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گفتی، هنرش نیز بگوی چو عیب می جمله    
 

 
 

شکل وخیم تری را کسب می نماید که در    با هر سالی که میگذرد شکی نیست که اوضاع افغانستان 

  – »اکثریت فقیر  العادۀ سطح زندگی   ، تفاوت فوقپهلوی مشکالت فقر، بیکاری، فساد وسیع اداری

تفرقه اندازی و ترویج شقاق و نفاق بین اقوام شریفی که قرن ها با همزیستی    ، اقلیت نهایت متمول«

بردند  در مملکت بسر  آمیز  منافع مشت  و   مسالمت  و  ند بود رک ملی همگام و همراه  برای  ، کشتار 

رو به ازدیاد بوده و  هم  آن    ال مظالمی که گروه های ترور، دهشت افگن و جنایت پیشۀ طالب و امث

نسل دیگری   در چنین احوالی  است!   تلگاه بیچارگان و مظلومان مبدل ساختهرا به یک ق   سرزمین ما

دولتی و یا سکتور    مختلفۀب کافی در کدر های  تجاربا  به رشد میرسد که تعلیمات عالی داشته و یا  

روز به سایۀ  ه  ب   روز. متأسفانه این گروه  وظیفوی هستند   های   خصوصی، حاضر برای تقبل مسئولیت 

محول میگردد که یا در پارتی بازی های    به اقلیتیبیکاری و عدم اعتماد رانده میشوند و امور دولتی  

  ه اند. ید ر منتقل گرد فۀ مهم دیگری دایره وار به این کد وظیسیاسی وابسته اند و یا اینکه از شغل و  

در صدر وزارت معارف افغانستان،  آنهم  رنگینه حمیدی«  »ی به نام خانم  متعصب  نیمچه باسواد ری  مقر

البته حزب بازی و قدرتمندی دایمی احزاب جهادی، هر یک با سابقۀ ننگین    مشتیست نمونۀ خروار! 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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در داخل و   تصرف کرسی هاپذیر بوده، سال اخیر به جای خود محکم و تغییر نا 43در جنگ های  

 السابق بر قرار می باشد.  آنان کمافی و نسل دیگر خارج به وابستگان 

نا امید و نهایت پریشان ساخته است، شرایط غیر    در چنین شرایطی البته آنچه مردم افغانستان را 

ن وطنی و  قابل تحمل امنیتی است که درین کشور هیچ منطقۀ بود و باشی آرام نیست و تروریستا 

و    آتش و ایجاد    و غیر بشری به قتل و قتال خرد و بزرگ هموطنان ما  ه خارجی با حمالت ددمنشان

جوی خون اشتغال دارند. هیچ شکی نیست که هزاران طالب جنگجو، بد سابقه و مجرمی که با فشار  

که از حبس رها گردیدند، همه به جمع آدم  صلح«  » امریکا بر دولت افغانستان و وعدۀ سرابی به نام  

اصطالح    هایی به   تال قو    شدت جنایات وسیع بشری افزودند. اخیراً قتل   ر بکشان حرفوی پیوستند و  

که با کشتن مطبوعاتیان یا اشخاص مهمی صورت می گیرد، پدیدۀ جدیدی از جنایات این  هدفمند« »

مشاهده میگردد که قسمت بیشتر آنها زنان فعال    و   دان باخته و منکر از خدا می باشد گروه های وج

 هستند. در دوایر و مؤسسات نشراتی 

در امور    و پیشرفت   بکار انداختن سرمایه و توانمندی خودهابا عالقمندی و    با آنهم مردم افغانستان

خویش می باشند، حتی نسل  برای خود و سرزمین  بوده و به امید یک فردای بهتر    معتقد اجتماعی  

 و آمادۀ کار و خدمت اند.   واراستعداد کشور با رسیدن به مدارج باالی تحصیالت امید  باجوان و  
 

با اتکا به حقایق تلخی که از اوضاع وطن در باال متذکر شدیم، با آنهم زندگی در قسمت هایی از  

حوت،    30  -   مارچ  20بتاریخ    هم  مسیر بهتری داشته باشد؛ چنانچه بی بی سیحیات اجتماعی میتواند  

که سال مذکور با وجود مشکالت    گذشته نوشت در مورد سالی    آغاز قرن جدید هجری شمسی   یعنی 

»افغانستان  تحت عنوان  دست آورد های مثبتی هم برای افغانستان داشته است،  اجتماعی وبی امنیتی،  

راپور هایی را به نشر سپرد که مختصری بر مواد آن  ، در سالی که گذشت، ده خبر امیدوار کننده«

 روشنی می اندازیم:  

 :کمال خان  بندآبگیری   -۱

 آغاز شد.  بند در والیت نیمروز از اول ماه دلو این 

  بند کجکی در هلمند دارد. این    بند های موسمی و همچنین پر شدن    پرشدن این بند بستگی به سیالب 

 های هیرمند تاسیس شده است.  بر سر آب 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

هیرمند اعمار شده که  دریای  کیلومتری جنوب شهر زرنج والیت نیمروز، در مسیر    1۸این بند در  

ای مشترک میان افغانستان و    های افغانستان سرچشمه گرفته و به دریاچه هامون؛ دریاچه   وه از ک

 شود.  ایران سرازیر می 

صد آبهایش است و بقیه به کشورهای  فی  30به گفته مسئوالن افغانستان این کشور فقط قادر به مدیریت  

 . شود   همسایه سرازیر می 

 

 LSO صویر،ت

   توضیح تصویر،

 میلیون مترمکعب آب است  ۵2ظرفیت ذخیره آب بند کمال خان  

 :الکترونیکی افغانستان تذکرۀدرج نام مادر در  -2

 تایید شد.  در تذکرهبرخی از مواد قانون "ثبت احوال نفوس" این کشور از جمله درج نام مادر 

از سوی    »نامم کجاست«سی گفت که خبر کارزار  بی ت دوم ریاست جمهوری افغانستان به بی یمعاون 

به ریاست جمهوری رسید و تصمیم به دادن یک پاسخ   این    « قناعت بخش»فعاالن حقوق زن  به 

 خواست زنان گرفته شد. 

 تایید کرد تذکره  افغانستان درج نام مادر را در  کمیته قوانین •

 را تایید کرد  تذکره کجاست؛ کابینه افغانستان درج نام مادر در  - کارزار نامم  •
 

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53981861
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54019493
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 : راشد خان، ستاره جهانی کریکت شد -3

آوره    20های    شورای جهانی کرکت، راشد خان، ستاره کرکت افغانستان را بهترین بازیکن رقابت 

 یک دهۀ اخیر معرفی کرده است. 

آوره در یک دهۀ    20های    ویکت، بهترین بازیکن بازی   ۸۹شورای جهانی کرکت گفته راشد خان با  

 گذشته است. 

 

 بع 

 . تان تیم ملی کریکت افغانستان شد راشد خان آرمان کپ •

 . باز افغانستان سفیر حسن نیت یونیسف شد   راشد خان کریکت  •

 

 : مریکا به هفت زن قربانی حمالت هدفمندادولت  «زنان شجاع»اهدای جایزه  -۴

https://www.bbc.com/persian/sport-48976036
https://www.bbc.com/persian/sport-48976036
https://www.bbc.com/persian/sport-48976036
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-47636247
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را به هفت زن افغان که در این    2020سال  «  زنان شجاع»افتخاری    ۀمریکا جایزاوزارت خارجه  

 اند، اهدا کرد.   شده سال در نتیجه حمالت هدفمند در این کشور کشته 

شود که خود را وقف    ریکا به زنانی اهدا می ام زنان شجاع هر سال از جانب دولت  المللی  جایزه بین 

 اند.  تغییر زندگی مردم در کشورهایشان کرده

کارمند سابق کمیسیون  ه که جایزه ویژه امسال به فاطمه خلیل،  مریکا آمد اوزارت خارجه    ۀدر بیانی

پیشین بخش جنسیت ریاست امج حقوق بشر،   نیت ملی، مریم نورزاد،  نرال شرمیال فروغ، رئیس 

ها در قندهار،    ، فاطمه رجبی، افسر پیشین پلیس، فرشته، افسر پیشین پلیس در اداره امور زندانقابله

ز حقوق  فعال  میوند،  فرشته  مالله  و  ننگرهار  در  انعکاس  خصوصی  تلویزیون  گرداننده  و  ن 

 شود.   کوهستانی، فعال حقوق زن در کاپیسا، اهدا می
 

 

 توضیح تصویر، 

حمالت  در  مریکا امسال به این هفت زن از افغانستان که  اایزه افتخاری شجاعت وزارت خارجه  ج

 . شود  اند، اهدا می هدفمند جان داده

 : نگار افغان اهدا شد فساد به روزنامهجایزه مبارزه با  -۵

افغانستان را برنده    سازمان شفافیت بین  الملل ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطالعات روز 

 مبارزه با فساد این سازمان اعالم کرد. 2020جایزه سال  
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های    تالش های متعدد، به خاطر    ها و محدودیت   ، تهدید مشکالت این سازمان افزود که: "با وجود  

رسوایی   خستگی  افشای  در  روز  اطالعات  روزنامه  و  دریابی  ذکی  در    ناپذیر  فساد  بزرگ  های 

 کند."  افغانستان، این جایزه را به آنها اهدا می 

 

 دریابی ذکیر،

 توضیح تصویر، 

 ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطالعات روز 

 : افتتاح خط آهن ایران و افغانستان -۶

روحانی و محمد اشرف غنی، روسای جمهور ایران و افغانستان، در مراسمی اولین خط آهن  حسن  

 میان دو کشور را افتتاح کردند.

 اند.   خوانده « تاریخی» هرات را -  آهن خواف دو کشور افتتاح راه 

آغاز شده   13۹۵و در خاک افغانستان در سال    13۸۶پروژه ساخت این خط آهن از ایران در سال 

  .                   . بود 
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 :آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان  -7

پنجم حوت  از  کرونا  محمول   واکسیناسیون  اولین  با  افغانستان  تاکنون    ۀدر  و  شد  آغاز  هند  اهدایی 

 اند.  کردهدر سراسر این کشور دوز اول واکسن کرونا را دریافت «  هزار نفر ۵2بیشتر از »

اولویت  کارمندان    براساس  ابتدا  است  قرار  افغانستان،  صحت  وزارت  آنها    صحی،بندی  از  بعد 

 نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسن کرونا را دریافت کنند. 

افغانستان گفته که تاکنون گزارشی از عوارض جانبی ناگوار واکسن کرونا دریافت  صحیۀ  وزارت  

 نکرده است. 

صحی  کننده تهیه واکسن زیر نظر سازمان    افغانستان کواکس، نهاد هماهنگ  صحیۀ  به گفته وزارت 

 کند.میلیون دوز واکسن کرونا برای این کشور تهیه   1۶جهانی قرار است  

 هزار دوز واکسن کرونا را به افغانستان داده است.   ۴00چین نیز وعده اهدای  

تاکنون تنها واکسن استرازنیکا تولید هند در این کشور توزیع و تزریق شده    صحیه به گفته وزارت  

 است.

 عوارض جانبی 'ناگوار' نداشته   و غیر نظامیان افغان  عساکرواکسن کرونا در میان  •

چرا در نوبت نخست واکسن کرونا در افغانستان ده هزار مقام دولتی، خبرنگاران و سربازان   •

 هستند؟ 

 ARGر،منب

 توضیح تصویر، 

 هند نیم میلیون دوز واکسن کرونا استرازنیکا را به افغانستان اهدا کرده است. 

 : های فیلم در کابلجشنواره -۸

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56394173
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56168055
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56168055
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56168055
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56168055
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 ۀشد   بازسازی  در قصر تازه  عقرب   2۶نیز در  «المللی فیلم زنان هرات جشنواره بین » ششمین 

 داراالمان در کابل گشایش یافت.

به این جشنواره    «سینمای زنان»کشور در دو بخش عمومی و  122بیش از سه هزار فیلم از 

 رسید. 

 کنیم'  عاشقانه کار می   ،المللی فیلم زنان هرات؛ 'به انتظار روزهای بهترششمین جشنواره بین  •

 

 توضیح تصویر، 

عقرب    2۶که روز    «المللی فیلم زنان هرات جشنواره بین »بازیگران و داوران ایرانی در ششمین  

 مان در کابل گشایش یافت. شده داراال  بازسازی  در قصر تازه

را    « نجورد، تولد دوباره سینمای افغانستا»الاداره دولتی سینمایی جشنواره   ، «فلم  افغان »همچنین،  

 در اول قوس افتتاح کرد. 

در  سینما  سالن    ۹فیلم فرستاده شده انتخاب و در    210های اصلی از بین  فیلم در بخش رقابت   ۵۵

 مناطق مختلف کابل به نمایش گذاشته شدند. 

 جشنواره ملی فیلم الجورد در کابل برگزار شد  ؛«تولد دوباره سینمای افغانستان »

 . مسترداما ساز افغان، یکی از سه برنده امسال جایزه هنری  فیلم 

 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54962820
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55141913
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-50110474
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 MOICمنبع یر،

 توضیح تصویر، 

 جشنواره الجوارد برای ده روز در کابل برگزار شد 

 : تیم رباتیک دختران افغانستان توسط دستگاه تنفس مصنوعی ساخت -۹

های موتر    تیم روباتیک دختران افغانستان برای ساخت دستگاه تنفس مصنوعی ارزان قیمت از پرزه

 برای بیماران مبتال به کرونا تمرکز کردند. 

مریکا  االمللی در  های بین   در رقابت خاص  با بردن جایزه    2017این دختران نوجوان افغان در سال  

 در سرخط خبرها قرار گرفته بودند. 

های تنفس مصنوعی ارزان قیمت    پس از شیوع کرونا در افغانستان آنها در زمان کم توانستند دستگاه

 بسازند. 

دستگاه تنفس مصنوعی برای جمعیت    ۴00افغانستان که با سالها جنگ روبرو شده است، حداکثر فقط  

 ری در اختیار دارد.میلیون نف 3۸.۹

 . سازد  تیم رباتیک دختران افغانستان دستگاه تنفس مصنوعی می •

 

 توضیح تصویر، 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52754401
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 این دختران در حال ساخت دستگاه تنفس مصنوعی با قیمت کم هستند 
 

 :13۹۹بهترین ورزشکاران افغان در سال   عمران حیدری و حسین بخش صفری؛ -۱۰

به عنوان    عمران حیدری،،  «ترانسفر مارکت »وبسایت   افغانستان را    « ارزشمندترین»ملی پوش 

بر پایه عملکرد و    «ترانسفر مارکت »گذاری سایت    فوتبالیست این کشور معرفی کرد. معیار ارزش 

 سن بازیکنان است. 

 ترین فوتبالیست افغانستان شناخته است.   هزار یورو ارزشمند   ۵00این نهاد عمران حیدری را با مبلغ  

  سال دارد و به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان در حال حاضر عضو تیم لخیا   23عمران حیدری  

پولند  باالترین سطح    گدانسک در لیگ برتر  افغانستان است که در  است و از معدود ملی پوشان 

 زند.  فوتبالی اروپا توپ می 

 ع  

 : های جهانی جوجیتسو حسین بخش صفری در صدر جدول بهترین

ترکمنستان در رشته    2017بخش صفری، ورزشکار افغان که قهرمانی مسابقات آسیایی سال    حسین 

های رشته فول کنتاک جوجیتسو؛ برای  ترین رده بندی بهترین   جوجیتسو را در کارنامه دارد، در تازه 

 دومین سال پیاپی در صدر جدول قرار گرفت. 

سال   متولد  بخش صفری  بام   137۵حسین  والیت  در  دوران  خورشیدی  از  و  است  افغانستان  یان 

 وارد تیم ملی جوجیتسوی افغانستان شد.   2010های رزمی روی آورد. او از سال    کودکی به ورزش 

 های جوجیتسو در جهان حسین بخش صفری از افغانستان در صدر جدول بهترین  •

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53234557
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53234557
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53234557
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