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وزیر صحت آرجانتاین به دلیل اتهام پارتی بازی 
بر او، استعفا داد 

۱۲ میلیون شهروند سوریه غذای کافی در
 اختیار ندارند 

صحـت  وزیـر  گارسـیا،  گونزالـس  گینـز   
آرجانتایـن اسـتعفا کـرده اسـت. او متهـم 
کمـک  روزنامه نـگار  یـک  بـه  کـه  شـده 
واکسـین  صـف  در  را  جایـش  تـا  کـرده 
وربیتسـکی،  هورایچیـو  بینـدازد.  جلـو 
از  قبـل  او  گفتـه  سـاله   ۷۱ روزنامه نـگار 
آنکـه بـا وزیـر صحت حـرف بزنـد دوز اول 

... روسـی   واکسـین 

 بـا ادامه جنـگ داخلی در سـوریه همچنان 
کمبـود  و  بـا سـرما  غیرنظامـی  میلیون هـا 
هسـتند.  مواجـه   صحتـی  و  غذایـی  مـواد 
جهـان«  گرسـنگان  بـه  »کمـک  سـازمان 
بـرآورد می کنـد کـه بیـش از ۱۲ میلیـون 
غـذای  بـه  دسترسـی  از  سـوریه  شـهروند 

محـروم هسـتند.... کافـی 
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جهل؛ بنیاد افراطیت 
و خشونت 

تضُرع طالبان به درگاه آمریکا
)بخش دوم و نهایی( 

 پازل های سیاسی چه تصویری 
از افغانستان ارائه می دهند؟

 سـخنان مجیـب الرحمـان انصـاری یکـی از خطبـای 
را  تنـدی  واکنـش هـای  تنهـا  نـه  افراطـی در هـرات 
برانگیختـه اسـت؛ بلکه احساسـات مـردم را جریحه دار 
سـاخته اسـت. در آخریـن مـورد وزارت حـج، ارشـاد و 
اوقـاف در اعالمیـه مطبوعاتـی اظهـارات وی را جنـون 

آمیـز و غیـر اسـالمی خوانـده و ضمـن تقبیـح ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 یوفا آماده تغییر ساختار 
چمپیونزلیگ

ششمین دور رقابت های کرکت 
سوپر لیگ پاکستان دیروز آغاز  شد 

 جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری جدیـد آمریـکا، روز جمعـه، ۱۹ 

فـروری، بـا حضـور مجازی خـود در کنفرانس امنیتـی مونیخ به 

افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت: »دولـت مـن قویا از رونـد جاری 

اقدامـات دیپلامتیـک در افغانسـتان حامیـت می کنـد تـا به این 

جنـگ کـه در آسـتانه ورود بـه ۲۰ سـالگی اسـت پایـان دهد.«

حامیـت آقـای بایـدن از مذاکـرات صلـح بـا طالبـان، یکـی از 

معـدود زمینه هایـی اسـت کـه او در همسـو بـا تالش هـای دولت 

دونالـد ترامـپ و رویکـرد وزارت خارجـه تحـت امـر مایـک پومپئو 

پیـش گرفته اسـت.

بـا ایـن حـال، او بر خـالف دونالد ترامپ که منتقـد جدی پیامن 

ناتـو بـود، گفتـه دولـت آمریـکا بـه طـور کامـل خـود را متعهد به 

همـکاری بـا ناتـو و متحدان دیگـرش در افغانسـتان می داند.

»مـا همچنـان بـه ایـن شـعار وفـادار خواهیـم مانـد کـه هرگـز 

نگذاریـم افغانسـتان روزی دوباره به پایگاهـی برای فعالیت های 

تروریسـتی علیـه آمریـکا، متحدانـش و منافـع مـا بـدل شـود.«

رئیس جمهـوری آمریـکا همچنیـن گفتـه اجـازه نخواهـد داد کـه 

گـروه موسـوم بـه دولـت اسـالمی )داعش( دوبـاره جـان بگیرد و 

از نـو خـود را سـازماندهی کند.

همزمـان با سـخنان جوبایـدن درباره افغانسـتان، لوید آسـتین، 

رسبـازان تعییـن شـده گفت: »با نزدیک شـدن تاریـخ مهلت اول 

مـاه مـی، و در طـول چنـد هفتـه آتـی اعضـا و متحـدان ناتـو بـا 

رایزنـی و هامهنگـی می کننـد.« نزدیـک  از  یکدیگـر 

دبیـر کل ناتـو همچنیـن گفـت کـه خشـونت ها در افغانسـتان 

اخیـراً به جـای ایـن کـه کاهش پیـدا کننـد، افزایش یافته اسـت 

وزیـر دفـاع آمریـکا هم در نشسـت وزیـران دفاع ناتو بـه متحدین 

و  عجوالنـه  »خـروج  آمریـکا  کـه  داده  اطمینـان  کشـور  ایـن 

افغانسـتان نخواهـد داشـت. از  بی نظمـی« 

گفتـه  هـم  آملـان  صدراعظـم  مـرکل،  آنـگال  حـال،  همیـن  در 

چنانچـه متحـدان ایـن کشـور، چـون آمریـکا، تصمیـم بـه ادامـه 

حضـور نظامـی در افغانسـتان بگیرنـد، برلیـن هـم آمـاده حفـظ 

نیروهـای خـود در ایـن کشـور اسـت.

اظهـارات رهـران آملـان و آمریـکا و همچنیـن وزیر دفـاع جدید 

آمریـکا در حالـی روز جمعـه ایـراد شـد کـه روز )پنجشـنبه ۱۸ 

فـروری( ینـس اسـتولتنرگ، دبیـرکل ناتـو، در سـخنانی گفته 

خصـوص  در  پیـامن  ایـن  عضـو  کشـورهای  دفـاع  وزرای  بـود 

خـروج نیروهـای ناتـو و اینکه چـه زمانی خارج شـوند، تصمیمی 

. نگرفتند

آقـای اسـتولتنرگ پس از رشکت در نشسـتی مجـازی با رشکت 

وزرای دفـاع کشـورهای عضـو این پیـامن گفـت: »در این مقطع 

هیچگونـه تصمیـم نهایـی درخصوص آینـده حضـور نیروهایامن 

)در افغانسـتان( نگرفته ایم.

دبیـر کل ناتـو در سـخنان خـود بـا اشـاره بـه نزدیکـی اول مـاه 

خـروج  بـرای  دوحـه،  توافـق  در  کـه  مشـخصی  مهلـت  مـی، 

و هیـچ پیرشفتـی هـم در رونـد صلح این کشـور به میـان نیامده 

است.

آقـای اسـتولتنرگ اضافـه کـرد که طالبـان باید تالش بیشـری 

گروه هـا  بـا  شـان  رابطـه  قطـع  و  خشـونت ها  کاهـش  بـرای 

تروریسـتی بـه خـرج دهنـد. 

گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه موتـر  

ارشـد  مشـاور  محقـق  محمـد  تعقیبـی 

رئیـس جمهـور در امـور امنیتـی و سیاسـی، هـدف یـک 

حملـه انفجـاری قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن حادثـه یک 

محافـظ آقـای محقـق بـه نـام  ذبیـح اللـه جـان باختـه و 

انـد. شـده  زخمـی  محقـق  دیگـر  محافـظ  اسـدالله 

محمـد محقـق مشـاور ارشـد ریاسـت جمهـوری در امور 

امنیتـی و سیاسـی در صفحـه فسـبوک خـود ایـن حمله 

انفجـاری را تائیـد کـرده و از کشـته شـدن ذبیـح اللـه 

یکـی از محافظانـش خر داده اسـت. پیشـر امید میثم 

از نزدیـکان محقـق نیز در صفحه فسـبوک خـود از جان 

باخـن ذبیـح یکـی از زخمـی شـدگان خر داده اسـت.

پولیـس کابـل وقـوع یـک انفجـار در ناحیـه سـوم شـهرکابل را 

تائیـد کـرده اسـت ولـی در مـورد ایـن انفجـار جرئیـات نـداده 

اسـت. 

گفتـه می شـود موتـر حـاج خلیـل دره صوفـی یکـی از نزدیـکان 

آقـای محقـق هـدف حملـه انفجـاری قـرار گرفتـه اسـت. امـا بـر 

دره صوفـی آسـیبی نرسـیده اسـت. گفتنـی اسـت که ذبیـح الله 

از نزدیکان حاج خلیل دره صوفی اسـت. شـهرکابل امروز شـنبه 

2 حـوت را بـا سـه حمله انفجـاری آغاز کرده اسـت. پیش از این 

دو حملـه انفجـاری در جـاده داراالمـان و کارتـه پـروان صـورت 

گرفتـه بـود کـه در آن دو تـن جـان باختند و دو تـن دیگر زخمی 

برداشـته اند. 

انفجـاری  اخیـر حمـالت  ماه هـای  کـه طـی  درحالیسـت  ایـن 

بـه شـدت افزایـش یافتـه و همـه روزه از غیـر نظامیـان قربانـی 

می گیـرد. گـروه طالبـان هرچنـد مسـئولیت حمـالت انفجـاری 

را بـه عهـده منی گیـرد ولـی نهاد هـای مسـئول، مسـئولیت ایـن 

حمـالت را بـه دوش گـروه طالبـان می گذارنـد.

 مســعود اندرابــی وزیــر امــور داخلــه کشــور 

می گویــد کــه 135 تــن از موظفــان شــاهراه ها 

و 51 تــن از منســوبان دروازه هــای شــهرکابل در پــی شــکایات 

راننــدگان برکنــار شــدند.

آقــای اندرابــی شــنبه 2 حــوت در تویتــی ترصیــح کــرده 

ــود  ــان داده ب ــود اطمین ــان خ ــم وطن ــه ه ــال ب ــه قب ــت ک اس

کــه اخاذی هــا را تعقیــب می کنــد و حــل می کنــد. آقــای 

ــی  ــور امنیت ــد ام ــن ارش ــت:» معی ــرده اس ــه ک ــی اضاف اندراب

بــا تیم هــای موظــف درخصــوص انکشــاف اصالحــات کار 

» می کننــد.

ــات خــر منتــرش  ــه اســت کــه جزئی ــد گفت ــر هرچن ــای وزی آق

ــداده  ــح ن ــن برکناری هــا توضی ــی در مــورد ای خواهــد شــد ول

اســت و نگفتــه اســت کــه اگــر ایــن افــراد مقــرص و مجــرم انــد، 

بــه  تنهــا  داخلــه  وزارت 

ــدد  ــا خواه ــاری اکتف برکن

کــرد؟ در همیــن رابطــه 

رئیــس شــورای انســجام 

رشکت هــای ترانســپورتی 

پایــان  از  امــروز  صبــح 

اعتصــاب  بــه  دادن 

ســه هفته ای رشکت هــای 

داده  خــر  ترانســپورتی 

اســت.

وی گفتــه اســت کــه پــس 

ــاب و  ــه اعتص ــه  هفت از س

مقام هــای  بــا  گفتگوهــا 

صبــح  حکومتــی  ارشــد 

رشکت هــای  امــروز 

ایـن درحالیسـت کـه جوبایـدن رئیـس جمهـور جدیـد ایـاالت 

متحـده امریـکا گفتـه اسـت کـه امریـکا اجـازه نخواهـد داد تـا 

و  تروریسـتان  بـرای  امنـی  گاه  پنـاه  بـه  دیگـر  بـار  افغانسـتان 

افـراط گرایـان اسـالمی مبـدل شـود.

ینـس اسـتولتنرگ رسمنشـی ناتـو نیـز در یـک متـاس تفلنـی 

بـه  ناتـو  سـازمان  کـه  اسـت  گفتـه  غنـی  جمهـور  رئیـس  بـه 

تعهـدات دوامـدار خـود بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان پـای 

بنـد اسـت و از پیرشفـت رونـد صلـح حامیـت می کنـد. پیشـر 

از آن طالبـان بـا نامـه رسگشـاده خواهـان پـای بنـدی امریکا به 

توافـق دوحـه میان امریکا و طالبان شـده بود از امریکا خواسـته 

بـود کـه نیروهایـش را از افغانسـتان خـارج کنـد. اخیرا سـازمان 

ملـل متحـد نیـز بـا ابـراز نگرانـی از افزایـش حمـالت انفجـاری، 

خواهـش توقـف خشـونت ها شـد. در گـزارش ملـل متحـد آمـده 

اسـت که در سـه سـال گذشـته 65 فعال حقوق برش و خرنگار 

کشـته شـده انـد. و تنهـا در چهارمـاه اخیـر در حالیکـه گفتگـو 

و  بـرش  حقـوق  فعـال   11 اسـت،  داشـته  جریـان  صلـح  هـای 

خرنـگار در ترورهـای هدفمنـد جـان باختـه انـد.

اســت. داده  پایــان  شــان  اعتصــاب  بــه  ترانســپورتی 

ایــن درحالیســت کــه از مــدت ســه هفتــه بــه ایــن ســو 

اعــراض  بــه  ترانســپورتی  راننــدگان و رشکت هــای  متــام 

اخاذی هــای غیرقانونــی در شــاهراه ها و درازه هــای ورودی 

ــه اعتصــاب  ــزرگ به خصــوص شــهرکابل دســت ب شــهرهای ب

زده بودنــد و از انتقــال مــواد نفتــی و گاز مایــع بــه کابــل خــود 

ــن اعتصــاب موجــب شــده اســت کــه  ــد. ای داری کــرده بودن

ــه صــورت  ــع در شــهرکابل ب ــای گاز مای ــر به در روزهــای اخی

ــح  ــا صب ــه ت ــت ک ــی اس ــد. گفتن ــش یاب ــابقه ای افزای ــی س ب

روز شــنبه هرکیلــو گاز مایــع تــا 120 افغانــی و هــر لیــر 

ــن  ــه ای ــود ک ــده ش ــت. دی ــیده اس ــی رس ــا 55 افغان ــرول ت پ

ــدن  ــن آم ــه در پائی ــور داخل ــات وزارت ام ــا و اقدام برکناری ه

ــت؟ ــد داش ــری خواه ــع تاثی ــی و گاز مای ــواد نفت ــرخ م ن

 سـاختار فعلـی برگـزاری رقابـت هـای چمپیونزلیـگ کـه در 

از  قـرار اسـت  برگـزار مـی شـود،  تیمـی  گـروه هـای چهـار 

تابسـتان سـال 2024 بـه بعـد تغییـر کنـد.

فرمـت پیشـنهادی جدید رقابـت های چمپیونزلیـگ در حال 

حـارض توسـط یوفـا در حـال بررسـی و مطالعـه اسـت. ایـن 

نهـاد اروپایـی فوتبال باید باشـگاه های فوتبـال را متقاعد به 

حامیـت از سـوپر لیـگ اروپا و پشـتیبانی از این پـروژه جدید 

کند....

سـوپرلیگ  بیسـت آورۀ  کرکـت  رقابت هـای  دور  ششـمین 

پاکسـتان دیروز شـنبه با اشـراک شـش تیم در شهر کراچی 

آغـاز شـد. در ایـن رقابت ها پنـج بازیکن افغانسـتان که پیش 

از ایـن بـه تیم هـای معتـر پاکسـتان خریـداری شـده بودنـد 

داشـتند. حضور 

راشـد خـان آرمان، سـتارۀ تیـم ملی کرکـت کشـور در ترکیب 

تیم الهور قلندرز نخسـتین فصل حضورش را در سـوپر لیگ 

پاکسـتان تجربه کرد...

ورزش

5

5

جو بایدن: آمریکا از صلح افغانستان قویا حمایت می کند

برکناری ۱86 تن از موظفان شاهراه ها و منسوبان دروازه های شهرکابلموتر تعقیبی محمد محقق هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت

 بـه هـرروی؛ قوم گرایـی چالـش بـزرگ در دانشـگاه کابـل اسـت. ایـن آفـت هم چون خوره متـام زیر بناهـا، اداره، نظـام آموزشـی و اعتبار این دانشـگاه 

را می خـورد و بـه خاکسـر تبدیـل می کنـد. چهـار سـال مهـم زندگـی دانشـجویی دوره لسـانس دانشـجویان را زهراگیـن مـی سـازد و دانشـجویان بـه 

جـای درگیـری علمـی، درگیـر مسـایل و گـروه سـازی و زدوبندهای قومی می شـوند. این در حالیسـت که اگر هیات رهری دانشـگاه کابـل اراده کند 

بـا کمریـن امکانـات و زمـان ایـن مسـایل قابـل حـل اسـت، امـا نـگاه هیات رهـری دانشـگاه و دانشـکده ها به دانـش و دانشـگاه قومیت زده اسـت و 

بـه قومیـت بـه مثابـه پناهـگاه و امکان سـود آور نـگاه می کنند.

 رشد افراطیت و بنیادگرایی

»عشـق، دانشـگاه و تـرور؛ از دانشـکدۀ روزنامه نـگاری کابـل تـا صـف طالبـان« آخرین گـزارش مرتبط به دانشـجویان و بنیـاد گرایی در دانشـگاه کابل 

اسـت. گزارشـی دربـاره حبیـب غورزنـگ منـره اول عمومی دانشـکده ژورنالیزم دانشـگاه کابل کـه به  ...

محب:
 کسی که به نیروهای امنیتی

 اهانت کند، باغی است

 دانشگاه کابل؛ 
افغانستان کوچک با 

چالش های بزرگ 
) بخش دوم  و پایانی(
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محب:

کسی که به نیروهای امنیتی اهانت کند، 
باغی است

رئیـس   ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب  حمداللـه 

اظهـارات مولـوی مجیـب  بـه  پاسـخ  جمهـور در 

رحـان انصـاری مـا امـام مسـجد گازرگاه والیـت هـرات گفتـه 

اسـت کـه هرکسـی کـه بـه نیروهـای امنیتی کشـور اهانـت کند 

اسـت. باغـی 

مـا انصـاری روز جمعـه در خطبـه منـاز جمعـه خـود گفتـه بـود 

کـه کار کـردن بـا نظـام سیاسـی موجود اعـم از ملکـی و نظامی 

گنـاه کبیـره اسـت. او عـاوه کـرده بـود،  کسـانیکه از ایـن نظام 

بـا پـول، قلـم و پـول خـود حایت مـی کند مرتکـب گنـاه کبیره 

شـده است.

او در ایـن خطبـه اضافـه کـرده بـود کـه هـر جنایتـی کـه در این 

نظـام انجـام می شـود، عسـکر، پولیـس، مامور و هر کسـیکه در 

سرمقاله

از خطبـای  انصـاری یکـی  الرحـان   سـخنان مجیـب 

را  تنـدی  هـای  واکنـش  تنهـا  نـه  هـرات  در  افراطـی 

برانگیختـه اسـت؛ بلکـه احساسـات مـردم را جریحـه دار 

و  ارشـاد  وزارت حـج،  مـورد  آخریـن  در  اسـت.  سـاخته 

اوقـاف در اعامیه مطبوعاتـی اظهارات وی را جنون آمیز 

و غیـر اسـامی خوانـده و ضمـن تقبیـح سـخنان وی از 

نهادهـای عدلی و قضایی خواسـته اسـت تا بـه اظهارات 

مولـوی انصـاری بـه عنـوان یـک قضیـه جرمی رسـیدگی 

کننـد. هـم چنین دیروز مشـاور شـورای امنیـت ملی نیز 

مولـوی انصـاری را یک فـرد باغی خواند کـه علیه نظام و 

ارزش هـای مـردم افغانسـتان اعـان جنگ کرده اسـت. 

والـی هـرات نیـز در یـک کلیـپ ویدیویـی از مـردم عـذر 

خواسـت و گفـت کـه هرات جـای تولید داعش نیسـت و 

این شـهر محلی برای زیسـت مسـاملت آمیز انسـان ها و 

محـل رشـد متـدن اسـام بوده اسـت. 

سـخنان مولـوی انصاری بـه هان میزان که احساسـات 

را برانگیختـه اسـت و اکرثیت قاطع کاربران شـبکه های 

اجتاعـی از روز جمعـه تـا کنـون خواهـان مجـازات وی 

توسـط نهادهـای عدلـی و قضایـی هسـتند، بـه هـان 

میزان جهالت آمیز و نشـانی از تداوم خشـونت افراطیت 

نیـز مـی باشـد. چنـان کـه مـی دانیـم مسـاله انتقـال 

داعـش بـه مرزهـای غربی کشـور یکـی از خربهایـی بود 

کـه دو سـال پیـش تـا حـدی خربسـاز شـد؛ امـا بـه مرور 

ایـن خـرب فروکـش کرد. اکنـون کـه مولوی انصـاری یک 

بـار دیگـر نظـام و متـام کارمنـدان این نظـام و هم چنین 

علـای دینـی را تکفیـر کرده اسـت، دغدغه ظهـور ورژن 

جدیـدی از داعـش در اذهـان تداعـی مـی گـردد. بـه 

خصـوص کـه والـی هـرات اشـارات روشـن در ایـن بـاره 

داشـت. بـه همیـن خاطر نهادهـای امنیتـی و هم چنین 

نهادهـای عدلـی و قضایـی نبایـد از کنـار ایـن سـخنان 

سـخیف و نفـاق افکنانـه بـه راحتـی بگذرنـد. اگـر امـروز 

جلـو مولـوی انصاری گرفته نشـود شـاید فـردا خیلی دیر 

باشـد و دیگـر کار از کار بگـذرد. 

باورهـا و سـخنان تنـد و بـی پـرده مولـوی انصـاری منـاد 

روشـن از افراطیـت مذهبـی و تروریسـم اسـامی اسـت. 

او نـه تنهـا در کلـات و گفتـار بلکـه حتـی به لحـاظ فرم 

و شـکل ظاهـری نیـز تـاش مـی ورزد کـه ادای کسـانی 

آورد.  در  را  الدن  بـن  اسـامه  و  ابوبکرالبغـدادی  چـون 

مولـوی انصـاری نحـوه نشسـت و برخاسـت و پوشـیدن 

لبـاس و اکـت هـای متظاهرانـه و فریـب کارانـه خـود را 

نیـز بر سـیاق رهـربان گروه های افراطی و تروریسـتی در 

آورده اسـت. او منـاد روشـنی از تظاهـر، فریـب، ریاکاری 

و در یـک کام منـاد جهالـت و عقـب ماندگـی تاریخـی 

اسـت. جالـب ایـن اسـت کـه وقتـی او سـخن مـی گوید 

و  احساسـی  هـای  نقطـه  بـه  روانشـناختی  لحـاظ  بـه 

ایدئولوژیـک مخاطبـان خـود انگشـت مـی گـذارد و بـه 

همیـن خاطـر در حیـن سـخن گفـن و مظلـوم منایـی 

هـزاران نفـر بـه گریـه مـی افتنـد و احساسـات مذهبی و 

ایدئولوژیـک شـان بـه غلیـان می آیـد. این بخش بسـیار 

خطرنـاک و جنون آفرین اسـت. متام کسـانی که خود را 

بـه کشـن مـی دهنـد و بـر انسـان های بـی گنـاه و غیر 

نظامـی عملیـات انتحـاری انجـام مـی دهنـد از همیـن 

از  گردابـی  در  متأسـفانه  کـه  هسـتند  هـا  آدم  قـاش 

جهالـت و جنـون غـرق هسـتند. 

روی دیگـر ایـن سـکه سـیاه تـداوم و بازتولیـد خشـونت 

و جنایـت سـازمان یافتـه نهفتـه اسـت. وقتـی جهالـت و 

جنـون ایدئولوژیـک توسـط دسـتگاه تحجـر و بـه ظاهـر 

دینـی گسـرش مـی یابـد؛ مسـلا آن طرف دیگـر قضیه 

تولیـد جنایـت و خشـونت اسـت. از روزی کـه سـازمان 

هـای اسـتخباراتی منطقـه و جهـان ایـن معجـون ویـران 

کننـده را یافته اند همواره در راسـتای منافع شـیطانی و 

غیـر انسـانی خویش از آن اسـتفاده کرده اند. متاسـفانه 

افغانسـتان سـال ها اسـت که دچار این بیاری کشـنده 

و وحشـتناک شـده اسـت و ایـن بـای خامنانسـوز هـم 

چنـان در ذهـن و ضمیر انسـان های جهالـت زده و فقیر 

ایـن مـرزو بـوم نهادینـه شـده اسـت. بـه مـوازات رشـد و 

مانـدگاری ایـن بیـاری، خشـونت و جنـگ و جنایت نیز 

در رسزمیـن مـا دایمی شـده اسـت. 

اکنـون دولـت و نهادهـای دولتـی تقریبـا در برابـر چنین 

بیـاری عاجـز آمده انـد و تنها راه رهایـی از این مصیبت 

روشـنگری در میان مدارس دینی و علای کشـور است. 

بـا تاسـف بایـد اذعـان کنیـم که بخشـی از علـا و مراکز 

دینـی کشـور نیز دچار چنین بیاری هسـتند و مشـکل 

اصلـی این اسـت کـه اکرثیت عاملـان دینی افغانسـتان 

در کشـورهای همسـایه و منطقـه بـرای فراگیـری علـوم 

اسـامی مـی رونـد و این تحفه را به شـکل غیر مسـتقیم 

از سـازمان های اسـتخباراتی می آموزند و پس به عنوان 

سـوغات بـه افغانسـتان وارد می کنند.

تـا زمانـی که افراطیت از کشـور ریشـه کن نشـود و بنیاد 

تولیـد جهالـت و جنـون ایدئولوژیکـی از میـان برداشـته 

نشـود، مـا همچنـان دچـار خشـونت و جنـگ خواهیـم 

بـود. از ایـن رو هـم دولـت و نهادهای مرتبط مثـل وزارت 

حـج و ارشـاد و هـم چنیـن نهادهـای عدلـی و قضایـی 

کشـور بـرای محکومیـت چنیـن افـرادی تـاش کننـد و 

هـم چنیـن علـا و نهادهـای دینـی و مذهبـی دسـت به 

روشـنگری و بازاندیشـی باورهـا و عقایـد خویـش بزننـد. 

مـا در یـک بسـیج عمومی و هاهنـگ می توانیـم دامن 

خـود را از لجنـزار افراطیـت و خشـونت پـاک کنیـم. 

از صفحه1

نظـام کار مـی کنـد رشیک اسـت.

را حایـت  نظـام  ایـن  کـه  دینـی  کـه عاملـان  اسـت  گفتـه  او 

می کنـد از جملـه علـای یهـود و نصـارا اسـت. مولـوی انصاری 

نظام سیاسـی کشـور را فاسـد و جنایت کار توصیف کرده است.

خـربی  کنفرانـس  یـک  در  حـوت   2 شـبنه  کـه  محـب  آقـای 

مشـرک بـا مسـئوالن وزارت های دفـاع، داخله و ریاسـت امنیت 

ملـی صحبـت می کـرد گفـت کـه بـه امنیت ملـی وظیفه سـپرده 

شده اسـت، تـا اظهـارات مولـوی انصـاری را بـا توجـه بـه ایـن 

احتال که دسـت اسـتخبارات منطقه پشـت آن باشـد، بررسـی 

. کند

وی ترصیـح کـرد: »اگـر پیام شـان در چـوکات دین اسـام اسـت 

بایـد همراه علـا هاهنگی کنـد که]درحالیکه[ اظهارات شـان 

کامـل خـاف آن اسـت. اگـر کـدام موضـوع اسـتخباراتی باشـد 

کـه در زون غـرب اسـتخبارات منطقه هم فعال اسـت، به امنیت 

ملـی وظیفـه سـپرده شـده کـه او را یـک بـار بررسـی کنـد، چون 

ایـن امـکان زیـاد وجـود دارد کـه مربـوط بـه موضـوع منطقـه ای 

باشـد.« محـب افزود که متام علـای جهان و افغانسـتان جنگ 

افغانسـتان را غیرمـروع دانسـته اند و اظهـارات مولوی انصاری 

قابـل قبول نیسـت.

احمد ضیا رساج؛ انصاری فراتر از قانون گام برداشته

بـا ایـن وصـف احمدضیـا رساج، رییـس عمومی امنیـت ملی نیز 

گفتـه اسـت کـه بـا کسـیکه فراتـر از قانـون گام بـردارد، مطابـق 

قانـون بایـد برخـورد صـورت گیرد.

آقـای رساج اضافـه کـرده اسـت که اگر مـا انصاری بـا اظهارات 

فراقانونـی اش حکومـت مـروع را بـه چالـش بکشـد، بـه ایـن 

معنـا اسـت که فراتـر از قانون گام برداشـته و در مورد آن تصمیم 

گرفتـه خواهد شـد.

وحید قتالی؛ پا از گلیم خود بیشرت دراز نکن

این درحالیسـت که سـید وحید قتالی والی هرات نیز در پاسـخ 

بـه اظهـارات مولـوی انصـای واکنش تنـدی داشـت. والی هرات 

در نشسـتی در مسـجد جامـع گازرگاه، جاییکه مولـوی انصاری 

اظهـارات اهانت آمیـز و ضـد نظام را روز گذشـته ایـراد کرده بود، 

گفـت کـه دیگر گذشـت و خویشـن داری نخواهد کرد.

والـی هـرات بـه مولوی انصاری هشـدار داده اسـت: »پـا از گلیم 

خـود بیشـر دراز نکن، احساسـات مردم را جریحـه دار مکن، ما 

را دوبـاره بـه جنگ هـا سـوق مـده، مـا از مـردم ایـران، پاکسـتان 

و سـعودی الحمداللـه مسـلان تر هسـتیم. هیچ کسـی بـه علیه 

فرزنـدان مـا فتـوا داده منی تواند.«

او افـزوده اسـت کـه یهـود کسـیت؟ کسـی کـه داعـش تربیـه 

می کنـد. یهـود کسـی اسـت کـه سـبب شـده مـا رسمایه هـای 

خـود را بـه کشـورهای دیگـر بربیـم.

وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف؛ اظهـارات انصـاری را محکـوم 

کرد

در عیـن زمـان وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف بـا نـر اعامیـه ای 

موازیـن رشیعـت  و  اصـول  را خـاف  انصـاری  اخیـر  اظهـارات 

اسـام و مخالـف بـا متـام قوانیـن نافـذه کشـور دانسـته اسـت. 

ایـن وزارت اظهـارات انصـاری را بیانات غیرمسـئوالنه و مغرضانه 

خوانـده و آن را شـدیدا محکـوم وتقبیـح کـرده اسـت.

می توانـد  انصـاری  مـا  اظهـارات  اسـت:»  گفتـه  وزارت  ایـن 

پیامدهـای ناگـواری در پـی داشـته باشـد و مزیـد بـه ریخـن 

خـون انسـان ها، سـبب تخریب منـازل و مراکز دینـی وفرهنگی، 

فعالیتهـای تجـاری و خدماتـی در کشـور گـردد.«

ایـن وزارت همچنیـن گفتـه اسـت کـه مسـجد و مدرسـه کـه ما 

انصـاری از آن اسـتفاده میکنـد ثبـت و راجسـر وزارت ارشـاد، 

حـج و اوقـاف نیسـت. در اعامیه این وزارت آمده اسـت:» وزارت 

ارشـاد، حـج و اوقـاف درحالـی کـه تقریـر مغرضانـه انصـاری را 

یـک بـار دیگـر تقبیـح می کنـد، از ارگان هـاي عدلـی و قضایـی 

مجدانـه تقاضـاء می منایـد تـا با اظهارات غیر مسـئوالنه شـخص 

نام بـرده کـه در تضـاد بـا اصـول اسـامی و منافـع علیای کشـور 

اسـامی می باشـد، عکـس العمـل نشـان داده، اقـدام عاجـل و 

بـه موقـع مناینـد تـا جلـو چنین حـرکات غیـر مسـئوالنه و جانب 

را  اسـت  ریخـن  دشـمن  آسـیاب  در  آب  اصـل  در  کـه  دارانـه 

بگیرند.«

317 هـزار و 700 کارکـن خدمـات ملکـی جمـع آوری و ثبـت 

سیسـتم شـده اسـت.

کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  برنامـه حسـاب دهی  در  کمیسـیون 

پروسـۀ جمـع آوری معلومـات بنیادین کارکنـان خدمات ملکی 

نشـان می دهـد کـه 58.48 درصدکارکنـان خدمـات ملکـی، 

جوانـان زیـر چهل سـال هسـتند.

کمیسـیون در این برنامه وعده سـپرده اسـت که تشـکیل ۵۸ 

ادارۀ خدمات ملکی در سیسـتم ثبت شـده اسـت، قرار اسـت 

در سـال ۱۴۰۰، طی  مراحل تشـکیل سـاالنه کاماً به صورت 

الکرونیک انجام شـود.

نـادری در ایـن برنامـه گفـت کـه مـردم در برابـر اسـتخدام در 

وزارت مالیـه همیشـه انتقـاد داشـته انـد. وی عـاوه کـرد کـه 

در سـال 1399 خورشـیدی 204 بسـت وزارت مالیه از طریق 

رقابت آزاد اسـتخدام شـده اند. او افزود که برای این بسـت ها 

حـدود 16 هـزار نفـر درخواسـت داده بودنـد و رقابـت کردند.

پروسـه های  از  شـاری  گفـت:»  برنامـه  ایـن  در  نـادری 

امـور  و  کار  زراعـت،  وزارت هـای  در  مغلـق کاری  و  پیچیـده 

اجتاعـی، صنعـت و تجـارت، صحـت عامـه، امـور مهاجریـن 

و عودت کننـدگان و وزارت معـارف کـه باعـث اتـاف منابـع، 

کاهـش مؤثریـت خدمـات و افزایـش زمینـۀ فسـاد می شـد، 

آن   جایگزیـن  ساده سازی شـده  کاری  پروسـه های  و  اصـاح 

اسـت.« شـده  

کمیسـیون عـاوه کـرده اسـت که اسـتخدام بسـت های سـوم 

و چهـارم و بسـت های حایـوی، عمدتـاً در سـطح والیـات، از 

صاحیت هـای وزارت هـا و اداره های دولت اسـت. کمیسـیون 

بـه طـور مـداوم شـکایاتی از شـهروندان در مـورد چگونگـی 

اسـتخدام ایـن بسـت ها، مخصوصـاً در والیـات، دریافت کرده 

است.

ایـن اداره مدعـی اسـت کـه کمیسـیون سیسـتم  همچنیـن 

مدیریت اطاعات منابع انسـانی HRMIS  را طراحی، توسـعه 

و تطبیـق کـرده اسـت. در نتیجـۀ تطبیق این سیسـتم، اکنون 

سـطح  در  موجـود  بسـت های  تعـداد  افغانسـتان  حکومـت 

واحد هـای اولـی ودومـی و بـه ویـژه در سـطح ولسـوالی ها را 

می دانـد.

در گـزارش کمیسـیون آمـده اسـت کـه از طریـق این سیسـتم 

بـرای اولیـن بـار ایـن امـکان وجـود دارد کـه منابـع انسـانی 

دولـت افغانسـتان بر اسـاس داده هـای واقعی مدیریت شـود.

در گـزارش حسـاب دهی عـاوه شـده اسـت کـه کمیسـیون 

رسارس  در  کامپیوتـری  امتحانـات  مراکـز  ایجـاد  بـه  دسـت 

کشـور، زده اسـت. بـا گشـایش مراکـز امتحانـات کامپیوتـری 

در والیت هـای لوگـر، تخـار، هلمنـد و جوزجـان، اکنـون 18 

مرکـز امتحـان در رسارس کشـور فعـال اسـت. کمیسـیون مـی 

افزایـد کـه مراکـز امتحانـات کامپیوتـری مجهز بـا معارصترین 

و معتربتریـن تکنالـوژی هسـتند و می تواننـد شـفافیت هـر 

دو مرحلـه )امتحـان و مصاحبـه( را تضمیـن کننـد. جریـان 

مراکـز  می شـود.  ویدیـو  ضبـط  اسـتخدامی  مصاحبه هـای 

امتحانـات والیتـی از طریـق یـک سیسـتم ارتباطـی واحـد و 

رمزگذاری شـده بـا رسور اصلـی مصون در کابل متصل اسـت.

کمیسـیون خدمـات ملکی و اصاحـات اداری 

سـال  در  کمیسـیون  کـه  اسـت  کـرده  اعـام 

1399، 20 هـزار و 575 بسـت خدمـات ملکـی را، در رسارس 

کشـور، از طریق رقابت آزاد و مبتنی بر شایسـتگی اسـتخدام 

اسـت. کرده 

نـادر نـادری رئیس این کمیسـیون که در برنامه حسـاب دهی 

دولـت بـه ملـت کـه در مرکـز رسـانه اطاعـات و رسـانه های 

حکومـت صحبـت می کـرد، افـزود کـه بـرای بـه دسـت آوردن 

ایـن بسـت ها 451 هزار و 440 متقاضی اعـم از زنان و مردان 

رقابـت کردند.

کمیسـیون خدمـات ملکی و اصاحـات اداری شـنبه 2 حوت 

برنامه حسـاب دهی اش را در رشـته تویتی گزارش داده است. 

کمیسـیون در مـورد شـفافیت اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد 

توسـط این کمیسـیون ترصیح کرده اسـت:» مراکـز امتحانات 

تکنالـوژی  معتربتریـن  و  معارصتریـن  بـا  مجهـز  کامپیوتـری 

و  )امتحـان  مرحلـه  دو  هـر  شـفافیت  می تواننـد  و  هسـتند 

مصاحبـه( را تضمین کنند. جریان مصاحبه های اسـتخدامی 

ضبـط ویدیو می شـود. مراکـز امتحانات والیتـی از طریق یک 

اصلـی  رسور  بـا  رمزگذاری شـده  و  واحـد  ارتباطـی  سیسـتم 

مصـون در کابـل متصـل اسـت.«

ایـن کمیسـیون مـی افزایـد کـه پیانـۀ دوم سیسـتم مدیریت 

اطاعـات  جمـع آوری  بـرای  انسـانی  منابـع  اطاعـات 

بایومریـک و بایوگرافیـک کارکنـان خدمـات ملکـی طراحـی 

شـده اسـت. تـا کنـون معلومـات بایومریـک و بایوگرافیـک 

استخدام در بیش از 20 هزار بست از طریق رقابت آزاد
کارتون

جهل؛ بنیاد افراطیت 
و خشونت

محمد هدایت

 

 

 

 

 

سـایکل، مقـداری سـاح و مهـات گـروه طالبـان تخریب شـده 

و سـاحات وسـیع در منطقـه سـنگ بابـا در ولسـوالی میوند این 

والیـت و مسـیر شـاهراه قندهـار‐ هلمنـد الی دوراهی لشـکرگاه 

از وجـود دشـمن پاک سـازی شـده اسـت.

اعامیـه عـاوه میـدارد کـه  ۶۷ حلقـه مایـن کـه توسـط طالبان 

در ولسـوالی های میونـد و ارغنـداب ایـن والیت بـرای هدف قرار 

دادن مـردم ملکـی و نظامـی کارگـذاری شـده بـود، توسـط تیـم 

انجنیـری اردوی ملـی کشـف و از بیـن برده شـد.

ایـن وزارت می افزایـد کـه شـب گذشـته نیروهای ملـی دفاعی و 

امنیتـی، تروریسـتان طالبـان را در سـاحات هـال یـک و هال 

دو، در ولسـوالی شـیرین تگاب والیـت فاریـاب هدف قـرار دادند 

کـه در نتیجـه ایـن عملیـات، هشـت تروریسـت طالبـان کشـته 

شـدند و دو تـن از جنگجویـان ایـن گـروه زخم برداشـتند.

وزارت دفـاع در در اعامیـه دیگـری می افزاید که مخفی گاه های 

جنگجویـان گـروه طالبـان در ترینکـوت والیـت ارزگان، هـدف 

تروریسـت  هفـت  حمـات  در  گرفتنـد،  قـرار  هوایـی  حمـات 

طالبـان کشـته شـدند و چهـار تروریسـت دیگـر ایـن گـروه زخم 

برداشـتند.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن حمـات دو عـراده 

موترسـایکل، سـه محفیـگاه و مقـداری مهات این گـروه منهدم 

است. شـده 

ایـن وزارت مـی افزاید که شـب گذشـته اردوی منطقـه ای و نیرو 

هـای امنیتـی طی عملیات مشـرک مخفیـگاه جنگجویان گروه 

طالبـان را در  منطقـه بوبـی در ولسـوالی گومـل والیـت پکتیـکا 

هـدف قـرار دادند. 

در ایـن حملـه سـه جنگجـوی گـروه طالبـان کشـته شـدند و 

یـک تـن از جنگجویـان گـروه طالبان بازداشـت شـده اسـت. در 

خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در این حملـه یک میـل راکت، 

یـک عـراده موتـر سـایکل و مقـداری سـاح و مهـات ایـن گروه 

به دسـت نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت.

کـه افـراد بازداشـت شـده در چـه مـوردی چه مبلغـی را حیف 

و میل کـرده اند.

ایـن درحالیسـت کـه مسـعود اندرابـی وزیـر امـور داخلـه در 

تویتـی از برکنـاری 185 تـن از موضفـان و منسـوبان ایـن 

داده  خـرب  شـهرکابل  هـای  دروازه  و  شـاهراه ها  در  وزارت 

اسـت. اخیـرا روند مبارزه با فسـاد در اداره هـای دولتی جدی 

گرفتـه می شـود. ایـن درحالیسـت کـه حکومـت افغانسـتان 

در کنفرانـس جینـوا 2020 بـه جامعـه جهانـی تعهـد مبـارزه 

جـدی بـا فسـاد را داده اسـت. در کنفرانـس 2020 جینـوا 

حکومـت بـا دادن ایـن تعهـد توانسـت بیـش از 13 میلیـارد 

دالر کمک جامعه جهانی را تا سـال 2024 برای افغانسـتان 

به دسـت بیـاورد. امـا ایـن کمک هـا مـروط بـه افغانسـتان 

تعهـد شـده اسـت در صورتیکه حکومـت ارشف غنـی در برابر 

فسـاد دسـت آوردی نداشته باشـد، ممکن در جریان پرداخت 

ایـن کمک هـا مشـکات جـدی بـه میـان بیایـد.

اسـناد ورثـه شـهدا و معلولیـن را مدیریـت مـی منایـد،  که با 

معیـاری سـازی آرشـیف، حفـظ و مراقبت و ثبـت و دیتابیس 

اسـناد، رونـد رسـیدگی رسیـع بـه ایـن اسـناد تقويـت يافتـه 

است.

او درعـن حـال، از تکمیـل و فعـال سـازی مرکـز متـاس، 

فعال سـازی مرکـز دریچه واحد، تحکیات امنیتی سـاحات 

معـروض بـه خطر به هـدف حفاظت و مصئونیـت مراجعین و 

فعـال سـازی مرکـز تـوان بخشـی پیامرباعظـم برای تسـهیل 

بازتوانایـی اشـخاص دارای معلولیـت، بـه عنـوان پـروژه های 

انکشـافی ایـن وزارت در سـال مالـی ۱۳۹۹ یـاد منود.

کـه  کـرد  تأکیـد  ومعلولیـن،  شـهدا  امـور  وزارت  رسپرسـت 

تطبیـق پروسـه بایومریـک ورثـه شـهدا ومعلولیـن در مرکـز 

و  اسـناد  وبررسـی  تدقیـق  هـای  کمیتـه  ایجـاد  والیـات،  و 

ثبـت ۵۲۰۰۰  والیـات،  در  معلولیـن  و  ورثـه شـهدا  وثایـق 

تـن از ورثـه شـهدا و معلولیـن نظامـی در دیتابیـس، بررسـی 

اسـناد ۱۲۰۰۰۰ ورثه شـهدا و معلولین ملکی اسـبق جهت 

اصـاح  و  تعدیـل  تهیـه طـرح  و  توزیـع کارت هـای جدیـد 

قانـون حقـوق و امتیـازات معلولیـن و ورثه شـهدا از اقدامات 

اساسـی ایـن وزارت، در امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری اسـت.

لګـوي چـې د سـولې مذاکرات یـې ځنډويل خو طالبـان وايي 

چـې د سـولې پـه خـربو کـې ځنـډ عـادي خـربه ده.

کیلوګرامـه پاکسـتانۍ لومـړۍ سـېله وریجـو بیـه ۲۴۰۰ 

افغانـۍ، یـو کیلوګـرام شـین اندونیزیايـي چـای پـه ۲۹۰ 

افغانـۍ او یـو کیلـو تـور افریقايـي چـای پـه ۳۲۰ افغانـۍ 

دي. د ځينـو مـوادو پرچـون او عمـده بیـې پـه یـو شـمېر 

مـواردو کـې لـږ خـو په ځینـو مـواردو کې ډېـر توپیـر لري.

د کابـل ښـار پـه دهـن بـاغ سـیمه کـې د خوراکـي توکـو 

پـه مارکېـټ کـې د خوراکـي توکـو یـوه عمـده پلورونکـي 

حامـد صـويف پـژواک تـه وویـل، نـن پـه پرچـون ډول د 

 ۴۹ افغانـۍ،   ۱۹۰۰ بیـه  اوړو  قزاقـي  کیلوګرامـه   ۴۹

کیلوګرامـه هندۍ بـوره په ۲۳۵۰ افغانـۍ، ۲۴ کیلوګرامه 

لومـړۍ سـېله پاکسـتانۍ وریجـې پـه ۲۴۵۰ افغانۍ، ۱۶ 

لېـره مالیزیايـي غـوړي پـه ۱۶۵۰ افغانـۍ، یـو کیلوګـرام 

کیلـو  یـو  او  افغانـۍ   ۳۰۰ پـه  چـای  اندونیزیايـي  شـین 

تـور افریقايـي چـای پـه ۳۵۰ افغانـۍ دی. د کابـل ښـار 

نـوم  پـه  رشیـف  محمـد  د  کـې  سـیمه  پشـته  کلولـه  پـه 

ګاز پلورونکـي وویـل، نـن د تېـرې شـنبې پـه پرتلـه د یـو 

کیلوګـرام مایـع ګازو بیه له ۶۰ افغانیـو څخه ۱۰۰ افغانیو 

تـه لـوړه شـوې ده. د کابـل پـه تایمنـي څلـورالره کـې د 

هاشـمي تېلـو پمـپ کارکوونکـي د معلوماتو لـه مخې، نن 

د تېـرې شـنبې پـه پرتلـه یـو لېـر پټـرول لـه ۴۳ افغانـۍ 

څخـه ۴۷ افغانـۍ او د یـو لېـر ډېزلـو بیـه لـه ۴۶ افغانیـو 

څخـه ۵۰ افغانیـو تـه لـوړه شـوې ده.

کـه 27  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

قندهـار،  هـای  والیـت  در  طالبـان  جنگجـوی 

ارزگان، فاریـاب و پکتیـا در درگیـری های با نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی کشـور بـه هاکـت رسـیدند.

ایـن وزارت شـنبه 2 حوت بـا نر اعامیه ای ترصیح کرده اسـت 

کـه روز گذشـته نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، در ولسـوالی های 

ارغنـداب، پنجوایی و میوند والیـت قندهار عملیات های نظامی 

را راه انـدازی کـرده بودنـد کـه در ایـن عملیات هـا۹ جنگجـوی 

طالبـان کشـته شـدند و ۶ تـن آنـان زخم برداشـته اند.

در اعامیـه افـزوده شـده کـه درایـن عملیـات هـا دو عـراده موتر 

 وزارت داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه دو مقـام 

ارشـد و 10 کارمند وزارت شهرسـازی و اراضی 

توسـط پولیـس مبـارزه بـا جرایـم سـنگین وزارت امـور داخلـه 

در اتهـام بـه اختـاس و سـو سـتفاده از منابـع مالـی دولتـی 

بازداشـت شـده اند.

طـارق اریـن سـخنگوی وزارت امـور داخله شـنبه 2 حـوت در 

تویتـی گفتـه اسـت:» رئیـس عمومـی مالـی و اداری، رئیـس 

عمومـی تـدارکات و 10 کارمنـد وزارت شـهر سـازی،  قبـل از 

ظهـر امـروز در یـک عملیات پولیـس مبارزه با جرایم سـنگین 

وزارت امـور داخلـه، در پیونـد بـه مظنونیـت اختـاس و سـوء 

اسـتفاده بازداشـت شدند.«

آقای ارین عاوه کرده اسـت که به اسـاس یافته های کشـفی 

و اوپراتیفـی پولیـس مبارزه با جرایم سـنگین، افراد بازداشـت 

شـده میلیون هـا افغانی را در قراردادهای وزارت شـهر سـازی 

کشـور حیـف و میـل کرده انـد. آرین امـا ترصیح نکرده اسـت 

وزارت امـور شـهدا و معلولیـن مـی گویـد کـه کمیتـه هـای 

تدقیق و بررسـی اسـناد و وثایق شـهدا و معلولین، در سـطح 

مرکـز و والیـات فعـال گرديـده و قـرار اسـت تـا اوایـل سـال 

مالـی ۱۴۰۰، متامـی اسـناد و وثایـق بررسـی گـردد.

اداره کـه روز شـنبه در  ايـن  فاروقـی رسپرسـت  حمیداللـه 

و  اطاعـات  مرکـز  در  ملـت،  بـه  دولـت  برنامـه حسـابدهی 

رسـانه هـای حکومـت- اداره ارتباطـات عامـه و اسـراتیژیک 

هـای  فعالیـت  و  دسـتاوردها  گـزارش  جمهـوری،  ریاسـت 

سـال مالـی ۱۳۹۹ ایـن وزارت را توضیـح مـی داد، افـزود: ) 

تـا اکنـون از مجمـوع اسـناد و وثایـق مربـوط بـه ورثه شـهدا 

شـده،  بررسـی  سـند   ۱۷۴۱۰۸ معلولیـت،  دارای  افـراد  و 

۱۴۱۵۷۵سـند مـورد تأییـد قـرار گرفتـه، ۳۲۵۳۳ سـند رد 

گردیـده و رونـد بررسـی ۱۸۳۳۱ سـند جریـان دارد. (

برمبنـاى معلومات فاروقى، در وزارت امور شـهدا و معلولین، 

۳۶۰۴۲۵ تـن از ورثـه شـهدا و افـراد دارای معلولیـت ثبـت 

مـی باشـند کـه از ایـن جملـه ۱۵۶۷۹۱ تـن آنـان را، افـراد 

دارای معلولیت و ۲۳۰۶۳۴ تن دیگر را ورثه شـهدا تشـکیل 

مـی دهند.

موصـوف افـزود کـه  اين وزارت بیـش از ۳۶۰ هزار دوسـیه و 

لـه  اسـتازی  افغـان حکومـت ځانګـړی  د  لپـاره  پاکسـتان  د 

پاکسـتان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سـولې د خربو 

بیـا پیـل تـه وهڅوي.

محمدعمـر داوودزي نـن شـنبه )د کـب ۲مـه( لـه ازادي راډیو 

راتلونکـې  د  بـه  دا غوښـتنه  وویـل چـې  پـه خـربو کـې  رسه 

اوونـۍ اسـام ابـاد تـه د سـفر پـر مهـال لـه چارواکـو رسه هـم 

رشیکـه کـړي. ښـاغلی داوودزی د را روانـې چهارشـنبې پـه 

ورځ د پاکسـتان د حکومـت پـه بلنـه د درې ورځنـي سـفر پـه 

مخـه اسـام ابـاد تـه ځي. د پاکسـتان لپـاره د افغـان حکومت 

ځانګـړی اسـتازی دا څرګندونـې داسـې مهـال کـوي چـې په 

دوحـه کـې د افغـان دولـت او طالبانـو د مرکچـي پـاوو ترمنځ 

خـربې پـه ټپـه والړې دي. افغـان حکومـت پـر طالبانـو تـور 

پـه کابـل ښـار کـې نـن د تېـرې شـنبې پـه پرتلـه د اوړو، 

غوړیـو، بـورې او سـون توکـو بیـې د پـام وړ لـوړې شـوې 

خـو د نـورو رضوري توکـو بیـې د پخـوا پـه څېـر پاتـې دي.

د کابـل ښـار پـه منډوي بـازار کـې د خوراکي توکـو عمده 

پلورونکـي محمـد امیـد حسـین پـژواک تـه وویـل، نـن د 

تېـرې شـنبې پـه پرتلـه پـه عمـده توګـه د ۴۹ کیلوګرامـه 

قزاقـي اوړو بیـه لـه 1680  څخـه 1800 افغانـۍ، د 49 

 2270 څخـه   2250 لـه  بیـه  بـورې  هنـدي  کیلوګرامـه 

افغانـۍ تـه او د ۱۶ لېـره مالیزیايـي غوړیو بیـه له ۱۵۰۰ 

څخـه ۱۶۰۰ افغانیـو تـه لـوړې شـوې دي.

هغـه زیاتـه کـړه چـې د توکـو یادې بیـې د مواصـايت الرو 

بندېـدو او رصافانـو د اعتصـاب لـه املـه لوړې شـوې دي.

خـو نومـوړي وویـل، نـن د تېـرو اوو ورځـو پـه څېـر د ۲۴ 

کشته و زخمی شدن 40 جنگجوی طالبان در چهار والیت

بازداشت دو مقام ارشد و 10 کارمند وزارت شهرسازی و اراضی

در سال مالی گذشته بیش از 141هزار سند و وثیقه ورثه
 شهدا و معلولین تأیید شده است

داوودزی له پاکستانه غواړي چې طالبان اوربند ته وهڅوي

په کابل کې د ګاز بیه ۶۶ سلنه او د تېلو لس سلنه لوړې شوې دي
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تضُرع طالبان به درگاه آمریکا-بخش دوم و پایانی

ــد  ــر دارن ــه بخاط ــت. هم ــده اس ــت ش ــان صحب از آزادی بی

آزادی بیــان کــه در دوران طالبــان در افغانســتان موجــود 

بــه صــورت  بــود. رســانه ها  بیــان  آزادی  نــوع  بــود، چــه 

عمــوم جــواز نــرات نداشــتند. بجــز رادیــو و تلویزیــون ملــی 

ــدود  ــیت های مح ــت سیاس ــم در خدم ــه آن ه ــتان ک افغانس

ــه از  ــن نام ــم ای ــود. در خت ــان ب ــرف طالب ــی از ط ــده بیان ش

جنــگ تحمیلــی صحبــت شــده اســت. طــرف اساســی ایــن 

جنــگ تحمیلــی را گــروه طالبــان مســؤلیتش را بــدوش دارد، 

ــت،  ــی اس ــتان تحمیل ــگ در افغانس ــه جن ــد ک ــی میدان وقت

ــگ  ــن جن ــه ای ــرا ب ــان چ ــروه طالب ــه گ ــت ک ــوال اینجاس س

تحمیــل شــده نقطــه پایــان منــی مانــد؟. آتــش بــس و قطــع 

کشــتار مــردم افغانســتان نخســتین گام عملــی اســت در راه 

تفاهــم بیــن االفغانــی و ختــم جنگ هــای تحمیلــی، ایــن 

موضــوع مطالبــه اساســی و برحــق مــردم افغانســتان اســت. 

گــروه طالبــان بــا روحیــه اســامی کــه مدعــی مــی شــود، دارا 

اســت، چــرا پیشــگام ایــن مســأله منــی شــود؟. مگــر پیامــر 

ــام،  ــدر اس ــز در ص ــح آمی ــای صل ــی از قضای ــام در خیل اس

خــودش پیشــامد منــی کــرد؟ در صلــح ُحدیبیــه و دهــا مــورد 

ــخ ابتــدأ اســام در زمــان پیامــر چــه ُرخ داده  دیگــر در تاری

اســت؟ اگــر الگــو از اســام و پیامــر اســام را گــروه طالبــان 

در بخــش نخســت ایــن عنــوان محتــوای نامــه رسگشــاده 

گــروه طالبــان بــه جانــب مــردم ایــاالت متحــده امریــکا 

بــه تحلیــل گرفتــه شــد، ادامــه¬ی هــان بحــث در ایــن 

ــه  ــم نام ــاده شش ــود. در م ــی ش ــه م ــی گرفت ــمت پ قس

ــده  ــه آم ــن گون ــان، ای ــی طالب ــاون سیاس ــاده مع رسگش

اســت "مــا اطمئنــان داریــم کــه افغانهــا در بیــن خــود از 

راه تفاهــم بیــن االفغانــی بــه قیــام نظــام اســامی و صلح 

و امنیــت دامئــی رســیده مــی توانــد". اگــر گــروه طالبــان 

بــه آنچــه مــی گویــد بــاور دارنــد، پــس! چــرا میــز مذاکــره 

ــرای  ــی ب ــام سیاس ــوع نظ ــرا ن ــد؟ چ ــوده ان ــرک من را ت

افغانســتان را در یــک رفرانــدوم عمومــی و شــفاف در 

میــان مــردم افغانســتان قبــول ندارنــد؟ نظــام سیاســی 

در کشــور بــرای مــردم اســت، بنابرایــن چــرا مطابــق 

ــه  ــک اســت ب اصــول کــه هــم اســامی و هــم دموکراتی

ــی و  ــام تحمیل ــد؟ نظ ــی کن ــه من ــردم مراجع ــوره م مش

ــتان  ــی در افغانس ــی خاص ــه گروه ــده¬ی ک ــود خوان خ

ــا اصــول دیــن اســام اســت؛  مــی خواهنــد، در تضــاد ب

ــم  ــرام دارد و ه ــم اح ــوره ه ــل مش ــه اص ــام ب ــرا اس زی

ــی  ــده م ــام دی ــدر اس ــخ ص ــح در تاری ــای واض منونه ه

ــه  ــرا ب ــال چ ــت س ــن بیس ــان در ای ــا طالب ــود. اساس ش

تفاهــم بیــن االفغانــی توجــه نکردنــد و اکنــون هــم منــی 

ــتان و  ــی در افغانس ــدید مردم ــای ش ــد؟ خونریزی ه کنن

کشــتار مــردم عــادی در کجــای تاریــخ اســام و در کــدام 

ــا  ــت؟ این ه ــته اس ــه داش ــامی منون ــی اس ــام سیاس نظ

و دهــا ســوال دیگــر مبیــان مــی آیــد کــه اذهــان عامــه، 

ــوده و اســت. ــه طالبــان مظنــون ب نســبت ب

ــه همــه مــردم افغانســتان اســت و  ــق ب افغانســتان متعل

نظــام کنونــی سیاســی افغانســتان هــم اســامی اســت و 

هــم ایــن اصــل را قبــول دارد کــه افغانســتان خانــه¬ی 

ــر  ــان اگ ــروه طالب ــت. گ ــه افغانستانی هاس ــرک هم مش

ــد بــدون قیــد  ــات خــود صــادق اســت؟ بای ــه ایــن بیان ب

و رشط دســت از جنــگ و کشــتار و نــا امــن ســازی 

ــتاهای  ــا و روس ــهرها، راه ه ــردم در ش ــی م ــای زندگ فض

افغانســتان بــردارد. راه تفاهــم ایــن اســت کــه نســبت بــه 

ــم  ــد. راه تفاه ــته باش ــمنی نداش ــتان دش ــردم افغانس م

آنگاهــی میــر خواهــد شــد کــه در جؤ سیاســی تســاهل 

گرایانــه بــا مــردم افغانســتان وارد گفتــان شــود، تفاهــم 

بــه معنــای تســلط انحصــار گرایانــه نیســت، بلکــه تفاهــم 

در نظــر داشــن نفــع و خواســت برحــق عامــه¬ی مــردم 

افغانســتان اســت. شــفاف تریــن راه بــرای تعریــف نظــام 

سیاســی در کشــور و چگونگــی ســاختار های قانونــی آن 

مراجعــه بــه عمــوم شــهروندان افغانســتانی اســت. 

معــاون سیاســی گــروه طالبــان در بنــد هفتــم ایــن نامــه، 

ادعــای خــود خواهانــه¬ی را مطــرح ســاخته اســت، 

ــتان از  ــردم افغانس ــع م ــت قاط ــه، اکرثی ــر اینک ــی ب مبن

ــن  ــد؛ در ضم ــی کن ــتبانی م ــامی پش ــارت اس ــام ام نظ

ــن  ــت. ای ــوده اس ــی من ــی تلق ــد کامیاب ــود را در رسح خ

قاطــع مردمــان اســت کــه معــاون سیاســی گــروه طالبــان 

ــوده  ــر من ــه اش ذک ــد در نام ــرادر آخون ــی ب ــا عبدالغن م

اســت کــه از نظــام امــارت اســامی خــود خوانــده گــروه 

طالبــان حایــت مــی کنــد. خیلــی مضحــک اســت هــم 

ادعــا مــی شــود کــه ایــن مــردم از طالبــان حایــت مــی 

کنــد و هــم از ســوی دیگــر همیــن گــروه طالبــان هــان 

مــردم را بــه حالــت فجیــع بــه مســلخگاه سیاســی شــان 

ــان  ــه طالب ــت در آن چ ــاد آشکاریس ــن تض ــد. ای ــی برن م

مــی گوینــد و آنچــه را بــه صــورت عملــی بــر مــردم 

ــح و شــام تحمیــل منــوده اســت.  افغانســتان هــر صب

نفــع  بــه  بــه جنــگ  بخشــیدن  پایــان  تردیــد  بــدون 

ــاه  ــی گن ــردم ب ــع م ــه نف ــر ب ــه مهم ــت، از هم ــه اس هم

افغانســتان اســت کــه هــر روز قربانــی ایــن جنــگ ویرانگر 

و اســتخوان ســوز مــی شــود. گــروه طالبــان بجــای اینکــه 

بــه جانــب مــردم امریــکاه نامــه تــرع آمیــز مــی نویســد و 

خــود شــان را در انظــار مــردم امریــکاه صــادق جلــوه مــی 

دهــد، تــا شــاید دولــت جدیــد بــه رهــری بایــدن بــه آنــان 

ــرای خــود شــان مــی  ــت تاریخــی را ب ــد و ذل توجــه منای

خرنــد. بهــر خواهــد بــود متوجــه مــردم افغانســتان باشــد 

و از تــداوم ایــن در بــدری بکاهــد. 

مســلانان  کشــتار  ختــم  بــه  چــرا  پــس!  دارد،  قبــول 

ــود؟  ــی ش ــگام من ــتان پیش افغانس

تعهــد بــا امریــکا وقطــع حمــات بــر نیروهــای آن، امــا 

تــداوم کشــتار مــردم افغانســتان و تنــور گــرم جنــگ؛ از آن 

لحظــه¬ی کــه گــروه طالبــان بــا مناینــده ایــاالت متحــده 

امریــکا موافقــت نامــه امضــأ منــوده اســت، جنــگ و حملــه 

بــر نیروهــای خارجــی را قطــع کــرده اســت. در ایــن مســأله 

پایبنــدی بــه تعهــد شــان را بــه ُرخ جهــان مــی کشــاند؛ امــا 

ــان در  ــون جنگــی را کــه طالب ــا اکن ــد ت ــه بع ــان ب از آن زم

افغانســتان در برابــر مــردم افغانســتان در پیــش مــی بــرد و 

موجــب کشــته شــدن صدهــا انســان مســلان افغانســتانی 

از قبــل تشــدید بخشــیده شــده  شــده اســت، بیشــر 

ــن  ــواز کش ــه ج ــت، اول اینک ــؤال اس ــا دو س ــت. اینج اس

انســان های بیگنــاه و مســلان را بــرای طالبــان کــدام 

ــاد  ــگ جه ــن جن ــا ای ــت؟ دوم آی ــوده اس ــادر من ــع ص منب

ــا  ــام و ب ــدت مت ــه ش ــتان ب ــردم افغانس ــه م ــه علی ــت ک اس

ــرده مــی شــود؟ کشــن نیرو هــای  قصــاوت خاطــر پیــش بُ

خارجــی و امریکایی هــا جــواز نــدارد؛ امــا چطــور اســت کــه 

ــهر و  ــتانی در ش ــان افغانس ــال و مردم ــان، اطف ــن زن کش

دهــات جــواز دارد؟ این هــا ســوال های هــان اکرثیــت 

دو ادعــا از آنجــای ناشــی مــی شــود کــه طالبــان همــواره 

انحصــار طلــب و اقتــدار گرایانــه بــه سیاســت افغانســتان 

نــگاه داشــته/ دارد. ایــن مســأله بــا واقعیت هــای عینــی 

جامعــه افغانســتان بــه صــورت کامــل در تقابــل و ضدیت 

ــی  ــر سیاس ــام متحج ــتان نظ ــردم افغانس ــرا م ــت، زی اس

تــوأم بــا اســتبداد گروهــی و قبیلــوی را هرگــز نپذیرفتــه 

ــن  ــد در چنی ــتان واح ــأ افغانس ــت. بق ــد پذیرف و نخواه

رشایــط بســیار حســاس، متکــی بــه نظام سیاســی اســت 

کــه خواســته¬ی اکرثیــت مــردم افغانســتان باشــد. 

ــش  ــل و پی ــق تحلی ــد دقی ــی توان ــی من ــر آن کس در غی

ــده افغانســتان چــه خواهــد شــد.  ــه آین ــد ک ــی منای بین

ــامی،  ــور های اس ــی، کش ــه جهان ــر جامع ــوی دیگ از س

ــه  ــتان، هم ــایه های افغانس ــه و همس ــور های منطق کش

مــی داننــد کــه مــردم افغانســتان بیــزار از حکومت هــای 

ایدئولــوک و واپــس گــرأ هســتند، حکومت هــای کــه 

قــدرت سیاســی را انحصــاری، و چیــزی را بــه عنــوان حق 

ــرای  ــان منــی شناســد، دیگــر ب و حقــوق انســان ها و زن

ــای  ــت. واقعیت ه ــل نیس ــل تحم ــتان قاب ــردم افغانس م

جامعــه شناســانه¬ی افغانســتان در تناســِب بــا رشایــط 

جهانــی و منطقــوی ایــن امــر را کاملــن واضــح می ســازد 

کــه تــداوم حیــات افغانســتان واحــد، در گــرو نظــام 

سیاســی مــردم ســاالر و همــه شــمول اســت. نظــام 

سیاســی کــه بتوانــد از متــام اقشــار، اقــوام و عامــه¬ی 

ــد.  مــردم افغانســتان منایندگــی کــرده بتوان

و  تبعیــض  از عــدم  نامــه رسگشــاده  بنــد هشــتم  در 

طالبــان  جانــب  از  امتیــازی  از  تُهــی  عملکرد هــای 

ادعــا شــده اســت کــه در افغانســتان ایــن موضوعــات را 

نــدارد. مثــل معروفیســت؛ آزمــودن را آزمــودن خطاســت، 

ــد  ــر دارن ــه خاط ــان ب ــام جهانی ــتان و مت ــردم افغانس م

ــدرت  ــتان ق ــه در افغانس ــی ک ــان آنگاه ــروه طالب ــه گ ک

داشــتند از چــه شــیوه های سیاســی و مدیریتــی در 

مقابــل شــهروندان ایــن رسزمیــن اســتفاده مــی منــود. 

گــروه طالبــان متامیــت خواهــان سیاســی و مســتبدین 

آقــای مــردم  ایدئولوژیــک اســت کــه خــود شــان را 

طالبــان  دوران  حکومــت  دانســت.  مــی  افغانســتان 

بیــاد همــه هســت و از کســی پنهــان نیســت کــه بــررس 

مــردم افغانســتان چــی مــی گذشــت. در مــاده نهــم 

نامــه رسگشــاده حقــوق زنــان تذکــر رفتــه اســت. شــاق 

زدن زنــان در مــأ عــام، محصــور ســاخن زنــان در 

چهــار دیــواری خانه هــا، بســته منــودن متامــی مکاتــب 

دخرانــه، گنــاه شــمردن کار زنــان در مشــاغل عمومــی 

دهــا  و  دیگــر  ســازمان های  و  دولــت  در  کار  ماننــد 

ــه حقــوق  ــادگاری احــرام ب مــوارد دیگــر. اینهــا همــه ی

ــتان  ــان در افغانس ــدان دور طالب ــه چن ــان از دوران ن زن

اســت. اساســا نــگاه گروه هــای ماننــد طالبــان بــه زنــان 

ــزار  ــزار از طــرف صاحــب آن اب ابزاریســت و رسنوشــت اب

تعییــن مــی گــردد. همچنــان در مــاده دهــم ایــن نامــه، 

ــه دارد، موضعگیری هــای مهره هــای  ــان ادام افغانســتان همچن

بــازی بــه صــورت مقطعــی و غیــر اســراتژیک اتخــاذ می گــردد، 

کنش هــا و عملکردهــای احساســاتی جــای مباحــث منطقــی و 

دیپلاســی را گرفتــه اســت، پازل هــا هرکــدام مجــاری رســوخ بــه 

قــدرت را می جوینــد، کانســبت آینــده ی سیاســی هرچــه باشــد 

ــوع  ــت موض ــه اهمی ــت؛ بلک ــت نیس ــز اهمی ــان حای ــر آن از منظ

ــدرت  ــه ق ــهم در بدن ــزان س ــه می ــردد ک ــته می گ ــی برجس زمان

ــتان  ــی افغانس ــای سیاس ــت، پازل ه ــو اس ــه نح ــه چ ــی ب سیاس

ــی هســتند  ــر کل ــی پاســتیکی از یــک تصوی ــازل، قطعات پ

کــه وابســته بــه ســلیقه ی فــرد کنــار هــم چیــده می شــوند 

بــه وجــود می آیــد کــه مطمــح نظــر  از آن تصویــری  و 

ترتیــب دهنــده ی آن اســت، در چیدمــان قطعــات پــازل 

کنــار همدیگــر، می تــوان مفاهیــم و یــا کانســبتی همچــون 

ــا  ــود، پازل ه ــر من ــی را تصوی ــی و ویران ــه، آبادان ــهر، خان ش

ــن  ــوم را در ذه ــا مفه ــی ن ــت رسگرم ــرا ماهی ــه ظاه ــا آنک ب

متصــور می ســازد؛ امــا واقعیتــی کــه در پــس زمینــه ی 

ــک  ــای ی ــرش اعض ــدگاه و نگ ــر دی ــت، بیانگ ــه اس آن نهفت

جامعــه در شــکل دهــی و مفهــوم ســازی یــک جامعــه 

ــازل در ترســیم  ــات پ ــد قطع ــه هانن ــراد جامع هســتند، اف

تصویــری از آینــده ی کشــور و اجتــاع نقــش تعییــن کننــده 

ــر  ــر تصوی ــی بازیگ ــه ی ذهن ــش زمین ــا پی ــا ب ــد، پازل ه دارن

ــزار  ــر گ ــخاص تأثی ــد، اش ــکل می دهن ــر وی را ش ــورد نظ م

ــده  ــری از آین ــد آن، تصوی ــز هانن ــی نی ــی و سیاس اجتاع

ــود  ــی از خ ــا بجای ــم ج ــچ و خ ــا در پی ــازند، پازل ه را می س

نقــش و اراده ی مســتقل ندارنــد؛ امــا پازل هــای سیاســی و 

ــد  ــری برخــوردار ان ــم گی ــدرت اراده و تصمی اجتاعــی از ق

کــه متناســب بــا رشایــط زمانــی، آنــان نیــز توســط بازیگــران 

ماهــر در نقشــه ی سیاســی و اجتاعــی جــا بجــا می شــوند 

تــا تصویــری از پیــش فــرض ذهنــی بازیگــران را ارائــه دهند.

بنــا بــر ایــن در رشایطــی کــه افغانســتان امــروزی قــرار دارد، 

ــر  ــتقل در تصوی ــر مس ــش غی ــرثا نق ــی اک ــای سیاس پازل ه

ســازی از آینــده ی کشــور دارنــد، در ایــن میــان مثلــث 

تصمیــم گیرنــده ی بازیگــران خارجــی، بــا توحیــد دیــدگاه، 

پیوســته اســت.اگر از جریــان دو ســاله ی پروســه صلــح 

ــه یــاد داریــم کــه در حیــن  آگاهــی الزم را داشــته باشــیم ب

ــه  ــا اینک ــان ب ــدگان طالب ــکا و مناین ــان آمری ــرات می مذاک

پشــت درب هــای بســته و فــارغ از دوربیــن رســانه ها برگــزار 

می گردیــد و هیــچ مناینــده ی از حکومــت افغانســتان در آن 

حضــور نداشــت، هرازگاهــی طرح هــای مــورد توافــق شــان 

را بــه صــورت افواهاتــی در میــان مــردم پخــش می منودنــد 

ــر  ــی ن ــن امللل ــر بی ــانه های معت ــاری رس ــا از مج و بعض

ــو  ــل ن ــه نس ــش آگاهان ــه واکن ــی ک ــا هنگام ــد، ام می گردی

افغانســتان بــه صــورت مســتدل و منطقی ســناریوی طراحی 

شــده را بــه چالــش می کشــید، مناینــدگان مذاکــره کننــده 

هــر دو جریــان، از واقعیــت انــکار می منودنــد و صحــت خــر 

نــر شــده را بــا توجیهــات مختلــف رد می منودنــد کــه 

ــان  ــت را در آن زم ــت موق ــاز و کار حکوم ــان، س ــن می از ای

ــد کــه پــس  ــه خــورد اذهــان عامــه دادن ــار ب نیــز چندیــن ب

از واکنش هــای اجتاعــی چــاره ی جــز انــکار نداشــتند، 

ــت  ــتاوردهای بیس ــر رس دس ــه ب ــه ی ک ــال توطئ ــن ح ــا ای ب

ســاله ی کشــور طراحــی گردیــده اســت ماهیــت فــردی 

نــدارد؛ بلکــه منافــع و مــرات آن، دامنگیــر عمــوم خواهــد 

بــود، هیــچ ماحظــه ی فراتــر از خیــر جمعــی نیســت، فــرد 

ــد در آســایش و امنیــت جمعــی توانایی هــا خــود را  می توان

ــاز یابــد، امــا اتــکا بــه منافــع فــردی در فقــدان توجــه بــه  ب

منافــع ملــی، زمینــه ی هرگونــه فرصــت و بالندگــی را از افراد 

بــاز می ســتاند، پازل هــای سیاســی افغــان کــه هــم اکنــون 

در اختیــار بازیگــران پــر قــدرت قــرار گرفتــه انــد آنچنــان هــم 

بــی اراده نیســتند کــه نتواننــد خــارج از چارچوبــه هدایــات 

بــه  نگــری  و ژرف  آنــان تصویــر ســازی مناینــد، دقــت 

پیامدهــای بــازی قدرت هــا می توانــد تصویــر مطابــق میــل 

جامعــه افغانــی را در فــردای پــس از صلــح ترســیم منایــد، 

ضمــن افتخاراتــی کــه تاریــخ بلند بــاالی کشــور و امپراتوران 

ایــن رسزمیــن در فــراز و نشــیب تحــوالت جهانــی از خود بجا 

ــه حفــظ و توســعه  گذاشــته اســت، نســل کنونــی مکلــف ب

آن اســت، نــه اینکــه رقابت هــای سیاســی را بــه گونــه ی 

ببیننــد کــه بــر اثــر آن کل نظــام دســتاوردهای آن را بــه قار 

احساســات بگیرنــد. تصویــر کنونــی که هــم اکنــون تعدادی 

ــه منــوده  ــت از افغانســتان ارائ از کارگــزاران حــوزه جمهوری

انــد، بــا تکیــه بــه پنل هــای سســت عنــری و بــی ارادگــی 

ــده  ــد را از آین ــن مانن ــک و کارت ــر مضح ــک تصوی ــا ی کام

افغانســتان ترســیم منــوده انــد کــه با دیــدن آن هر شــخصی 

بــه کله هــای کان، پاهــای ســانتمیری و چشــان ریــز فــرو 

رفتــه در قعــر پلک هــا، خنده هــای تلــخ و بــی مــزه ی را نثــار 

افغانســتان پــس از صلــح خواهنــد کــرد، لــذا قبــل از اینکــه 

ــگان الزم  ــه هم ــیم، ب ــود باش ــور خ ــری از کش ــاهد تصوی ش

ــه رقابت هــای دموکراتیــک را در هــان  اســت کــه هــر گون

چارچوبــه محفــوظ نگهداشــته و جهــت ارائــه تصویــری قابل 

شــأن بــرای آینــده ی کشــور خــود دســت بــه دســت هــم داده 

و مهندســی مضحــک مثلــث تصمیــم گیرنــدگان را در نطفــه 

خنثــی ســازیم، شــأنیت و منزلــت ملــی و بیــن املللــی مردم 

افغانســتان وابســته بــه نوعیــت نظــام و اســراتژی هایی 

ــا را  ــت صورت ه ــیم جمهوری ــه ی آن نس ــه از دریچ ــت ک اس

بنــوازد، نــه اینکــه براینــد مذاکــرات نفس گیــر و دوام دار 

کنونــی، پازل هــای سیاســی را بــه مســیری رهنمــون و جــا 

ــرزی در  ــرون م ــته های بی ــه از دل آن، خواس ــازد ک ــا س بج

کشــور تحقــق یابــد.

چنــان بــی برنامــه و دســتپاچه انــد کــه بخاطــر رقابــت 

ــب  ــرد رقی ــه ی ف ــام را در آئین ــرد، کل نظ ــک ف ــا ی ــی ب سیاس

ــی از  ــد زمان ــرار دارن ــدرت ق ــانیکه در رأس ق ــد، کس می بینن

منظــر سیاســیون افغــان قابــل قــدر انــد کــه بــه آنــان و نهــاد 

سیاســی شــان امتیــازی مــادی و ســهم واگــذار مناینــد، اگــر 

دسرســی بــه مــورد یــاد شــده از میــان برداشــته شــود، آنــگاه 

در جایــگاه تندتریــن منتقــد و مخالــف حکومــت قامت راســت 

می مناینــد و تــا مقطــع آســیب رســانی بــه نظــام نیــز بــه پیــش 

ــرار  ــون افغانســتان در حالتــی ق ــن حــال اکن ــا ای ــد، ب می رون

دارد کــه همدلــی و تــک صدایــی می توانــد کشــور را بــه 

جایــگاه مــورد نظــر کــه هانــا حفــظ قانــون اساســی و نظــام 

می باشــد ثابــت نگهــدارد، مثلــث تصمیــم گیرنــده گان در 

پشــت میــز اطاق هــای فکــر شــان بــا محاســبه از زمینه هــای 

اجتاعــی تصویــر ارائــه شــده در حــال لحظــه شــاری انــد، 

ــت و  ــه جنای ــرای هرگون ــان را در اج ــال طالب ــت و ب ــان دس آن

عملکردهــای غیــر انســانی بــاز گذاشــته انــد، محکومیت هــای 

فاقــد ضانــت اجــرا تنهــا مرهمــی اســت کــه می خواهنــد بــا 

اســتفاده از آن زخم هــای مــردم افغانســتان را درمــان مناینــد؛ 

ــل  ــل تحمی ــل و عوام ــام عل ــا مت ــه افغان ه ــل از اینک ــا غاف ام

درک  خوبــی  بــه  را  سیســتاتیک  کشــتار  و  خشــونت ها 

ــا ایــن حــال، تنهــا نیروهــای سیاســی مخالــف  می مناینــد، ب

حکومــت انــد کــه بــا چشــم پوشــی از ابعــاد جنایــات طالبــان، 

بــا آنــان ســاز همنوایــی رس داده و طــرح موقت خواهــی را 

ــد. ــرگ می دهن ــاخ و ب ــه روزه ش هم

افغانســتان در آینــده ی پــس از صلــح شــاهد یکــی از تصاویــر 

ــظ  ــود، حف ــد ب ــازی خواه ــای ب ــی در میدان ه ــام سیاس نظ

جمهوریــت بــا متــام دســتاوردهایش، اداره موقــت بــا ســاختار 

صدارتــی، طــرح دوم را بیشــر چهره هایــی مطــرح می ســازند 

کــه بنــا بــه رنجش هــای سیاســی کــه از رئیــس جمهــور غنــی 

ــد،  ــخوار می مناین ــایی آن را نش ــت عقده گش ــا ماهی ــد ب دارن

ــازه مخالفیــن سیاســی  ــا » ت در یکــی از رســانه های همســو ب

حکومــت « دیــدم کــه چنــان مدعــای بــی اســاس طــرح 

عبــوری و آتش بــس را بــا آب و تــاب تبــره منــوده بودنــد 

ــن روز،  ــردای همی ــیده و ف ــر رس ــه آخ ــتان ب ــگار داس ــه ان ک

نظــام جاگزیــن را لنــگ لنــگان از قطــر بــه کابــل روی دوش 

حمــل خواهنــد کــرد، اینهــا کســانی نیســتند جــز آنانــی کــه 

ــر در کابینــه داشــت، اکنــون کــه بنــا  ــا چنــد روز قبــل، وزی ت

ــده اســت در صــدد  ــار گردی ــد، از مقــام اش برکن ــزوم دی ــه ل ب

انــد تــا قصــود سیاســی شــان را در اعــال نظــام جدیــد غیــر 

قابــل تعریــف صدارتــی از رئیــس جمهــوری غنــی بگیرنــد کــه 

هنــوز هیــچ ســاختار و تعریــف مشــخص و واضــح از آن ارائــه 

نگردیــده اســت و ایــن نســخه از طرفــداران قابــل توجهــی در 

داخــل کشــور نیــز برخــوردار منی باشــد، ســناریو ســازی های 

ایــن چنینــی توســط اســتخبارات کشــورهای ذینفــع طراحــی 

داده  بیــرون  داخلــی  مهره هــای  از حنجــره ی  و  می گــردد 

ناظــر  شــان  میزهــای  دیکــور  پشــت  از  آنــان  می شــود، 

واکنش هــای اجتاعــی هســتند تــا بداننــد کــه تیــر را درســت 

بــه هــدف رهــا منــوده انــد یــا در مســیر راه بــه موانــع نامرئــی 

کــه از دیــد آنــان پنهــان بــوده اســت برخــورد می منایــد، لــذا 

ــت  ــا در نظرداش ــه و ب ــدادی هدفمندان ــت، تع ــن حال در چنی

آنــان  طرح هــای  اعــان  بلندگــوی  بیرونی هــا  سفارشــات 

می گــردد، تعــدادی هــم فــارغ از درک عمیــق قضایــای پشــت 

پــرده بــی مهابــا صــدا بلنــد منــوده و احساســاتی از آن حایت 

می مناینــد، در افغانســتان مــورد دومــی بیشــر بــه وقــوع 

تصویــری از افغانســتان آینــده ترســیم منــوده انــد کــه متــام 

تاش هــای شــان در شــکل دهــی آینــده افغانســتان تقــای 

یــک کشــور وابســته و غیــر مســتقل را یــدک می کشــد، 

ــور  ــر مح ــی ب ــائل سیاس ــون مس ــروزی، پیرام ــث داغ ام مبح

ــرح  ــتان مط ــح در افغانس ــا صل ــت پس ــود حکوم ــکل و من ش

ــر  ــه نظ ــدی ب ــوع ج ــن موض ــر رس ای ــاکش ب ــد، کش می باش

ــی  ــت زمان ــن وضعی ــور در حادتری ــون کش ــم اکن ــد ه می رس

خــارج  و  داخــل  از  سیاســی  یارگیری هــای  دارد،  قــرار 

پازل های سیاسی چه تصویری از افغانستان ارائه می دهند؟

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

ــیم  باش ــته  ش دا ا  ر ــی الزم  گاه آ ــح  ــه صل پروس له ی  ــا دو س ــان  ز جری ا ــر  گ ا
ــدگان  ین نما و  ــکا  مری آ ــان  می ــرات  ک ــن مذا در حی ــه  ک ــم  ی ر دا د  ــا ی ــه  ب
نه ها  ــا رس ــن  دوربی ز  ا ــارغ  ف و  ــته  بس ــای  ــت درب ه پش ــه  ینک ا ــا  ب ــان  لب طا
در  فغانســتان  ا حکومــت  ز  ا ینــده ی  نما هیــچ  و  می گردیــد  ر  برگــزا
ا  ر فــق شــان  توا زگاهــی طرح هــای مــورد  ا نداشــت، هر آن حضــور 
بعضــا  و  میــان مــردم پخــش می نمودنــد  در  فواهاتــی  ا بــه صــورت 
مــا  ا می گردیــد،  نشــر  لمللــی  ا بیــن  معتبــر  نه های  رســا مجــاری  ز  ا
صــورت  بــه  فغانســتان  ا نــو  نســل  نــه  گاها آ کنــش  وا کــه  هنگامــی 
ــید. ــش می کش ــه چال ب ا  ر ــده  ــی ش ــناریوی طراح ــی س و منطق ــتدل  مس
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 بازی با اعداد              3222
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3117    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3392
شاه سفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 

3421

جواب هدف         2870
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ثور
تالش های کاری تان برای شــما ســود زیادی به همراه دارد. روابط تان ممکن 
اســت تنش زا شود. باید مالقات با دوستان تان را به زمان دیگری موکول کنید 

و زمانی که رانندگی می کنید احتیاط کنید.

جوزا
شریک عاطفی تان بدون هیچ دلیل خوبی شما را سرزنش می کند. ارام باشید و 
از بحث کردن اجتناب کنید! احتماال بخواهید که به خانواده و مخصوصا شریک 

عاطفی تان توجه کنید.

سرطان
ممکن اســت درگیر بحثی در محیط کار شــوید زیرا شــایعه ای از شــما 
توســط خانمی پخش شده اســت. دعوا نکنید! همه چیز به زودی به حالت 
نرمال باز خواهد گشــت. امروز بعد از ظهر ممکن اســت مبلغ غیر منتظره 

کنید دریافت  پول  ای 

اسد
زمانیکه امروز رانندگی می کنید احتیاط کنید! در خطر اتفاقات ناگوار هســتید. 
قبــل از اینکه رانندگی می کنید شــرایط فنی خودرو را بررســی کنید. باید از 

حدس و گمان مالی اجتناب کنید.

سنبله
امروز به نظر می رسد که بسیار مشغول هستید، مشکالت زیادی برای حل کردن 
دارید. همکاران تان از شما حمایت نخواهند کرد. آرامش خود را حفظ کنید زیرا 

حرف هایی می زنید که بعدا پشیمان خواهید شد.

حمل
یکــی از اعضــای خانوادگی تان به قولی که به شــما در ارتباط با پول داده بود 
عمل نکرده است. برای ســرزنش کردن او عجله نکنید! ممکن است برای خود 

دالیلی داشته باشد.

میزان
ممکن است به دلیل یکسری سوتفاهم با رئیس تان ناراحت باشید. احتیاط 
کنید که چه چیزی می گوییــد! باید آرامش خود را حفظ کنید زمانیکه با 
شــریک عاطفی تان صحبت می کنید، زیــرا که هماهنگی خانه تان را بهم 

می خورد.

عقرب
تا قبل از ظهر اخباری در ارتباط با رفتن به یک ســفر شــخصی دریافت می 
کنید. شریک عاطفی تان با زمان این سفر موافق نیست. بعد از یک جر و بحث 

مجبور می شوید که زمان سفر را تغییر دهید.

قوس
به نظر می رســد که عصبی هستید و اســترس دارید. از دعوا کردن اجتناب 
کنید! مستعد مشــکالت سالمتی هســتید. احتماال بخواهید که از رفتن به 

سفرهای طوالنی مدت و مالقات های کاری اجتناب کنید.

جدی
امروز صبح با مشــکالت جدی در محیط کار با یکی از همکاران تان مواجه 
می شــوید. به نظر می رسد که دلیل این اختالف نظر به دلیل یک سرمایه 
گذاری باشــد. باید از دعوا کردن اجتناب کنید و بهترین کار این است که 

به مصالحه برسید.

دلو
اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ می دهد که مانع از حفظ برنامه های تان خواهد 
شد. از یک کسب و کاری که اخیرا شروع کرده اید انتظاری نداشته باشید، وگرنه 

نامید خواهید شد.

2871

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

میدانـ  ماهـ  مهدیـ  هما 
ـ اهمـ  ماهیـ  بامـ  بیمـ  
نماـ  نامـ  نیمـ  میانـ  ماده 
ـ دماـ  دامـ  دایمـ  مادیـ  
امیدـ  میهنـ  بیمهـ  بهمن 
ـ امنـ  امینـ  نمـ  دامنـ  

نمدـ  نماد.
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علی محبی

حوت
ممکن است یک کار جدیدی را شروع کنید که منجر به سود مالی زیادی شود. 
سعی کنید که بیشتر انعطاف پذیر باشید و همکاران و شریک عاطفی تان را درک 

کنید! هر گونه بحث منجر به دعوا خواهد شد.

 شطرنج                     3393

ا

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبــال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ 
حشرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ 
شــکرخند ـ صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر 

ـ قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.
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م

تبلـغ  بـرای  خوبـی  مجـال  اسـامی  ثقافـت  درسـی  سـاعت های  ثقافـت، 

باورهـای تندروانـه و بنیـاد گرایـی را در دانشـگاه کابـل فراهـم کرده اسـت. 

رشـد بنیـاد گرایـی در دانشـگاه کابـل پهلـو های تاریـک و پیچیـده دارد که 

منـی تـوان آن را بـه دانشـکده رشعیـات و مضمـون ثقافـت اسـامی خاصه 

کـرد. چنـد سـال قبـل در 8 صبح گزراشـی به نرش رسـید که از آمـوزش فال 

بینـی در دانشـکده روان شناسـی خرب مـی داد. همین گونه مـن در مضمون 

روان شناسـی و تاریـخ سـینام بیشـر از صنـف ثقافـت تبلیغـات و رویکـرد 

دینـی  ایدیولوژیکـی را شـاهد بودم. 

مسـجد،   و  خیریـه  موسسـات  عنـوان  تحـت  زیـادی  گروه هـای  طرفـی  از 

بنیـاد گرایـی و اختافـات مذهبـی را در دانشـگاه کابـل دامـن می زننـد. 

در  مسـجد  ایـن  گرفـت.  نـام  کویـت  مسـجد  از  می تـوان  منونـه  طـور  بـه 

امـام  و  راسـخ خطیـب  و مولـوی  نزدیکـی خوابـگاه پرسانـه موقعیـت دارد 

جامعـت ایـن مسـجد از طـرف امنیـت ملـی کشـور بخاطـر تبلیغـات گـروه 

تروریسـتی داعـش و رسبازگیـری دانشـجویان بـرای ایـن گـروه دسـت گیـر 

شـد. اکـر جنگ هـای دانشـجویان از همیـن مسـجد راه انـدازی می شـد. 

همچنـان گروه هـای زیـادی تحـت پوشـیش نهـاد خیریـه در ایـن دانشـگاه 

فعالیت هـا بنیـاد گرایـی دارنـد. به طـور منونه در سـال 1392 دانشـجویان 

بعـد از تصویـب قانـون منـع خشـونت علیه زنان در پارملان کشـور دسـت به 

اعـراض زدنـد. مولـوی معـروف راسـخ؛ اسـتاد دانشـکده رشعیات دانشـگاه 

کابـل در ایـن مظاهـره، قانون محو خشـونت علیـه زنان را برگرفتـه از قوانین 

غیراسـامی و غیررشعـی دانسـت و تاکیـد کـرد کـه پارملان بایـد از تصویب 

آن بـا مـواد کنونـی جلوگیـری کنـد. این اسـتاد دانشـگاه، خانه هـای امن را 

فاحشـه خانـه خوانـد. بعـد از آن معلـوم شـد که ایـن تظاهرات توسـط بنیاد 

خیریـه اصـاح زمینـه سـازی گردیـده اسـت.

بـه هـر روی؛ بنیـاد گرایـی یکـی از چالش هـای جـدی در دانشـگاه کابـل 

دانشـکده های  و  دانشـگاه  رهـربی  هیـات  طـرف  از  کـه  چالشـی  اسـت. 

ایـن دانشـگاه بـه رسـمیت شـناخته منی شـود و برنامـه جـدی روی دسـت ندارنـد. 

گروه هـای بنیـاد گـرا در دانشـگاه کابـل توانسـته انـد بـه صـورت منظـم از طریـق 

محتـوای آموزشـی، برنامه هـای تشـویقی دانشـجویی، مقالـه نویسـی و فرصت حضور 

شـان  بنیادگرایانـه  برنامه هـای  و  بحث هـا  بـه  دانشـکده ها  درسـی  صنف هـای  در 

 بپردازنـد. 

از طرفـی آینـده هراسـی و تـرس از بیـکاری دانشـجویان را بـه نیـروی بـرشی بالقـوه 

گروه هـا تنـدرو و بنیـاد گـرا تبدیـل منـوده اسـت. 

بعـد از آغـاز رونـد گفتگوهـای صلـح بیـن االفغانـی خـود سانسـوری و محافظـه کاری 

شـدید در برابـر رشـد بینادگرایـی در دانشـگاه کابـل شـکل گرفتـه و ایـن زمینه رشـد 

بنیـاد گرایـی و دینـی شـدن آمـوزش را در ایـن دانشـگاه فراهـم می سـازد. 

اگـر وزارت تحصیـات عالـی و هیـات رهـربی دانشـگاه کابـل زمینـه برنامه هـای کار 

آمـوز و ایجـاد شـغل بـرای دانشـجویان فراهـم نکنـد بـه نطـر می رسـد بـا رشوع سـال 

تحصیلـی 1400 کـه دانشـجویان  متاثـر از آینـده مخـدوش جنـگ و صلـح هسـتند، 

شـاهد رشـد افراطیـت در ایـن دانشـگاه باشـیم. مـن بـه عنـوان دانشـجوی هـر در 

ایـن دانشـگاه کـه بعـد از آغـاز گفتگوهـای صلـح قربانـی نـگاه محافظـه کارانـه ای 

رهـربی دانشـکده بـودم نگـران ادامـه تحصیـل  و امنیت روانـی و فزیکی خـودم و هم 

رشـته هایم هسـتم.  

اتحادیه محصالن پوهنتون کابل

دانشـگاه کابـل نخسـتین مرکـز جریـان هـا و جنبـش های دانشـجویی کشـور اسـت 

و تـا اکنـون ایـن جریـان هـا باعـث تحـوالت اساسـی در ابعـاد سیاسـی، فرهنگـی، 

اجتامعـی و ایدیولوژیکـی افغانسـتان گردیـده اسـت. دانشـگاه کابـل جریـان هـای 

دانشـجویی را بـا چهـره هـای خـوب و منفـوری زیـادی بـه یـاد دارد. چهـره هـای 

دانشـجویی کـه بـرای فـردای بهـر رس به نیسـت شـدند و چهـره های که بـرای رفنت 

بـه بهشـت کشـور و بـه خصـوص کابـل را بـرای همـه جهنـم سـاختند. از همیـن رو 

بعـد از شـکل گیـری دولـت جمهـوری اسـامی و بـه قـدرت رسـیدن مجاهدین تاش 

صـورت گرفـت تـا دانشـجویان را از فعالیـت سیاسـی دور نگهدارنـد.

بـه هـرروی؛ قوم گرایـی چالـش بـزرگ در دانشـگاه کابـل اسـت. ایـن آفـت 

هم چـون خـوره متام زیـر بناها، اداره، نظام آموزشـی و اعتبار این دانشـگاه 

زندگـی  مهـم  سـال  چهـار  می کنـد.  تبدیـل  خاکسـر  بـه  و  می خـورد  را 

دانشـجویی دوره لسـانس دانشـجویان را زهراگین می سـازد و دانشجویان 

بـه جـای درگیری علمی، درگیر مسـایل و گروه سـازی و زدوبندهای قومی 

می شـوند. ایـن در حالیسـت کـه اگـر هیـات رهـربی دانشـگاه کابـل اراده 

کنـد بـا کمریـن امکانـات و زمـان ایـن مسـایل قابـل حل اسـت، امـا نگاه 

هیـات رهـربی دانشـگاه و دانشـکده ها بـه دانـش و دانشـگاه قومیـت زده 

اسـت و بـه قومیـت بـه مثابـه پناهـگاه و امـکان سـود آور نـگاه می کننـد.

رشد افراطیت و بنیادگرایی

صـف  تـا  کابـل  روزنامه نـگاری  دانشـکدۀ  از  تـرور؛  و  دانشـگاه  »عشـق، 

طالبـان« آخریـن گـزارش مرتبط به دانشـجویان و بنیاد گرایی در دانشـگاه 

کابـل اسـت. گزارشـی دربـاره حبیـب غورزنگ منـره اول عمومی دانشـکده 

ژورنالیـزم دانشـگاه کابـل کـه بـه گـروه طالبـان پیوسـته و در شناسـایی 

چندیـن سـاحه بـا طالبـان همـکاری منـوده اسـت. بعـد از خوانـدن ایـن 

گـزارش بیشـر از هـر وقـت نگـران شـدم. نگـران خـودم. نگـران متامـی 

دانشـجویان کـه هـر از گاهـی بـدون ماحظـه در برنامه هـای دانشـجویی 

دانشـگاه کابـل سـخن گفتنـد. بعـد از خوانـدن ایـن گـزارش دانشـجویان 

زیـادی شـبیه حبیـب پیـش چشـمم پدیـدار شـدند. دانشـجویان تنـدرو 

و  برنامه هـا  در  و  دانشـکده  در  خوابـگاه،  در  محصـان،  اتحادیـه  در 

تظاهرات هـای دانشـجویی. دانشـجویانی زیـادی کـه بـا گروه هـای تنـدرو 

ارتبـاط دارنـد و امنیـت ملـی شناسـایی نکـرده اسـت.

»داشـتم تلفنـی حـرف مـی زدم کـه از عقـب بـا مشـت بـه رسم کوبیـد؛ بـه 

زمیـن افتـادم،  گوشـی ام را از دسـتم گرفتـه و بـه زمیـن زد. بـا فحـش و 

ناسـزاگویی بـه مـن گفـت کـه تـو ترویـج عیسـویت )مسـیحیت( می کنی.« 

ایـن قسـمتی از گفتگـوی بصیـره اخـر اسـت کـه در 5 ثـور 1398 توسـط 

گـروه از دانشـجویان مـورد خشـونت فزیکـی و گفتـاری قرار گرفتـه بود. آن 

روز اتحادیـه محصـان پوهنتـون کابـل برنامـه داشـت. مـن روی نیکمتـی 

نشسـته بـودم کـه رس و صـدای بصیـره اخـر بلند شـد. بعـد از ختـم اتفاق 

باملعـروف خرسـند شـدند.  امـر  گـروه  آن  رفتـار  از  زیـادی  دانشـجویانی 

بعدهـا هیـات رهـربی دانشـگاه کابـل از میـان آن جمـع جاهد دانشـجوی 

سـال سـوم دانشـکده علـوم اجتامعـی را اخـراج کـرد در حالـی کـه اخـراج 

جاهـد در حـد یـک منایش رسـانه ای نشـد. این اخـراج دانشـجویانی را که 

امـر باملعـروف را وظیفـه دینـی شـان فکـر می کننـد متعهـد تـر کـرد. 

در کنـار ایـن هـا بعـد از اجباری شـدن یک واحد درسـی ثقافـت در متامی 

دانشـکده هـا و در متامـی سمسـرها بـرای آن عـده از اسـتادان دانشـکده 

رشعیـات کـه طرفـدار گروهـای تنـدرو و بینـاد گرایی هسـتند زمینـه تبلیغ 

و حضـور مسـتمر در صنف هـای درسـی متـام دانشـکده ها و دانشـجویان 

فراهـم شـد. مـن تا اکنون هفت سمسـر ثقافت اسـامی خوانـدم و معموال 

در سـاعت های درسـی ثقافـت حضـور داشـتم. در متـام ایـن سمسـرها 

رویکـرد اسـتادان ثقافـت به آموزش ایـن مضمون ایدیولوژیکی بوده اسـت. 

سـه سمسـر را نظـام سیاسـی، اجتامعـی و اقتصـادی اسـام را میخوانیـم 

و مـواد آموزشـی ایـن سـه نیـز کتـاب هایـی اسـت کـه توسـط اسـتادان 

رشعیـات تهیـه شـده و بیشـر جنبـه تبلغـی و ایدیولوژیکـی دارد تـا معارف 

یـا مطالعات اسـامی. 

مـواد  و  نصـاب  تهیـه  از  مسـلکی  نظـارت  و  معیـاری  چارچـوب  نبـود  در 

آموزشـی در زمینـه ثقافـت اسـامی و چگونگـی رویکـرد آموزشـی اسـتادان 

دانشگاه کابل؛ افغانستان کوچک با چالش های بزرگ  – بخش دوم  و پایانی
خواهـان  ویـژه  فرمـان  صـدور  بـا   1383 سـال  در  کـرزی  حامـد 

ممنوعیـت فعالیـت های سیاسـی در دانشـگاه ها گردیـد. این فرمان 

ظاهـرا زمینـه فعالیـت هـای سیاسـی را مسـدود کـرد اما دانشـگاه را 

بـه حیـاط خلوت احزاب سیاسـی، گـروه های تنـدرو مذهبی و قومی 

سـاخت.  مبدل 

بـه دلیـل ماحظـات سیاسـی جریـان هـا  رهـربی دانشـگاه کابـل 

امـور  بخشـی  انسـجام  منظـور  بـه  کـه  دانشـجویی  هـای  و حرکـت 

شـکل  فرصـت  کـرده  رسکـوب  را  گرفـت  مـی  شـکل  دانشـجویی 

گیـری نـداد. پـس از گذشـت بیشـر از یـک و نیـم دهـه گروهـی از 

دانشـجویان که متشـکل از  حلقه دوسـتانه بودنـد اتحادیه محصان 

دانشـگاه کابـل را بـه امیـد فرصـت کاری، ایجـاد کردنـد. 

رویه و سـنت نهادهای دانشـجویی در دانشـگاه ها ایجـاب می کند تا 

انجمن هـای دانشـجویی براسـاس دانشـکده و رشـته های تحصیلـی 

بخشـی  انجـام  منظـور  بـه  انجمن هـا  ایـن  سـپس  و  بگیـرد  شـکل 

امـور انجمن هـا اتحادیـه دانشـجویان را بـه وجـود بیاورنـد. اتحادیـه 

پاسـخگو  سـاختار  براسـاس  کـه  همه شـمول  نهـاد  دانشـجویی، 

از  انجمن هـا  رویـه  ایـن  در  کنـد.  دانشـجویان منایندگـی  از متـام 

طریـق برگـزاری انتخابـات در سـطح دانشـکده ها مرشوعیـت خود را 

بدسـت می آورنـد و بـه منایندگـی از انجمن هـای شـان بـه اتحادیـه 

دانشـجویان مرشوعیـت دانشـجویی می دهنـد. ایـن در حالی اسـت 

کـه اتحادیـه محصـان پوهنتون کابل توسـط جمعی از دانشـجویان 

امـورات  بـر  جمـع  ایـن  سال هاسـت  و  شـده  ایجـاد  طلـب  فرصـت 

اتحادیـه محصـان تسـلط دارند. اتحادیـه محصان که بایـد امکانی 

بـرای دادخواهـی و نظـارت باشـد در حـد گـروه ترشیفـات ریاسـت 

دانشـگاه و حلقـه ی کـه بـه نـام دانشـجو، امتیـازات و فرصت هـای 

دانشـجویان را می قاپنـد، تنزیـل یافتـه اسـت. 

بـه  در حـال حـارض خـود  کـه  کابـل  پوهنتـون  اتحادیـه محصـان 

چالشـی بـرای دانشـجویان در ایـن دانشـگاه تبدیـل شـده اسـت، 

طـی دوسـال گذشـته کـه یکـی از اهـداف  آن اسـتفاده از فرصـت 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود، در دانشـکده های دانشـگاه کابـل 

بـدون  انجمن هـا  ایـن  کردنـد.  تاسـیس  دانشـجویی  انجمن هـای 

حـارض  حـال  در  دانشـجویان  نیازمنـدی  بـه   پاسـخگویی  سـاختار 

اسـت.  دانشـکده ها  سـطح  در  دانشـجویی  چالش هـای  از  یکـی 

را  انسـجام دانشـجویی  و  توانایـی نظـارت  تنهـا  نـه  انجمن هـا  ایـن 

ندارنـد بلکـه بدلیـل عـدم شـفافیت چشـمه های عایداتـی و حصـور 

بـرای  بالقـوه  نیـروی  می توانـد  طلـب  فرصـت  اغلـب  دانشـجویان 

گروه هـای سیاسـی، قومـی و تنـدروان مذهبی واقع شـوند. از طرفی 

بـه دلیـل نبـود سـاختار معیـاری و سـنجیده شـده ایـن انجمن هـا 

می کننـد  بیشـر  را  سـمتی  و  قومـی  اختافـات  و  گسسـت ها 

چنان چـه در مـدت کوتاهـی شـاهد ایـن مسـئله در سـطح اتحادیـه 

و انجمن هـا بودیـم. اگـر وزارت تحصیـات عالـی و رهـربی دانشـگاه 

کابـل بـرای انجمن هـا و اتحادیه هـای دانشـجویان دانشـگاه کابـل و 

دیگـر دانشـگاه ها چشـمه های عایداتـی شـفاف و برنامـه منظـم روی 

دسـت نگیرنـد ایـن تشـکات دانشـجویی می توانـد بـه چالش جدی 

فـرا روی آمـوزش قـرار گرفتـه و خـود به چالشـی بـرای دانشـجویان و 

دانشـکده ها تبدیـل شـود. بنابرایـن نیـاز اسـت تـا وزارت تحصیـات 

عالـی و ریاسـت دانشـگاه کابـل و دانشـکده ها در خصـوص فعالیـت 

انجمن هـا، دانشـجویان و دانشـکده ها برنامـه  و چشـم انـداز روشـن 

زمینـه  در  دانشـجویی  تشـکیات  و  نهادهـا  ایـن  تـا  کننـد  تعریـف 

پرسشـگری،  روحیـه  ترویـج  دانشـجویی،  نشـاط  ظرفیـت،  ارتقـای 

ترویـج فرهنـگ تسـاهل و مـدارا، ترویـج فرهنـگ تحقیـق و پژوهـش 

برابـری جنسـیتی، نظـارت از وضعیـت آموزشـی مفیـد و ممـد واقـع 

. شود

تحلیل

خبر

افغانسـتان مـا: رییـس جمهـور ارشف غنـی، نامـه ای را بـه درگاه 

خواجـه معین الدیـن چشـتی نوشـته و چـادری را هم بـرای آرامگاه 

او در شـهر اجمیـر هنـد بـه طـور هدیـه فرسـتاده اسـت. 

خواجـه معین الدیـن چشـتی پایه گـذار طریقـه چشـتیه در سـال 

1142 میـادی در شـهر هـرات زاده شـده و پـس از آن بـه هنـد 

رفـت و طریقـه چشـتیه را در هنـد اسـاس گذاری کـرد. 

رییـس جمهـور در نامـه ای کـه بـه درگاه چشـتیه فرسـتاده نوشـته 

شـیفته  سـال   50 صوفـی  طریقـه  شـاگرد  عنـوان  بـه  کـه  اسـت 

اسـت.  شـده  چشـتی  معین الدیـن  کارکردهـای  و  شـخصیت 

محمـد ارشف غنـی گفتـه اسـت کـه طریقه چشـتی در افغانسـتان 

در اوج شـگوفایی اسـت و مکتـب صوفیـه باعـث شـده اسـت کـه 

یـک حلقـه  گـرد  و مدنیت هـای مختلـف  فرهنگ هـا  از  آدم هایـی 

جمـع شـوند. 

طاهـر قـادری، کاردار سـفارت افغانسـتان در هنـد می گویـد کـه 

ایـن اقـدام رییـس جمهور نشـان دهنده عمـق روابـط فرهنگی بین 

دو کشـور است.

سـلامن چشـتی، رییـس بنیـاد چشـتی و از صوفیـان هنـدی در 

متـاس تلفنـی کـه بـا طاهـر قـادری کاردار سـفارت افغانسـتان در 

هنـد داشـته گفتـه اسـت کـه ایـن هدیـه رییـس جمهـور غنـی بـه 

عنـوان »یـادگار افغانسـتان« همیشـه در معرض دید مـردم و پیروان 

طریقـه چشـتی قـرار خواهـد گرفـت.

چشـتی می گویـد کـه مراسـم چادرانـدازی همـه سـاله در زیـارت 

اسـت  گفتـه  هم چنیـن  او  می شـود.  برگـزار  نـواز  خواجـه رشیـف 

کـه بسـیاری از کشـورهای آسـیایی شـاملی بـه خاطـر این مراسـم 

نـواز  مرقـد خواجـه  روی  در  تـا  را می فرسـتند  مبـارک  چادرهـای 

ملنـگان،  روز  هـر  کـه  اسـت  جایـی  مـکان  ایـن  شـود.  افگنـده 

می یابنـد.  آن حضـور  در  فقـرا  و  درویشـان 

طاهـر قـادری گفته اسـت که در  سـال ۲۰۱۹ سـفارت افغانسـتان 

در دهلـی برنامـه ای را تحـت عنـوان »هـرات؛ پلـی میـان اجمیـر و 

چشـت« در سـالن فرهنگـی سـفارت با اشـراک صوفیـان از هر دو 

کشـور برگـزار کـرده بـود و زمینـه سـفر شـامری از صوفیـان هند به 

چشـت رشیـف در هـرات را فراهـم کرد.

بـه گفتـه کاردار سـفارت افغانسـتان در هنـد محمـد ارشف غنـی 

نخسـتین رییس جمهور از افغانسـتان اسـت که برای بیت چشـتی 

نامـه نوشـته و هدیـه فرسـتاده اسـت. قبـل از ایـن، بـاراک اوبامـا 

رییـس جمهـور پیشـین امریـکا، نرینـدا مـودی صـدر اعظـم هند و 

چنـد رهـرب دیگـر جهـان نیـز چنیـن کرده اسـت.

افغانسـتان در هنـد گفتـه اسـت کـه خواجـه  رسپرسـت سـفارت 

داده  انتقـال  را  چشـتیه  طریقـه  هنـد  بـه  هـرات  از  معین الدیـن 

اسـت و ایـن میـراث مشـرک هنـد، افغانسـتان و منطقـه اسـت و 

نشـان دهنده عمـق روابط فرهنگـی میان دو کشـور و ابتکار رییس 

جمهـور غنـی هـم تاثیر زیـادی بر دیپلامسـی فرهنگـی می گذارد. 

معین الدیـن چشـتی در سـال ۱۲۳۶ میـادی در راجسـتان هنـد 

وفـات کـرد. آرام گاه او در اجمیـر رشیـف، مکانـی بـرای مسـلامنان 

اهـل طریقـت چشـتی در شـهر راجسـتان هند  اسـت.

طریقه چشتی در افغانستان نیز پیروان زیادی دارد.

رییس جمهور غنی به درگاه 
خواجه معین الدین چشتی نامه فرستاد

دانشجوی کارگردانی تیاتر – دانشگاه کابل



مسـابقات درجـه دوم کریکـت میـان ۱۶ والیـت 

افغانسـتان آغـاز شـد.

در ادامـه ایـن رقابت هـا دیـروز تیـم زابـل فـراه را و 

تیـم هلمند بغـان را شکسـت داد.

رقابت هـا میـان تیم هـای زابـل و فراه در اسـتدیوم 

ورزشـی غـازی امان اللـه خـان برگـزار شـد که تیم 

زابـل با تفـاوت ۱۳۷ در برابرتیم کرکـت فراه پیروز 

شد.

در ایـن رقابت نخسـت تیـم زابل توپ انـدازی کرد 

و بـا از دسـت دادن ۷ بازیکنـش در ۵۰ آور ۲۶۶ 

دوش را بـه تیـم فـراه هدف تعییـن کرد.

تیـم فـراه هـدف تعیین شـده را تکمیل نتوانسـت 

و بـا از دسـت دادن متـام بازیکنانـش، تنهـا ۱۲۹ 

دوش انجـام داد و بـا تفـاوت ۱۳۷ دوش شکسـت 

خـورد. قابـل یـادآوری اسـت کـه در یـک رقابـت 

دیگـر تیم هلمند تیم بغان را بـا تفاوت ۲۳ دوش 

شکسـت داد.

این رقابت ها دو روز پیش آغاز شد.

مسابقات درجه دوم کریکت میان ۱۶ والیت افغانستان آغاز شد

ورزش
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کرده انـد کـه پیـش از آغـاز واکسیناسـیون رسارسی واکسـین 

بزنند. کرونـا 

مارتیـن ویـزکارا رئیس جمهور سـابق پرو که نوامرب برکنار شـده 

بود، تایید کرده که او و همرسش مخفیانه واکسـین سـینوفارم 

تولید چین تزریـق کرده اند.

مجمـوع ایـن اتفاقـات باعث نگرانی از فسـاد و اعـال نفوذ در 

دسرتسـی به واکسـین شـده اسـت مخصوصا که در امریکایی 

جنوبی کمبود واکسـین وجـود دارد.

 ۴۵ جمعیـت  در  کرده انـد.  دریافـت  را  کرونـا  واکسـین 

میلیـون نفری این کشـور بیـش از ۵۱ هزار نفر بـر اثر ابتا 

بـه کرونـا درگذشـته اند.

استعفای دو وزیر درپرو

در کشـور پـرو هـم وزیر صحـت و وزیـر خارجه کنـار رفتند. 

تحقیقـات دربـاره نقـش رئیس جمهـور سـابق پـرو هـم در 

پرونـده  فسـاد در واکسیناسـیون آغـاز شـده اسـت.

آنهـا متهـم هسـتند کـه بـه صدها مقـام بانفـود پـرو کمک 

گینز گونزالس گارسـیا، وزیر صحت آرجانتاین اسـتعفا کرده اسـت. او 

متهـم شـده کـه به یـک روزنامه نـگار کمک کرده تـا جایـش را در صف 

واکسـین جلو بیندازد.

هورایچیـو وربیتسـکی، روزنامه نـگار ۷۱ سـاله گفتـه او قبـل از آنکـه 

بـا وزیـر صحـت حـرف بزنـد دوز اول واکسـین روسـی اسـپوتنیک وی 

را تزریـق کـرده بـوده اسـت. آقـای وربیسـتکی گفتـه بـا وزیـر صحـت 

دوسـتی قدیمـی دارد.

آرجانتاین با کمبود واکسـین مواجه اسـت و تعداد کمی از شـهروندان 

باالی ۷۰ سـال واکسـین دریافت کرده اند.

آقـای گونزالـس دخالـت در پروتکل هـای نوبت بنـدی و اولویت هـای 

واکسـین را تکذیـب کـرده امـا گفتـه کـه مسـئولیت ایـن مشـکل را در 

وزارتخانـه تحـت نظـرش می پذیـرد و اسـتعفا می کنـد.

او در نامـه اسـتعفایش نوشـته "وقتی منشـی خصوصی بـا روزنامه نگار 

متـاس گرفتـه بـود مـن در یـک والیت دیگـر بـودم؛ اما مسـئولیت این 

اتفـاق را بـه عهـده می گیرم."

دو مقـام آگاه در ریاسـت جمهـوری آرجانتایـن بـه رویـرتز گفته انـد که 

رئیس جمهـور از آقـای گونزالس خواسـته اسـتعفا دهد. در رسـانه های 

ایـن کشـور گفتـه شـده کـه دسـت کم ۱۰ نفـر بـدون آنکـه در صـف 

اولویت بندی هـا مباننـد بعـد از صحبت بـا وزیر صحت واکسـین کرونا 

زده اند.

آرجانتایـن از مـاه دسـمرب واکسیناسـیون کارکنـان صحی و شـفاخانه 

ای بـا واکسـین اسـپوتنیک وی روسـیه را آغـاز کـرده اسـت. اما ارسـال 

محموله هـای واکسـین طبـق پیش بینـی جلـو نرفتـه اسـت. شـاری 

از شـهروندان بـاالی ۷۰ سـال هـم واکسـین دریافـت کرده انـد امـا 

تعدادشـان بسـیار محـدود اسـت.

تـا چهارشـنبه گذشـته ۲۵۰ هـزار شـهروند آرجانتاینـی هـر دو دوز 

وزیر صحت آرجانتاین به دلیل اتهام پارتی بازی بر او، استعفا داد

یوفا آماده تغییر ساختار چمپیونزلیگ

هشدار رئیس سازمان تجارت جهانی: کشورهای 
ثروتمند فورا به کشورهای فقیر واکسین کرونا بدهند

ششمین دور رقابت های کرکت سوپر لیگ پاکستان دیروز آغاز شد

۱۲ میلیون شهروند سوریه غذای کافی در اختیار ندارند
آملانـی کمک به گرسـنگان جهـان می گوید در سـال های 

اخیـر بـه دلیـل سـقوط شـدید ارزش پـول ملـی سـوریه، 

قیمـت مـواد غذایی بیش از  سـه برابر افزایش یافته اسـت.

تشدید معضل آوارگان با شیوع کرونا

افـزون بـر کاهش قـدرت خرید شـهروندان، حکومت بشـار 

اسـد قـادر بـه جـربان خسـارت های اقتصـادی ناشـی از 

پاندمـی کرونـا در کشـور نیسـت و ایـن وضعیت مشـکات 

نهادهـای  اسـت.  کـرده  چنـدان  دو  را  مـردم  اکرثیـت 

امدادرسـانی معتقدنـد وضعیـت بحرانـی اکرثیـت مـردم 

سـوریه در یـک سـال گذشـته و بـا رشوع شـیوع گسـرتده 

بیـاری کوویـد۱۹ بـه مراتـب وخیم تر از قبل شـده اسـت. 

داخلـی  جنـگ  طوالنـی  سـال های  در  کـه  شـهروندانی 

خانـه و کاشـانه خـود را از دسـت داده انـد و آوارگانی که در 

اردوگاه هـا در چـادر زندگـی می کننـد و از حداقل امکانات 

رفاهـی و وسـایل گرمایشـی محـروم هسـتند بـا آغـاز فصل 

رسمـا و بارندگـی بـا معضـات مضاعفـی روبـرو شـده اند. 

مطابـق آمـار رسـمی تعـداد مـوارد شناسـایی شـده ابتا به 

بیـاری کووید۱۹ در سـوریه حـدود ۱۵ هـزار و ۱۰۰ مورد 

و شـار مبتایـان فـوت شـده کمـرت از هـزار نفـر اسـت. 

ناظـران معتقدند این آمار فقط بخشـی از واقعیت را نشـان 

می دهـد و شـار مبتایـان و قربانیـان، بـه خصـوص بـا 

توجـه به کمبـود امکانات صحتی و ازدحـام در اردوگاه های 

آوارگان بایـد بسـیار بیشـرت از آمـار رسـمی باشـد.

پنـج میلیـون نفـر آنهـا از زمـان آغـاز جنـگ داخلـی در 

بهـار ۲۰۱۱ تا کنون آواره کشـورهای خارجی شـده اند. 

بـر ایـن پایـه شـار شـهروندان سـوریه کـه از کمبـود 

مـواد غذایـی رنـج می برنـد بـه بیـش از ۱۲ میلیـون نفر 

می رسـد. در ده سـال گذشـته میلیون هـا سـوری در 

کشـور خود بی خامنان شـده اند که شـار بزرگی از آنها 

در اقامت گاه هـای موقت در مناطـق هم مرز با ترکیه در 

شـال سـوریه به رس می برند. هاهنگ کننده سازمان 

بـا ادامـه جنـگ داخلـی در سـوریه همچنـان میلیون هـا غیرنظامی 

بـا رسمـا و کمبـود مـواد غذایـی و صحتـی مواجه  هسـتند. سـازمان 

"کمـک به گرسـنگان جهان" برآورد می کند که بیـش از ۱۲ میلیون 

شـهروند سـوریه از دسرتسـی بـه غـذای کافـی محـروم هسـتند. 

خربگـزاری آملان شـنبه ۲۰ فربوری به نقـل از هاهنگ کننده امور 

سـوریه سـازمان کمـک بـه گرسـنگان جهـان اعام کـرد حـدود ۶۰ 

درصـد شـهروندان سـوری غـذای کافـی در اختیـار ندارند.

جمعیت سـوریه حدود ۲۱ میلیون نفر برآورد می شـود که دسـت کم 

خواهنـد کـرد. در نخسـتین دیـدار امـروز تیم های 

کراچـی کینگـز و کویتـه گادیاتـورز در برابـر هـم 

به میـدان خواهنـد رفـت.

ایـن رقابـت سـاعت شـش و سـی دقیقـه امشـب 

به گونـه زنـده از تلویزیـون ملر پخش خواهد شـد.

کرکـت  رقابت هـای  دور  ششـمین  اسـت  قـرار 

بیسـت آورۀ سـوپرلیگ پاکسـتان دیـروز شـنبه با 

اشـرتاک شـش تیـم در شـهر کراچـی آغاز شـد.

در ایـن رقابت هـا پنـج بازیکـن افغانسـتان کـه 

پاکسـتان  معتـرب  تیم هـای  بـه  ایـن  از  پیـش 

خریـداری شـده بودنـد حضـور خواهند داشـت.

راشـد خان آرمان، سـتارۀ تیم ملی کرکت کشـور 

در ترکیـب تیـم الهـور قلنـدرز نخسـتین فصـل 

حضـورش را در سـوپر لیـگ پاکسـتان تجربـه 

خواهـد کـرد.

هم چنیـن مجیـب زدران در تیـم پشـاور زملـی، 

محمـد نبـی و نـور احمـد در تیـم کراچی کینگز 

و قیـس احمـد در تیـم کویتـه گادیاتـورز رقابت 

وعـده دادنـد کـه همکاری هـای خـود را در مقابله 

بـا ویـروس کوویـد۱۹ افزایـش دهنـد.

دالـر  میلیـارد   ۷.۵ کـه  کردنـد  موافقـت  آن هـا 

بـه برنامـه سـازمان ملـل در تحویـل واکسـین بـه 

کننـد. کمـک  جهـان  کشـورهای 

رئیس جمهـوری  مکـرون،  امانوئـل  همچنیـن 

امریـکا  و  اروپایـی  کشـورهای  از  هـم  فرانسـه 

خواسـته تـا فورا تا پنـج درصد از مقدار واکسـینی 

را کـه در اختیـار دارنـد بـه کشـورهای در حـال 

بفرسـتند. توسـعه 

آقـای مکـرون بـه روزنامـه فایننشـال تایمـز گفتـه 

اسـت کـه عـدم تقسـیم عادالنـه واکسـین  کرونـا 

نابرابـری در جهـان می شـود. ایجـاد  باعـث 

نیـز  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  گوتـرش،  آنتونیـو 

شـدت  "بـه  توزیـع  فـربوری   ۱۷ چهارشـنبه  روز 

نامتـوازن و ناعادالنـه" واکسـین کرونـا در جهـان 

کـرد. محکـوم  را 

او گفـت ۷۵ درصـد از کل واکسیناسـیون کرونـا 

در جهـان تنهـا در ده کشـور انجـام شـده اسـت.

بـه احتـکار واکسـین  کشـورهای ثرومتنـد متهـم 

فقیـر  کشـورهای  وضعیـت  نگرفـن  نظـر  در  و 

شـده اند.

برخـی از ایـن کشـورها مثـل بریتانیـا و کانـادا بـه 

میـزان بیـش از دو برابـر از جمعیـت کشـور شـان 

واکسـین سـفارش داده انـد.

کارشناسـان امـور صحـت می گویند اگر واکسـین 

بـه شـکل عادالنه تـری تقسـیم نشـود، کنـرتل آن 

ممکـن اسـت سـال ها طول بکشـد.

رئیـس جدیـد سـازمان  ایوئـا،  اوکونجـو  نگـوزی 

تجـارت جهانـی بـه کشـورهای ثرومتنـد هشـدار 

بـه  کرونـا  واکسـین  تحویـل  فـورا  کـه  داده 

کشـورهای فقیـررا رشوع کننـد در غیرایـن صورت 

روبـرو خواهنـد شـد. آن  عواقـب  بـا خطـر 

او بـه بی بی سـی گفـت کـه کشـو  رهای ثرومتنـد 

نبایـد منتظـر مباننـد تـا ابتـدا مـردم کشـورهای 

را در  ایـن واکسـین  بعـد  و  ایمـن کـرده  را  خـود 

بگذراننـد. کشـورها  سـایر  اختیـار 

بـه گفتـه خانـم اوکونجوایوئـا، دسرتسـی عادالنه 

بـه واکسـین کرونا هم بـرای کشـورهای ثرومتند و 

هـم فقیـر از نظـر اقتصادی منفعـت دارد.

رئیـس جدیـد سـازمان تجـارت جهانـی همچنیـن 

افـزوده کـه تاخیـر بیشـرت در ایـن مـورد می توانـد 

هزینـه  دالـر  تریلیـون   ۹ جهـان  اقتصـاد  بـرای 

داشـته باشـد.

کـرد  تاکیـد  سـی  بـی  بـی  بـا  گفتگویـش  در  او 

کـه بریتانیـا بایـد بـه جـای ایـن کـه منتظر مـازاد 

واکسـین باشـد، بایـد آن را به کشـورهای در حال 

توسـعه اهـدا کنـد.

بوریس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا گفته که 

ایـن کشـور اکـرث واکسـین مـازاد را به کشـورهای 

فقیـر اهـدا خواهـد کـرد. بریتانیـا بیـش از ۴۰۰ 

میلیـون دوز از انـواع مختلـف واکسـین سـفارش 

متـام  شـدن  واکسـینه  از  پـس  کـه  اسـت  داده 

بزرگسـاالن، میـزان زیـادی از آن باقـی می مانـد.

روز گذشـته رهـربان گـروه "جـی هفـت" کـه مهـم 

دارنـد  اختیـار  در  را  جهـان  اقتصادهـای  تریـن 

تولد دوباره ستاره جاپانی با جدایی از لیورپول 
تاکومی مینامینو، ستاره جاپانی ساوتهمپتون در 

ایـن تیم تولد دوباره ای داشـته اسـت.

تاکومی مینامینو در دوران کوتاه حضور در ترکیب 

لیورپول درخشـش چندانی نداشـت و بیشـرت زیر 

سـایه دیگـر سـتاره هـای بخش هجومـی این تیم 

قـرار گرفتـه بود. حاال و با انتقال به سـاوتهمپتون، 

تاکومـی مینامینـو عملکـرد درخشـانی در هفتـه 

هـای اخیر داشـته و بـه یکی از بهرتیـن بازیکنان 

لیـگ برتـر تبدیـل شـده است.سـاوتهمپتون در 

رشایطـی بـا برتـری 0-1 مقابـل چلسـی راهـی 

رختکـن شـد کـه تـک گل این تیم توسـط سـتاره 

جدیـد و جاپانـی بـه مثـر رسـید. در اواسـط نیمه 

اول بـود کـه تاکومـی مینامینو بـا فراری تنـد و تیز در 

موقعیـت تـک به تـک بـا دروازه چلسـی قـرار گرفته و 

بعـد از فریـب دروازه بان این تیم به راحتـی دروازه آبی 

هـای لندن را باز کرد. تاکومی مینامینـو در 17 بازی 

اول خـود در ترکیـب لیورپـول هرگـز موفق بـه گلزنی 

نشـده بود و در کل در 19 مسـابقه تنها یک بار دروازه 

رقبـا را بـاز کـرد. امـا او در همـن پنـج بـازی اخیـر در 

لباس سـاوتهمپتون سـه بار موفق به گلزنی برای این 

تیم شـده و زیـر نظر رالف هازن هاتل تولـد دوباره ای 

داشـته اسـت. اگـر ایـن نتیجـه تا پایـان حفظ شـود، 

چلسـی اولین شکسـت خـود زیر نظر تومـاس توخل 

را خواهـد پذیرفت.

اسرائیل ۱۰۰ هزار 
کارگر فلسطینی را واکسینه می کند

در حالی که این کشـور مسـئولیت مستقیمی در 

ایـن زمینـه بـر عهده نـدارد.

تشـکیات خودگردان مسـئول صحت در مناطق 

فلسطینی نشین

میـان  سـال ۱۹۹۳  کـه  اسـلو  پیـان  پایـه  بـر 

حکومـت وقـت ارسائیـل و سـازمان آزادی بخـش 

رسـید،  امضـاء  بـه  نـروژ  پایتخـت  در  فلسـطین 

در  درمـان  و  صحـت  بـه  رسـیدگی  مسـئولیت 

کرانـه باخـرتی رود اردن و باریکـه غـزه بـر عهـده 

اسـت. فلسـطینی  خودگـردان  تشـکیات 

تشـکیات خودگردان واکسیناسـیون شهروندان 

از  اسـتفاده  بـا  و  پیـش  روز  را چنـد  فلسـطینی 

کـرده  آغـاز  وی"  "اسـپوتنیک  روسـی  واکسـین 

اسـت. بنابرگزارش هـا مـی الکیلـه، وزیـر صحـت 

تشـکیات خودگردان فلسـطینی روز چهارشـنبه 

اعـام کـرد ۲ هـزار دوز واکسـین اسـپوتنیک بـه 

باریکـه غـزه فرسـتاده شـد.

پیـش از ایـن برخـی منایندگان پارملـان ارسائیل 

درخواسـت کرده بودند ارسـال واکسین به باریکه 

غـزه کـه توسـط اسـامگرایان افراطـی حـاس 

کنرتل می شـود مـروط بـه آزادی دو ارسائیلی و 

تحویل جسـد دو رسباز ارسائیلی کشـته شـده در 

درگیری هـای سـال ۲۰۱۴ شـود.

دولـت ارسائیـل موافقـت کـرده کـه صـد هـزار 

کارگـر فلسـطینی شـاغل در ایـن کشـور بـرای 

پیشـگیری از ابتا به بیاری کووید۱۹ واکسینه 

پیشـتاز  جمعیـت  نسـبت  بـه  ارسائیـل  شـوند. 

واکسیناسـیون علیـه کرونـا در جهـان اسـت.

رادیو صدای آملان شـنبه بیسـتم فربوری به نقل 

از وزارت صحت تشکیات خودگردان فلسطینی 

گـزارش داد که دولت ارسائیل با واکسـینه کردن 

صد هزار کارگر فلسـطینی موافقت کرده اسـت.

بـا برایـن گزارش این توافق پـس از دیداری میان 

مناینـدگان دو طرف در رام الله، که برای بررسـی 

راه هـای مقابلـه بـا پاندمـی کرونـا برگزار شـد، به 

دسـت آمده است.

دولـت ارسائیـل در نهایـت خرب انجام ایـن دیدار 

را تائیـد کـرده امـا دربـاره جزئیـات توافق هـای 

انجـام شـده توضیـح بیشـرتی نـداده اسـت.

بـه  ابتـا  از  پیشـگیری  بـرای  واکسیناسـیون 

بیـاری کوویـد۱۹ در ارسائیـل از ۱۹ دسـمرب 

آغـاز شـد و این روند کـه از هان زمـان با رسعت 

و سـاماندهی قابـل توجهی پیـش رفته همچنان 

بـا موفقیـت ادامـه دارد. ارسائیـل پیـش از ایـن 

متهـم شـده بـود کـه شـهروندان فلسـطینی را از 

برنامه موفقیت آمیز واکسیناسـیون محـروم کرده، 

تایید خبر بد؛ غیبت احتمالی بنزما برابر آتاالنتا

کالس مربیگری درجه دوم آسیا 
در کابل پایان یافت

به گفته آقای مشـعوف، این مربیان بـرای ۲۰ روز 

تاکتیک های نوین مربیگری در سـطح درجه دوم 

آسـیا را فرا گرفتند.

فنـی  آمـوزگار  ایـن کاس توسـط طاهـر روفـی 

فدراسـیون فوتبـال کشـور در دو بخـش عملـی و 

نظـری تدریـس شـد. وی افـزود مربیـان پـس از 

تاکتیک هـای  می تواننـد  کاس  ایـن  فراگیـری 

جدیـد را بـرای بازکنـان فوتبـال کشـور بیاموزند.

فیـروز مشـعوف، سـخنگوی فدراسـیون فوتبال 

افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت در کاس 

مربیگری درجه بی کنفدراسـیون فوتبال آسـیا، 

که از سـه هفته پیش آغاز شـده بـود، ۲۴ مربی 

از مرکـز و والیات کشـور رشکت کـرده بودند.

مصدومیـت کریـم بنزمـا بـه گونـه ای اسـت کـه بعیـد بـه نظـر مـی رسـد بتوانـد بـه بازی 

چهارشـنبه شـب برابـر آتاالنتا برسـد.

آخریـن متریـن رئـال پیش از بـازی با رئـال وایادولید دیـروز در کمپ والدببـاس به انجام 

رسـید و کریم بنزما در آن غیبت داشـت. به فاصله شـش روز تا بازی رفت برابر آتاالنتا در 

لیـگ قهرمانـان، این خـرب مثل یک کابوس برای زیـن الدین زیدان و دوسـت داران رئال 

بـود. بنزمـا در جریـان بـازی بـا والنسـیا و در دقایق ابتدایی مصدوم شـد ولی تـا پایان به 

کار ادامـه داد. او در مترینـات روزهـای اخیر نیز حضور داشـت ولی مصدومیت او شـدت 

پیـدا کـرده و زیـدان بـه وی توصیه کرده تا زیـر نظر فیزیوتراپ ها قـرار بگیرد.

کریـم در فهرسـت بـازی دیشـب برابـر وایادولیـد قـرار نگرفـت و طبـق ادعـای آاس، او از 

ناحیـه همسـرتینگ مصدوم شـده و پزشـکان رئـال امید زیادی بـرای رسـیدن او به بازی 

چهارشـنبه شـب برابر آتاالنتـا ندارند. آاس ادعا می کند که کریـم بنزما به احتال قریب 

بـه یقیـن ایـن بـازی حسـاس در دور رفـت یک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانان را از دسـت 

خواهـد داد کـه رضبه سـختی بـرای رئال خواهد بـود.  هرچند تصمیم نهایـی را زیدان و 

تیـم پزشـکی رئـال فـردا پس از مشـورت با یکدیگر مـی گیرند ولی مربی فرانسـوی پیش 

از ایـن بارهـا ثابـت کرده اسـت کـه روی بازیکنـان مصدومش ریسـک منی کند.

کریـم تـا بـه اینجـای فصـل در 28 بـازی فصـل رئال حـارض بـوده و در 86 درصـد دقایق 

نیـز بـه میـدان رفته اسـت. او در اللیگا با 12 گل بهرتین گلزن رئال محسـوب می شـود.

بـه ایـن ترتیـب رئال مادرید با ماریانو دیاز در نوک حمله برابر حریف رسسـخت ایتالیایی 

قـرار خواهـد گرفـت. ایـن تیم غایبان رسشـناس دیگـری از جملـه رسخیو رامـوس و ادن 

هـازارد را نیز برای بازی چهارشـنبه شـب دارد.

بـزرگ، درآمـد حاصـل از حـق پخـش تلویزیونـی و تبلیغات و 

بازاریابـی افزایـش خواهـد یافـت. ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه 

برنـده مبلغـی بیـش از 100 میلیـون یـورو بیشـرت از مبلغـی 

کـه برنـده فعلـی چمپیونزلیـگ دریافـت مـی کنـد را به جیب 

خواهـد زد.

سـوپر لیـگ حایـت مـی کننـد، بخـش اقتصـادی آن 

اسـت چـرا کـه بـا ایـن پیشـنهاد چمپیونزلیـگ بـه رقم 

پانصـد میلیـون یورویـی که به برنده سـوپر لیـگ وعده 

داده شـده، منـی رسـد.

بـا افزایـش تعـداد مسـابقات، مخصوصا بیـن تیم های 

سـاختار فعلـی برگـزاری رقابت هـای چمپیونزلیگ که در گـروه های 

چهار تیمی برگزار می شـود، قرار اسـت از تابسـتان سـال 2024 به 

بعـد تغییر کند.

فرمـت پیشـنهادی جدیـد رقابـت هـای چمپیونزلیگ در حـال حارض 

توسـط یوفـا در حـال بررسـی و مطالعـه اسـت. ایـن نهـاد اروپایـی 

فوتبـال بایـد باشـگاه هـای فوتبـال را متقاعـد بـه حایـت از سـوپر 

لیـگ اروپـا و پشـتیبانی از ایـن پـروژه جدیـد کنـد.

برتریـن رقابـت هـای باشـگاهی یوفـا قرار اسـت بـه جـای 32 تیم، با 

36 تیـم برگـزار شـود و تیـم هـا بر اسـاس سـطح هـای مختلـف گروه 

بنـدی شـوند و تنهـا بـا حریفانـی رو بـه رو شـوند کـه در یـک گـروه با 

آنهـا قـرار دارنـد. ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه تیم ها شـانس بیشـرتی 

بـرای رسـیدن بـه مرحله حذفـی خواهند داشـت.

هنوز در مورد تعداد مسـابقات تصمیمی گرفته نشـده اسـت و تقویم 

بـازی هـا ایـن اجـازه را منی دهد کـه دو بـازی رفت و برگشـت برگزار 

شـود پـس تنهـا یـک دیدار بیـن تیم هـا برگزار خواهد شـد.

هشـت تیمـی کـه صدرنشـین گـروه خـود شـوند بـه مرحلـه حذفـی 

صعـود مـی کننـد و هشـت تیـم بعـدی بـه پلـی آف خواهنـد رفـت.

ایـن فرمـت جدیـد بـه ایـن معنـا اسـت که تیـم های بـزرگ بیشـرت با 

یکدیگـر بـازی خواهند کرد، اما همچنان با تیم هـای کوچکرت نیز رو 

بـه رو خواهنـد شـد و ایـده اصلی این اسـت کـه همه تیم هـا حداقل 

شـش بـازی با تیم هایـی از گـروه خود برگـزار کنند.

بزرگرتیـن نگرانـی باشـگاه هایی کـه از برگـزاری مسـابقاتی با فرمت 

خرید جدید میالن دربی را از دست داد
ماریـو مانژوکیچ خرید زمسـتانی میـان احتاال 

در بـازی برابـر اینـرت غایب خواهـد بود.

از  حالـی  در  اینـرت  و  میـان  فوتبـال  تیم هـای 

بیست وسـوم  هفتـه  از  دیـدار  حسـاس ترین 

رسی آ ایتالیـا بـه مصـاف هـم می رونـد کـه ماریو 

را  بـازی  ایـن  مصدومیـت  دلیـل  بـه  مانژوکیـچ 

اسـاس گـزارش سـایت  بـر  از دسـت خواهـد داد. 

کالچـو مرکاتو ایتالیـا، مانژوکیچ که در تسـاوی 2-2 

پنجشـنبه شـب میـان در خانـه سـتاره رسخ بلگراد 

در مرحله یک شـانزدهم نهایی لیـگ اروپا در ترکیب 

اصلـی روسـونری بـود، دچـار مصدومیـت عضانـی 

شـده و قـادر بـه همراهی میـان در بازی عـر فردا 

مقابـل اینـرت نیسـت.

طبـق ایـن گزارش؛ مهاجم 34 سـاله دیـروز صبح به 

همـراه سـایر هم تیمی هایـش متریـن نکـرده و قـادر 

بـه همراهـی تیـم تحت هدایـت اسـتفانو پیولـی در 

دربـی میان نیسـت. 

میـان بـرای این دیدار اسـاعیل بن نـارص را هم به 

دلیل آسـیب دیدگی در اختیار نخواهد داشـت.

مانژوکیـچ کـه در پنجـره زمسـتانی اخیـر بـه عنـوان 

بازیکـن آزاد به میان پیوسـت، تاکنون در پنج بازی 

بـرای روسـونری به میـدان رفته اسـت.
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حکومت افغانستان می خواهد حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را تقویت کند

 

و  داخلـه  امـور  وزارت هـای   

فوایـد عامـه و ترانسـپورت تائیـد 

باربـری  کردنـد کـه رشکت هـای 

گونـه  بـه  باربـری  موتـرداران  و 

مـروط بـه اعتصاب شـان پایان 

داده انـد.

وزارت هـای امـور داخلـه و فوایـد 

عامـه و ترانسـپورت گفته انـد کـه 

شـاهراه های کشـور هـم اکنـون 

و  حمـل  و  ترانسـپورت  روی  بـه 

نقـل بـاز شـده اسـت.

در ایـن میان تنها بنـدر آقینه که 

از سـوی بسـته گان یـک کـودک 

کشـور  شـال  در  شـده  ربـوده 

مسـدود اسـت و سـایر بندرهاهـا 

بـه  شـان  همـه  هـا  شـاه راه  و 

برگشـته اند. عـادی  حالـت 

حـدود  از  باربـری  موتـرداران 

بیسـت روز قبـل بـه دلیـل آنچـه کـه اخاذی هـای بـی رویه از سـوی پولیـس در شـاه راه هـا خوانده 

می شـد، دسـت بـه اعتصـاب کاری زده و بـزرگ راه هـای کشـور را بـه روی ترافیـک و حمـل و نقـل 

بسـته کردنـد. ایـن امـر سـبب مشـکالت زیاد و بلنـد رفنت قیمـت مواد اولیـه در کشـور از جمله در 

پایتخـت گردیـد. گفتنـی اسـت کـه هفته گذشـته، مسـوولین اتحایه هـای ترانسـپورتی بخاطر حل 

مشـکالت شـان بـا انجنیـر نجیـب اللـه یمیـن وزیـر فواید عامـه دیـدار کـرد و خواهان رسـیدگی به 

مشـکالت شـان شـدند. همچنان روز گذشـته، محمد مسـعود اندرابی وزیر امور داخله در دیدار با 

موتـرداران و مالکیـن رشکت هـای ترانسـپورتی، پیشـنهادات شـانرا به منظور حل مشـکالت امنیتی 

مسـیر شـاهراه اسـتاع منود.وزیـر امـور داخلـه گفت:« ما شـاره های متـاس را قبال بـا هموطنان 

خـود رشیـک سـاختیم و هـر شـکایت کـه از طریـق شـاره 119 و شـاره واتسـاپ برایـم برسـد به 

ارسع وقـت اقـدام می کنـم. انتظـار دارم کـه هموطنـان ما اسـناد تخطـی را با ما رشیک بسـازند«.

آقـای انداربـی  تاکیـد کـرد کـه قوماندان هـای  امنیـه والیـات توظیـف شـدند تـا موضوع رسـیدگی 

بـه مشـکالت شـاهراه را در اولویـت کار خـود قـرار دهنـد و از نتیجه کارشـان هر روز بـه من گزارش 

دهنـد. در همیـن حـال مناینـدگان اتحادیه هـای ترانسـپورتی نیـز تاکیـد کردند هر نـوع تخطی را 

بـا رهـری وزارت امـور داخلـه رشیـک می سـازند و بـا پولیـس همکار می باشـند. 

حکومتـداری  بـرای  را  کار  کـه  گفتـه  افغانسـتان  حکومـت   

دیجیتالـی و اقتصـاد دیجیتالـی آغـاز کـرده و می خواهـد کـه 

ایـن سیسـتم تقویـت شـود.

تقویـت بخـش حکومـت داری دیجیتالـی و اقتصـاد دیجیتالی 

یکـی از تعهـدات حکومـت افغانسـتان بـا جامعـه جهانـی در 

کنفرانـس هفتـه گذشـته جنیوا که بـه گونه آنالین برگزار شـد.

وزارت مخابـرات و تکنالوجـی معلوماتـی افغانسـتان گفتـه کـه 

آغـاز شـده  بـرای تدویـن اسـراتژی سیسـتم دیجیتالـی  کار 

بـه گونـه  ادارات دولتـی  و تـالش می شـود کـه کار در متـام 

دیجیتالـی بـه پیـش بـرود.

وزارت گفتـه کـه  ایـن  نـارصی سـخنگوی   نرت اللـه نـرت 

در ایـن زمینـه پیرفت هـای نیـز صـورت گرفتـه اسـت: »وزارت 

مخابـرات و تکنالوجـی معلوماتـی در ایـن زمینـه برنامه هـای 

دارد. حاال باالی اسـراتژی افغانسـتان دیجیتالی کار می کند. 

امـا دیجیتالـی سـاخنت ادارات به  کارهـای بنیادی نیـاز دارد. 

مـا در حـال حارض توزیـع تذکره هـای الیکرونیکی، پاسـپورت 

و کارهـای دیگـری را انجـام داده ایـم. ایـن همـه بخش هایی از 

افغانسـتان دیجیتالی اسـت.«

روز  نیـز  افغانسـتان  جمهـوری  رئیـس  غنـی  محمـدارشف 

پنجشـنبه هفته گذشـته در کنفرانس جنیوا که به گونه آنالین 

برگـزار شـد، تاکیـد کـرد کـه سیسـتم دیجیتالـی حکومتـداری 

و اقتصـاد دیجیتالـی از آرمان هـای افغانسـتان اسـت و در ایـن 

زمینـه کارهایـی انجـام شـده اسـت.

 آقـای غنـی افزود: »سیسـتم پرداخـت مالیات دیجیتالی شـده 

اسـت. پرداخـت معاشـات هـم تـا چهار مـاه دیجیتالـی خواهد 

تشـکیالت  و  تادیـات  شـیوه  می آیـد.  بزرگـی  تغییـری  شـد. 

مالـی بایـد تغییـر کامـل بیابـد. پـس از ایـن منی خواهـم کـه 

حـال  در  شـود. سیسـتم  گرفتـه  کار  بـه  کاغـذ  معامـالت  در 

ایجاد شـدن اسـت. روزانـه ۲۵ هـزار تذکره الکرونیکـی توزیع 

می شـود. اسـاس یـک طـرح افغانسـتان دیجیتالـی در حـال 

ایجـاد شـدن اسـت.«

جامعـه جهانـی در در مـاه نوامـر سـال گذشـته در کنفرانـس 

به گونـه  را  دالـری  ملیـارد   ۱۳ کمـک  افغانسـتان  بـا  جنیـوا 

مـروط اعـالن کـرد. ضایـع نشـدن کمک هـا، جلوگیـری از 

فسـاد و هزینـه شـدن ایـن کمک ها در بخش های که خواسـت 

مـردم اسـت از رشط های اساسـی جامعه جهانی خوانده شـده 

اسـت. در ایـن حـال فرزانـه کوچـی عضـو کمیسـیون اقتصـاد 

ولسـی جرگـه نیـز ایجـاد سیسـتم دیجیتالـی در بخش هـای 

گوناگـون را بـرای افغانسـتان بسـیار مهـم می دانـد.

او تاکیـد می کنـد کـه با به کارگیری از این سیسـتم جلو فسـاد 

نیـز در این کشـور تا حدی گرفته خواهد شـد.  

 او گفـت: »در حـال حـارض داد و سـتد در بخـش اقتصـادی 

بیشـر بـه گونـه سـابقه و فزیکی صـورت می گیـرد که ایـن کار 

خود منبع فسـاد اسـت. با ایجاد سیسـتم دیجیتالی شـفافیت 

بـه وجـود می آید و از مشـکالت مردم نیز کاسـته خواهد شـد.«

خانم کوچی افزوده اسـت که با اسـتفاده از سیستم دیجیتالی 

حسـابدهی دولت به ملت نیز تسـهیل خواهد شـد و نظارت بر 

امـور اقتصادی نیـز افزایش خواهد یافت.

بـا شـیوع ویـروس کرونـا و وضع قرنطینـه داد وسـتد دیجیتالی 

بـه ویـژه در بخش هـای تجـاری و اقتصـادی گسـرش یافـت، 

امـا در افغانسـتان کـه خدمـات انرنتـی همه گیـر و بـا کیفیت 

نیسـت، هنـوز ایـن بخـش پیرفتـی چندانی نداشـته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت که حـدود دو هفته پیـش وزارت مالیه و د 

افغانسـتان بانـک، جوازهـای رصافی هـا را رشکتی کـرد و گفت 

کـه کارهـای آنها بـه گونه دیجیتالـی انجام خواهد شـد.

ایـن کشـور واکنـش نشـان دادنـد و  امـا رصافـان در رسارس 

دسـت بـه اعتصـاب کاری زدنـد کـه هنـوز نیـز ادامـه دارد.

آنهـا گفته انـد کـه بـرای پرداخـت مالیـات و امـور دیگـر خـود 

بـه گونـه دیجیتالـی هنـوز امکانـات الزم حسـابدهی بـه دولت 

ندارند. 

شرکت های باربری و ترانسپورتی 
بازرگانـان در هـرات می گوینـد کـه در جریـان آتش سـوزی در گمـرک پس از 20 روز به اعتصاب شان پایان دادند و  راننـده گان  از   شـاری 

ایـن  اکنـون  و  شـدند  غـارت  محـل  باشـنده گان  سـوی  از  شـان  کاالهـای  و  موترهـا  اسـالم قلعه 

می خواهنـد. پـول  آنـان  از  شـان  امـوال  و  موترهـا  اسـرداد  بـدل  در  غارت  کننـده گان 

ایـن بازرگانـان از حکومـت می خواهنـد که اموال و موترهای شـان را از زورمنـدان و غارت کننده گان 

بگیرد. پس 

عبدالبصیـر، یکـی از ایـن بازرگانـان گفت:»یـک کانتیـرن از اموال مـا در آتش سـوخت و یک کانتیرن 

را مـردم اسـالم قلعـه برده انـد. آن افـراد مشـخص شـده اند امـا مـا منی توانیـم کـه امـوال خـودرا از 

آنـان بگیریم.«

احمـد ضیـا مهربـان، بـازرگان دیگـر نیـز بیان داشـت: »مـا امـوال را از طریـق مردمی پیـدا کردیم و 

بـه آنـان مراجعـه کردیـم. مـا حـارض شـدیم کـه بـه آنان پـول بدهیـم تـا امـوال مـا را بدهند امـا آنان 

حـارض نشـدند. مـا بـه دولـت مراجعـه کردیـم امـا تنهـا شـکایت مـا ثبـت می شـود و این کـه پیگیری 

شـود فقـط خـدا می داند.«

اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری هـرات می گویـد کـه صدهـا میلیـون افغانـی رسمایه هـای بازرگانان و 

راننـده گان در اختیـار زورمنـدان و باشـنده گان محـل در نزدیک گمرک اسـالم قلعه اسـت و حکومت 

بایـد هرچـه زودتر امـوال بازرگانـان را به آنـان را بازگرداند.

یونـس قاضـی زاده، رییـس اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری هـرات بیـان داشـت: »برخـی از امـوال 

و موترهـا رسقـت شـده اند. بایـد مشـخص شـود و حکومـت پاسـخ گوی موتـر داران و رشکت هـای 

ترانسـپورتی باشـد.« مقام هـای محلـی هـرات می گوینـد کـه نیروهـای امنیتـی ده هـا موتـر حامـل 

کاالهـای بازرگانـان را از نـزد غـارت کننـده گان پـس گرفته انـد و تالش هـا بـرای بازگردانیـدن همـه 

موترهـا و کاالهـای غارت شـدۀ راننـده گان و بازرگانان جریان دارند. سـید وحید قتالـی، والی هرات 

تریـح کـرد: »یـک تعـداد از وسـایط کـه مفقود اسـتند؛ تـالش می کنیم که پیـدا کنیـم. ۶۹موتر را 

کـه افـراد بـه اطـراف بـرده بودنـد دو شـب پیـش پیـدا کردیم.«

بربنیـاد آمارهـای اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری هـرات، در کنـار سـوخنت بیـش از یـک هـزار موتـر 

حامـل کاالهـای بازرگانـی در آتش سـوزی هفتـۀ پیـش در گمـرک اسـالم قلعه، صدها موتـر همراه با 

کاالهـای بازرگانـان از سـوی باشـنده گان محـل و زورمنـدان غـارت شـده اند. 

فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه افغانسـتان گفتـه که اگـر قاچاق انسـان از افغانسـتان متوقف نشـود، 

آمریـکا بـر ایـن کشـور تحریاتـی را وضـع خواهـد کـرد. او در سـفری کـه بـه والیت نیمـروز در مـرز ایران 

و یکـی از مسـیرهای مهـم قاچـاق انسـان از ایـن کشـور داشـته، گفتـه کـه قاچـاق انسـان و مهاجریـن از 

مشـکالت بین املللـی اسـت. آقـای معنـوی گفتـه که بـه اسـاس گـزارش سـاالنه وزارت خارجـه آمریکا در 

مـورد وضعیـت قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجریـن، افغانسـتان در رده بنـدی سـال ۲۰۲۰ در مقام سـوم 

رسـیده اسـت. او افـزوده کـه آمریـکا بـر کشـورهایی در ایـن رتبه یـک سلسـله تحریم ها را وضـع می کند و 

ایـن تحریم هـا وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی کشـورها را بـا مشـکل رو بـه رو خواهد سـاخت.

افغانسـتان برای مبارزه با قاچاق انسـان کمیسـیون عالی را ایجاد کرده که ریاسـت آن را وزارت عدلیه و 

عضویـت آن را وزارت هـای مرتبـط بـا ایـن موضـوع برعهده دارنـد. نیمـروز ۲۳۶ کیلومر مرز بـا ایران دارد 

کـه ۸۵ کیلومـر آن مرزهـای بـاز اسـت و ۱۸۵ کیلومـر مـرز بـا پاکسـتان دارد کـه ۱۵۰ کیلومـر آن بـاز 

اسـت. وزیـر عدلیـه درحالـی کـه قاچـاق انسـان و مهاجریـن را موضـوع بسـیاری جـدی برای افغانسـتان 

خوانـد از مسـئوالن در ایـن بخـش خواهـان برخـورد جـدی و قاطع با این مشـکل شـد.

زمریالـی احـدی، والـی نیمـروز در دیـدار بـا وزیـر عدلیـه علـت مهاجرت هـای زیـاد از طریـق ایـن والیـت 

را وسـیع بـودن ایـن والیـت، دشـت های بـزرگ و مرزهـای طوالنـی بـاز بـا ایـران و پاکسـتان و مشـکالت 

فقـر، جنـگ و بیـکاری خواند. کمیسـیون مسـتقل حقـوق بر افغانسـتان نیـز می گوید کـودکان قربانی 

اصلـی قاچـاق انسـان و مهاجریـن در ایـن کشـور هسـتند. دفر این نهـاد در هرات کـه در مرزهای هرات 

و نیمـروز وضعیـت حقـوق بـری کـودکان را بررسـی کـرده، بـه تازگـی گفته اسـت کـه تنها در یک سـال 

گذشـته فهرسـت حـدود دو هـزار کـودک را کـه با کمـک قاچاقچیـان افغانسـتان را ترک کـرده و دوباره به 

کشـور بازگردانـده شـدند، ثبت کـرده اند.

اخیرا وزارت عدلیه از شناسـایی و بازداشـت ۳۴ شـبکه قاچاق انسـان و مهاجرین در یک سـال گذشـته 

در ایـن کشـور خـر داد. وزیـر عدلیـه گفتـه بـود کـه حـدود ۶۰ نفـر در ایـن ارتباط بازداشـت شـدند و به 

نهادهـای عدلـی و قضایـی سـپرده شـدند. افغانسـتان یکـی از کشـورهایی اسـت کـه در آن ضعیف ترین 

اسـتانداردها در مـورد جلوگیـری از قاچـاق انسـان وجـود دارد . ایـن کشـور تـا ۱۵ اگوسـت ۲۰۱۴ عضـو 

پروتـکل جلوگیـری، منـع و مجـازات قاچـاق انسـان به ویـژه زنـان و کودکان نشـده بود.

در افغانسـتان قاچـاق انسـان بـه منظـور انتقـال مهاجـران از ایـن کشـور بـه کشـورهای همسـایه و غربی 

بـه امـری معمـول تبدیـل شـده و قاچاقچیـان تقریبـا بـا خاطـر آرام می تواننـد افـراد پناهجـو را بـه صورت 

قاچاقـی از ایـن کشـور بـه کشـورهای دیگـر انتقـال دهند.  

بازرگانان در اسالم قلعه: حکومت کاالهای غارت شده را برگرداند

معنوی: قاچاق انسان از افغانستان متوقف نشود، آمریکا 
تحریم وضع خواهد کرد


