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عربستان: مراسم حج امسال نیز 
بدون زائران خارجی 

برگزار می شود

 هشدار سازمان ملل درباره 
احتمال شکنجه زندانیان 
سیاسی در امارات متحده

 عربسـتان سـعودی بـه دلیـل پاندمـی کرونـا مراسـم حـج 
امسـال را نیـز تنهـا بـه زائـران داخلـی اختصـاص داده، آن 
هـم در صورتی کـه بیماری مزمن نداشـته باشـند. حداکثر 
تـا ۶۰هـزار نفر می توانند در مراسـم امسـال شـرکت کنند.

وزارت حج و عمره  ...

 کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد هشـدار داده اند که 
شـرایط حبـس گروهـی از زندانیان سیاسـی در امارات 
متحـده عربـی کـه در سـال ۲۰۱۳ محبـوس شـدند 
معـادل شـکنجه اسـت. مـری اللـور، گزارشـگر ویـژه 

سـازمان ملـل متحـد می گویـد ...

از درگذشـت شـخصیت  یـک سـال  امـروز حـدود   

فرزانـه؛ دانشـمند پرهیـزگار، عـارف وارسـته، موالنـا 

و  افغانسـتان  افتخـار  بدیـل،  بـی  بیـدل شـناس  و 

جهـان اسـام؛ شـاعر و ادیـِب واال مقامـی می گـذرد 

کـه حـدوِد هشـتاد و  ...

به کشور رسید؛  ــین چین  واکس 700 هزار دوز  کمک 

واکسیناسیون  روند 
دوباره شروع شد 

۲

4

4

حیدری وجودی، فراتر از یک شاعر
)به مناسبت نخستین سالروز درگذشت حیدری وجودی( 

 کشف یک شهرک صنعتی 
مربوط بوداییان در ساحه 

مس عینک

هنری

 ضرورت فوری تطبیق 
امنیتی غرب کابل

جمهوریت و آزادی رسانه ها 

 سقوط های معنی دار، دولت 
تکانی به خود بدهد

 دیـروز عصـر بار دیگـر دو انفجار در غـرب کابل صورت 
گرفـت کـه هـدف بـه طـور خـاص مـردم ملکـی و بـی 
دفـاع ایـن منطقه بوده اسـت. این انفجارهـا ظاهرا هیچ 
هـدف نظامـی و خـاص نداشـته اسـت و فقط هـدف از 
آن کشـتن افراد بی گناه و شـهروندان عادی کشـور آن 

هـم بـه دلیـل مذهبی یـا قومی بـوده ...

۳

۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

 

درحالـی  شـان،  تظاهـرات  روز  پنجمیـن  در  بدخشـان  در  معرتضـان   

خواسـتار برکنـاری والـی ایـن والیـت شـدند کـه هیـات تعیـن شـده از 

سـوی ریاسـت جمهـوری، از تکمیـل بررسـی هایـش خـر داده و گفـت 

کـه جزئیـات را بـا ریاسـت جمهـوری رشیـک مـی سـازد.

سـه شـنبه هفتـۀ گذشـته، صدهـا تـن از باشـندگان مرکز بدخشـان، در 

اعـرتاض بـه افزایـش ناامنیهـا، عدم دسرتسـی بـه آب آشـامیدنی صحی 

و عـدم افتتـاح بنـد بـرق شـورابک مظاهـره کردنـد؛ امـا مظاهـرۀ آنـان به 

خشـونت انجامیـد کـه در نتیجه شـلیک نیروهای امنیتی بـاالی مظاهره 

کننـدگان، ۵ تـن از معرتضـان جـان باختنـد و بیـش از ۴۰ تـن دیگـر 

شـدند. زخمی 

بـه دنبـال ایـن رویـداد، معرتضـان، اعرتاضات گسـرتده تـر را راه اندازی 

کردنـد و گفتنـد تـا زمانـی بـه خواسـته هـای شـان رسـیدگی صـورت 

نگیـرد و والـی برحـال ایـن والیـت برکنار نشـود، بـه اعرتاض شـان ادامه 

خواهنـد داد.

همچنـان شـلیک بـاالی معرتضـان، انتقـادات شـدید برخـی منایندگان 

مـردم در شـورای ملی و کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش را نیـز به دنبال 

داشـت کـه در نتیجـه ریاسـت جمهـوری، هیاتـی را جهـت بررسـی ایـن 

معضلـه، توظیـف منود.

و  جمهـوری  ریاسـت  از  یکـی  جداگانـه  هیـات  دو  جـوزا،   ۲۱ دیـروز 

دیگـری، از آدرس شـورای ملـی بـرای بررسـی چگونگـی ایـن موضوع به 

رسـیدند. بدخشـان 

عبدالـودود ثابـت مناینـده هیـات ریاسـت جمهـوری، دیروز ۲۲ جـوزا به 

آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه هیـات توظیـف شـده، در ایـن دو روز با 

مقـام هـای حکومتـی و اعـرتاض کننـدگان، بـرای روشـن شـدن قضیـۀ 

شـلیک بـاالی معرتضـان گفتگو کـرده و نتیجۀ ایـن گفتگو را به ریاسـت 

جمهـوری گـزارش مـی دهنـد. امـا موصـوف، در مـورد از ارایـه جزییـات 

بیشـرت خـود داری کرد.

در همیـن حـال بشـیر صمیم رئیس شـورای والیتی بدخشـان، به پژواک 

گفـت کـه ایـن هیـات، روز گذشـته و صبـح دیـروز، دیـدگاه دو سـوی 

قضیـه را بررسـی و جمـع آوری کرده اسـت و رسانجام، نتیجه بررسـیهای 

خـود را بـه کابـل انتقـال داده و بـا ریاسـت جمهـوری رشیـک میسـازند. 

موصـوف گفـت کـه نتیجـه بررسـی هـای ایـن هیـات، از سـوی ریاسـت 

جمهـوری اعـام خواهـد شـد. امـا دیـروز، شـاری از باشـندگان والیـت 

بدخشـان، در پنجمیـن روز اعرتاضـات شـان در نزدیکـی درب مقـام این 

والیـت در شـهر فیـض آبـاد جمـع شـده، خواهـان تامین عدالت شـدند. 

معرتضـان، خواهـان برکنـاری و بـه محکمه کشـیدن والی والیـت و چند 

افـر پولیـس کـه بـه گفتۀ آنـان باالی اعـرتاض کننـدگان شـلیک کرده 

انـد هسـتند. روح االمیـن یکـی از ورثـه شـهدا، در مـورد تظاهـرات هفتۀ 

گذشـته، بـه پـژواک گفت تـا هنگامـی که والـی بدخشـان از وظیفه اش 

برکنـار نشـود، آنـان به اعـرتاض شـان ادامـه میدهند.

همچنـان عبدالعلیـم فـرزام یکـی دیگـر از اعـرتاض کننـدگان گفـت که 

والـی ایـن والیـت، اعرتاض مسـاملت آمیز آنان را به خشـونت کشـانده و 

شـار زیـادی از جوانـان عدالتخـواه این والیـت را به کام مرگ فرسـتاده 

است. 

 دو موتـر مسـافربری در غـرب کابـل هـدف حملـه بـا 

مایـن قـرار گرفتنـد که بـر اسـاس آمارهای اولیـه، 8 تن 

کشـته و 6 تـن دیگـر زخمـی شـدند. متامـی ایـن افراد 

غیرنظامـی بودنـد.

وزارت داخلـه تاییـد کـرده اسـت کـه دو عـراده موتر نوع 

تونس در منطقه دشـت برچی هدف دو حمله انفجاری 

قـرار گرفـت و در ایـن حمله هـا هفـت غیرنظامی کشـته 

شـدند. شـاهدان رویـداد گفتـه انـد کـه انفجارهـا قـوی 

بودنـد و احتـال دارد، رقـم تلفات بـاال برود.

وزارت داخلـه نیـز احتـال بـاال رفـن شـار قربانیـان 

در  کـه  اسـت  گفتـه  وزارت  ایـن  اسـت.  کـرده  تاییـد 

در  قلعـه  مهتـاب  سـاحه  در  نخسـت  انفجـاری  حملـه 

ناحیـه ششـم هفـت غیرنظامـی کشـته شـدند کـه یـک 

زن شـامل کشـته شـدگان اسـت. در ایـن حملـه دو تن 

دیکـر زخمـی شـده انـد. وضعیـت زخمیان هنـوز معلوم 

نیسـت.

ایـن وزارت تاییـد کـرده اسـت کـه  در حملـه انفجـاری 

دوم در منطقـه رسپـل در ناحیـه سـیزدهم کابـل، نیـز 

از  دیگـر،  غیرنظامـی  چهـار  و  کشـته  غیرنظامـی  یـک 

برداشـته اند. یـک زن، زخـم  جملـه 

ویدیویـی کـه از ایـن حادثه ها در فضای مجازی منشـرت 

شـده اسـت، نشـان می دهد که یـک عراده موتـر تونس 

بـه طـور کامل آتش گرفته اسـت.

ایـن حمله هـا را تاکنـون گروهـی یـا فـردی بـه عهـده 

نگرفتـه اسـت. وزارت داخلـه گفتـه اسـت کـه تحقیقات 

در ایـن مـورد آغـاز شـده اسـت.  این درحالیسـت که دو 

هفتـه پیـش نیـز چهار بس شـهری در غـرب کابل در دو 

روز متوالـی هـدف حمله هـای انفجـاری قـرار گرفت که 

در آن بیـش از 40 غیـر نظامـی از قـوم هـزاره کشـته و 

زخمـی شـدند. در رویـداد دیگـری، کمـپ مایـن پاکـی 

بغـان  والیـت  در  ترسـت  هلـو  املللـی  بیـن  موسسـه 

هـدف تهاجـم مـردان مسـلح ناشـناس قـرار گرفـت کـه 

قـوم  بـه  متعلـق  ماین پـاکان  از  تـن  آن حادثـه 26  در 

هـزاره از جمـع دیگـران جـدا سـاخته شـدند و بـه رگبار 

بسـته شـدند. در آن حادثه 10 ماین روب کشـته شدند 

آن  مسـئولیت  شـدند.  زخمـی  شـان  دیگـر  تـن   16 و 

حملـه را گـروه وابسـته بـه داعـش بـه عهـده گرفـت. اما 

حکومـت افغانسـتان حمـات هدفمنـد بـر غیرنظامیان 

بـه خصـوص قـوم هـزاره در افغانسـتان را کاری گـروه 

طالبـان توصیـف می کنـد.

معترضان در بدخشان؛
دو موتر مسافربری در غرب کابل مورد حمله قرار گرفت  در پنجمین روز تظاهرات شان، خواهان برکناری والی این والیت شدند 
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 افغانستان در آخرین دیدارش 
در مسابقات فوتبال آسیا در برابر 

هند می رود

 تیم فوتبال افغانستان 
مغلوب عمان شد

ورزشی



 

کمک 700 هزار دوز واکسین چین به کشور رسید؛ 
روند واکسیناسیون دوباره شروع شد 

 ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده اسـت کـه 

کـه  کویـد19  واکسـین  دوز  هـزار   700

کشـور چیـن کمـک کرده اسـت، به کشـور رسـیده اسـت. 

ارزش ایـن محمولـه 5 میلیـون دالـر گفتـه شـده اسـت. 

ایـن محمولـه عـاوه بر واکسـین کرونا، شـامل وینتیاتور، 

بیـاران  بـرای درمـان  مانیتـور و ماشـین های دیگـر کـه 

هوایـی  رشکـت  توسـط  محمولـه  ایـن  می شـود.  عاجـل 

آریانـا بـه کابـل منتقـل شـده اسـت. 

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور روز شـنبه 22 
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 د پکتيـا د زرمـت قومـي مـران او ځوانان په دغې ولسـوالۍ 

کـې د روان سـخت حالـت په اړه اندېښـنه ښـيي او وايي چې 

لـه تېـرو دوه اوونيو راهيسـې شـاوخوا دوه زره کورنۍ بې ځايه 

شـوې دي. دوى دغـه څرګندونـې د غربګـويل پـه 22مـه پـه 

مرکـز ګردېـز کې خـربي غونډې تـه وکړې.

د دوی لـه ډلـې قومـي مخـور صابـري سـليانخېل د زرمـت 

حالـت اضطـراري وبالـه او ويـې ويـل چـې د دغـې ولسـوالۍ 

خلـک پـه خـورا سـخت حالـت کـې وخـت تېـروي.

د ده پـه وينـا، ډېـر خلـک پـه کورونو کـې بنـد دي او ګڼو نورو 

لـه مجبـورۍ خپـل ډک کورونـه پرېيښـي او د رس خونـدي 

کولـو لپـاره نـورو ځايونـو تـه کوچېـديل دي.

نومـوړي زياته کړه: ))ولسـوايل کابنـده ده، الرې بندې دي، 

خلـک د زرمـت ځينـو نـورو ځايونو، ګردېـز، کابل، خوسـت او 

پکتيـکا تـه مهاجـر شـوي دي.(( دغـه راز قومي مـر حاجي 

ګلـزاده د زرمـت د حالـت پـه خرابېـدو کـې خپلـه د دغـې 

ولسـوالۍ خلـک پـړه بـويل او وايـي چـې د دغـې ولسـوالۍ 

ډېـرو اوسـېدونکو د وسـله والو طالبانو ماتـړ کاوه او همکاري 

يـې ور رسه کولـه.

ده وويـل چـې وسـله وال طالبـان د يـوه پاکسـتاين پوځـي 

پـه مـرۍ جګـړه کـوي او پـه خـربه يـې پـه وسـله والـو کـې 

بهـرين وسـله وال  نـور  پاکسـتانيانو رسبېـره ځينـې  پـر  یـې 

هـم شـته دي. همدارنګـه مـدين فعـال او د زرمـت د ځوانانـو 

ټولنـې غـړی سـيف اللـه غمجـن وايـي،  کـه دولـت د وسـله 

والـو طالبانـو د ځپلـو لپـاره جـدي ګامونـه واخـي، نـو يـاده 

ولسـوالۍ بـه ډېـر ژر امـن يش.

هغـه زياتـه کـړه: ))طالبـان خلک ځـوروي، عامه شـتمنۍ يې 

خرابـې کـړې. طالبانـو د خلکو کورونه سـنګر کـړي دي. بازار 

تـړل شـوی، خلک فرار شـوي.((

د پکتيـا د کډوالـو او بـې ځايـه شـويو چـارو رياسـت هـم مني 

چـې لـه زرمـت  ولسـوالۍ څخـه تـر اوسـه شـاوخوا دوه زره 

کورنـۍ بـې ځايـه شـوې دي.

د دغـه رياسـت رییـس عبیداللـه مرهـوين د روان وضعيـت په 

اړه اندېښـنه څرګنـدوي او وايـي چـې لـه يادو بې ځايه شـويو 

کورنيـو رسه د مرسـتو لپـاره يـې هلـې ځلې پيل کـړې دي.

پـه ورتـه وخـت کـې د پکتيـا وايل محمدحليـم فدايـي هـم 

د وسـله والـو طالبانـو لـه خـوا د جګـړې او امنيتـي سـتونزو 

زياتېـدل منـي، خـو وايـي چـې د وضعيـت د کنټـرول لپـاره 

روانـې دي. جـدي هڅـې 

فدايـي پـژواک تـه وويـل چـې وسـله والـو طالبانو عامـه الرې 

کېندلـې او ماينونـه یـې پـه کـې ځـای پرځـای کـړي او دوی 

هڅـه کـوي چـې پـه متقابـل عمـل کې ملکـي خلـک زيامنن 

نـه يش. بـل لـور تـه وسـله والـو طالبانـو د يـادو څرګندونو په 

اړه تـر اوسـه د پـژواک اړيکـه نـه ده ځـواب کـړې.

د يادونـې ده چـې لـه تېـرو څو اوونيو راهيسـې په ټـول هېواد 

کـې سـختې جګـړې روانـې دي چـې لـه املـه يـې هـره ورځ 

ولسـوالۍ سـقوط کـوي او خلـک يې سـخت اندېښـمن کړي 

دي.

خلک: له زرمت ولسوالۍ څخه زرګونه کورنۍ بې ځايه شوې دي کارتون

 

 دیـروز عـر بـار دیگـر دو انفجـار در غـرب کابـل صـورت 

گرفـت کـه هـدف بـه طـور خـاص مـردم ملکـی و بـی دفاع 

ایـن منطقـه بوده اسـت. ایـن انفجارهـا ظاهـرا هیچ هدف 

نظامـی و خـاص نداشـته اسـت و فقط هدف از آن کشـن 

افـراد بـی گنـاه و شـهروندان عادی کشـور آن هـم به دلیل 

در  هـم  پـی  انفجـار  دو  اسـت.  بـوده  قومـی  یـا  مذهبـی 

فاصلـه نزدیـک از همدیگـر در قلـب برچـی و در نزدیکـی 

شـفاخانه محمـد علـی جنـاح رخ داده اسـت کـه هدف هر 

دو موترهـای مسـافربری بوده اسـت. تا کنـون تعداد هفت 

تـن از هموطنـان بـی گناه مـا در این دو انفجـار جان های 

خویـش را از دسـت داده انـد و دسـتکم پنـج تـن دیگر نیز 

زخمـی شـده انـد. پـس از وقـوع ایـن دو انفجـار بـار دیگـر 

طـرح امنیتـی غـرب کابـل بـر رس زبـان هـا افتاده و رسـانه 

هـا مرتـب رساغ آن را مـی گیرنـد. اکنـون بـه نظر می رسـد 

کـه اجرایـی شـدن ایـن طـرح و اتخـاذ تدابیـر ویـژه بـرای 

غـرب کابـل بیـش از هـر زمـان دیگـر رضوری و حتمـی بـه 

نظـر مـی رسـد. امـری کـه متاسـفانه تـا کنـون نهادهـای 

امنیتـی بـا غفلـت از کنـار آن گذشـته انـد. 

پـس از حملـه خـون بار و بـی پیشـینه بر شـاگردان مکتب 

دانـش  از  صدتـن  از  بیـش  شـدن  شـهید  و  سیدالشـهدا 

آمـوزان دخـر در ایـن مکتـب رییـس جمهور ضمـن اعان 

یـک روز عـزای عمومـی بدیـن مناسـبت هدایـت داد کـه 

طرحـی توسـط معـاون دوم رییـس جمهـور جهـت تامیـن 

امنیـت غـرب کابـل ارایـه گـردد. ایـن طـرح پس از مشـوره 

بـا مـردم و نهادهـای مردمـی و افـراد بـا تجربـه نظامـی و 

امنیتـی و پـس از رسوی تخنیکـی غـرب کابـل و تحلیـل 

وضعیـت ایـن منطقـه بسـیار زود آمـاده گردید و به ریاسـت 

جمهـوری سـپرده شـد. امـا از آن زمـان تـا کنـون کـه بیش 

از دو  هفتـه مـی گـذرد متاسـفانه از رسنوشـت طرح خربی 

نیسـت. ظاهـرا یـک جلسـه تحـت ریاسـت رییـس جمهـور 

انکشـافی  هـای  بخـش  بیشـر  آن  در  کـه  گردیـد  برگـزار 

طـرح مـورد توجـه قـرار گرفـت و بنـا شـده بـود کـه یـک 

جلسـه خـاص بـا حضـور رهـربی نهادهـای امنیتـی برگزار 

گـردد. امـا هنـوز خـربی از جلسـه و یـا تصویـب طـرح در 

دسـت نیسـت چـه رسـد کـه تطبیـق بایـد گـردد. 

حملـه  چندیـن  سیدالشـهدا  مکتـب  بـر  حملـه  از  پـس 

تروریسـتی تنهـا بر اهـداف غیر نظامی و بـر مردمان ملکی 

در غـرب کابـل صـورت گرفتـه اسـت کـه تـا کنـون تعـداد 

زیـادی از شـهروندان بـی گنـاه بـه شـهادت رسـیده انـد. 

متاسـفانه از آن پـس دشـمن به طور خـاص اماکن عمومی 

و مزدحـم را کـه در آن هـا مردمـان ملکی و بـی گناه تجمع 

دارنـد هـدف قـرار مـی دهد. در ایـن مدت بیشـر حمات 

بـر موترهـای مسـافربری عمومـی صـورت گرفته اسـت. هر 

بـار دو انفجـار پـی هـم بـر دو نقطـه مزدحـم صـورت گرفته 

اسـت. متـام افـرادی کـه در ا ین مدت به شـهادت رسـیده 

انـد و یـا زخمی شـده اند مردمـان بی نهایـت فقیر و غریب 

کار غـرب کابـل بـوده اند. 

حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا و هـدف قـرار دادن دانـش 

بـر موترهـای  از آن چندیـن حملـه  آمـوزان دخـر و پـس 

کـه  اسـت  آن  دهنـده  نشـان  شـهری  مسـافران  حامـل 

دشـمن ایـن بـار کتله خاصـی از مـردم کابل را هـدف قرار 

مـی دهـد و قـر خاصـی از جامعـه در معـرض تهدیـد و 

کشـتار  از  وجـه  ایـن  متاسـفانه  امـا  دارد.  قـرار  نابـودی 

در روزهـای اخیـر بـه طـور معنـاداری هـم از سـوی افـراد 

حکومتـی و هـم از سـوی برخـی از کتلـه هـای اجتاعـی 

دیگـر نادیـده گرفتـه شـده و یا ناچیز شـمرده شـده اسـت. 

آن چـه در روزهـای اخیـر تحت عنوان کمپین نسـل کشـی 

هـزاره هـا و توفـان توییـری بـه راه افتاده بـود اکنون بیش 

از هـر زمـان دیگـر صـادق بـه نظر می رسـد و بایـد روی آن 

بـه طـور جـدی توجـه صـورت گیـرد. 

رصف نظـر از آن کـه محتـوای طـرح امنیتـی غـرب کابـل 

چـه بـود اکنـون پس از گذشـت بیـش از یک مـاه از حادثه 

کـه  دیگـر  و چندیـن حادثـه مشـابه  مکتـب سیدالشـهدا 

همگـی علیـه مردم بـی گناه و ملکـی صورت گرفته اسـت، 

ایـن طرح متاسـفانه هـم چنان از سـوی نهادهـای امنیتی 

نادیـده  و  مانـدن  مسـکوت  ایـن  اسـت.  مانـده  مسـکوت 

گرفـن و ناچیـز شـمردن خـون مـردم غـرب کابل از سـوی 

نهادهـای امنیتـی هـان عاملـی اسـت کـه شـکاف میـان 

ملـت و حکومـت را عمـق بیشـر بخشـیده اسـت. اکنـون 

نیازمنـد  و  دیگـر زخمـی  زمـان  از هـر  بیـش  کابـل  غـرب 

توجـه جـدی رهربی حکومت و مسـوالن نهادهـای امنیتی 

مـردم  روزه  قربانـی شـدن هـر  برابـر  اسـت. ماشـات در 

بیـش از جایـز نیسـت و بـه هـر دلیلـی باشـد مـردم آن را 

تعمـد و بـی ارزش شـمردن خـون خویـش از سـوی رهربی 

حکومـت مـی پندارنـد. 

امنیتـی  نهادهـای  مسـوالن  متاسـفانه  همـه جلسـات  در 

از تدابیـر خـاص و اقدامـات عملـی در غـرب کابـل سـخن 

مـی گوینـد امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در عمـل چنـدان 

روز  هـر  مـا  رو  همیـن  از  اسـت.  نگرفتـه  صـورت  کاری 

شـاهد انفجارهـای وحشـتناک علیـه مـردم بـی دفـاع ایـن 

منطقـه از سـوی دشـمنان تروریسـت هسـتیم. امیدواریـم 

کـه رییـس جمهـور و معاونیـن رییـس جمهـور ایـن بـار بـه 

صـورت خـاص و ویـژه بـرای تامیـن امنیـت ایـن منطقـه و 

حفاظـت از مردمـان سـاکن در آن فکر جـدی بکنند. زمان 

بـرای تطبیـق طـرح امنیتـی غـرب کابل فرارسـیده اسـت و 

هیـچ بهانـه ای پذیرفتـه نیسـت. 

 

 

 

ویـژه  بـه  مختلـف  عرصه هـای  در  چیـن  و  افغانسـتان 

کـه  افـزود  ترانزیتـی،  و  تجارتـی  اقتصـادی،  مناسـبات 

وضعیـت سـکتور صحی کشـور نسـبت به دو موج گذشـتۀ 

بـاالی  مـردم  اعتـاد  اسـت.  بهـر شـده  ویـروس کرونـا، 

سـکتور  و  شـده  بیشـر  کشـور  صحـی  نظـام  و  داکـران 

صحـت حایـت کامـل ریاسـت جمهـوری را با خـود دارد.

آقـای غنـی در اخیر سـخنانش گفـت که مردم افغانسـتان 

ظرفیـت و توامننـدی خـود را در سـه مـوج ویـروس کرونـا 

نشـان دادنـد و بـه والـی کابـل هدایـت داد کـه سـکتور 

 وزارت امـور خارجـه  کشـور از تعهـد پارملان اروپا مبنـی بر حایت از 

روند صلح، اسـتقرار صلح پایدار در کشـور و بازسـازی پسـا جنگ در 

افغانستان اسـتقبال می کند.

ایـن وزارت روز شـنبه 22جـوزا بـا نر خربنامه ای تریح کرده اسـت 

کـه دولـت افغانسـتان، بـر دریافـت راه حـل سیاسـی و تعهـد بـه آغاز 

مذاکـرات معنـادار صلـح بـه رهـربی و مالکیـت افغانـان کـه منجر به  

تامیـن صلـح و ثبـات پایدار در کشـور شـود، تاکیـد کرد. 

اروپـا  پارملـان  قطعنامـه ،  ایـن  در  کـه  می کنـد  عـاوه  خربنامـه 

نگرانـی اش را مبنـی بـر افزایـش خشـونت ها از سـوی طالبـان ابـراز 

کـرده و خواهـان توقـف فـوری حمـات طالبـان بـاالی غیرنظامیان و 

قـوای مسـلح کشـور شـده اسـت.

در خربنامـه گفتـه شـده کـه دولت افغانسـتان معتقد به حـل و فصل 

مسـاملت آمیز اختافـات بـوده و گروه طالبان را بـه رعایت ارزش های 

اسـامی و قوانیـن بردوسـتانه ی بین املللـی، توصیه  می کند.

خربنامـه می افزایـد کـه در ایـن قطعنامـه، روی حفـظ دسـتاوردهای 

عضـو   دو  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  داخلـه  وزارت 

برجسـته گـروه طالبـان در والیـت بغان بازداشـت 

و  نام نهـاد  ولسـوال  معـاون  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن  شـدند. 

قومنـدان نظامـی نام نهـاد گـروه طالبـان بـرای ولسـوالی فرنـگ 

والیـت بغـان با 10 عضـو دیگر گروه طالبان بازداشـت شـده اند.

ایـن وزارت شـنبه 22 جـوزا بـا انتشـار اعامیـه ای تریـح کـرده 

یـک  نتیجـه   در  روزگذشـته،  ملـی،  پولیـس  نیروهـای  کـه  اسـت 

عملیـات مشـرک امنیتـی، قـاری نجیـب معـاون ولسـوال نام نهاد 

و قـاری میـرزا قومانـدان نظامـی تروریسـتان گـروه طالبـان بـرای 

ولسـوالی فرنـگ والیـت بغـان را همـراه بـا شـش تروریسـت دیگر 

ایـن گـروه بازداشـت کرده انـد.

در خربنامـه عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات دو تروریسـت 

دیگـر گـروه طالبـان کشـته شـدند و دو تـن دیگـر شـان زخمـی 

نیـز  آنـان  مهـات  و  سـاح  مقـداری  عملیـات  ایـن  در  شـدند. 

افتـاد. امنیتـی  نیروهـای  به دسـت 

ایـن وزارت در خربنامـۀ دیگـری می افزایـد کـه چهـار تـن در پیوند 

به همـکاری بـا گـروه  تروریسـتی طالبـان در لوگـر بازداشـت شـده 

در  ویزه هـا   رونـد صـدور  کـه  میگویـد  کابـل  در  امریـکا   سـفارت 

افغانسـتان را به دلیل شـیوع موج سـوم ویروس کرونا رس از تاریخ 

۱۳ جـون بـه حالـت تعلیـق در آورده اسـت.

سـفارت امریکا روز گذشـته در یک اعامیه گفته که با درخواسـت 

خدمـات  و  اداری  اصاحـات  کمیسـیون   

امتحـان  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملکـی 

روان  سـال  در  بـل  اسـت،  نشـده  حـذف  کمپیوتـری 

خورشـیدی در 9 والیـت کشـور 9 مرکـز جدیـد امتحـان 

می شـود. ایجـاد  کمپیوتـری 

اعامیـه ای  انتشـار  بـا  جـوزا   22 شـنبه  روز  اداره  ایـن 

گفتـه اسـت کـه کمیسـیون مسـتقل اصاحـات اداری و 

خدمـات ملکـی در سـال روان، بـه منظـور تامیـن هرچـه 

مرکـز   9 اسـتخدامی،  پروسـه های  در  شـفافیت  بهـر 

جدیـد امتحانـات کامپیوتـری را در 9 والیـت کشـور ایجاد 

. می کنـد

حـارض،  حـال  در  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  اعامیـه  در 

مرکـز   ۱۲ و  کابـل  در  کامپیوتـری  امتحـان  مرکـز  دو  از 

امتحـان کامپیوتـری دیگـر در ۱۲ والیـت، برای اسـتخدام 

بدیـن  می شـود.  اسـتفاده  ملکـی  خدمـات  بسـت های 

بـه ۲۱ مرکـز  ایـن مراکـز  تعـداد  پایـان سـال  تـا  ترتیـب 

می رسـد. در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه کمیسـیون 

در  دولتـی  ادارات  و  وزارت هـا  نظریـات  دریافـت  از  بعـد 

و چهـارم خدمـات  بسـت های سـوم  اسـتخدام  خصـوص 

ملکـی، طرزالعمـل تعیینـات بسـت های سـوم و چهـارم را 

بـا ایـزاد ضمیمـۀ شـاره )۳( بـه تاریخ ۷ ثور سـال ۱۴۰۰ 

تعدیـل کـرد. ایـن تعدیـل طرزالعمـل بـه هیـچ عنـوان بـه 

نیسـت. الکرونیکـی  امتحـان  معنـای حـذف 

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه اسـتخدام بسـت های 

امنیـت  تأمیـن  ادامـه  دربـارۀ  گزارش هـا  به دنبـال   

میدان هوایـی کابـل از سـوی ترکیـه، پـس از بیرون شـدن 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، دبیـر کُل ناتـو نیز، ینس 

میدان هوایـی  کـه  ناتـو می گویـد  دبیـرکل  اسـتولتنربگ، 

کابـل و زیرسـاخت های حیاتی دیگر در افغانسـتان، برای 

جامعـۀ جهانـی مهـم اسـتند.

نشسـت  یـک  در  جمعه شـب  کـه  اسـتولتنربگ  ینـس 

خـربی در بروکسـل سـخن مـی زد، تأکیـد کـرد کـه ایـن 

زیـر سـاخت ها، بـه حضـور دیپلوماتیـک متامـی کشـورها 

در افغانسـتان و نیـز بـرای انتقـال کمک هـای توسـعه یی 

دارنـد. اهمیـت 

دربـارۀ  ناتـو  اعضـای  بـا  »مـا  افـزود:  بـاره  ایـن  در  او 

هوایـی  میـدان  ماننـد  مهـم  زیرسـاخت های  نگه داشـن 

کابـل کار می کنیـم. ناتـو از ایـن کار حایـت خواهـد کرد 

و اکنـون ایـن را بررسـی می کنیم که ناتـو چگونه می تواند 

بخشـی از ایـن تاش ها باشـد. در موضـوع عملیاتی بودن 

میدان هوایـی کابـل، ترکیـه یـک متحـد کلیدی ما اسـت. 

بـاره  ایـن  در  ترکیـه،  به شـمول  مـا  گونه گـون  متحـدان 

ادامـه  چگونـه می تواننـد  دقیقـاً  کـه  گفت وگـو می کننـد 

فعالیـت میـدان هوایـی را بربنیـاد معیارهـای بین املللـی 

تضمیـن کننـد.«

بحـث احتـال حضـور بخشـی از نیروهـای خارجـی، پس 

از کامل شـدن رونـد خـروج ایـن نیروهـا از افغانسـتان در 

و مقام هـای  بـوده  بدین سـو داغ  روزهـا  از  مـاه سـپتمرب، 

گفته هایـی  بـاره  ایـن  در  هرچنـدی  نیـز  امریکایـی 

معـاون  مولـری،  رونالـد  میـان،  ایـن  از  داشـته اند. 

در  سـاختارها  حفـظ  کـه  می گویـد  امریـکا  دفـاع  وزیـر 

در  امریـکا  نیروهـای  از  اطمینان یابـی  بـرای  افغانسـتان 

ایـن کشـور بسـیار مهم اسـت: »مـا اکنون در روند بررسـی 

جـوزا در ایـن مراسـم کـه در ارگ برگـزار شـده بـود، گفت 

بـه  چیـن  کشـور  از  و  اسـت  حیـات  هدیـه  واکسـین  کـه 

می کنیـم. امتنـان  ابـراز  کمک هایـش  خاطـر 

واکسـین  مقـدار  ایـن  بـا  زمـان  عامـه هـم  وزارت صحـت 

کمـک شـده؛ نـام 16 شـفاخانه دولتی در کابـل را منتر 

را  خودشـان  تـا  اسـت  خواسـته  شـهروندان  از  و  کـرده 

کننـد. واکسـین 

در  کـه  نوشـته  خربنامـه ای  نـر  بـا  جمهـوری  ریاسـت 

ایـن مراسـم رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه گسـرش روابـط 

بیشـر  کرونـا  ویـروس  بـا  مبـارزه  امـر  در   را  خصوصـی 

دخیـل سـازد.

در ایـن مراسـم وانـگ یـو سـفیر چیـن در افغانسـتان در 

صحبـت هـای خویـش، از کمـک هـای بیشـر کشـورش 

بـه افغانسـتان در زمینـۀ مبارزه بـا ویروس کرونـا اطمینان 

آرزومنـدی  ابـراز  پروسـۀ صلـح،  از  و ضمـن حایـت  داد 

کـرد کـه افغانسـتان بـه صلـح و ثبـات دایمی دسـت یابد.

گفتـه  گذشـته  هفتـه  عامـه  صحـت  وزارت  مقام هـای 

بودنـد کـه بـه دلیـل اینکـه واکسـینی در اختیـار نـدارد، 

رونـد واکسیناسـیون کرونـا در کشـور متوقف شـده اسـت. 

ایـن وزارت گفتـه بـود کـه کـه مکاتیـب رسـمی از آدرس 

وزارت خارجـه جهـت خریـداری واکسـین بـه رشکت هـای 

کـه  گفتـه  رشکـت  دو  و  شـده  فرسـتاده  آن  تولیدکننـده 

بفروشـند. واکسـین  افغانسـتان  بـه  حارضنـد 

وزارت صحـت عامـه گفتـه بـود کـه حـدود 700 هـزار تـن 

در رسارس کشـور واکسـین کویـد19 را دریافـت کرده انـد.

وزارت صحـت عامـه بیش از ۵۰۰هزار دوز واکسـین کرونا 

از هنـد دریافـت کـرده بـود کـه روند تزریـق این واکسـین 

پنجـم حوت سـال گذشـته در ارگ ریاسـت جمهوری آغاز 

. شد

واکسـین در جهـان  نهـاد هاهنـگ کننـده  یـا  کواکـس 

نیـز ۴۶۸ هـزار دوز واکسـن بـه وزارت صحـت کمک کرده 

بود.

نهـاد  کـه  بـود  گفتـه  صحـت  وزارت  ایـن  از  پیـش 

سـازمان  نظـر  زیـر  واکسـین  تهیـه  هاهنگ کننـده 

بهداشـت جهانـی قـرار اسـت ۱۶ میلیـون دوز واکسـین 

کرونـا بـرای ایـن کشـور تهیـه  کنـد، امـا متباقـی واکسـن 

اهدایـی ایـن سـازمان تاکنـون در اختیـار افغانسـتان قرار 

اسـت. نگرفتـه 

ایـن درحالی سـت کـه در هفته هـای اخیـر مـوارد مثبـت 

ویـروس کرونـا به گونه ی چشـمگیر در این کشـور افزایش 

اسـت. یافته 

تنهـا در شـبانه روز گذشـته 67 بیـار مبتـا بـه کرونـا در 

کشـور جـان باختـه  و همچنیـن در ایـن مـدت از میـان 3 

هـزار و 442 مـورد مشـکوک، 937 مـورد مثبـت ابتـا بـه 

کرونـا شناسـایی شـده اسـت.

دو دهـه ی پسـین افغانسـتان، بـه  ویـژه حقوق زنـان و دخـران تاکید 

صـورت گرفته اسـت. 

در خربنامـه آمـده اسـت کـه دولـت افغانسـتان همـواره بـر حفـظ و 

تقویـت دسـتاوردهای افغانـان طی دو دهه ی پسـین، بـه  ویژه حقوق 

بـر، حقـوق زنـان، دخـران و اطفـال و همچنـان آزادی بیـان  تاکید 

کرده و از نقش فعال زنان در آینده سیاسـی کشـور حایت می کند.

خربنامـه افـزوده کـه در ایـن قطعنامـه، بـر تدویـن و ارایه اسـراتیژی 

تـداوم همکاری هـای اروپا با افغانسـتان، از طرف شـورای اروپا، دفر 

سیاسـت خارجـی و امـور امنیتـی اروپـا و همچنـان کمیسـیون اروپا، 

تاکید شـده اسـت.

تـداوم  از   افغانسـتان  دولـت  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  در خربنامـه 

همکاری هـا و حایـت اروپـا بـا افغانسـتان پـس از خـروج نیروهـای 

حایـت قاطـع از کشـور قدردانـی کـرده و بـر تقویـت و گسـرش هر 

چـه بیشـر روابـط بـا جهـان در چارچـوب فصـل جدیـد همکاری هـا 

می کنـد. تاکیـد 

اند.

ایـن وزارت عـاوه می کنـد کـه نیروهـای قطعـات خـاص پولیـس، 

روزگذشـته، در نتیجـه  یـک عملیـات سـازمان یافتـه، چهـار تـن را 

ولسـوالی  از  طالبـان  تروریسـتی  گـروه   بـا  به همـکاری  پیونـد  در 

محمدآغـۀ والیـت لوگـر بازداشـت کردنـد.

گـروه  جنگجویـان  درگیـری  دو  در  کـه  می افزایـد  داخلـه  وزارت 

طالبـان بـا نیروهـای گزمـه پولیـس در والیت هـای قندهـار و زابل 

نیـز چهـار جنگجـوی گـروه طالبـان بـه هاکـت رسـیدند.

ایـن درحالیسـت کـه دامنـۀ جنـگ از مدتـی بـه ایـن سـو میـان 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و جنگجویـان گـروه طالبـان 

گسـرش یافتـه و شـدت گرفتـه اسـت.

در تـازه تریـن مورد جنگ شـدید در ولسـوالی پاتـوی الیت دایکند 

میـان جنگجویـان مرتبـط با گـروه طالبان و خیزش هـای مردمی و 

نیروهـای دفاعی به شـدت جریان دارد.

گذشـته  شـب  درگیرهـای  در  کـه  می گوینـد  محـل  اهالـی 

جنگجویـان گـروه طالبـان متحمـل تلفـات سـنگین شـده و بیـش 

از 40 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان کشـته و زخمی شـده اند.

کننـدگان متـاس مسـتقیم برقـرار خواهند شـد و در این بـاره آگاه 

خواهند شـد.

در اعامیـه سـفارت امریـکا آمـده اسـت کـه ” مـا اعـراف میکنیـم 

امـا  اسـتیم،  ناراحـت  کننـدگان  درخواسـت  ناراحتـی  از  کـه 

خواسـت  در  و  کارمنـدان  صحـت  از  میخواهیـم 

کننـدگان مطمییـن شـویم، تـا اطمینـان حاصـل 

کنیـم کـه  کـه خدمـات کنسـولی بـه خوبـی بـه 

میـرود.” پیـش 

امریـکا گفتـه کـه در امـر مبـارزه بـا ویـروس کرونا 

در کنـار حکومـت و مـردم افغانسـتان قـرار دارد.

مـرگ  از  مـا  کـه”  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

افغان هـای محـرم و بـا ارزش کـه از اثـر ویـروس 

کرونا درگذشـته اند غمگین شـدیم. مـا همچنان 

از درگذشـت یـک کارمنـد مـا غمگیـن اسـتیم.”

ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن اواخـر انتونـی 

بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه امریـکا، کمک ۲۶۶ 

بـه  کرونـا  ویـروس  مهـار  بـرای  دالـری  میلیـون 

افغانسـتان را اعـام کـرده اسـت. 

۳ و ۴ مسـلکی شـامل داکـران، متخصصـان تکنالـوژی 

معلوماتـی، انجنیـران سـاختانی و غیـره، در والیت هـای 

می باشـد،  الکرونیکـی«  امتحـان  مراکـز  »دارای  کـه 

بـدون اسـتفاده از مراکـز امتحانـات الکرونیکـی صـورت 

حضـور  طریـق  از  پروسـه ها  ایـن  شـفافیت  می گیـرد. 

می شـود.  تأمیـن  رسـانه ها  و  مدنـی  جامعـه  مناینـدگان 

فهرسـت  نـر  متقاضیـان،  فهرسـت  نـر  هم چنـان، 

واجدیـن رشایـط )فهرسـت کوتـاه( و اعان نتایـج امتحان 

می گیـرد. صـورت  ممکـن،  وسـایل  طریـق  از 

اسـتخدامی  امتحـان  کـه  می کنـد  تاکیـد  کمیسـیون 

بسـت های ۳ و ۴ والیت هـای کـه »فاقـد مراکـز امتحـان 

الکرونیکـی« اسـت و کاندیـدان آن بـه دلیـل مشـکات 

هـای  والیـت  بـه  روبـرو  مشـکل  بـا  راه  دوری  و  امنیتـی 

همجـوار سـفر کـرده منی تواننـد، امتحان  بدون اسـتفاده 

رشایـط  رعایـت  بـا  الکرونیکـی،  امتحانـات  مراکـز  از 

می شـود. برگـزار  شـفافیت  تأمین کننـدۀ 

بـه اسـاس  آنجائیکـه  از  در خربنامـه اضافـه شـده اسـت 

ملکـی،  خدمـات  کارکنـان  قانـون   )۳( فقـره  نهـم  مـاده 

مسـتقیم  از صاحیت هـای   ۴ و   ۳ بسـت های  اسـتخدام 

مسـؤلیت  کمیسـیون  اسـت،  ادارات  و  وزارت خانه هـا 

کیفیـت  و  بـه شـفافیت  کـه  تسـهیات  تأمیـن  و  نظـارت 

اسـتخدام کمـک کنـد، را دارد. کمیسـیون تاکید می کند 

کـه تعدیـل وارد شـده در طرزالعمل تعیینـات به هیچ وجه 

بـه معنـای حـذف نظـام امتحـان الکرونیکـی نیسـت.

سـاختار فعالیـت فرامـرزی اسـتیم کـه بـه آن نیـاز داریـم. 

و  متحـدان  بـا  بـود.  نخواهـد  یک جانبـه  سـاختار،  ایـن 

یابیـم کـه  تـا اطمینـان  همکاران مـان کار خواهیـم کـرد 

ایـن سـاختار می توانـد از نیروهـای مـا در آن جـا محافظت 

کنـد و بتوانیـم بـه مسـایل و چالش هـای احتالـی پاسـخ 

بدهیـم.« در همین حـال، روزنامـه وال اسـریت ژورنال در 

گزارشـی می نویسـد کـه تـا چنـد روز دیگـر، رییس جمهور 

ایـاالت متحـده امریـکا و نخسـت وزیر ترکیه، دربـارۀ تأمین 

و  دیـدار  ترکیـه  سـوی  از  کابـل  میدان هوایـی  امنیـت 

کـرد. خواهنـد  گفت وگـو 

یکـی از هدف هـای ترکیـه بـرای ادامـه حضـور نظامی اش 

دانسـته  واشـنگن  بـا  روابطـش  بهبـود  افغانسـتان،  در 

می شـود کـه در آخریـن مورد، بـه علت خرید موشـک های 

گراییـده  تیر گـی  بـه  انقـره،  سـوی  از  روسـیه   ۴۰۰ اس 

اسـت. بـا همـه  این هـا، طالبـان در واکنـش بـه گزارش هـا 

دربـارۀ ادامـۀ تأمیـن امنیـت میدان هوایـی کابل از سـوی 

ترکیـه، ایـن کار را بخشـی از مسـؤولیت های خـود افغانان 

دانسـته اند. در خربنامـه طالبـان در ایـن بـاره تأکید شـده 

کـه ادامـه حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان، زیـر 

هرعنوانی کـه باشـد، بـرای ایـن گـروه پذیرفتنـی نیسـت. 

افغانستان از قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر حمایت از روند صلح استقبال می کند 

بازداشت دو عضو برجسته و 10 جنگجوی گروه طالبان در بغالن و لوگر

سفارت امریکا در کابل روند صدور ویزه ها را به حالت تعلیق در آورد

کمیسیون اصالحات اداری: 
روند امتحانات کمپیوتری بست های سه و چهار حذف نشده است 

استولتنبرگ: ناتو روی حفظ میدان هوایی کابل کار می کند

محمد هدایت 

سرمقاله

ضرورت فوری تطبیق 
امنیتی غرب کابل



 

بسـر نظـام سیاسـی و دولـت را مـردم و جامعـه 

شـکل مـی دهـد. از سـوی دیگـر فلسـفه ایجـاد دولـت 

خدمـت  و  مدیریـت  راسـتای  در  هـا  حکومـت  و  هـا 

رسـانی بـه بسـر مردمـی در جامعه اسـت. غیـر از این 

دولـت هـا بـار گـران خواهـد بـود بـر دوش مـردم. اگـر 

چـه در گذشـته هـای تاریـخ بـر دولـت هـا و نظـام 

هـای سیاسـی و در خصـوص حاکـان، خـود را مالک 

دانسـتند.  مـی  مـردم  بـرای  الهـی  نعمـت  و  الرقـاب 

دولـت و حاکـم ولـی نعمـت و چـر بزرگ پنداشـته می 

شـده اسـت کـه از جانـب خداونـد بـر مـردم مسـلط و 

مسـتحکم شـده بـود. ایـن دیـدگاه در خیلـی از نظـام 

هـای سیاسـی کهـن و حتـی میانه محتوای سیاسـت و 

حکومـت داری را شـکل می داده اسـت. باور سیاسـی 

بـر ایـن اسـتوار بـوده اسـت کـه شـاه و یـا سـلطان نـه 

تنهـا حاکـم بـر مـردم اسـت بلکه تـام االختیـار صاحب 

مـردم پنداشـته مـی شـد. اینـکار روحیـه دیکتاتـوری و 

فرعـون مأبـی را در میان سـاطین تاریخ سیاسـی بر 

تقویـت مـی منـود و تصـور جمعـی نیـز در ایـن جهـت 

میـان مـردم نهادینـه شـده بـود. 

بیـداری  و  معـارص  تاریـخ  هـای  دگرگونـی 

ایـن  بـه رسنوشـت شـان  نسـبت  تـوده هـای مردمـی 

معادلـه¬ی سـنتی و کهـن را بـه تزلزل مواجه سـاخت. 

در  خصـوص  بـه  سیاسـی  و  فکـری  انقابـات  از  بعـد 

غـرب زمیـن، قـرارداد هـای اجتاعـی بـه میـان آمـد 

و حاصـل آن قـرارداد هـا مسـبب شـکل گیـری دولـت 

هـای مدرن بر شـالوده¬ی قانون و متکـی به اراده¬ی 

معادلـه  ژرف  و  فاهـش  تغییـرات  ایـن  گردیـد.  مـردم 

قـدرت و سیاسـت را تـا حـدودی معکـوس منـود. تابـو 

هـای تقـدس قـدرت و سـلطان در اذهـان عامـه تـرک 

برداشـت و در نهایـت فروپاشـید. فضـای جدیـد خلـق 

و  هـا  آسـان  از  نظـام سیاسـی  و مروعیـت  گردیـد 

بنیـاد هـای خـود سـاخته¬ی ارشافیـت خاندانـی  از 

قاطعانـه کوچیـدن گرفـت و رسچشـمه¬ی مروعیـت 

نظـام سیاسـی در جامعـه منـوط بـه چنـد بنیـاد دیگـر 

شـد. وجـود قـرارداد اجتاعـی بـه عنـوان قانـون مـورد 

تأییـد همـه انسـان ها، میـزان کارآیـی و کارکـرد دولت 

مطابـق رضایـت اکرثیـت مـردم، میکانیزم شـفاف برای 

بدسـت آوردن قـدرت سیاسـی و همچنـان ایدئولـوژی 

سیاسـی مـورد اتفـاق اکرثیـت شـهروندان. ایـن چهـار 

مـورد بـه صـورت کلـی زمینـه و بسـر مروعیـت نظـام 

سیاسـی را تشـکیل مـی دهـد و بـر بنیـاد آن، دولـت 

موظـف بـه تأمیـن آزادی، تعمیـل عدالـت اجتاعـی، 

تحفـظ کرامـت انسـانی و هراسـت از متامیـت ارضـی 

و توجـه بـه منافـع ملـی متامـی شـهروندان اسـت. در 

صورتیکـه چنیـن دولتـی شـکل پیدا منایـد، چنربه¬ی 

آن بـر متامی سـاکنان و اقشـار مختلف جامعـه با جواز 

قانونـی تسـجیل پیـدا می کند و بدون شـک مـردم نیز 

از همچـو نظـام سیاسـی و دولـت برآمـده از آن حایت 

مناید.  مـی 

الزامـات  و  محتـوا  بـا  نظـام سیاسـی جمهوریـت 

کـه دارد در تنـور داغ تاریـخ سیاسـی بریـت پختـه 

گردیـده و مطابـق بـه ارزش هـا و مطالبات شـهروندان 

یـک جامعـه کارآیـی و مؤثریـت داشـته اسـت. اینکـه 

جمهوریـت، اصـاح پذیـر و دارای کاسـتی هـای مـی 

باشـد؛ دقیقـا همیـن نکتـه را بـه اثبـات می رسـاند که 

مدعـی کامـل بـودن را نـدارد، زیـرا دسـت پـرورده¬ی 

بریـت اسـت و مطابـق خواسـت و نیاز انسـان ها بروز 

رسـانی می گردد. جمهوریت جنبه تقدسـی نداشـته و 

ادعـا نـدارد که بنیـادش بدون عیب و نقـض در مأورأی 

طبعیـت وجـود داشـته/ دارد. امـا ایـن نظـام سیاسـی 

و  احـرام  مـورد  کـه  اسـت  ارزشـی  مبناهـای  دارای 

خواسـت همـه انسـان هاسـت. 

و  تفکیـک  اجتاعـی،  عدالـت  برابـری،  آزادی، 

تحدیـد قـوا و قـدرت سیاسـی از جانـب حاکـم به سـود 

عامـه¬ی مـردم جـز زیـر بناهـای فکـری و ایدئولـوژی 

سیاسـی ایـن نظـام اسـت. 

مـردم  را  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  الزامـات 

سـاالری، قانـون گرأیـی، تأمیـن آزادی های که انسـان 

هـای امـروزی نیازمنـد آن اسـت، ماننـد آزادی شـغلی، 

آزادی اندیشـه، آزادی بیـان، آزادی تعلیـم و تحصیـل 

و... و شـیوه هـای واضح انتخابات شـکل مـی دهد که 

بـرای بدسـت آوردن قـدرت یگانـه راه قابـل قبـول همه 

اسـت. ایـن مبنا هـا و الزامات اسـت که نظام سیاسـی 

جمهوریـت را از سـایر نظـام هـای سیاسـی توتالیـر و 

دیکتاتـور مأبانـه َسـوا می سـازد. 

در گسـره سیاسـی نظـام جمهوریـت آزادی بیـان 

حـق مـردم و یـک اصـل شـمرده مـی شـود. احـرام به 

ایـن حـق شـهروندان از جانـب نظـام سیاسـی و دولت 

نـدأ  انعـکاس  زمینـه  قانـون  حاکمیـت  و  جمهـوری 

هـای پاییـن تریـن قـر و طبقـه¬ی مـردم را مسـاعد 

مـی سـازد. عامـه¬ی مـردم بـا اسـتفاده از ایـن آزادی 

و  قـدرت  ایـن  نظـام سیاسـی،  احـرام  مـورد  ارزش  و 

فرصـت را مـی یابـد کـه صـدا و فریـاد خویـش را بلنـد 

منایـد. در چارچـوب نظـام هـای سیاسـی جمهوریت و 

در شـیوه هـای سیاسـی دموکراتیـک آزادی بیـان و بـه 

تأسـی آن آزادی رسـانه هـا در جامعـه بـه یـک قـدرت 

اجتاعـی مبـدل مـی گـردد. 

زیـرا متامـی شـهروندان کشـور مـی تواننـد از این 

بـدون  را  فرصـت مسـتفید شـده و مطالبـات خویـش 

واسـطه در میـان بگـذارد. دولـت هـای مـدرن و نظـام 

هـای سیاسـی مـردم گـرأ ماننـد جمهوریـت وابسـتگی 

بـه  رسـانی  اصلـی شـان خدمـت  و دغدغـه-ی  شـان 

بسـر مردمـی حاکمیـت اسـت. وقتـی صدای مـردم از 

الیـه هـای مختلـف جامعـه بر اسـاس احرام بـه آزادی 

در  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  افغانسـتان  جنـگ 

آسـتانه برگـزاری مذاکـرات صلـح از حالـت غیـر عادی 

روانـی  و  فیزیکـی  منظـر  از  اسـت،  گردیـده  خـارج 

بـا  اسـت.  گردیـده  قبـل  از  تـر  شـکننده  و  فعال تـر 

ولسـوالی ها  از  یکـی  سـقوط  روز،  چنـد  هـر  گذشـت 

بـه گـوش می رسـد، هرچنـد در ماهیـت جنـگ کنونـی 

در  نظامـی  برتـری  وضعیـت  و  قـوت  نقطـه  کـدام 

جبهـه طالبـان مشـاهده منی گـردد، کـاکان هـان 

سـاح های روی شـانه و راکـت اندازها کـه طی دو دهه 

تـا کنـون بـه آن دسرسـی داشـتند بـه کدام اسـلحه ی 

پیشـفرته تـر و خـاص هـم دسرسـی نیافتـه انـد؛ امـا 

سـقوط معنـی دار ولسـوالی ها بیـش از هر زمـان دیگر 

شـکاکیت را در ضمیـر هـر فـرد تقویـه می کنـد. چـرا 

طـی دو دهـه و پیـش از اعـان خـروج نظامیـان بیـن 

تیـر  در  و  نبـود  موجـود  »سـقوط«  خربهـای  املللـی 

رسـانه ها قـرار منی گرفـت، در هـان زمـان هـم تنهـا 

قـوای مسـلح افغـان در خطـوط نـربد بـا تروریـزم قـرار 

بدینسـو عمدتـا  از سـال 2014  ایـن مهـم  داشـتند، 

توسـط نظامیـان افغـان مدیریـت و کنـرل می گـردد؛ 

امـا تـا ایـن پیانه خربهای نگـران کننده کـه جامعه را 

دچـار و حیـرت مناید مخابـره منی گردیـد در این میان 

موضـوع قابـل نگرانـی، عقب نشـینی نیروهـای دولتـی 

شـکی  اسـت.  ولسـوالی ها  و  قرارگاه هـا  مناطـق،  از 

وجـود نـدارد کـه قـوای مسـلح کشـور کـه در صفـوف 

از  اغـاض  غیرقابـل  رشـادت های  می رزمنـد،  مقـدم 

ولسـوالی ها  پی هـم  سـقوط  می دهنـد.  نشـان  خـود 

شـاید یـک ترفنـد جنگی یـا تاکتیک نظامـی درازمدت 

اسـت.  سـنگین  دولـت  بـرای  آن  تبعـات  امـا  باشـد، 

شـهروندان کشـور کـه اسـاس و زیربنـای مروعیـت 

نظـام محسـوب می گـردد بـه چنیـن تاکتیـک و رویه ی 

جنگـی موافق نیسـتند، دوام تاکتیک هـای اینچنینی، 

باعـث می گـردد کـه تروریزم بیـش از هر زمـان دیگر به 

موفقیت هایـی نائـل آیـد و بـه هـان میزان و بیشـر از 

آن سـوء ظـن مـردم نسـبت بـه نیت هـای خیـر خواهانه 

تقویـه  باعـث  ترفنـد  ایـن  گـردد.  بیشـر  دولتمـردان 

جنـگ روانـی طالبان و زمینه سـاز پیرفت های بیشـر 

آنـان در ایـن جغرافیـا می گـردد، هـم اکنـون برخـی از 

چهـره هـای سیاسـی و رسـانه ها که به صورت خواسـته 

و نـا خواسـته مـددگار جنـگ روانی طالبان انـد به طور 

وسـیع و گسـرده بـه تبیلغـات منفـی بـر علیـه دولـت 

دامـن می زننـد و تـا حـد قابـل توجهـی توانسـته انـد 

ذهنیـت هـای منفـی نگـر شـهروندان را در قبال دولت 

منفـی تـر منایند، جماتـی همچون » دولـت پروژه ی«، 

» حلقـه چنـد نفـره«، » تسـهیل کننـده گان پیرفـت 

طالبـان« جدیـدا وارد ادبیـات برخـی رسـانه هـا شـده 

اسـت کـه نشـأت گرفته از همیـن کم کاری هـا و غفلت 

کشـور  مسـلح  قـوای  اسـت.  نـربد  میادیـن  در  ورزی 

در جریـان مـاه مـی میـادی کـه حمـات طالبـان بـه 

مواضـع دولـت اوج گرفـت، در دفـاع از اراضـی تحـت 

حـال  ایـن  بـا  کردنـد.  عمـل  موفقانـه  دولـت  کنـرل 

امنیتـی  سـقوط ولسـوالی ها و قرارگاه هـای نیروهـای 

گانـه زنـی هـای منفـی و شـک را نسـبت بـه اعـال 

رئـوس بیشـر می سـازد.

دولتـی  نیروهـای  عقب نشـینی های  از  بخشـی 

تلفـات  از  جلوگیـری  هـدف  بـه  و  تاکتیکـی  ممکـن 

غیرنظامیـان و ارتـش و نیروهـای پولیس صـورت گرفته 

باشـد؛ امـا توده هـای اجتاعی و کثیری از سیاسـیون 

و رهـربان احـزاب و اپوزیسـیون منی تواننـد ایـن مـورد 

را درک مناینـد، از منظـر آنـان میـدان جنـگ، میـدان 

شکسـت دادن و تـرف کـردن اسـت، اگـر دولـت بـا 

برابـر چنـد  در  نتوانـد  اش  عـرض  و  ایـن همـه طـول 

فـرد تفنـگ بـه دسـت ایسـتادگی منایـد، افـت جـدی 

کتله هـای  اسـت،  آشـکار  شـان  وجـودی  فلسـفه  در 

منی تواننـد  را  موجـود  وضعیـت  شـده  یـاد  اجتاعـی 

از  مناینـد.  بررسـی  و  تحلیـل  قاعـده  ایـن  از  فراتـر 

نـگاه عینـک واقـع بینـی هـم اگـر بـه موضـوع سـقوط 

نگریسـته شـود جـای سـئواالت مهمـی در ایـن میـان 

خالـی اسـت، در برخـی از مناطـق حتـا گـزارش شـده 

اسـت کـه نیروهـای دولتـی بـدون درگیـری شـدید از 

مراکـز ولسـوالی ها پـا بیـرون کشـیده اند. در جاهایـی 

نیـز اتفـاق افتـاده اسـت کـه نیروهـای دولتـی پـس از 

شـده اند  عقب نشـینی  بـه  مجبـور  محـارصه،  مدت هـا 

کـه تاکتیکـی بـودن آن را نفـی می کنـد. 

در برخـی سـاحات نیـز اتفـاق افتـاده کـه جمعـی 

بـه  نظامـی  عمـده  مراکـز  تسـلیمی  تسـهیل  بـرای 

ظاهـر  میانجـی  و  منطقـه  اربـاب  نقـش  در  طالبـان 

شـده اند و بـه ایـن ترتیـب مراکـز عمـده بـدون دردرس 

بـه طالبان واگذار شـده اسـت. این مسـئله نـه تنها که 

توده هـا و جامعـه را آزرده می سـازد، بلکـه بـا توجـه بـه 

کـوک بلنـد آواز آهنـگ » فتـح« کـه از سـوی طالبان در 

بحبوحـه آغـاز دور سـوم مذاکـرات نواخته شـده اسـت، 

کمـک منـوده و جنگجویـان این گروه را جسـورتر از هر 

زمـان دیگـر می سـازد. مضـاف بر ایـن، جنـگ روانی را 

کـه هـم اکنـون طالبـان بـه راه  انداختـه و خـون رسدی 

جنـگ  مدیریت کننـده  نهادهـای  فکـر  اتاق هـای  در 

افغانسـتان، می توانـد روحیـه رسبازانـی را کـه در خـط 

مقـدم جنـگ می رزمنـد، آسـیب جـدی بزنـد؛ هرچنـد 

تحسـینی  قابـل  مـرام جنگـی  نیروهـا  ایـن  کنـون  تـا 

درانـد. ویدئوهـای نر شـده از رسبـازان خطوط مقدم 

جنـگ کـه در کمبـود تجهیـزات و امکانـات الزم بـه رس 

می برنـد گویـای این واقعیت اسـت که آنـان باورمندانه 

در جبهـه حـق، علیه باطـل می رزمنـد؛ چنانچه در این 

ویدئوهـا بـه رصاحـت گفته اند کـه تا آخریـن مرمی که 

در تفنـگ شـان باقـی اسـت نیـز ایسـتادگی و مقاومت 

خواهنـد کـرد؛ امـا توجه مقامات مسـئول بـه صداهای 

باورمندانـه  و  جـدی  بایـد  مقـدم،  خطـوط  رسبـازان 

باشد.

 بـا ایـن حـال، رویـه »عقب نشـینی تاکتیکـی« در 

صورتـی کـه بـه درسـتی مدیریـت نشـود و یا دسـت کم 

منطـق آن بـه صـورت واضـح بـه مـردم و نیروهـای خط 

مقـدم نربد توضیـح داده نشـود، در درازمدت در حالی 

کـه نیروهـای بین املللـی در حـال اکـال رونـد خروج 

هسـتند، بـه سـود دولـت نخواهد بـود. در کنـار این که 

واگـذاری مراکـز نظامـی ممکن یـک »تاکتیک« باشـد، 

در مـوارد بسـیاری اتفـاق افتـاده اسـت کـه نیروهـای 

خـط نـربد پـس از مدت هـا مقاومـت بـدون دسـتگیری 

و حایـت، ناگزیـر بـه واگـذاری مناطق و مواضع شـان 

شـده اند کـه ایـن وضعیت ضعـف مدیریت را در هسـته 

رهـربی  جنـگ افغانسـتان نشـان می دهد.

بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، نیـاز اسـت »مشـکوک« 

بـودن واگـذاری برخـی از مناطـق جـدی گرفتـه شـود. 

و  شـال  در  بیش تـر  روزهـا  ایـن  در  جنگـی  ماشـین 

شـال رشق کشـور در حرکـت اسـت. یکـی از دالیـل 

ایـن امـر، می توانـد رسکـوب طالبـان در رشق و جنوب 

نگرفـن  جـدی  ممکـن  آن،  دیگـر  دلیـل  امـا  باشـد؛ 

تهدیـدات امنیتـی در شـال کشـور باشـد. حملـه ای 

کـه طالبـان در شـامگاه سـوم جـوزا بـرای ترف شـهر 

وزارت  از سـوی  گذاشـتند،  اجـرا  بـه  لغـان  مهـرالم 

دفـاع ملـی بـا جدیـت پی گیـری شـد و محمدیاسـین 

ضیـا، رییـس سـتاد ارتـش، بـرای مدیریت جنـگ خود 

را بـه خـط نـربد رسـاند. 

دولت شـاه  ولسـوالی  آن  از  پیـش  کـه  طالبـان 

و  مهـرالم  شـهر   در  بودنـد،  کـرده  تـرف  را  لغـان 

شکسـت  علی نـگار  و  علی شـینگ  ولسـوالی های 

شـدند.  متحمـل  را  سـنگین 

امـا برخـورد مسـووالن حکومـت در مـورد وضعیـت 

والیـت رسپـل کـه از مدتـی بـه ایـن سـو در محـارصه 

نشـان  را  دوگانـه  برخـورد  نوعـی  دارد،  قـرار  سـنگین 

چنان کـه  نیـز  دولت شـاه  ولسـوالی  تـرف  می دهـد. 

ایـن  جـد  بـه  برخـی  اسـت.  مشـکوک  شـد،  گـزارش 

ادعـا را مطـرح کرده انـد کـه شـاری در نقـش اربـاب 

منطقـه و میانجی زمینه سـقوط این ولسـوالی را فراهم 

والیـت  دوآب  ولسـوالی  ترتیـب  همیـن  بـه  کرده انـد. 

وسـاطت  بـا  درگیـری،  اندکـی  پـی  در  نیـز  نورسـتان 

میانجی هـا واگـذار شـده اسـت؛ بنـا بـر ایـن پیـش از 

اینکـه بحران هـای کشـور از دو منظـر روانـی و فیزیکی 

تشـدید یابـد، الزم اسـت کـه مقامـات مسـئول تـکان 

جـدی بـه خـود داده، آسـیب ها و پیامدهـای ان را بـر 

شـمرده و از پیـروی هـای طالبـان جلوگیـری مناید و 

ایـن گـروه را بـدون ماحظه با شکسـت بدرقـه منایند.

در جریان دو ماه گذشـته نزدیک به ۲۰ ولسـوالی 

امـا  اسـت،  شـده  تخلیـه  دولتـی  نیروهـای  سـوی  از 

طالبـان مدعی انـد کـه بـا رضب حمـات تهاجمی این 

ولسـوالی ها را تـرف کرده انـد. در حالـی کـه دولـت 

رضورت و منطـق تخلیـه ولسـوالی ها را هنـوز به صورت 

واضـح بـه مـردم اعام نکـرده  ، گسـرش قلمـرو طالبان 

کـه معنـای آن محـدود شـدن جغرافیـای دولت اسـت، 

بـه تقویـت »روایـت فتح« طالبـان انجامیده اسـت. این 

موضـوع بـه نگرانـی جـدی مردم بدل شـده اسـت.

اسـت  مکلـف  کـه  افغانسـتان هان گونـه  دولـت 

آرامـش روانـی و فزیکـی را بـرای مـردم فراهـم کند، در 

آسـتانه خـروج نیروهـای بین املللـی و نیـز پـس از آن 

نیـاز دارد تـا بـه جهـان ثابـت کنـد کـه بـه حیـث یـک 

دولـت بـر رس اقتـدار تـوان دفـاع و مقابلـه بـا گروه  های 

برانـداز نظیـر طالبـان را دارد و قابـل اتـکا بـرای جهان 

اسـت. یـک بـاور قاطع این اسـت کـه صلح افغانسـتان 

از میدان هـای نـربد می گـذرد و جناحی کـه در میدان 

نیـز قـدرت  بـاال دارد، در میـز مذاکـره  جنـگ دسـت 

اقنـاع طـرف مقابـل و تحمیل خواسـته هایش را خواهد 

داشـت. از ایـن نظـر دولـت و نهادهـای امنیتـی بایـد 

بـه  و  بربنـد  بلنـد  را  ولسـوالی ها  سـقوط  هزینه هـای 

مـوازات مدیریـت میدان هـای جنـگ و تقویـت مواضع 

دفاعـی خـود، در برابـر جنگ وسـیع روانـی و تبلیغاتی 

طالبـان نیـز سـپر اندازند.

بیـان و آزادی رسـانه ها شـنیده شـود، این امر بخشـی 

از الزامات سیاسـی اسـت که نظام سیاسـی جمهوریت 

نظـام  مسـؤلیت  اساسـاً  دارد.  داشـته/  بـا خـود  را  آن 

سیاسـی جمهوریـت و دولـت گـوش دادن و شـیندن 

صداهـای مـردم شـان و پاسـخ به پرسـش هـای جامعه 

زیـر نظـر حکومـت شـان اسـت. خوشـبختانه احـرام 

قایل شـدن و اصل شـمردن آزادی بیان و آزادی رسـانه 

قابـل  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  موجودیـت  در  هـا 

مشـاهده اسـت. 

نظـام جمهوریـت نـه فقـط، آزادی بیـان و آزادی 

رسـانه هـا را در کشـور محـرم شـمرده/ مـی شـارد، 

بلکـه در تقویـت و تعمیـق ایـن ارزش در بسـر جامعـه 

بـه عنـوان یـک فرهنگ انسـانی، همـواره در تقـا بوده 

است. 

سیاسـی  نظـام  پـود  و  تـار  در  وقتـی  برعکـس 

ایـن  امـارت  چـون  سـتیزانه¬ی  دیگـر  و  افراطیـت 

واقعیـت بررسـی گـردد. بدبختانـه گـروه هـای افراطـی 

و دیـدگاه هـای سیاسـی توتالیـر و دیکتاتـوری هـای 

اصـاً  تابـد.  برمنـی  را  بیـان  آزادی  ایدئولوژیـک، 

منجمـد  فکـری  هـای  الیـه  زیـر  در  آزادی  مفهـوم  بـا 

شـده¬ی شـان تضـاد بنیادیـن دیـده مـی شـود. مردم 

در همچـون نظـام هـای سیاسـی که در گذشـته تاریخ 

بیسـت و پنج سـاله¬ی افغانسـتان تجربه شـد، متایل 

بـه ارزش هـای چـون، حقـوق مـردم و آزادی بیـان و 

اسـت.  ننمـوده  مشـاهده  هرگـز  را  هـا  رسـانه  آزادی 

گـروه طالبـان و دوران حاکمیـت آن را اکرثیـت مـردم 

افغانسـتان بخواطـر دارنـد که مقابله دشـمن وارانه¬ی 

برابـر روزنامه¬هـا، رادیـو هـا و تلویزیـون هـا مـی  در 

کردنـد. 

و  شـیطانی  آلـه¬ی  آنـان  دیـدگاه  از  تلویزیـون 

رادیـو نیـز از چنیـن ارزش نـزد آنـان بـر خـوردار بـود. 

در  افغانسـتان  در  کـه  امـروز  اجتاعـی  هـای  شـبکه 

چـر سیاسـی جمهوریـت آزادانـه فعالیـت دارد و آنان، 

حنجـره هـای شـده انـد بـرای تبـارز درد هـای مـردم، 

در نـگاه افراطیـت طلبـاِن طالـب و هـم قطـاران شـان 

کامـاً مـردود مـی باشـد. 

نظام سیاسـی جمهوریت این ظرفیت را در جامعه 

افغانسـتان بوجـود آورده اسـت کـه مردم افغانسـتان بر 

مبنـای مـواد قانون اساسـی و قانون رسـانه هـا، از حق 

و حقوق خوب و مناسـب آزادی بیان و آزادی رسـانه ها 

در کشـور برخوردار باشـد. تقویت و ترویج آزادی رسانه 

هـا بـه عنـوان حلقـوم گویایـی درد هـای ناگفتـه¬ی 

مـردم و متبـارز گردانـدن محرومیـت و سـتم هـای کـه 

تحمیـل  افغانسـتان  مـردم  بـر  تروریسـتی  گروهـای 

منـوده اسـت، از وظایـف نظـام سیاسـی جمهوریـت و 

اسـت.  بـوده/  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  دولـت 

جمهوریـت بـه صـورت بـی پشـینه¬ی در تحقـق حـق 

آزادی بیـان و آزادی رسـانه هـا در افغانسـتان فعاالنـه 

ایـن  از  منایـد.  مـی  سـعی  همچنـان  و  منـوده  کار 

جهـت الزمـه¬ی جمهوریـت کـه هانـا آزادی بیـان و 

حایـت از رسـانه هـای آزاد باشـد بـه شـکلی نسـبتا 

افغانسـتان  امـروز  جامعـه  در  توجـه  قابـل  و  مناسـب 

موجـود اسـت. مطابـق آمـار وزارت اطاعـات و فرهنگ 

کـه مسـؤلیت جـواز دهـی رسـانه ها را بـه عهـده دارد، 

موجودیـت و فعالیت بیشـر از دوصـد رادیو، در رسارس 

افغانسـتان، نشـان دهنـده ایـن مطلب اسـت کـه نظام 

سیاسـی جمهوریـت در اعـاده¬ی این آزادی در بسـر 

جامعـه مصمـم بـوده اسـت. همچنـان ایستشـن هـای 

نـرات  و  فعالیـت  کشـور  رسارس  در  کـه  تلویزیونـی 

دارد نیـز قابـل توجـه بـوده و نسـبت بـه گذشـته هـای 

نزدیـک افغانسـتان، یـک انقـاب رسـانه¬ی محسـوب 

مـی شـود. همینطـور صدها رسـانه¬ی چاپی و شـبکه 

بیـان  آزادی  عرصـه  در  کـه  دیجتلـی  مختلـف  هـای 

در جامعـه کار مـی منایـد، بـه یقیـن در تنویـر سـازی 

اساسـی  نقـش  افغانسـتان  مـردم  عامـه¬ی  اذهـان 

داشـته/ دارد. ایـن آزادی رسـانه هـا در کشـور بـدون 

شـک وابسـته به نظام سیاسـی جمهوریت اسـت که در 

مسـاعد سـازی چنین فضا مسـؤلیت خویش را اینگونه 

أدا منـوده اسـت.      

جمهوریت و آزادی رسانه ها
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به خود بدهد تکانی  دار، دولت  ــقوط های معنی  س
 سید لطیف سجادی

 مهدی بابک



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
96

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
96

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3297
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3192    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3468
وزیرسفید را در خانه  g4 حرکت دهید. 

3497

جواب هدف         2945
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ثور
گرچه احســاس خیلی خوبی دارید، اما ممکن است هیچ چیزی را سر راه خود 
پیدا نکنید. به نظر می رســد که ســردرگم هستید، و فاقد حس عملی هستید. 

دیگران به راحتی دچار سوتفاهم خواهند شد.

جوزا
امروز صبح بیش از حد حســاس هســتید، و همین موضوع بر روابط تان تاثیر 
خواهد گذاشــت. باید بسیار محتاط باشید. قول ندهید وقتی نمی توانید به عهد 
و پیمــان خود وفا کنید. همه چیز به حالت نرمال در این بعد از ظهر باز خواهد 

گشت.

سرطان
ممکن است مبلغ عمده ای پول از ســمت یکی از بستگان سالمند دریافت 
کنیــد. می توانید اعتماد بنفس خود را بهبود بخشــید و برای آینده برنامه 

ریــزی می کنید. زمان یکه می خواهید تصمیــم بگیرید عجله نکنید.

اسد
موفق خواهید شــد که بر تمام سختی ها غلبه کنید زیرا که شانس با شماست 
و می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید. می توانید در هر کاری که امروز 
انجام می دهید موفق شــوید. امروز می توانید در بخش های هنری خودتان را 

اثبات کنید.

سنبله
امروز صبح شروع به برنامه ریزی تجاری خواهید کرد اما با موانعی روبه رو خواهید 
شد. باید آرامش خود را حفظ کنید و واقع بین باشید. پروژه های آینده تان را اجرا 

خواهید کرد، اما باید صبور بمانید.

حمل
خالقیت به شــما این امــکان را می دهد که کارهای جدیدی را شــروع کنید.
در بخــش های فکری مــی توانید خودتان را اثبات کنیــد. امروز برای کارهای 
هنری روز خیلی خوبی اســت. بهتر اســت که نیازتان را به اســتراحت کردن 

نادیده نگیرید.

میزان
امروز صبح تمایل دارید که بســیار ایده آلیســت باشــید و موضوعات مهم 
را نادیــده بگیرید. کار جدیدی را امروز شــروع نکنید که در خطر انتخابات 
نادرست هستید. امروز واقع بین نیستید. احتماال بخواهید که از توصیه های 

دوستان تان کمک بگیرید.

عقرب
امروز ممکن اســت بسیار حساس باشید و روی مود صحبت کردن با دیگران 
نباشــید. باید از مالقات با دوستان تان اجتناب کنید. هر گونه معامالت را به 

تاخیر بیاندازید و از خیال پردازی اجتناب کنید.

قوس
امروز عصبی هستید زیرا می خواهید کار جدیدی را شروع کنید اما نمی دانید 
که با موانع آن چگونه برخورد کنید. از حمایت همکاران تان اســتفاده کنید. 
اهمیتی ندارد که چقدر کار دارید، فقط مطمئن شــوید که به شریک عاطفی 

تان توجه دارید.

جدی
نباید کار جدیدی را شروع کنید، از لحاظ عملی کارآمد نیستید. بهتر است 
که از گرفتــن تصمیمات مهم در بخش های تجــاری و حرفه ای اجتناب 
کنیــد و آن را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا نمــی توانید بهترین راه 

حل ها را ارائه دهید.

دلو
فرصتی دارید که خودتان را در جامعه توسط استعدادهای هنری تان اثبات کنید. 
امروز بعد از ظهر شخصی را مالقات می کنید که از خالقیت های شما پشتیبانی 

می کند. باید آرام و صبور باشید و به حس ششم تان اطمینان کنید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 19  کلمه: عالی 

روا  ـ  روی  ـ  روان  ـ  ورق 
ـ روایــتـ  قرنـ  قرینـ  
رایت ـ تیار ـ رای ـ یار ـ 
ریاـ  قرونـ  نارویـ  نوارـ  
قناری ـ راوی ـ تنور ـ تیر 

ـ تایرـ  تر.
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 الهام الدین سادات

حوت
احتماال در یک جلســه کاری نامید خواهید شد. جدی نگیرید! امروز به سادگی 
باید گفت که روز خوبی برای تجارت نمی باشد. زمان خوبی برای به دست آوردن 

پول نیست.
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بین و معنی آشنای خویش در آن  ببیند و هرچه بیشرت به خالق خویش تقرب 

حاصل مناید. چنان چه می فرماید: 

گر نباشد جوهر حسن تو منظوِر نظر

نیست جانا عارض گل در گلستان دیدنی

گر بود چشم حقیقت بین و معنی آشنا

هست در یک قطره دریای خروشان دیدنی

حیدری وجودی با آگاهی کامل از آیه مبارکه )يا أَيَُّها الّناُس إِنّا َخلَقناكُم ِمن 

ذَكٍَر َوأُنثٰى َوَجَعلناكُم ُشعوبًا َوقَبائَِل لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرََمُكم ِعنَد اللَِّه أَتقاكُم ( خود 

را مربوط به یک کشور و یک مردم نداسته بلکه مربوط به همه جا و همگان 

می دانست.

همه انسان ها را باهم برابر و برادر دانسته و معیار برتری را فقط و فقط در تقوا 

و  نیکوکاری می دید و بس:

هزار شکر که از دام رنگ آزادم

کشید عشق مرا از حصار مذهبها

یا

جای برادری و زمان برابریست

معیار برتری به جهانست حسن کار

کلمه »شاعر« هرقدر بزرگ هم  باشد؛ به تنهایی برای شناخت کامل حیدری 

وجودی کافی نیست؛ زیرا معرف اصلی نجم العرفا؛ افکار و معتقدات الهی و 

ربانی اوست که از رسچشمه ی خودشناسی و خداشناسی اش آب می خورد، نه 

تنها از نام خشک شاعر.

خودش گفته است:

با تحیر میگشایم دیده بر دیوان خویش

چون بود آئینه ی دیدار تو آثار من

 و یا

دوران بدور خود بگرداند هر نفس

روزیکه آدمی بخودش آشنا شود

 دنیا در جهان بینی مرِد بزرگ حیدری وجودی؛ مکاِن امتحان برش و داِر آزمون 

بوده و انسان به اکرُت یا بازیگری می ماند که صحنه های مختلف زندگی خویش 

را در  حاالت، زمان و مکان های مختلف؛ جوانی و پیری، دارایی و ناداری، 

قدرت و ناتوانی، مریضی و صحتمندی و امثال این ها که در اشعارش به »رنگ 

های فریبای زندگی« تعبیر شده اند یکی پی دیگر می گذراند و در اخیر 

کامیاباِن این امتحان کسانی خواهند بود که به قول وجودی »انتباه« گرفته و 

تعیین جهت خویش را در قول وعمل از مخلوق )دنیا و ما فیها(  بسوی خالق و 

موالی خویش منایند:

دیدیم رنگهای فریبای زندگی

افسوس حیدری نگرفتیم انتباه

امروز حدود یک سال از درگذشت شخصیت فرزانه؛ دانشمند پرهیزگار، 

عارف وارسته، موالنا و بیدل شناس بی بدیل، افتخار افغانستان و 

جهان اسالم؛ شاعر و ادیِب واال مقامی می گذرد که حدوِد هشتاد و یک 

سال قبل دامنه های هندوکش افتخار میالد مبارکش را داشت و همه 

عمرش را وقِف ایامن داری عارفانه و خدمت گذاری صادقانه به مردمش 

منود.

اولین و مهم ترین نکته برای شناخت واقعی نجم العرفا، غالم حیدر 

متخلص به حیدری وجودی شناخِت طرز دید و جهان بینی اوست، زیرا 

گفتار و نوشتار یک انسان بصورت نظم، نرث، ساده یا هر قالب دیگری 

که باشد، مایه از جهان بینی، عقاید، فلسفه و ایدیولوژیی می گیرد که 

نویسنده یا گوینده آنرا انتخاب منوده و به آن تعلق دارد.

بزرگی حیدری وجودی در افکار و اندیشه های ناب اسالمی اش است، 

که اساس آنرا هدایات قرآنی و ارشادات نبوی پیامرب اکرم )ص( تشکیل 

می دهد.

او قبل از آن که یک شاعر و ادیب باشد، یک خودشناس و یک خدا 

شناس بوده است، زیرا رسارس اشعار و آثارش قصه ی عشق است و 

افسانه ی درد و جدایی؛ و هنگامه یست پایان ناپذیر از عجز و فروتنی، 

بیزاری از وابستگی به غیر الله و آئینه کشف ارسار عامل سفلی و علیا!

به قول خودش:

این شعر نیست نعره مستانه من است

فریان و شیون دل دیوانه من است

یا

بر معنی و لفظش نرسیدیم ز غفلت

ارسار دو عامل همه در دفرت ما بود

حیدری وجودی با جهان بینی توحیدی اش، انسان فاقد بینش معنوی 

را کور و بی برص خوانده است و مشکل اکرثیت انسان های زمان ما را 

مشکل عقیدتی یا به قول خودش پرده ی گامنی می داند که دیده ی 

یقین ما را پوشانیده است:

چشم معنی نظری نیست که میپرسیدم

صورتی کو که در او جوهر معنای تو نیست

و یا

دیده ی یقین ما  پرده ی گامن دارد

در قلمرو هستی ورنه بی حجابی تو

نجم العرفا مانند سایر عرفای بزرگ و با متسک به آیه رشیفه ی 

(؛  َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ )َسُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف اْلفَاِق َوِف أَنُفِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيَّ

تقرب به خداوند را بر مبنای سیر آفاقی و انفسی دانسته و دنیا و ما 

فیها را به مثابه ی  منایشگاهی می داند تا انسان  دیده ی بصیرت 

گشوده و تجلی جامل و کامل و جالِل پروردگارش را به دیده ی حقیقت 

یاداشت

یا

چه صحنه ها که ندیدم بعمر کوته خویش

که عاقبت من ازین دار آزمون رفتم

شاعر عارف ، حیدری وجودی در مقابل اوضاع و احوال سیاسی- 

اجتامعی جامعه ای که در آن می زیست بی توجه نبوده و نظریات 

خویش را در موارد خیلی عمده و اساسی با رصاحت لهجه در 

قالب اشعار زیبایش بیان منوده است.

از دید او آزادی مهم ترین اصل زندگی برش بوده و ملت هایی که از 

این نعمت بزرگ محروم، یا بصورت کامل و واقعی از آن برخوردار 

نباشند، اصالً  به معنی واقعی زنده نبوده و محکوم به نابودی 

هستند:

اصل حیات نیست جز آزاد زیسنت

محکوم غیر را نبود زندگی شعار

در ایدیولوژی حیدری وجودی؛ دوری ملت ها از فرهنگ، معتقدات، 

آداب و رسوم پسندیده خود شان باعث می شود تا زمینه برای نفوذ 

فرهنگی و اعتقادی سایر ملت ها مهیا شود.

این بی فرهنگی ها زمینه را برای زهر افگنی و سم پاشی استعامر و 

استثامر مهیا ساخته و پدیده های شوم متذکره هم چون اژدهای گرسنه 

ملت های مظلوم ، مستعمره و مستثمره را خوار، زار و ذلیل منوده و تا 

وقتی که به رسحد نابودی و فنا نکشانند آرام منی گیرند.

چنان چه می فرماید:

وای آن قومی که بی فرهنگ شد

زنده ی او زندگی را ننگ شد

زهر استعامر زارش میکند

قهر استثامر خوارش میکند

آتش سوزان این دو اژدها 

عاقبت سازد وجودش را فنا

اندیشه ی دانشمند رسالتمند، حیدری وجودی در داخل مرزهای 

افغانستان و حتی سایر کشورهای فارسی زبان نگنجیده و پهنای 

فکرش از زمین تا آسامن را در بردارد و اگر هر بیت او به هر زبان 

دیگری ترجمه شود گویندگان هامن زبان را به دنیایی رهنمون 

می شود که سبب هدایت، سعادت و رستگاری شان در دنیا و آخرت 

می گردد.

حیدری وجودی دلیل عمده ی جنگ و نا آرامی، ظلم و بی عدالتی، 

حق تلفی ها، فقر و گرسنه گی و در کُل همه بدبختی و نابسامانی های 

موجود در جهان امروزی را زاده ی خود خواهی ها و تکربِ افراِد قدرمتند 

در مقیاس های کوچک و بزرگ ملی و بین املللی دانسته می فرماید:

برش ای دشمن آرامی خویش

هوسها پخته یی از خامی خویش

ز خودخواهی بدانشگاه هستی

شدی انگیزه ی ناکامی خویش

و یا

ایکاش که در روی جهان جنگ منیبود

در کارگه شیشه گران سنگ منیبود

دنیا همه راحتکده میگشت برش را 

گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ منیبود

جنگ است جنگ فته و خودخواهی برش

یارب نگهدار جهان در حصار صلح

در اخیر باید گفت که حیدری وجودی شخصیت چند بُعدی ی هست 

که هرکس او را به قدِر فهم، دانش و بینش خود می شناسد، نه آنچنانی 

که هست؛ رمز عظمت و محبوبیت حیدری وجودی را باید در فکرش 

و در مفاهیم واالیی که اشعار و نوشته هایش انعکاس دهنده آنست 

جستجو کرد؛ نه فقط در وزن و قافیه های خشک ظاهری اشعارش!

باستان شناسـان می گوینـد کـه از سـاحۀ باسـتانی مس عینـک در والیـت 

لوگـر یک شـهرک مکمـل صنعتی کـه مربوط بوداییـان قرن۲ تـا ۷ میالدی 

می شـود، بدسـت آمده اسـت.

بـه  گفتـۀ باستان شناسـان، در این شـهرک صنعتی بازمانده هـای دورۀ برونز 

از ۱۵۰۰سـال پیـش از میـالد نیـز وجـود دارد و اکنون تـا ۶۰ درصد کاوش 

شده اسـت. باستان شناسـان یـازده سـال اسـت کـه رسگـرم کاوش گـری در 

ایـن سـاحه اسـتند و تاکنـون ۱۳۵ سـاحه در بخـش مرکزی و غربی سـاحه 

مـس عینـک به  عنـوان بخش های باسـتانی شـناخته شـده اند.

در یـازده سـال کاوش، زیسـت گاه ها، عبادت گاه هـا، کوره هـای زوب فلـز، 

زراب خانـه، سیسـتم آب رسـانی، گورهـا ، گورهـای ُخمـی، جسـد ، مغـاره  و 

بازمانده هـای دیگـر بدسـت آمده انـد. نور آغا نـوری، رییس باستان شناسـی 

بـه طلـوع نیـوز گفته اسـت: »باستان شناسـان و اکـرث محقیقین بـه این باور 

اسـتند کـه سـاحۀ مس عینک مربـوط به دورۀ برونـز می باشـد. در دورۀ برونز 

معـدن مـس  از این سـاحه اسـتخراج شده اسـت.«

از  بیـش  بوداییـان  صنعتـی  شـهرک  از  کـه  می گوینـد  باستان شناسـان 

۱۰هـزار بازمانـدۀ قابـل انتقال بدسـت آمده اند که ۶ هـزار آن به موزیم ملی 

انتقال داده  شـده اند و موزیم ملی از این اثرها یک منایشـگاه پنج سـاله در 

کابـل و یـک منایشـگاه در کشـور چیـک برگزار کرده اسـت.

فهیـم رحیمـی، رییـس موزیـم ملی بیان داشـته اسـت: »دسـت آوردی که ما 

از منایشـگاۀ چـک داشـتیم، ترمیـم یک شـامر از آثـار بودند.«

محمد سـاید شـفق، مسـؤول بخش ترمیم آثار موزیم ملی نیز اظهار داشـته 

اسـت: »در داخـل ُخـم بدسـت آمـده، گِل و اسـتخوان ها دیـده می شـود که 

نشـان می دهنـد این بـرای ذخیرۀ مـواد غذایی اسـتفاده می  شده اسـت.«

از سـوی  ابتـدا  لوگـر  باسـتانی دارد. سـاحۀ مس عینـک  لوگـر۳۵ سـاحه 

باستان شناسـان و متخصصـان داخلـی و خارجـی کاوش می شـد؛ امـا در 

سـال های اخیـر کار کاوش آن را باستان شناسـان افغـان بـه  پیـش می بـرد. 

اکنـون یک سـال می شـود کـه بـه  علـت ناامنی هـا کار کاوش ایـن سـاحه 

متوقـف اسـت.

در شـصتمین دوره جشـنواره تلویزیونـی مونـت کارلـو کـه بـه زودی کارش 

را رشوع می کنـد دارن اسـتار تهیـه  کننـده آمریکایـی تجلیـل می شـود و 

مسـتندی تکان دهنـده از شـیرها بـه منایـش درمی آیـد.

بـه گـزارش ددالین، در شـصتمین دوره برگـزاری جشـنواره تلویزیونی مونت 

کارلـو، تندیـس الهـه طالیـی این جشـنواره بـه نویسـنده، کارگـردان و تهیه 

 کننـده آمریکایـی دارن اسـتار اهـدا می شـود. اسـتار بـرای فعالیت هـای 

جایـزه  جشـنواره  ایـن  در  تلویزیونـی  رسگرمـی  صنعـت  در  تخصصـی اش 

می گیـرد. دارن اسـتار که سـازنده »بورلی هیلـز ۹۰۲۱۰«، »محله ملروس«، 

بـرای  پاریـس«  در  »امیلـی  تازگـی  بـه  و  »جوان تـر«  شـهر«،  و  »جنیسـت 

نتفلیکس اسـت، جایزه اش را از دسـت شـاهزاده آلربت دوم موناکو و در روز 

افتتاحیـه جشـنواره در ۱۸ جـون دریافـت می کنـد.

از  یکـی  عنـوان  بـه  کننـده  تهیـه  ایـن  از  جشـنواره  مدیـر  پونـس  لـورن 

توامنندتریـن چهره هـا در تولیـد برنامه هـای رسگرم کننـده تلویزیونـی یـاد 

کـرد و گفـت برنامه هایـی کـه وی تولید کرده بـا اقبال وسـیع مردمی مواجه 

شـده اند.

کشف یک شهرک صنعتی مربوط 
بوداییان در ساحه مس عینک

جشنواره مونت کارلو شصت ساله شد؛ 
نمایش مستندی تکان دهنده از شیرها

 حیدری وجودی، فراتر از یک شاعر
)به مناسبت نخستین سالروز درگذشت حیدری وجودی(

رویداد

جشنواره



ایتالیـا  دیـدار  رشوع  از  پیـش  گذشـته  شـب 

تاریـخ  در  سـابقه  بـی  اتفاقـی  شـاهد  ترکیـه  و 

در  گذشـته  شـب  بودیـم.  یـورو  هـای  رقابـت 

ورزشـگاه الیمپیکـوی شـهر رم دیـدار افتتاحیـه 

یـورو 2020 بیـن ایتالیـا و ترکیه به انجام رسـید 

و در نهایـت میزبـان با سـه گل برنده شـد. نیمه 

نخسـت بـدون گل متام شـد ولـی در نیمـه دوم 

مریـح دمیـرال بـه اشـتباه تـوپ را درون دروازه 

و  ایموبیلـه  چیـرو  سـپس  و  داد  جـای  خـودی 

بـه مثـر  را  اینیسـینیه گل هـای بعـدی  لورنـزو 

رسـاندند. پیـش از رشوع بـازی کـه بـا مراسـمی 

زیبـا و نیـز اجـرای زیباتـر آنـدره آ بوچلـی همراه 

تـوپ رشوع  بـود، دنـی ماکلـی داور هالنـدی، 

مسـابقه را از طریـق ماشـین کنرتلـی کمپانـی 

دیویـد مویـس، رسمربی وسـتهام، قـرارداد خود را 

تـا سـال 2024 با این باشـگاه متدیـد کرد.

 2020-21 فصـل  سـاز  شـگفتی  تیـم  وسـتهام 

رقابت هـای لیـگ برتـر انگلیس به شـار می آمد. 

آن ها حتی در مقطعی از فصل در بین چهار تیم 

بـاالی جدول لیـگ برتر انگلیس نیز قـرار گرفتند 

قهرمانـان  لیـگ  سـهمیه  کسـب  در  نهایتـاً  امـا 

اروپـا نـاکام ماندنـد. هـر طـور کـه بـود وسـتهام 

در پایـان لیـگ برتـر انگلیـس فصـل را بـا هـان 

ایـن موضـوع  و  بـه امتـام رسـاند  رتبـه ششـمی 

باعـث شـد کـه آنهـا بـرای سـومین بـار در تاریـخ 

خـود بـه سـهمیه لیـگ اروپـا دسـت پیـدا کننـد؛ 

در واقـع وسـتهام باالتـر از تیم هـای بزرگـی نظیر 

تاتنهـام، آرسـنال و اورتـون موفق شـد به این مهم 

دسـت پیـدا کند. بـه طور قطع یکـی از مهمرتین 

دالیـل موفقیـت وسـتهام در فصلـی کـه گذشـت 

رقابت هـای کریکـت "جام صلح" با پیـروزی تیم 

پرویـز دانش در والیت ننگرهـار پایان یافت.

دفـرت مطبوعاتـی والیت ننگرهـار در خربنامه ای 

دیـروز گفـت کـه ایـن رقابت هـا بـا اشـرتاک ۳۲ 

تیـم یـک مـاه پیـش در آن والیت آغاز شـده بود.

تقاضـا  کریکـت،  رقابت هـای  ایـن  از  هـدف 

بـرای صلـح پایـدار و ایجـاد ثبات در افغانسـتان 

اسـت. خوانـده شـده 

فولکـس واگـن دریافـت کرد که در نـوع خود بی 

سـابقه و البتـه جالـب توجه بـود. در واقع چنین 

ایـده ای بـرای اولین بار در رقابـت های اروپایی 

عملـی شـد و جنبـه تبلیغاتـی داشـت.

رسمربـی کاربلـد ایـن تیـم یعنـی دیویـد مویـس 

بـود؛ ایـن رسمربـی اسـکاتلندی یـک بـار دیگـر و 

ایـن مرتبـه با درخشـش در وسـتهام نام خـود را بر 

رس زبان هـا انداخـت و عملکـرد فـوق العـاده او در 

ایـن تیـم باعـث شـد کـه امـروز قـرارداد مویـس با 

ایـن باشـگاه تـا سـال 2024 متدیـد شـود.

عجیب ترین صحنه دیدار افتتاحیه یورو 2020 

رسمی؛ تمدید قرارداد سرمربی موفق وستهام تا  ۲۰۲۴

تیم پرویز دانش قهرمان رقابت های جام صلح شد

ورزش
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چگونگـی برگـزاری مراسـم حج امسـال بـا تأخیر اعالم شـد.

او افـزود، عربسـتان منی خواهـد مناسـک حـج امسـال بـه 

کانـون شـیوع ویـروس کرونـا در داخل و خارج از این کشـور 

شـود. تبدیل 

دوشـنبه  عربسـتان  اطالع رسـانی  وزیـر  القصبـی،  ماجـد 

مسـتمر  جهش هـای  دلیـل  بـه  کـه  گفـت  جـون  هفتـم 

وارده  خسـارت های  نبـودن  معلـوم  و  کرونـا  ویـروس  در 

کشـورها  از  بسـیاری  در  واکسـین  کمبـود  همچنیـن  و 

عربسـتان سـعودی بـه دلیـل پاندمـی کرونـا مراسـم حـج امسـال را 

نیـز تنهـا بـه زائـران داخلـی اختصـاص داده، آن هـم در صورتی که 

بیـاری مزمـن نداشـته باشـند. حداکـر تا ۶۰هـزار نفـر می توانند 

در مراسـم امسـال رشکـت کنند.

وزارت حـج و عمـره عربسـتان طـی بیانیـه ای اعالم کرد، امسـال نیز 

مانند سـال گذشـته مراسـم حج بدون زائران خارج از کشـور برگزار 

خواهد شـد.

بـه گـزارش خربگزاری سـعودی، در اطالعیـه ای که ایـن وزارت خانه 

از  پرهیـز  تصمیـم  ایـن  علـت  کـرد،  منتـر  جـون   ۱۲ شـنبه  روز 

خطـرات ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا نامیـده شـده اسـت.

در ایـن بیانیـه آمـده کـه تنها اتباع سـعودی و افراد مقیم این کشـور 

تـا حداکـر ۶۰هـزار نفـر می تواننـد در مناسـک حـج حضـور پیـدا 

کننـد. همچنیـن افـرادی کـه بیاری مزمـن دارند از حضـور در این 

مراسـم منع خواهند شـد.

در بیانیـه ترصیـح شـده اسـت: »گروه هـای سـنی بیـن ۱۸ تـا ۶۵ 

سـال می تواننـد در حـج امسـال رشکـت کننـد و بایـد بـر اسـاس 

سـازوکارهای دولـت جهـت مقابلـه بـا کرونا حتـا واکسـین دریافت 

کـرده باشـند.«

نفـر  تنهـا هـزار  بـرای رشکـت در مراسـم حـج  نیـز  سـال گذشـته 

انتخـاب شـدند که همگی مقیم عربسـتان سـعودی بودند. دوسـوم 

از ایـن افـراد خارجیـان مقیـم از میـان ۱۶۰ ملیـت مختلـف بودند. 

یک سـوم نیـز از میـان پرسـنل امنیتـی و درمانـی انتخـاب شـدند.

نوجوان فلسطینی به ضرب 
گلوله سربازان اسرائیلی کشته شد

تیم فوتبال افغانستان مغلوب عمان شد

هشدار سازمان ملل درباره احتمال شکنجه زندانیان سیاسی در امارات متحده

تجمـع آنهـا در اعـرتاض بـه سـاخت و سـازهای غیر 

قانونـی شـهرک نشـینان یهـودی در اویاتـار صورت 

می گیـرد.

سـال  در  غیرقانونـی  طـور  بـه  کـه  قـرارگاه  ایـن 

۲۰۱۳ سـاخته شـده، چندیـن بار توسـط نیروهای 

اسـت. شـده  خـراب  ارسائیلـی 

شـهرک نشـینان مـاه گذشـته دوبـاره تـالش کردند 

تـا ایـن قـرارگاه را بازسـازی کنند. این اقـدام در پی 

تیرانـدازی مرگبـار بـه یـک جـوان ارسائیلـی انجـام 

شـد. بـه گـزارش روزنامـه تایمـز آو ارسائیـل، اکنون 

۴۷ خانـواده در ایـن محـل زندگـی می کننـد.

هفتـه پیـش، ارتش ارسائیـل به همه افـرادی که در 

اویاتـار زندگـی می کننـد، دسـتور داد ایـن مـکان را 

تـا روز دوشـنبه ۱۴ جـون تخلیـه کننـد و سـاخت و 

سـازهای آینـده را هـم ممنـوع کرد.

وزیـر دفـاع ارسائیـل درخواسـت بنیامیـن نتانیاهو، 

نخسـت وزیـر ارسائیـل برای بـه تعویـق انداخنت در 

تخلیـه محـل را رد کرده اسـت.

مهلـت خروج شـهرک نشـینان یک روز پـس از روی 

کار آمـدن دولـت جدیـد ارسائیـل، پایان مـی یابد.

اگـر دولـت جدید در ارسائیل شـکل بگیـرد، نفتالی 

یـک  کـه  می شـود  ارسائیلـی  نخسـت وزیر  بنـت 

ملی گـرای دسـت راسـتی اسـت کـه ایـده تشـکیل 

کشـور مسـتقل فلسـطینی را رد می کنـد.

بیش از ۶۰۰ هزار شـهرک نشـین یهودی در حدود 

املقـدس  بیـت  و  غربـی  کرانـه  در  شـهرک   ۱۴۰

رشقـی زندگـی می کننـد.

غیـر  را  شـهرک ها  ایـن  جهانـی  جامعـه  بیشـرت 

قانونـی می داننـد امـا ارسائیـل چنیـن برداشـتی را 

می کنـد. رد 

می گویـد  فلسـطینی  تشـکیالت  صحـت  وزارت 

رسبـازان ارتـش ارسائیل یک نوجوان فلسـطینی را 

بـه رضب گلوله در کرانه غربی اشـغالی کشـته اند.

جریـان  در  و  داشـت  سـال   ۱۵ حایـل  محمـد 

اعـرتاض فلسـطینیان بـه یـک شـهرک غیرقانونـی 

یهـودی نشـین در نزدیکـی شـهر نابلـس به دسـت 

رسبـازان ارسائیلـی کشـته شـد. شـش فلسـطینی 

هـم زخمـی شـدند.

ارتـش ارسائیـل گفته اسـت در این محل "آشـوب" 

شـده و جـان رسبازانـش در خطر بود.

کشـته شـدن نوجـوان فلسـطینی چنـد هفته پس 

از خشـونت های یـازده روزه ارسائیل و فلسـطینیان 

آن خشـونت ها  اسـت. در جریـان  صـورت گرفتـه 

حداقـل ۲۵۶ فلسـطینی و ۱۳ ارسائیلـی کشـته 

شدند.

از آن زمـان تـا کنـون ارسائیـل ده هـا فلسـطینی را 

هـم بازداشـت کـرده اسـت.

مراسـم خاکسـپاری محمـد حایل، سـاعاتی پس 

از مـرگ او در روز جمعـه برگـزار شـد.

سـخنگوی ارتـش ارسائیـل بـه خربگـزاری رویـرتز 

سـوزاندند،  السـتیک  "آشـوبگران  اسـت:  گفتـه 

سـنگ پرتـاب کردنـد و بـه سـمت نیروهایـی که در 

محل حضور داشـتند، مـواد آتش زا پرتـاب کردند و 

جـان آنهـا را بـه خطـر انداختنـد."

ارسائیلـی  "نیروهـای  اسـت  گفتـه  سـخنگو  ایـن 

بـه سـمت  و  آنهـا را متفـرق کننـد  تـالش کردنـد 

کردنـد." شـلیک  آشـوبگران 

فلسـطینیان بـه صورت هفتگـی در بیتـا در نابلس 

جایـی کـه محمـد حایـل کشـته شـدند، تجمـع 

می کننـد.

اسـت تـا از اعال فشـار سیاسـی بر تایـوان بکاهد.

آنچه به مشـاجره بیـن این دو ره برده اسـت، موضوع 

پیگیـری منشـاء ویـروس کرونـا بـوده اسـت. بلینکن 

از همتـای چینـی خـود درخواسـت کـرده اسـت در 

تحقیقـات ناظـر بـر منشـاء ایـن ویـروس همـکاری 

. کند

چیـن  از  همچنیـن  امریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر 

درخواسـت کرده اسـت که زمینه سـفر دانشـمندان 

سـازمان صحت جهانی به آن کشـور را فراهم سـازد.

بایـد یـادآور شـد کـه جـو بایـدن، اخیـرا بـار دیگـر 

موضوع احتال نشـت ویروس کرونا از آزمایشگاهی 

در ووهان چین را مطرح کرده و خواسـتار تحقیق در 

ایـن زمینه شـده بود.

ضمـن  چیـن  خارجـه  امـور  وزیـر  جیچـی،  یانـگ 

"بی پایـه" خوانـدن ادعـای مربـوط بـه نشـت ایـن 

ویروس از آزمایشـگاهی در ووهان، از بابت "سیاسی 

دولـت  توسـط  کرونـا  ویـروس  همه گیـری  کـردن" 

امریـکا انتقـاد کـرده اسـت.

وزیـر امـور خارجـه چیـن از مقامـات دولـت امریـکا 

خواسـته اسـت بـه بهره بـرداری ابـزاری از همه گیری 

کرونـا بـرای مقاصـد سیاسـی خـود پرهیـز کنند.

آنتونـی بلینکـن، وزیر امور خارجه امریکا در متاسـی 

تلفونـی از همتـای چینـی خـود خواسـت در ارتباط 

بـا منشـاء کرونا همـکاری کنـد. یانگ جیچـی، وزیر 

امـور خارجـه چیـن نیـز امریـکا را متهـم به سیاسـی 

کـردن موضـوع همه گیـری کرونـا کرد.

رسان  و  رهـربان  نشسـت  برگـزاری  به مـوازات 

کشـورهای عضو جی هفت در کورن وال انگلسـتان، 

وزیـران امـور خارجـه امریـکا و چیـن نیـز بـا یکدیگر 

متـاس تلفونی داشـتند. متاسـی که گفته می شـود 

به مشـاجره سیاسـی بین دو کشـور دامن زده است.

جـو  امریـکا،  خارجـه  امـور  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی 

بایـدن، رئیـس جمهور این کشـور را در سـفر به اروپا 

و مشـارکت در نشسـت کشـورهای جـی ۷ همراهی 

می کنـد. گفـت می شـود بلینکـن با همتـای چینی 

خـود، یانـگ جیچی متاسـی تلفونی داشـته اسـت. 

متاسـی کـه گفته می شـود به مشـاجره بیـن این دو 

سیاسـتمدار تبدیل شـده اسـت.

وزیـر امـور خارجـه امریـکا در متـاس تلفونـی خـود 

بـه نقـض حقـوق بـر در چیـن و به ویـژه رسکـوب 

مسـلانان ایغـور اشـاره کـرده اسـت. افـزون بـر آن، 

بلینکـن از همتـای چینـی خـود درخواسـت کـرده 

پیشنهاد پی اس جی برایم جذاب تر از بارسلونا بود

افغانستان در آخرین دیدارش در مسابقات فوتبال آسیا در برابر هند می رود

شـده بـرای ایـن فعـاالن سیاسـی بیـش از حـد سـنگین بوده 

و از ابتـدا نیـز نبایـد بـه دلیـل اسـتفاده از حـق و آزادی هـای 

تضمیـن شـده بـرای همـه دسـتگیر می شـدند

خانـم الولـور گفتـه اسـت ادعاهـای نگـران کننـده ای مطـرح 

شـده کـه ایـن عـده بـرای مدت هـای طوالنـی در سـلول های 

انفرادی محبوسـند، پنجره هایشـان پوشـیده شـده تا آسـان 

و آفتـاب را نبیننـد و دسـتگاه خنک کننده شـان نیـز خاموش 

شـده اسـت. وی افزود چنین رشایطی مصداق شـکنجه است

سـازمان ملـل متحـد می گویـد دسرتسـی ایـن عـده بـه وکیل 

در دوران محاکمـه نیـز بـه شـدت محدود شـده اسـت.

بعـد از بهـار عربی در سـال ۲۰۱۱، مقام هـای امارات متحده 

عربی دسـت به رسکوب گروهی از فعاالن سیاسـی اسـالم گرا 

بـه نـام االصـالح زد. حکومت امـارات این عده را به وابسـتگی 

بـه اخوان املسـلمین و تـالش برای رسنگونـی حکومت متهم 

کـرده، اتهامی کـه این عـده رد می کنند.

امـارات  در  تجمعـات خیابانـی  و  احـزاب سیاسـی  تشـکیل 

متحـده عربـی غیـر قانونـی اسـت.

متیـو هـج، یـک شـهروند ۳۱ سـاله بریتانیایـی کـه در سـال 

۲۰۱۸ بـه اتهـام جاسوسـی زندانـی شـده بـود می گویـد در 

طـول حبـس شـکنجه روانـی شـده اسـت.

را  ادعاهـا  و  انتقـادات  ایـن  پیشـرت  عربـی  متحـده  امـارات 

بی اسـاس خوانـده و ایـن بـار نیـز بـه درخواسـت بی بی سـی 

بـرای پاسـخ بـه ایـن اتهامـات تـازه جوابـی نـداده اسـت.

سـال اسـت کـه زندانی انـد.

مقام هـای امـارات متحـده عربـی بـه ایـن اتهامـات پاسـخی 

نداده انـد.

راشـد  حذیـف  حمـد،  محمـد  حسـن  املنصـوری،  محمـد 

حمـدون  سـایم  الکتـدی،  سـعید  علـی  االویـس،  عبداللـه 

اشـحی عضـو گـروه موسـوم بـه امـارات ۹۴ هسـتند کـه از 

وکالی دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه تشـکیل شـده بود. 

گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل متحـد می گویـد احـکام صـادر 

کارشناسـان سـازمان ملـل متحـد هشـدار داده انـد کـه رشایـط 

حبـس گروهـی از زندانیـان سیاسـی در امـارات متحـده عربـی 

کـه در سـال ۲۰۱۳ محبـوس شـدند معـادل شـکنجه اسـت.

می گویـد  متحـد  ملـل  سـازمان  ویـژه  گزارشـگر  اللـور،  مـری 

ایـن پنـج زندانـی در دمـای بـاالی ۴۰ درجـه سـانتیگراد بـرای 

خنـک  و  محبوسـند  انفـرادی  سـلول  در  طوالنـی  مدت هـای 

اسـت. نیـز خامـوش  آنهـا  کننده هـای 

خانـم اللـور خواسـتار آزادی فـوری ایـن عـده شـده کـه حـاال ۸ 

هنـوز امیدهـای مـا زنـده اسـت. فعـالً جایـگاه 

چهـارم جـدول را داریـم و بـرای سـعود بـه جـام 

ملت هـای آسـیا و در واقـع سـوم شـدن در گروپ 

کـه بتوانیـم مسـتقیم سـعود کنیـم یـک مسـابقۀ 

بسـیار مهـم در مقابـل هنـد داریـم."

قـرار اسـت تیم هـای افغانسـتان و هنـد روز سـه 

شـنبه )۲۵ جـوزا( وارد میـدان شـوند.

تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان در میـان ۵۶ تیـم 

آسـیا در ردیـف چهـل و یکـم قـرار دارد.

نیـز متقاعـد کننده تـر بود. گفتم که دشـوار بود 

چـرا کـه بارسـا واقعـا بـه جـذب مـن ابـراز عالقه 

نشـان داده بـود. فکـر مـی کـردم در نهایـت بـه 

بارسـا بـروم چـون تـا مـدت هـا تنهـا تیمـی بـود 

کـه پیشـنهادی جـدی بـه مـن داده بـود.«

تصمیـم  بایـد  گفـت:»  ادامـه  در  واینالـدوم 

سـختی مـی گرفتـم؛ واقعـا سـخت چون هـر دو 

از باشـگاه هـای بزرگ دنیا هسـتند. بـازی برای 

هـر دو تیـم افتخـار اسـت و در نهایـت انتخـاب 

مـن پـی اس جـی بـود. مـی خواسـتم قبـل از 

رشوع یـورو تیـم بعدی ام را انتخـاب کنم و حاال 

خیـامل از هـر جهـت آسـوده تـر اسـت.«

فوتبـال  تیم هـای  میـان  دیدنـی  بـازی 

افغانسـتان و عـان دو- یـک بـه نفـع عـان 

یافـت. پایـان 

ایـن بـازی در ورزشـگاه جاسـم بـن حمد در 

قطـر دیشـب برگزار شـد.

فدراسـیون  سـخنگوی  مشـعوف،  فیـروز 

فوتبـال افغانسـتان گفـت: "بـا کسـب ایـن 

نتیجـه در واقـع می توانـم بگویـم کـه هیـچ 

چیـز تغییـر نکـرده، مـا یـک شـانس داریـم، 

سـتاره هالنـدی در نشسـت خربی بـازی با 

اوکرایـن در مـورد دلیـل ترجیـح دادن پـی 

اس جـی بـه بارسـلونا صحبـت کـرد.

2 روز پیـش خـربی که بسـیاری از چند روز 

پیـش منتـر بودنـد، باالخـره رسـمی شـد. 

هالنـدی  هافبـک  واینالـدوم  جورجینیـو 

ایـن  در  خـوب  فصـل   5 از  پـس  لیورپـول 

ایـن پـس  از  بـا امتـام قـراردادش  باشـگاه 

بـرای پـی اس جی بـه میـدان خواهد رفت.

واینالـدوم دو هفتـه پیـش ابتـدا با بارسـلونا 

وارد مذاکـره شـد. مدیر برنامـه های او چند 

کاتـاالن  باشـگاه  بـا  مثبـت  مذاکـرات  دور 

داشـت و حتـی روز تسـت پزشـکی او نیـز 

مشـخص شـده بـود. برنامـه بارسـا معرفـی 

در  امـا  بـود  هفتـه  اواسـط  در  واینالـدوم 

بـه  مالـی  پیشـنهاد  دریافـت  بـا  او  نهایـت 

تصمیـم  جـی،  اس  پـی  از  بهـرت  مراتـب 

گرفـت بـه باشـگاه پاریسـی ملحـق شـود.

امـروز خـود  واینالـدوم در نشسـت خـربی 

و در مـورد مذاکراتـش بـا بارسـلونا گفـت:» 

تصمیـم خیلـی دشـواری بـود. بـا بارسـا 4 

هفتـه مذاکـره داشـتیم ولـی پـی اس جـی 

کمـی رسیـع تـر عمل کـرد و پـروژه این تیم 

فصل جدیدی در مشاجرات امریکا و چین 
درباره منشاء ویروس کرونا

ریاض: 
می شود ر  برگزا خارجی  ئران  ا ز بدون  نیز  ــال  مس ا ــم حج  مراس

افغانسـتان  تیـم  روز گذشـته  دیـدار  ایـن مسـابقات در  در 

نتوانسـت هیـچ گلـی بـه مثـر برسـاند. تیـم افغانسـتان در 

مرحلـه بعدی با قزاقسـتان وتاجیکسـتان بـازی خواهد کرد.

کـه تیـم فوتبـال زنـان زیـر ۲۰ سـال افغانسـتان در مسـابقات 

قهرمانـی آسـیای میانـه در مقابل ازبکسـتان شکسـت سـنگین 

۱۱ - ۰ خـورد.

افغانسـتان آخریـن دیـدار خـود را در مسـابقات مقدماتی جام 

جهانـی کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا )AFC( برابـر هنـد برگزار 

خواهـد کرد.

این بازی  چهارشنبه شب همین هفته برگزار خواهد شد.

در ایـن رقابت هـا شـام گذشـته افغانسـتان در مقابـل عـان 

بـازی داشـت کـه دو - یـک افغانسـتان را شکسـت داد و با این 

شکسـت، شـانس صعـود افغانسـتان در رقابت هـای پیـش رو 

یافت. پایـان 

در نیمـه اول مسـابقه شـب گذشـته، عـان بـه تسـاوی ۱-۱ 

رسـید، امـا در نیمـه دوم، عـان موفـق شـد گل دوم را بـه مثر 

برسـاند و بازیکنـان افغانسـتان امیدهای خود را بـرای پیروزی 

از دسـت دادنـد. پیـش از ایـن دیـدار، افغانسـتان بـه تسـاوی 

بـا بنگالدش رسـیده بـود. فدراسـیون فوتبال افغانسـتان گفته 

اسـت کـه تیـم افغانسـتان بـرای پیـروزی در دیـدار برابـر هنـد 

کامـال آمـاده خواهـد بـود و بـرای پیـروزی در این دیـدار تالش 

خواهـد کرد. افغانسـتان در گروه E مسـابقات بـا عان میزبان 

قطـر و بنـگالدش بـازی کرده ، اما آخریـن دیدار آنهـا برابر هند 

اسـت. دو تیـم برتـر ایـن گروه بـه مرحلـه بعد صعـود می کنند.

قطـر و عـان باالتریـن امتیـازات را دارند. این در حالی اسـت 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت 

نقـاط  در  تـن  شـبانه روز گذشـته، 67  در  کـه 

مختلـف کشـور بـر اثـر بیامری کویـد19 جـان باخته انـد. این 

بلندتریـن رقـم مـرگ بـر اثـر ابتـا بـه ویـروس کرونـا از آغـاز 

تاکنون در یک شـبانه روز اسـت.این وزارت روز شنبه 22 جوزا 

بـا نـر گـزارش روزانه مبتایـان و مرگ و میرناشـی از ویروس 

کرونـا نوشـته اسـت کـه بـا ثبـت 67 مـورد جدیـد، مجموعـه 

جـان باختـگان بـه 3527 تـن در کشـور رسـیده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت کـه از سـه هزار و 442 فـرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا نیـز آزمایـش گرفته شـد که نتیجـه 973 تن 

آنـان مثبـت اعام شـد. 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـامر مبتایـان بـه ویـروس 

کرونـا در کشـور بـه بیـش از 89 هـزار تـن رسـیده اسـت کـه 

حـدود 78 هـزار تـن آنـان بهبـود یافته انـد.

ایـن وزارت همچنیـن روز جمعـه اعـام کـرده بـود کـه متـام 

پـی  در  کشـور  اوقـاف  و  ارشـاد  حـج،  وزارت   

شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا اعام کرده اسـت 

کـه خطبـه  منـاز جمعـه مختـر باشـد، در منازهـای جمعه و 

و روزانـه فاصلـه گـذاری اجتامعـی رعایـت شـود و منازهـای 

پنجگانـه در فضاهـای بـاز انجـام شـود.

ایـن وزارت روز شـنبه 22 جـوزا بـا انتشـار اعامیـه ای تریح 

بـه یـک  کـرده اسـت کـه ویـروس جدیـد کرونـا کـه اکنـون 

چالـش جهانـی مبـدل شـده اسـت، بـه حکـم عقـل و رشع 

بایـد بـرای جلوگیـری از گسـرش آن، تـاش صـورت گیـرد. 

ایـن وزارت پیشـگیری از چنیـن بیامرهـای واگیـر را یـک امـر 

رشعـی توصیـف کـرده می گویـد کـه همـه شـهروندان کشـور 

مکلفیـت دارنـد بـرای محافظـت خـود و دیگـران در برابر این 

توصیه هـای  متـام  و  داده  انجـام  را  الزم  اقدامـات  ویـروس 

صحـی را رعایـت کننـد.

در اعامیه این وزارت آمده اسـت که مدارس، انسـتیتیوت ها، 

در  فاتحـه  مراسـم  برگـزاری  فاتحه خوانـی،  سـالون های 

مسـاجد و برگـزاری حلقـات درسـی در مسـاجد، از تاریخ 22 

جـوزا تـا اعامیـه بعـدی ایـن وزارت تعطیـل انـد.

  در شـهر کابـل، دیـروز نسـبت بـه شـنبه گذشـته؛ قیمـت تیـل و 

روغـن افزایـش پیـدا کـرده؛ امـا قیمـت طـا کاهـش یافته اسـت.

يـک تـن از کارکنـان تانک تيل “هاشـمی” در چهارراهى تایمنی 

شـهر کابـل، بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه دیـروز ۲۲ جوزا 

نسـبت بـه شـنبه گذشـته، قیمـت يـک ليـر دیـزل از ۵۰ بـه ۵۱ 

افغانـی و قیمـت یـک لیـر پـرول از ۴۶ بـه ۵۰ افغانـی افزایـش 

یافتـه اسـت. بـه گفتـۀ او قیمـت تیـل در بازارهـای جهانـی نیـز 

افزایـش یافتـه اسـت. امـا قیمـت گاز مایـع بـدون تغییـر باقـی 

کلولـه  سـاحۀ  در  گازفروشـان  از  رشیـف  محمـد  اسـت.  مانـده 

پشـتۀ شـهرکابل، گفـت که دیروز چون شـنبه گذشـته، يـک کيلو 

گـرام، گاز مايـع را ۵۵ افغانـی مـی فروشـد.  قیمـت روغـن نیـز 

افزایـش پیـدا کـرده اسـت. زمـری صافـی رئيـس انجمـن تاجـران 

مـواد خوراکـه در شـهر کابـل، گفـت کـه دیـروز نسـبت بـه هفـت 

از  روز قبـل، قیمـت فـروش عمـدۀ 16 لیـر روغـن مالیزیایـی، 

۱۹۵۰ بـه ۲۰۰۰افغـاىن افزایـش را نشـان مـی دهـد. بـه گفتـه 

وی، قیمـت روغـن بـه دلیـل کاهـش واردات و افزایـش تقاضـا در 

شـهر کابـل افزایـش یافتـه اسـت.

امـا  چـون شـنبه گذشـته، قیمـت فـروش عمـدۀ 49 کيلوگـرام 

سـيله  برنـج  کيلوگـرام  قیمـت24  افغـاىن،   ۱۶۰۰ قزاقـی  آرد 

اول پاکسـتاىن۲۴۰۰افغانی، قیمـت یـک کیلوگـرام چـای سـبز 

اندونیزیایـی ۳۲۰ افغانـی و يـک کيلوگـرام چـاى سـياه افريقايى 

۳۴۰ افغـاىن مـی باشـد. قيمـت فـروش پرچـون بعـى مـواد بـا 

قیمـت فـروش عمـدۀ آن، در برخـى مـوارد تفـاوت انـدک؛ امـا در 

پرچـون  از  زاده  زيـاد دارد. حامـد صـوىف  تفـاوت  مـوارد  برخـی 

دانشـگاه ها، مکاتـب، مـدارس، کورس هـا، نهادهای آموزشـی 

 22 تاریـخ  از  نشسـت ها،  تاالرهـای  و  عروسـی  تاالرهـای  و 

جـوزای سـال روان بـرای دو هفتـه تعطیـل شـد ه اند.

ایـن وزارت تریـح کـرده بـود کـه مـوج سـوم کرونـا در کشـور 

در حـال گسـرش اسـت و روز بـه روز به تعداد واقعـات افزوده 

می شـود. در خرنامـه آمـده اسـت که شـیوع کرونـا از کنرول 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور خـارج شـده و نیـاز 

اسـت کـه متـام نهادهای دولتـی و غیردولتـی در ایـن مبارزه، 

وزارت صحـت و نهادهـای صحـی کشـور را کمـک کننـد.

در اعامیـه از متـام شـهروندان کشـور خواسـته شـده اسـت 

کـه بـه محـات مزدحـم نرونـد و در صـورت رضورت از ماسـک 

اسـتفاده کننـد. اعامیـه عـاوه می کنـد کـه متـام اداره هـای 

ازدحـام  دارنـد،  زیـاد  مراجعـان  کـه  غیردولتـی  و  دولتـی 

مراجعـان را بـا رعایـت فاصلـه اجتامعـی مدیریـت کننـد. این 

فاصلـه کمـر از یـک مـر و نیـم نباشـد.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه خطبـه منـاز جمعـه بـه 

گونـه مختـر و فـرده در نظر گرفته شـود، حیـن ادای مناز 

جمعـه رعایـت فاصله گـذاری بین منازگـزاران و در نظرگرفنت 

توصیه هـای صحـی الزمـی اسـت.

ایـن وزارت می افزایـد کـه  ادای منازهـای پنجگانـه در صورت 

امـکان در فضـای بـاز صـورت گیـرد و فاصلـه بیـن صفـوف و 

منازگـزاران در نظـر گرفته شـود.

تدویـر  از  کـه  می کنـد  تاکیـد  اوقـاف  و  ارشـاد  حـج،  وزارت 

موقـت  بـزرگ،  مجالـس  برگـزاری  و  علـام  گردهامیی هـای 

گیـرد. صـورت  خـودداری 

وزارت عـاوه می کنـد کـه کارمنـدان ایـن وزارت در مرکـز و 

الزامـا  را  دسـتورات صحـی  وظیفـه  اجـرای  حیـن  والیت هـا 

رعایـت کننـد و از تدویـر جلسـات غیررضوری اجتنـاب کنند.

ایـن درحالیسـت کـه روز گذشـته وزارت صحـت کشـور، متام 

مدرسـه های   آموزشـی،  مرکزهـای  مکتب هـا،  دانشـگاه ها، 

سـایر  و  بـازی  آب  حوض هـای  عروسـی،  تاالرهـای  دینـی، 

محـات و مکان هـای مزدحـم را بـرای دو هفتـه از تاریـخ 22 

جـوزا تعطیـل اعـام کـرد.

فروشـان مـواد خوراکـى در مارکيـت مـواد خوراکـه فـروىش دهن 

بـاغ شـهرکابل، گفت که امروز قیمت فـروش پرچون 49 کيلوگرام 

هنـدی۲۴۰۰  بـورۀ  کيلوگـرام   49 قزاقى۱۶۵۰افغانـی،  آرد 

افغـاىن، 24 کيلوگـرام برنـج سـيله اول پاکسـتاىن۲۴۵۰ افغاىن، 

16 لیـر روغـن مالیزیایـی ۲۰۲۰ افغـاىن، يـک کيلوگـرام چـاى 

سـیاه  چـای  کیلوگـرام  یـک  و  افغـاىن  اندونيزيايـى۳۵۰  سـبز 

افریقایـی۳۵۰ افغـاىن مـى باشـد.

قیمت طا بیش از ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

محمـد جاویـد از طـا فروشـان در بـازار لیسـه مریـم شـهرکابل، 

گفـت کـه دیـروز نسـبت بـه هفـت روز قبـل، قیمـت يـک گـرام 

طـاى عـرىب عيـار75٠، از ۳۷۵۰ بـه ۳۷۰۰افغـاىن و یـک گرام 

طـای روسـی عيـار 585، از ۳۱۵۰ بـه ۳۰۵۰ افغـاىن کاهـش 

پیـدا کـرده اسـت. موصـوف افـزود کـه تغییـر در قیمـت طـا در 

بازارهـای  در  آن  قیمـت  تغییـر  بـا  ارتبـاط  شـهرکابل،  بازارهـای 

برابـر  در  امریکایـی  دالـر  ارزش  شـنبه،  ایـن  در  دارد.  جهانـی 

افغانـی اندکـی افزایـش یافتـه اسـت.

شـهزادۀ  رسای  در  »صداقـت«  رصاىف  مالـک  حسـن  حاجـى 

شـهرکابل، گفـت کـه دیـروز ۲۲ جـوزا، ارزش خريـد يـک دالـر 

امريکايـی ۷۸.۳۰ افغـاىن مـى باشـد و هـزار کلـدار پاکسـتانی 

۴۹۵ افغـاىن تبادلـه مـى شـود. رصافـان مـی گوینـد کـه بدتـر 

شـدن وضعیـت امنیتـی و افزایش بیکاری، سـبب شـده که ارزش 

دالـر در برابـر افغانـی کمـی بلنـد بـرود. این درحالیسـت کـه  در 

۱۵ جـوزا، ارزش خريـد يـک دالـر امريکايـی، ۷۸.۱۰ افغاىن بود 

و یکهـزار کلـدار پاکسـتانی ۴۹۴ افغـاىن تبادلـه مـى شـد. 

بیشترین آمار مرگ بر اثر کرونا؛ 
67 فرد مبتال به ویروس کرونا جان باخته اند 

موج سوم کرونا؛ وزارت حج و اوقاف:
 ادای نمازهای پنجگانه در فضاهای باز انجام شود  

قیمت تیل بیش از 6 درصد در کابل افزایش یافته است 

کشـور، به تعداد 1٠٠٠ کپسـول آکسـیجن از مسـاعدت های 

ایرگـش اوف  عصمت اللـه  حضـور  بـا  اوزبیکسـتان   جمهـوری 

مناینـدۀ ویـژۀ رئیس جمهور اوزبیکسـتان در امور افغانسـتان، 

صبـح امـروز در بنـدر حیرتان بـه والی والیت بلخ تسـلیم داده 

شـد«. خرنامـه افـزوده کـه وزارت امـور خارجـه از مسـاعدت 

بـا  مبـارزه  بـرای  آن کشـور  همـکاری  تعهـد  و  اوزبیکسـتان 

کوویـد-19 در افغانسـتان، ابـراز قدردانـی می کنـد.

وزارت امـور خارجـه گفتـه که این وزارت در هآمهنگی با سـایر 

نهاد هـای ذیربـط کشـور، تاش مـی ورزد تـا به منظـور تدارک 

کـه  افغانسـتان بـرای مقابلـه بـا مـوج سـوم کرونـا تجهیـزات 

کافـی نـدارد.

 از این رو این سـازمان خاطرنشـان کرده است که افغانستان 

بایـد توانایی هـای تشـخیص ویـروس کرونـا را افزایـش دهـد 

تـا بـه طـور موثر شـیوع ایـن بیـامری را تشـخیص و اقدامات 

پیش گیرانـه اتخاذ شـود.

بـا جمعیـت  بلـخ  ایـن سـازمان، در والیـت  آمارهـای  طبـق 

بیـامران  بـرای  بسـر   14٠ تنهـا  نفـر،  میلیـون   1.6 تـا   1

کرونایـی اختصاص داده شـده اسـت. همین طـور در والیت 

دایکنـدی تنهـا یـک مرکـز تـداوی بیـامران فعـال اسـت و 

امکانـات تشـخیص بیـامران کرونایـی در ایـن والیـت وجـود 

نـدارد. در همیـن حـال، سـازمان عفـو بین امللـل، می گویـد 

کـه چهـار میلیـون آواره  داخلـی در خطـر بیش تـر ابتـا بـه 

بـرای  وغیـره  تاالرهـا  کافیشـاپ   ها،حامم   ها،  دانشـگاه        ها، 

جلوگیـری از افزایـش ویـروس کرونـا تعطیـل می   باشـد.

وی از مـردم خواسـت در چنیـن رشایـط حسـاس بـا دولـت 

همـکاری کـرده و نـکات بهداشـتی را جـدا رعایـت کننـد.

اجتامعـی وجـود  تجمعـات  کـه  کـرد در صورتـی  تأکیـد  او 

داشـته باشـد کمیتـه مبـارزه بـا کرونـا بـا متـام تـوان دسـت 

خواهنـد  را  آنـان  فعالیت هـای  هر گونـه  جلـو  و  شـده  بـکار 

بـه  کابـل  شـهر  ارغنـدی  سـاحه  در  داخلـه،  امـور  وزارت 

در  کـه  را  اموالـی  و  اجنـاس  افغانـی  میلیـون  صـد  ارزش 

بـدون  و  بـود  شـده  جابجـا  مسـافربری  وسـایط  عـراده   ۵۸

پرداخـت مالیـات وارد شـهر کابـل می شـد، شناسـایی و از 

فـرار مالیاتـی جلوگیـری کردنـد. کارشناسـان بـر ایـن باورند 

کپسـول  هـزار  کـه  می گویـد  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت   

آکسـیجن کـه دولت اوزبیکسـتان به افغانسـتان کمـک کرده،  

بـه شـهر مزاررشیـف مرکـز والیـت بلـخ رسـیده اسـت.

وزارت امـور خارجـه،  دیـروز شـنبه )22 جـوزا( در خرنامـه ای 

گفتـه کـه ایـن محموله کمکـی در بنـدر حیرتان بـه مقام های 

افغانسـتان تحویل داده شـده اسـت.

در خرنامـه آمـده:«در نتیجـٔه تاش هـای وزارت امـور خارجـۀ 

مسـاعدت ها  جلـب  بـرای  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

در  کوویـد- 19  بـا  مبـارزه  کشـورها جهـت  همکاری هـای  و 

 سـازمان عفـو بین امللـل می گویـد کـه گسـرش مـوج سـوم 

و  اسـت  نگران کننـده  بسـیار  افغانسـتان  در  کرونـا  ویـروس 

اگـر حامیـت فـوری بین املللـی از ایـن کشـور صـورت نگیرد، 

وضعیـت می توانـد بـه رسعـت از کنـرل خـارج شـود.

سـازمان عفـو بین امللل در اعامیه ای از حکومت افغانسـتان 

خواسـته اسـت کـه چالـش کمبود آکسـیجن را به گونـه  فوری 

رفـع و واکسـین کرونـا و دیگـر تجهیـزات صحـی رضوری را با 

حامیـت جامعـه جهانی تهیـه کند.

در اعامیـه آمـده اسـت کـه آمـار مبتایـان بـه ویـروس کرونـا 

در افغانسـتان بـا گذشـت هـر روز رو بـه افزایـش اسـت و این 

کشـور بـه شـدت از شـیوع مـوج سـوم آسـیب دیده اسـت.

بین امللـل گفتـه اسـت:«روند تطبیـق واکسـین کرونـا  عفـو 

بـه دلیـل کمبـود ایـن واکسـین متوقف شـده اسـت. مـا باید 

از وضعیـت مشـابه در نیپـال و هنـد درس بگیریـم و قبـل از 

اینکـه خیلـی دیـر شـود، بـرای بدترین حالـت آماده شـویم«.

این سـازمان گفته که با گذشـت بیش از یک سـال از شـیوع 

ویـروس کرونـا، آمادگـی اضطراری دولـت افغانسـتان ناکافی 

است.

عامـه  وزارت صحـت  از  نقـل  بـه  امللـل  بیـن  عفـو  سـازمان 

افغانسـتان نوشـته اسـت کـه در حـال حـارض تنهـا حـدود دو 

هـزار دسـتگاه تولیـد آکسـیجن، یـک هـزار و 63 تخـت و در 

بـرای  ویـژه  یـک  هـزار و 5٠٠ تخـت مراقبت هـای  مجمـوع 

اختیـار دارد. بیـامران کرونایـی در 

در اعامیـه سـازمان عفـو بین امللل آمده اسـت که براسـاس 

از 34  تنهـا 22 والیـت  آمارهـای سـازمان جهانـی صحـت، 

کرونـا  ویـروس  آزمایـش  امکانـات  دارای  افغانسـتان  والیـت 

. است

زیرسـاخت های  و  اضطـراری  آماده گـی  عـدم  بـه  توجـه  بـا   

صحـی کشـور، سـازمان عفـو بین امللـل بـه ایـن بـاور اسـت 

 مسـئوالن صحـت عامـه هـرات می گوینـد بـرای جلوگیری از 

کمبود آکسـیجن در آینده دو هزار بالون آکسـیجن از کشـور 

ایـران خریـداری شـده و به زودی بـه هرات خواهد رسـید.

قابـل ذکـر اسـت کـه از 1٠ روز بـه این طـرف کرونـا در هرات 

افزایـش پیـدا کـرده و ایـن دلیـل باعـث شـده تـا پزشـکان و 

اداره محلـی ایـن والیـت دسـت بـکار شـوند.

هـرات  عامـه  صحـت  ریاسـت  معـان  کبیـر،  آصـف  محمـد 

شـهرک     در  بـرق  شـدن  صـل  و  قطـع  دلیـل  بـه  می  گویـد: 

صنعتـی دو هـزار بالـون آکسـیجن از کشـور ایـران خریداری 

شـده و قـرار اسـت تـا 48 سـاعت آینده بـه این والیت برسـد.

وی بیان داشـت تا کنون کمبود آکسـیجن در شـفاخانه           های 

ایـن والیـت جـدی نبـوده و آکسـیجن بـه گونـه نورمـال بـه 

بیـامران می رسـید. او در ادامـه یـادآور شـد از روز گذشـته به 

ایـن طـرف دو رشکت تولید آکسـیجن در هرات فعالیت شـان 

را از رس گرفتـه و جـای نگرانـی منی  باشـد.

والیـت  ایـن  در  کرونـا  افزایـش  از  پـس  افـزود  کبیـر  آقـای 

شـفاخانه شـهید بسـیم از 1٠٠ بسـر به 13٠ بسـر افزایش 

پیـدا کـرده اسـت.

ایـن مقـام صحـت عامـه تأکیـد کـرد گفتگوهـا بـرای افزایـش 

بسـرهای ایـن شـفاخانه بـا مؤسسـات ادامـه داشـته و قـرار 

اسـت کـه شـفاخانه   های دیگـر هـم دوبـاره فعـال شـوند.

در همیـن حـال نـور احمد حیـدری، معان مقـام والیت هرات 

می  گویـد: از امـروز تـا دو هفتـه آینـده همـه مراکـز تعلیمـی، 

 وزارت امـور داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه در 

یـک عملیـات، به ارزش بیشـر از صـد میلیون 

افغانـی از فـرار مالیاتـی در کابـل جلوگیری شـد.

بـا نـر خرنامـه ای گفتـه  ایـن وزارت روز شـنبه 22 جـوزا 

سـنگین  جرایـم  بـا  مبـارزه  پولیـس  منسـوبان  کـه  اسـت 

کپسـول های آکسـیجن و سـایر تجهیـزات الزم برای مبـارزه با 

کوویـد-19، بـه انعقـاد قـرارداد با کشـور های مختلـف منطقه 

و جهـان بپـردازد. ایـن در حالی اسـت کـه اخیرا شـیوع کرونا 

در افغانسـتان به گونـه  بی سـابقه افزایـش یافتـه اسـت. وزارت 

صحـت عامه کشـور روز گذشـته اعـام کرد که که متـام مراکز 

دانشـگاه ها،  مکاتـب،  شـامل  و خصوصـی  دولتـی  آموزشـی 

انسـتیتوت ها، کورس هـا، مدرسـه های دینی و کودکسـتان ها 

رس از روز شـنبه )22 جـوزا( بـرای دو هفتـه رخصـت خواهـد 

بود. 

مـوج سـوم کرونـا قـرار دارنـد.

بـه گفتـه ایـن سـازمان، آواره گان داخلـی در رشایـط بیـش 

امکانـات  و  آب  بـه  ناکافـی  دسرسـی  جمعیـت،  حـد  از 

بایـد  افغانسـتان  وزارت صحـت  و  زند گـی می کننـد  صحـی 

دهـد. قـرار  اولویـت  در  را  آنـان  واکسیناسـیون 

ایـن درحالـی اسـت کـه اخیـرا میـزان ابتـا و مـرگ ناشـی از 

کرونـا در افغانسـتان به ویـژه در کابـل افزایـش یافتـه اسـت. 

مریضـان  درمـان  اختصاصـی  شـفاخانه های  از  شـامری 

کوویـد-19 عمـا بـا کمبـود آکسـیجن مواجـه انـد.

وزارت صحـت عامـه  کشـور در یـک فراخـوان ملـی، خواهـان 

راسـتای  در  صحـت  سـکتور  از  مـردم  حامیـت  و  همـکاری 

مبـارزه بـا ویـروس کرونـا شـده اسـت. 

گرفـت. در روزهـای اخیـر گـردش ویـروس کرونـا در هـرات 

ایـن  باشـندگان  از طـرف دیگـر هـم  و  پیـدا کـرده  افزایـش 

از  اسـتفاده  و  اجتامعـی  فاصله   هـای  رعایـت  بـدون  والیـت 

می کننـد. وگـذار  گشـت  دسـتکش  و  ماکـس 

پزشـکان در هـرات هشـدار می دهنـد اگـر مـردم بـه همیـن 

گونـه وضعیـت ادامـه دهند و کرونـا را جدی نگیرنـد، روزهای 

سـخت و دشـوار در انتظـار شـان خواهـد بود. 

کـه عـدم یـک سیسـتم منظـم مالیاتـی سـبب افزایـش فـرار 

مالیاتی شـده اسـت و سـاالنه میلیاردها افغانی فـرار مالیاتی 

در کشـور صـورت می گیـرد. وزارت مالیـه چنـدی قبـل اعـام 

کـرده بـود که روزانـه در حدود هشـت میلیون دالـر امریکایی 

در گمرک هـای افغانسـتان از پـول مالیـه دولت حیـف و میل 

می شـود. در آن زمـان رسپرسـت وزارت مالیـه گفتـه بـود کـه 

شـبانه صدهـا موتـر بـدون پرداخـت تعرفـه گمرکـی از بنـدر 

رد می شـوند. عوایـد جمـع اوری شـده در سـال های گذشـته 

کمـی بیشـر از 3٠ درصـد از بودجه ملی را تشـکیل می دهد 

کـه بـه بـاور کارشناسـان اگـر درسـت تنظیـم شـود، می تواند 

بیـش از نیمـی از بودجـه ملـی کشـور را بـرآورده کنـد.

وزارت مالیـه گفتـه بـود کـه در سـال مالـی 1399 بـا وجـود 

ملـی  عوایـد  از  را  افغانـی  میلیـارد   ۱۷۴ کرونـا،  بحـران 

جمـع آوری کـرده اسـت. وزارت مالیـه تریـح می کنـد که در 

جریـان سـال گذشـته مالـی، برنامه هـای الکرونیک سـازی 

بانـک  بـا  سیسـتم ها  وصـل  گمـرکات،  قیمت گـذاری  رونـد 

مرکـزی، ایجـاد بـورد حـل منازعـات مالیاتی و نصب سیسـتم 

هوشـمند گمرکـی را عملـی کـرده اسـت تـا از حیـف و میـل 

شـدن عوایـد و مالیـات کشـور جلوگیـری شـود.

وزارت خارجه:
 هزار کپســول آکسیجن از مساعدت های اوزبیکستان به افغانستان رسید 

عفو بین الملل: 
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان به سرعت از کنترل خارج می شود 

صحت عامه هرات: 
دو هزار بالون اکسیجن برای مقابله با کرونا از ایران خریداری شده است 

پولیس مانع صد میلیون افغانی فرار مالیاتی شد 


