زیادی از مردم به ویژه
جوانان در رویداد هــای جنایی به قتل
رسیده اند.
وی از شــهروندان کابل مــی خواهد

که دســت بــه دســت هــم داده و در
همــکاری بــا حکومت و نهــاد های
امنیتی بــرای امنیت کشــور خود کار
کنند .

جلوگیری نمایند .عناصر نفوذی دشمن را در
میان نیروهای امنیتی و سایر ادارات ملکی
شناسایی نموده و به پنجه عدالت بسپارند.
در غیرآن تداوم ایــن روند می تواند قربانی
زیادی از باشندگان این سرزمین بگیرد.
الزم اســت نهادهای امنیتی خطوط مقدم
جبهه را به طور کل اکمال نموده تا مخالفین

مسلح به آسانی نتوانند باالی خطوط مقدم
جبهه حمله نموده و ساحۀ فعالیت خود را
گسترشدهند.
الزم اســت نهاد های امنیتی به هدف روی
دست گرفتن تدابیر قبل از وقوع همچو وقایع
باهم هماهنگ گردند و در روشنی اطالعات
به موقع وارد عمل شده جلو حمالت دشمن

را بگیرند.
برخی ها براین باور انــد برای جلوگیری از
حمــات چریکی نیروهای دشــمن الزم
اســت دربرابر آنها از چنیــن حمالتی کار
گرفته شود تا مانع حمالت دشمن بر پاسگاه
های نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور
گردد.

افغان اعالنات

موردنیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی بسپارند ً
بناء شرکتی که خواهش قرارداد
را داشته باشد درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن الی مدت بیست ویک
یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرزی نوی کابل بانک تسلیم
نموده شرطنامه را مالحظه و تضمین آفر را ارایه نمایند
آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو طره بازخان وات کابل افغانستان۵۵۳۴.
***
اداره نوی کابل بانک پروژه تهیه و تدارک سه پایه:

موردنیاز خویش را به داوطلبی باز داخلی می سپارد ً
بناء شرکت های که خواهش
قرارداد را داشته باشد درخواست های خویش را بعد از نشر اعالن در مدت
بیست ویک یوم به مدیریت عمومی خدمات و تدارکات دفتر مرکزی نوی کابل
بانک تسلیم نموده شرطنامه را مالحظه و تضمین آفر را ارایه نمایند
آدرس دفتر مرکزی نوی کابل بانک شهرنو چهاراهی طره بازخان کابل
افغانستان5533.
***
اسامی شرکت عبدالله امین لمتید یکعراده موتر تیوتا کروال پلیت -۱۹۳۶۹۴۱
 -۲که به والیت کابل تبدیل احصاییه شده انجن 1936941-4شاسی
JT153EEA100295842را بعد از طی مراحل قانونی خرید و فروش باالی
اسامی مهرالدین ولد نور محمد بفروش می رساند.
بنا اشخاص ادارات وموسساتیکه باعراده فوق کدام معامله داشته باشند الی مدت
سه یوم بمدیریت ترافیک کابل اطالع دهند۵۵۳۱.
***
نجیب الله فرزند سلطان علی دارنده جواز  ۱۸۰۱مورخ  ۱۳۹۶ /۰۷/۱۵متصدی
رهنمای معامالت ذوالنورین واقع سرک مارشال ناحیه هفدهم کابل فعالیت
داشته خواهان فسخ جواز خویش گردیده که بعد از نشر اعالن رهنمای مذکور
فاقد اعتبار قانونی بوده هرگاه ادارات دولتی واشخاص اتنادی باالی موصوف
ادعای حقوقی به ارتباط فعالیت جواز مذکور داشته باشند بعد از نشر اعالن الی
یک هفته به ریاست انسجام بررسی وثبت جمعیت ها واحزاب وزارت عدلیه
اطالع دهند۵۵۳۰.
***
عزیز الله فرزند محمداجان دارنده تذکره ج ۲ق  ۱۳۸۶ص  ۳۸ث  ۱۸۶مسکونه
اصلی والیت پروان مالک دواخانه سحر عصری واقع ناحیه هشتم والیت کابل
طی در خواستی عنوانی این اداره عارض وخواهان فروش امتیاز در ملتون خویش
باالی ذبیح الله فرزند خیر الله دارنده تذکره ج سوم ص  ۱۳ص  ۱۳ث ۶۵
مسکونه اصلی والیت کابل بفروش میرساند اشخاص موسسات ودوایر دولتی
که باالی در ملتون مذکور ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی مدت ده
یوم به این اداره اطالع دهند۵۵۲۷.
***
اعالن داوطلبی پروژه شبکه آبرسانی قریه خوازک آباد دارای کود شناسایی -01
 M0024-0111ولسوالی بگرامی والیت کابل
شواری انکشافی کوچی قریه خوازک آباد پروگرام فرعی کوچی برنامه ملی میثاق
شهروندی جهت تکمیل پروژه شبکه آبرسانی
احجام ذیل:
-۱حفر دو حلقه چاه آب به شکل کوبه یی به قطر  ۱۳و هریک به عمق ۱۲۰
مترو نصب فلتر و کسنگ آن پایپ کیسنگ فلتر جغل لشم دریایی و خاک توسط
شورای تهیه می گردد مطابق طرح و دیزاین داده شده که ضم فورم هذا می باشد.
-۲پاککاری و پمپ تست چاه آب بعد از حفر.

شرکت های عالقمند و واجد شرایط می توانند آفرها را از شورای انکشافی کوچی
قریه خوازک آباد واقع ولسوالی بگرامی و یا به شماره تیلفون ۰۷۷۷۹۴۰۰۲۰
تماس گرفته و آفر بدست آورده و الی تاریخ  ۲۱روز بعد از نشر اعالن نرخ داده
شده خود را در پاکت سر بسته به شورای مذکور تسلیم دهند .آفرها مذکور در
قریه به تاریخ  ۲۱روز بعد از نشر اعالن روز ساعت  ۱۰:۰۰قبل از ظهر با حضور
داشت هیئت باز شده و برنداه اعالن می گردد  .شرطنامه را می توانند تضمین
نقدا اخذ می گردد۵۵۵۴.
***
جواز کار اتباع خارجی به اسم دنی جاسون لیخ مفقود گردیده اعتبا رندارد۵۵۵۳.
***
از اثر عرض و ادعای نجیب الله ولد غالم سخی مدعی بالوکاله علیه غالم
حضرت ولد عبدالقدوس در خصوص مطالبه پولی که دوسیه حقوقی اش در
محکمه ابتداییه تجارتی تحت بررسی قرار دارد غالم حضرت ولد عبدالقدوس
طی سه جلب متواتر تحت جلب قرار گرفته حاضر این محکمه نگردیده است بنا
به اطالع غالم حضرت مذکور رسانیده میشود که هرگاه از نشر اعالن هذا الی
مدت دوماه غرض رسیدگی به موضوع خود به ریاست محکمه ابتداییه رسیدگی
به قضایای تجارتی والیت هرات حاضر نشود فیصله غیابی صادر گردیده حق
شکایت را ندا رد۵۵۴۴.
***
پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در
پروسه داوطلبی مقدار  ۱۴۰۰۰لیتر تیل دیزل و مقدار  ۱۰۰۰۰لیتر پطرول برای
وسایط نقلیه و جنراتورها این پوهنتون برای سال مالی  ۱۴۰۰اشتراک نموده و
نقل شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورند آفرهای خویش
را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته
از تاریخ نشر اعالن الی ۲۱روز تقویمی به ساعت ده بجه قبل ازظهر به دفتر
معاونیت مالی و اداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول پوهنتون پولی
تخنیک کابل ارایه نمایند تضمین افر پول نقد و یا گرانتی بانکی طبق شرایط
مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی
باشد بنا از شرکت ها تصدی های دولتی موسسات و متشبثین خصوصی که
خواهش قرارداد را داشته باشد درخواست های خویش را به آمریت تهیه و
تدارکات و خدمات اطاق شماره  ۳۰لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل
بسپارند۵۵۴۲.
***
محمد عتیق فرزندمحمد شفیق دارنده تذکره (ج اول قلم انداز ص  ۱ث )۳
مسکونه اصلی والیت کابل مالک دواخانه امید شهاب زاده واقع ناحیه پنجم
والیت کابل طی درخواستی عنوانی این اداره عارض و خواهان فروش امتیاز
درملتون خویش باالی عبدالواحد فرزند برات علی دارنده تذکره ( ج ق ۱۳۸۳
ص  ۱۴۸ث  ) ۷۳۷مسکونه اصلی والیت کابل بفروش میرساند  .اشخاص
،موسسات و دوایر دولتی که باالی درمتلون مذکور ادعای داشته باشند از تاریخ
نشر اعالن الی الی مدت ده یوم به این اداره اطالع دهند۵۵۴۱ .
***
علی شفا فرند میر حسین دارنده تذکره ج ۳۴ص  ۱۷۹ث  ۵۰مسکونه اصلی
والیت غزنی مالک دواخانه نوی رحیمی واقع ولسوالی جاغوری والیت غزنی
طی در خواستی عنوانی این اداره عارض وخواهان فروش امتیاز در ملتون خویش
باالی محمد آصف ولد محمدامین دارنده تذکره ج  ۱۲قلم انداز ص  ۹۹ث
 ۳۵۵مسکونه اصلی والیت غزنی بفروش میرساند اشخاص موسسات ودوایر
دولتی که باالی در ملتون مذکور ادعای داشته باشند از تاریخ نشر اعالن الی
مدت ده یوم به این اداره اطالع دهند۵۵۳۹.
***
عبدالله فرزند محمد طاهر دارنده تذکره نمبر  ۱۲۴۹۷۵مسکونه فعلی والیت
کابل ناحیه یازدهم می خواهد بحیث دیور در مربوطات شاروالی کابل تقرر
حاصل نماید نامبرده اگر به دوایر و موسسات مسولیت داشته باشد الی مدت
یک هفته در ریاست مالی واداری شاروالی کابل مراحعه نموده در غیر آن حق
شکایت را نخواهند داشت۵۵۳۲.
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برغم همهی نابسامانیها و ناهنجاریهایی که شاهده بوده ایم ،و برغم زخمهایی که از
دوران آشــوب و ناامنی بر پیکرهی تمدنی کشور خود دیده ایم ،تولد دوبارهی مطبوعات،
نهادهای فکری و انجمنهای ادبی و هنری و برخی دســتآوردهای با اهمیتی دیگر را
میتوانیم به عنوان نقطههای امیدبخش و روشن کشور خود در این دو دهه نشاندهیم که
من همهی آنها را در سه بخش ردیف میکنم:
اول ،آزادی بیان:
بدون شک توجه به آزادی بیان و ارزش نهادن به آن یکی از دستآوردهای مهم و درخشان
این دوره اســت .با توجه به این اصل مهم ،مبالغهآمیز نیســت اگر بگوییم که ما در این
دوره شاهد جهش اساسی در افزایش رسانهها و مطبوعات هستیم که با هیچ دورهای قابل
قیاس نیست .در این سالها صدها روزنامه و جریده و دهها نهاد خبری و رسانهی مستقل
مجال ظهور و فعالیت پیدا کردند .ما اکنون دارای رسانههای مستقل و بخش خصوصی
نیرومند و پویا در تولیدات فرهنگی و رسانهای هستیم که نقش مهم در اثرگذاری بر پویایی
اجتماعی و فرهنگی مان بازی میکنند .در این راستا ما شاهد رشد نهادهای انتشاراتی و
طبع و تألیف کتابهای ادبی و فرهنگی هستیم .صدها عنوان کتاب در این دوره فرصت
چاپ و انتشار یافته است و نویسندگان و روشنفکران و فرهنگیان جوان فرصت و انگیزهی
فعالیت یافته اند .میزان تولید محتوای فرهنگی در این دوره بیش از هر زمانی است .با این
حال و با توجه به این که ما یک ویرانی کامل را در این عرصه پشــت سر گذرانده بودیم،
هنوز در این بخش با چالشها و مشــکالت بسیاری روبروییم که باید برای حل آنها به
صورتی مدبرانه چارهاندیشی کنیم.
دوم ،جمعآوری و تثبیت آثار باستانی و جلوگیری و مبارزه با قاچاق آن:
با وصف آن که با شبکههای جرمی قاچاق آثار قدیمی و باستانی روبرو هستیم ،و با وجود
مشکالت و چالشهای دیگر ،توانستهایم که از غارت بیسابقهی این آثار و تخریب آنها
جلوگیری کنیم ،موزیم ملی فعال شده و از این آثار ارزشمند حفاظت میشود .فراتر از آن
ما اکنون امکان نمایش این آثار را در داخل و خارج از کشور داریم که این نکته از اهمیت و
ارزش بسیاری برخوردار است و نیاز داریم با جدیت و مسوولیتی بیشتر به آن اهتمام کنیم.
سوم ،احیای میراث باستانی:
توجه به آثار در حال تخریب یکی دیگر از کارهای مهم نهاد اطالعات و فرهنگ است که
در سالهای گذشته انجام شده است .در این مدت با همت وزارت اطالعات و فرهنگ
و نهادهای فعال فرهنگی مستقل ،تالش شده که جلو تخریب میراث باستانی مان گرفته
شــود .این تدابیر بیتردید ناکافی است ،اما توانسته اســت که خطر نابودی این میراث
درخشــان را رفع کند تا ما این فرصت را داشته باشــیم که در احیای آن تالشی بیشتر به
خرج دهیم.
ریاست محترم مجلس و نمایندگان با عزت مردم!
زمان آن رسیده است تا با مسوولیتپذیری و تالش صادقانه و همدالنه به رکود و رخوت
فرهنگیی که در سپهر کشور حاکم است ،نقطهی پایان بگذاریم .با درک این موضوع من
در چشمانداز پنجسالهی وزارت اطالعات و فرهنگ ،خطوط کلی و چارچوب اساسی ر
که میتواند زمینهی عبور از این چالشها و رسیدن به موقعیت مطلوب را فراهم کند ،به
اختصار و اجمال حضور شما عرض میکنم.
وزارت درآمد محور (به جای مصرف محور)
ً
وزارت اطالعات و فرهنگ در ســالیان اخیر همواره به عنــوان یک نهاد مطلقا مصرفی
و حاشیهای شناخته شده اســت ،در حالی که یکی از سرمایههای مهم و اساسی ما که
میتواند بخش قابل توجهی از هزینههــای مالی دولت را تأمین کند ،میراث فرهنگی و
باستانی ماست .با وصف آنکه در سالیان گذشته توریسم و گردشگری داخلی و خارجی،
فعالیتهای موزیم ملی و بازدید از میراث باستانی و تمدنی مان رونق تازهای گرفته است،
اما در مقیاس ســایر کشورها و منابعی که از صنعت توریســم و جاذبههای فرهنگی و
باستانی به دست میآورند ،بسیار ناچیز و اندک است.
برای تغییر این وضعیت و توسعهی اقتصادی فرهنگی کشور الزم است که در بخشهای
زیر برنامههای دقیقی تدوین و اجرا گردد:
)1احیای صنعت توریسم؛
)2انکشاف و توسعهی تولیدات حرفهای رسانهها؛
)3توسعهی کتابخانههای عامه و مراکز نشر سکتور خصوصی؛
)4شناسایی ،ثبت و نمایش آثار باستانی؛
)5بهبود قوانین طبع و نشر؛
)6توسعهی صنایع دستی و محلی.
)7صنعت سرگرمی و هنر
توجه به صنعت ســرگرمی و تولیدات ســینمایی یکی از اهداف اساسی ما خواهد بود.
نیازهای روزافزون اجتماعی ،افزایش فزاینده تولیدات فرهنگی کشورهای دیگر و افزایش
کارجویان و گردش مالی در این بخش دالیل قوی برای توجه ویژه به این بخش است .ما
در نظر داریم که در این بخش اهداف کلی ذیل را تعقیب و اجرا کنیم:
)1جلوگیری از تخریب آرشیف صدا و تصویر؛
)2بازسازی و احیای تیاتر و سینمای ملی؛
)3افزایــش ظرفیت حرفهای افغان فیلم برای گســترش و افزایش تولیــدات این نهاد در
بخشهای فیلمهای سینمایی ،تلویزیونی ،تیاتر و نمایش؛
)4حمایت از همکاری با سکتور خصوصی در تمامی عرصهها به منظور ارتقای توانایی
کیفی و کمی این بخش در صنعت سینما و فیلم؛
)5ایجاد انجمنها و نهادهای حمایت از هنرمندان؛
)6حمایت جدی و اصولی از رسانهها و مطبوعات مستقل و برقراری تعامل و همکاری
«توسعه محور» با این نهادها.میخواهم در همینجا تأکید کنم که همکاری ما با رسانهها
معطوف به توســعهی این ســکتور و تقویت آزادی بیان خواهد بود .ما سعی میورزیم
چالشهــا را از میــان برداریم و همچنان تالش خواهیم کرد در توســعهی این نهادها و
حرف هیتر شدن شان یاری و کمک کنیم.علیرغم داشتن جاذبههای توریستی طبیعی و
تمدنی ،ســهم ما از گردش مالی جهانگردی و صنعت گردشگری بسیار اندک و قابل
ً
تأسف است .ناامنی و فقدان ثبات بیتردید از اساسیترین مشکالت فراروی ما خصوصا
در بخش توریسم است ،اما این تنها عامل نیست .متأسفانه در کشورما به اهمیت فرهنگی
و اقتصادی گردشگری چندان توجهی نشده و این موضوع برای ما تازگی دارد .همچنان
آبدهها و میراث تاریخی – تمدنی ما به صورت کامل شناسایی و مرمت نشده و برای بازدید
گردشگران آماده نشده است .صنعت گرزندوی ما نیازمند اصالحات جدی و همهجانبه
است تا بتواند در ارایهی تسهیالت نقش مؤثری ایفا نماید.
امــروز در حالی که این جا و در حضور شــما قرار دارم ،صدها آبــدهی تاریخی ما در
معرض نابودی و تخریب قــرار دارد .منار جام زیر خرواری از بیتوجهی کمر خم کرده
است .کاوشهای باستانشناختی به دلیل مشکالت امنیتی و فنی تا کنون به کندی پیش
رفته و برای حفاظت از محالت شناســایی شده با مشکالت بسیاری روبروییم .بدتر و
نگرانکنندهتر از همه این اســت که حفاری و غارت آثار باســتانی به یک شغل و حرفه
ً
ً
بدل شده است و عدهای عمال و رسما به این کار مصروفند .این وضعیت با توجه به فقر
و ناامنی و کاســتیهایی که در خصوص ثبت و شناسایی آثار باستانی وجود دارد ،مانند
کشــت و قاچاق مواد مخدر ،به یک مسألهی خطرناک و نگرانکننده تبدیل شده است.
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خویش را شناســایی و مورد اســتفاده قرار داد .میخواهم بگویم که ما در دوران آشوب
و ناامنیهایی که پشت ســر گذاشته ایم ،خسارات عظیم و سنگینی را تحمل کرده ایم،
اما در مجموع دســتاوردهای ارزشمند و بزرگی نیز داریم کــه میتوانیم از آن به عنوان
اندوختههایی برای تعیین یک خط روشن در آیندهی تمدنی کشور خود استفاده کنیم.
جناب رئیس مجلس و نمایندگان گرانقدر ملت!
تاریخ کشور ما به دالیل بسیار و از جمله موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و بهرهمندی
از مغزها و چهرههای اثرگذار انسانی ،تاریخی سرشار از میراث فرهنگی و تمدنی است
ً
که مخصوصا سهم بزرگی در پرورش فرهنگ و ثقافت اسالمی داشته است .این خطهی
باعظمت ،در طول تاریخ ،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ،مهد رشد و پویایی هنر،
علم و فرهنگ بوده است .روزگاری شهرهای ما مانند بلخ و بخارا و غزنه و هرات با بغداد
که نماد تمدن و ترقی اسالمی بود ،همسری میکرد.
در دورهی معاصر نیز ،نهاد اطالعات و فرهنگ ،در عرصهی تحوالت فرهنگی و هنری و
سیاستگذاری فرهنگی از نهادهای پیشرو و نماد پویایی نظامهای سیاسی و اداری کشور
ما بود .تاریخچهی این نهاد از بدو تأســیس که تحت عنوان ریاست اطالعات و کلتور
فعالیت میکرد ،تا روزگار کنونی با نام شخصیتهای بزرگی همچون عالمه صالحالدین
ســلجوقی ،عالمه عبدالحی حبیبی ،محمود طرزی ،استاد عبدالرحمان پژواک ،قاسم
رشتیا و دهها نویسنده و متفکر دیگر گره خورده است .وقتی از نقطههای اتصال در تاریخ
معاصر کشور خود یاد میکنیم ،منظور ما به صورتی عمده توجه به همین مفاخر و بزرگان
سرزمینماست.
عصر شــیرعلی خان ،نقطهی آغاز تحول فرهنگی در تاریخ معاصر ماست .فعالسازی
مطبعهی سنگی ،تحول مهم و اساسی در فصل جدید تعالی فرهنگی کشور مان به حساب
میآید .با ایجاد مطبعهی ســنگی بستری مدرن برای گسترش دانش ،پویایی فرهنگی و
چــاپ و طبع کتاب و مجله فراهم شــد ،کما آن که به فاصلهای انــدک از آن ،جریدهی
شمسالنهار که به گواهی مؤرخان و محققین رســانه از نظر طراحی ،اصول رسانهی و
محتوای آن غنیترین و حرفهایترین رســانهی آن روزگار در ســطح منطقه بود ،در 16
صفحه منتشــر شد .توجه به این جزئیات از این حیث مهم است که در نظر بگیریم حتا
امروزه روزنامههای ما در  8صفحه یا کمتر از آن در روز منتشر میشوند .شمسالنهار آن
روزگار ،خبرنگاران و واقعهنگارانی داشــت که از خارج کشور حوادث را برای این رسانه
مخابره میکردند .چنانچه بارها از اصطالح مروج امروزی «کورسپاندنت» در این جریده
اســتفاده شده که نشان از خبرنگارانی اســت که از بخارا و سمرقند و کشورهای منطقه
مطالبی را تدوین و غرض انتشار به کابل میفرستادند.
برغم آشوب و بیثباتی سیاسی که در سالهای پسینی قرن نوزدهم اتفاق افتاد ،تالشهای
متفکرین و روشناندیشــان کشــور ما با تمام چالشهای موجود در ســالهای پس از
سلطنت امیرشیرعلی خان ادامه یافت ،تا این که در زمان امیر امان الله خان و پس از آن،
ً
ما شاهد رشد فزایندهی آثار و تولیدات علمی ،فرهنگی و ادبی و خصوصا صنعت ترجمه و
تأسیس جراید و مجالت معتبر و رونق مجامع فرهنگی – ادبی در کابل بودیم.
جناب رئیس و نمایندگان معظم ملت!
همانطور که میدانیم ،اساس و بنیاد افغانستان مدرن که نیم قرن پیش در کنار کشورهای
بزرگ و پیشرو منقطه قرار داشت ،در همین دوره گذاشته شد .تأمین اقتدار و جایگاه سیاسی
کشــور در عرصهی منطقوی و بینالمللی نیز بیربط به رونق فرهنگ و پیشرفت علم و
دانش در کشور نیســت ،چه این که شکلگیری مجامع روشنفکری ،رونق مطبوعات،
رونق صنعت ترجمه و تولید آثار ادبی و فرهنگی و شــروع کاوشهای باستانشناختی و
کنکاش در گذشتهی تمدنی این سرزمین ،تاریخنگاری و تأسیس نهادهای اکادمیک ،همه
به موازات گســترش و تأمین ثبات و اقتدار سیاسی کشور ،اتفاق افتاده است .آنچه اکنون
به عنوان میراث و پشــتوانهی علمی و فرهنگی در اختیار مان قرار دارد ،بیشک ماحصل
تالشها و عرقریزیها و رویاپردازیهای بهترین متفکران ما بوده است؛ کسانی که در
کنار علمای بزرگ جهان اسالم ،به نیکی یاد میشوند.
در زمان امیرامان الله خان ،در کنار جریدهی سراجاالخبار افغانیه ،نزدیک به  20نشریهی
معتبر دیگر داریم که هر کدام در موضوعات و مسایل مشخص به تولید و انتشار آگاهی
میپرداختند .روزنامهها و نشریاتی همچون اتحاد مشرقی ،اصالح ،بیدار ،طلوع افغان،
اخبار غازی ،معرف معارف و اخبار ثروت و ابالغ ،در والیات و ادارات کابل تولید و برای
خوانندهگان توزیع میشد.
شراندن فکر و فرهنگ در کشور شد ،تدوین نظامنامهی مطبوعات
گام بزرگی که باعث پی 
در سال  1303ه.ش بود .قانونی که موجب ظهور مطبوعات آزاد شد ،روندی که بیتردید
در شــکوفایی دورههای بعدتری به خصوص دههی معروف به دموکراســی و پس از آن،
نقش بنیادی و گوهری داشت.جای افتخار است که همچون امروز ،در آن روزگار که در
بسیاری کشورها استبداد فکری حاکم بود و حلقات فکری مستقل و نشریات خصوصی
جایی برای فعالیت نداشتند ،کشور ما شاهد شکوفایی و رشد قابل اعتنای مطبوعات آزاد
در کشور بود.به مانند عرصهی هنر ،مجامع علمی و فرهنگی ما نیز شاهد رشد و پیشرفت
قابل اعتنایی بودند .بهترین نویسندگان و محققین ما در آن روزگار ظهور کردند ،بازار نشر
و طبع کتاب رونق گرفت و بهترین کتابهای تاریخی و ادبی در آن روزگار فرصت نشــر
و طبع یافتند .چاپ و انتشــار بیش از  2هزار جلد کتــاب و ورود افکار جدید و تحقیق
و تفحص باستانشناختی و کشــف دهها کتیبه و اثر و آبدهی تاریخی که یادآور شکوه و
عظمت گذشتهی این جغرافیا بود ،نمونههای درخشان و قابل یادآوری از رونق فرهنگی
آن روزگارند.
اعضای محترم خانهی ملت!
افغانستان عزیز به عنوان کشور دارای گذشته تمدنی پرشکوه و با عظمت دارای منابع غنی
میراث باستانی است .خطا نیست که بگوییم افغانستان یک موزیم بزرگ است که هر دره
و منطقهی آن میراث باارزش انسانی و تاریخی ما را در خود جای داده است .توجه به این
میراث بزرگ از زمانی آغاز شد که اساس توسعه و ثبات گذاشته شده بود و ارزشهای ملی
قدر نهاده میشد .نهادهای فکری و علمی رونق داشتند و به مدد همین پیشرفت توانایی
کنکاش در گذشتهی این سرزمین به شکل مدرن و علمی آن ،میسر شد بود .قانون اساسی
دورهی غازی امان الله خان به اهمیت حفریات و جمعآوری آثار باستانی توجه نشان داد
و به موجب آن بود که پس از آن کاوشهای باستانیشناختی از رویهی غارتگرانه خارج
شد و در خدمت شناسایی گذشتهی تمدنی کشور قرار گرفت.
وقتی به دورهی معاصر نزدیکتر میشویم ،چهار دهه جنگ و هرجومرج سیاسی ضربهی
ســنگینی بر پیکر نیم جان فرهنگ این کشــور وارد آورد .میراث باستانی ما غارت شد.
مجامع ادبی و هنری فرو پاشید و هنرمندان و فرهنگیان و نویسندگان یا در شمار فهرست
طوالنی قربانیان جنگ قرار گرفتند و یا وطن شان را با درد و اندوه ترک کردند .افغانستان که
مهد تمدنهای درخشان و فرهنگهای پرباری بود ،یک بار دیگر به ویرانهای تمام تبدیل
شــد و فرهنگ و هنر با تنت و خصومت ارزش خود را از دســت داد و به مسألهای فاقد
اهمیت بدل گشت.از رونق افتادن فرهنگ و جریان اندیشه و هنر ،روح و روان میلیونها
انسان این سرزمین را زخم زد .در فقدان محتوای فرهنگی مطلوب و متکی بر تمدن پربار
و کثرتگرای مان ،زمینه برای رشد افراطیت و جزماندیشی و انجماد در کشور باز شد و
سرزمین ما عرصهی تاخت و تاز ایدئولوژیها و افکار متعصبانهای گردید که بر پیشینهی
گهربار و غنی تاریخی ما سایه انداخت و با کمال تأسف چهرهی نامطلوب و ناخوشایندی
از ما در جهان عرضه کرد.
جناب رئیس مجلس و اعضای محترم خانهی ملت!

بیانیه محمد طاهر زهیر ...

اقتصاد جرمی در این بخش ضربات جبران ناپذیری بر داشتهها و میراث تمدنی و تاریخی
مان وارد کرده و میکند.
برای آن که بتوانیم به جایگاه گذشتهی مان در حوزهی فرهنگی این منطقه دست یابیم ،از
آثار و گذشته ارزشمند مان محافظت بتوانیم و در عرصهی مطبوعات ،رسانهها ،تولیدات
فرهنگی و هنری و صنعت توریســم به جایگاه شایسته برسیم ،زمان ،برنامه ،تعهد و کار
زیاری نیاز است که انجام شود.
رئیس محترم و نمایندگان معظم مجلس!
مــا ناگزیریم تا امکانات و منابع مان را برای تأمین نیازهای مالی و عبور از این وضعیت،
بسیج کنیم .توریسم یکی از امکانات بسیار حایز اهمیت ماست و چنانچه بتوانیم چرخ
گردشگری را بــه حرکت درآوریم این صنعت میتواند بخش قابل توجهی از نیاز مالی
کشور را در درازمدت مرفوع نماید و نقشی مؤثر در افزایش درآمد پایدار کشور ایفا کند.
به این منظور مــا و همکاران مان تالشهای خــود را در پنج بخش برای بهبود صنعت
توریسمبسیجمیکنیم:
)1ادامهی کاوشهای باستانشناختی و شناسایی آثار و آبدههای باستانی؛
)2احیا و مرمت آبده و میراث تاریخی؛
)3انکشاف موزیمها و حفظ و ثبت آثار باستانی و جلوگیری از خرید و فروش ،حفاری
و قاچاق آن؛
)4اصالح اساسی صنعت گرزندوی ،ایجاد چتر مشترک همکاری با نهادهای خصوصی
فعال در بخش توریسم و گردشگری و تقویت امکانات و افزایش تسهیالت این بخش از
طریق تدوین برنامههای منسجم و اجرای دقیق آنها؛
)5تثبیت توســعهی محالتی که دارای جاذبههای گردشگری طبیعی و تمدنی هستند و
ایجاد تسهیالت برای سفر و بودوباش گردشگران و امنیت آنها.
با تمرکز به این پنج بخش و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه که موفقیتهای
چشمگیری داشته اند ،ما میتوانیم ،فرصت را برای حضور گردشگران فراهم سازیم .به
همین ترتیب با اصالح و مدرنیزه کردن صنعت گرزندوی و توریسم تسهیالت گردشگری
را فراهم کنیم و سرانجام با تدوین یک تقویم فرهنگی ،در همکاری نزدیک با تمامی افراد
و نهادهای فعال در بخش فرهنگ و هنر ،زمینهی برگزاری جشــنوارههای فرهنگی ،ادبی
و هنری را که هم نقشــی بسزا در اعتالی فرهنگ و هنر دارد و هم به جاذبههای توریستی
کشور مان را کمک میکند ،فراهم سازیم.
نمایندگانمحترمملت!
توجه به صنعت طبع و نشر نیز از کارهای اساسیی است که ما پیشرو داریم .ناشران باید
بتوانند روند نشــر و طبع کتاب را بهبود بخشند ،بازار کتاب باید رونق یابد و مشکالت
حقوقی و فنی برداشــته شوند .برای رسیدن به این منظور ما در صدد بهبود طبع و نشر و
فعالیت مطبوعات مستقل ما به موارد ذیل تمرکز خواهیم کرد:
)1توســعهی همکاری میان ســکتور خصوصی و وزارت اطالعــات و فرهنگ و ایجاد
چارچوب همکاری توسعه محور؛
)2تدوین نظامنامهی نشــراتی با تمرکز بر تأمین نیازهای فرهنگی ،رسانهای و تفریحی
شهروندان؛
)3تطبیققوانین؛
)4حمایت از حقوق و مصوونیت رسانهها و خبرنگاران و نویسندگان؛
)5فعالسازی انجمنهای رسمی و مستقل ادبی و فرهنگی؛
)6تقویت رسانههای دولتی و معیاریسازی آنها.
ما ســعی میکنیم که در یک همکاری درازمدت با سکتور خصوصی و سایر نهادهای
دولتی ،زمینهی فعالیت نشر و اطالعرسانی رسانهها و مطبوعات مستقل را بهتر از پیش
فراهم سازیم و به گردش آزاد اطالعات و رشد رسانهها کمک نماییم.
وکال و رئیس محترم مجلس!
میدانیم که بیش از نصف جمعیت کشور مان را جوانان تشکیل میدهند .جامعهی جوان
در دنیای امروز با ترقی ،شکوفایی و بالندگی مترادف است .این سرمایهی انسانی بزرگ و
مهم همچنان برای کشور بیثبات و درگیر جنگ و ناامنی فرسایشی ،یک خطر و تهدید
باالقوه هم هست.
همهی ما هشدارهای نهادهای اکادمیک و تحقیقی در خصوص انحراف جوانان به سمت
پرخاشگری ،بنیادگرایی و یا اعتیاد را شــنیده و خواندهایم .جامعهی جوان یک جامعهی
پویا است که پیوسته باید نیازهایش برآورده شده و از سالمت تغذیهی فکری و فرهنگیاش
اطمینان حاصل شود .رسیدگی به این مهم ،ما را به سنجیدن تمهیداتی برای تأمین سالمت
فکر و روان و زندگی آنها نیز ملزم میکند .برآورد دقیق از خواستهها ،نیازها و ظرفیتهای
جوانان برای آبادانی و ترقی کشــور ،یکی از کارهای اساسی است که در قالب معینیت
جوانان باید انجام پذیرد .ما باید این ظرفیت عظیم را شناسایی کرده و برای تقویت آن در
جهت خدمت به وطن همت کنیم .در همین راستا در نظر داریم که تمهیداتی به منظور
ً
حمایت از جوانان خصوصا در بخش تأمین فرصتهای تحصیلی و ارتقای ظرفیت شان
بسنجیم.
رئیس محترم و وکالی با عزت مجلس!
ما در حالی که پیشرفتهای قابل مالحظ های در اعتالی فرهنگ ،رونق هنر ،آزادی بیان
و حفظ میراث تاریخی مان داشتهایم ،اما چالشهایی نیز فراراه مان وجود داشته است.
جهان در قرن  21دچار تحوالت عمیقی شده است ،مهمترین آن پیشرفتهای وسیعی
اســت که بشــر در حوزهی تکنولوژی ارتباطات و صنعت رسانه و سرگرمی به آن دست
یافته است .جامعه ،به اقتضای این تحوالت ،تغییر جدی و ساختاری کرده است .صنعت
تولید فیلم و سینما و در کل صنعت هنر و فرهنگ از نظر ابعاد اقتصادی نیز بسیار وسیعتر
شده اند .میلیاردها دالر ساالنه در این صنعت در گردش است .بسیاری از کشورها از این
صنعت همچون ورزش قلمرو مخاطبان شان را فراتر از مرزهای رسمی گسترش میدهند.
ما باید به این تحوالت شگرف و وسیع به مثابه یک فرصت جدی و تاریخی ببینیم.
در پایان ،احساس میکنم یکی از مسوولیتهای سنگینی که برای اعتالی سطح فرهنگ و
پاالیش چهرهی تمدنی کشور خود داریم ،مبارزه با سه آلودگی عمده نیز هست:
اول ،آلودگی صوتی،
دوم ،آلودگی بصری،
سوم ،آلودگی جوی.
فرهنگ و تمدن یک کشور را با شاخص مبارزه با این سه آلودگی که از مهمترین آفتهای
جهان مدرن شــمرده میشــوند ،میتوان ارزیابی کرد .کالنشهرهای ما از این منظر به
تغییراتی جدی و بنیادی نیاز دارند .این ســه آلودگی ،تمام تالش و دســتاوردهای ما در
عرصهی ایجاد یک زندگی زیبا ،زندگی مصوون و مرفه و شــاد را به محاق میکشاند .در
وزارت اطالعات و فرهنگ ،به کمک سایر نهادهای ذیربط دولتی و خصوصی ،طرح و
برنامهای مشخص و معینی را در نظر داریم که برای مقابله با آلودگی های صوتی ،بصری
و جوی عملی کنیم.
این جانب خودم را به پیشــگاه ملت و نمایندگان محترم ولسی جرگه و دولت جمهوری
اسالمی افغانستان به اجرای برنامههای مان در جهت بهبود وزارت اطالعات و فرهنگ و
تغییر وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب متعهد میدانم و برای خدمت به ملت از هیچ
سعی دریغ نمیورزم.
به امید افغانستان آباد و آزاد و سربلند.
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چین می خواهد خاک ماه را به زمین بیاورد

مللمتحد:

جهان نباید افغانستان را تنها بگذارد

ملــل متحد از جامعــه بین المللی خواســته اســت که افغانســتان را تنها
نگذارند .کمیشــنر عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که آینده
میلیونها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح و تعهدات جامعه بین الملی وابســته
است.
فلیپو گراندی ،کمیشــنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دو

شــنبه پیش از شروع کتنانس کمکدهندگان به افغانستان در ژنیو گفته است که
بدون کمکها این کشــور را «پیامدهای فاجعه باری» تهدید میکند .گراندی
گفته اســت که آینده میلیون ها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح میان حکومت
افغانســتان و طالبان و نیز تعهدات جامعه بین المللی وابسته است.
کمیشــنر عالی ســازمان ملل متحد در امــور پناهندگان افزوده اســت که
«ناکامی در هــر کدام از این بخش ها افغانســتان را با پیامدهــای فاجعه بار
مواجــه می کند ».گراندی گفته اســت کــه یکی از پیامدهــای آن موج بزرگ
ً
مهاجرتها خواهد بود .تقریبا  ۳۰۰هزار تن در سال روان در داخل این کشور
بیجا شــده اند .این رقم در سال های گذشــته حدود سه میلیون تن بوده است.
 ۹میلیــون افغان نیز به دلیل بحران کرونا زیربنا یا شــالوده زندگی شــان را از
دســت داده اند .به گفته گراندی آنها به کمک های بشــری «فوری» ضرورت
دارند.کتنانس دو روزه کمک دهندگان بین المللی برای افغانســتان روز دوشنبه
به میزبانی ســازمان ملل متحد در ژنیو برگزار شد .در این کتنانس که از سوی
فنلند و افغانســتان سازماندهی شده ،قرار است کمک های مالی برای حمایت
از پروسه صلح این کشور تعهد شود.
خشــونت هــای فزاینده و خروج  ۲هزار ســرباز دیگر از افغانســتان تا ۱۵
ً
جنوری که از ســوی حکومت ایاالت متحده امریکا اعالم شــده است ،اخیرا
بر گفتگوهای جاری صلح در دوحه ســایه افکنده است.

چین قرار است روز سهشنبه ماهنورد چانگای ۵-را به فضا بفرستد .اگر این ماهنورد در
عملیاتش موفق شود ،نمونههایی از خاک ماه را به زمین برمیگرداند که پژوهشگران
امیدوار اند مطالعه روی آنها ،به دانش انسان درباره منشاء ماه و شکلگیریاش کمک
کند.آخرین ماموریت مشــابه به سال  ۱۹۷۶میالدی ۴۴ ،سال پیش برمی گردد که
شوروی ماهنورد لونا ۲۴را فرستاد.اگر این عملیات چین موفق شود ،این کشور بعد از
امریکا و شوروی ،سومین کشوری خواهد بود که توانسته خاک ماه را به زمین بیاورد.
چین برای نخستینبار می خواهد خاک ماه را به زمین بیاورد .پیشتر در دهه ۱۹۷۰
میالدی ،نیم قرن پیش ،امریکا و شوروی توانسته بودند چنین کاری کنند.
چیــن قصد دارد در این عملیات دو کیلوگرام از منطقــهای در ماه که تا کنون کاوش
نشده ،نمونهبرداری کند .این منطقه به نام «اقیانوس طوفانها» شناخته میشود.
در عملیات شوروی در سال  ۱۹۷۶میالدی ۱۷۰ ،گرام از خاک ماه را به زمین آوردند
و در عملیات آپولو که امریکا انجام داد ۳۸۲ ،کیلوگرام سنگ و خاک ماه را آوردند.
کارشناســان امیدوار اند که عملیات چانگای ۵-موفق شــود تا بتوانند دریابند که
آتشفشانهای ماه تا چهوقت فعال بودهاند.

چهره حامی ترامپ از او خواست شکست را بپذیرد

استانکزی:

تأمینصلحپایداربدونحفظحقوقزنان،کودکانواقلیتهاممکننیست

معصوم اســتانکزی ،رئیس هیئــت مذاکرهکنندۀ
دولت افغانســتان میگوید کــه تأمین صلح پایدار
در کشــور بــدون حفظ حقــوق زنان ،کــودکان و
اقلیتهای قومی و مذهبی ممکن نخواهد بود.
اســتانکزی دیروز هنگام ســخنرانی در نشست
بینالمللی ژنیــو در مورد صلح افغانســتان حفظ

حقوق زنــان ،کودکان و اقلیتها را در روند صلح،
ضروری خواند .استانکزی میگوید که بدون حفظ
حقوق زنان ،کــودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی
در روند صلح ،تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور
ممکن نخواهد بود.
رئیس هیئــت مذاکرهکننــدۀ دولت افغانســتان

میافزایــد کــه طالبان تغییــرات به میــان آمده در
جریان دو دهۀ گذشته در کشور را مشاهده میکنند
و نمیتوانند این تغییرات را نادیده بگیرند .او تأکید
میورزد کــه این گروه در روند صلح باید به حقوق
زنان و حقوق بشــر که بنیاد نظام دموکراتیک کنونی
را شکل میدهد ،تن بدهند.
اســتانکزی همچنــان حفظ حقــوق پناهندگان
و پیشبینــی مکانیزمهای روشــنی برای بازگشــت
مهاجران به کشور را در روند صلح ضروری عنوان
میکند .رئیس هیئت مذاکرهکنندۀ دولت افغانستان
با طالبــان تأکید میورزد که افزایش خشــونتها
از ســوی طالبان رونــد صلح را تهدیــد میکند.
از همینرو ،اســتانکزی از طالبــان میخواهد که
خشــونتها را به هدف پیشــرفت در روند صلح،
کاهش دهند.
گفتنی اســت که نشست بینالمللی ژنیو در مورد
افغانســتان برای دو روز در پایتخت کشور سویس
برگزار شــده اســت .روز اول این نشست به روند
صلح افغانســتان و روز دوم به تعهد جامعۀ جهانی
به ادامۀ کمکهای مالی به این کشــور اختصاص
یافته است.

کریس کریســتی ،یکی از چهرههای عمده حامی دونالد ترامپ ،از او خواســته
است که تالشهایش برای رد کردن شکستش در مقابل جو بایدن را متوقف کند
و نتیجه را بپذیرد.
کریستی فرماندار سابق نیوجرسی بوده و در این چهار سال حامی دونالد ترامپ
بوده اســت .او از جمله یکی از کسانی بود که برای آمادگی ترامپ در مناظره با
بایدن ،با او تمرین میکرد.
او در گفتگو با برنامه هفتگی شــبکه تلویزیونی ایبیسی امریکا گفته است که
رفتار گروه وکالی دونالد ترامپ ،مایه «شرم کشور» است.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،هنوز حاضر نشــده بپذیرد که در انتخابات
ریاســتجمهوری شکســت خورده اســت .او مرتب ادعاهایی درباره تقلب
گسترده در انتخابات تکرار میکند ولی او و گروه حقوقیاش ،همچنان شواهد و
مستنداتی برای آن ارائه نکردهاند.
خیلی از جمهوریخواهان از تالشهای ترامپ برای بهچالشکشیدن نتیجه در
چند ایالت حمایت کردهاند ،اما گروه کوچک ولی رو به افزایشــی از آنان دارند
راه شان را از او جدا میکنند.

نخستوزیر اتیوپی سه روز مهلت تسلیمی داد

استقبال خلیلزاد از تعهد پاکستان مبنی بر کاهش خشونت در افغانستان
نماینــدۀ ویژه ایاالت متحــدۀ امریکا در امور
صلح افغانستان از تعهد پاکستان مبنی بر کاهش
خشــونت و تالش بــرای برقــراری آتشبس در
افغانستان استقبال کرد.
زلمی خلیلزاد ناوقت روز یکشــنبه در رشــته
پیامهایی در صفحۀ تویترش نگاشــته اســت که
عملیشــدن توافق کابل  -اســامآباد بر «ایجاد
دیدگاه مشــترک برای حمایــت از صلح و ثبات
میان دو کشــور» زمینه را برای تأمین صلح فراهم
خواهد کرد.
خلیلــزاد ســفر عمــران خان ،صــدر اعظم
پاکســتان به کابل و تعهدات دو طرف را یک گام
مهم دانسته است.

او افزوده اســت« :ما به هر دو کشور به خاطر
تاکید بر دیدگاه مشترک هر کدام؛ اول ،جلوگیری

از اســتفاده نشدن خاک این کشــورها علیه یک
دیگر ،دوم ،حکومتداری فراگیر
صفحه2

نخستوزیر اتیوپی به نیروهای شبهنظامی منطقه تیگرای۷۲ساعت مهلت داده که تسلیم شوند.
نیروهای دولت در شهر مکله ،مرکز منطقه تیگرای ،پیشروی کردهاند.
آبیاحمدعلی،نخستوزیراتیوپی،خطاببهرهبرانتیگرایگفتهکهآنهادر«نقطهبیبازگشت»
قرار گرفتهاند و از آنها خواسته که از این «آخرین فرصت» استفاده کنند.جبهه آزادیبخش خلق
تیگرای ،تیپیالاف ،که این منطقه کوهستانی را در دست داشته ،گفته که به مبارزه ادامه میدهد.
گزارش شده که در درگیریهای هفتههای اخیر بین این نیروها با نیروهای دولت مرکزی صدها تن
کشته و هزاران تن آواره شدهاند .سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه این درگیریها میتواند به
یکبحرانانسانیمنجرشود.پیشترارتشاتیوپیبهنیممیلیونتنساکنانشهرمکلههشدارداده
بود که شهر را «محاصره» خواهند کرد و بعد آن را زیر آتش میگیرند.سخنگوی ارتش گفت که
«بهکسیرحمنخواهیمکرد».دبرتسیونگبرمایکل،رهبرتیگرای،بهخبرگزاریرویترزگفتهاست
که نیروهای او توانستهاند مانع پیشروی نیروهای دولت فدرال شوند.

