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است.  افزایش  به  رو  پایتخت  هوای  آلوده گی  میزان  که  می دهد  نشان  آمارها 
بر اساس گزارش روزانه اداره حفاظت محیط زیست، میزان ذرات معلق دوونیم و 
10 مایکرومتری در چند نقطه کابل از 200 ذره در هر متر، بیش تر است. افزون بر 
این، شهر کابل در ارزیابی مراجع بررسی کننده آلوده گی هوا نیز در صدر شهرهای 
دارای بیش ترین آلوده گی قرار دارد. مسووالن در اداره محیط زیست می گویند 
از مکان های دودزا،  بزرگی  و بخش  دارد  ادامه  آلوده گی  مهار  برای  که تالش ها 
با این حال، مسووالن پنج عامل را از دالیل اصلی  تصفیه کننده نصب کرده اند. 
آلوده گی هوای شهر کابل می خوانند و می گویند که بدون از بین بردن این عوامل، 
وضعیت هوای پایتخت بهبود نخواهد یافت. به باور مسووالن، این عوامل نیاز به کار 
درازمدت دارد و به  زودی برطرف نمی شود. این در حالی است که میزان مرگ ومیر 

برخاسته از ویروس کرونا رو به افزایش است.
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هنوز پنج عامل اصلی آلوده گی هوا 
رفع نشده است
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بی باوری هراتیان به میثاق امنیتی؛
فعالیت های جاسوسی چین اقدامات حکومت، نمایشی و فریب کاری است

در افغانستان افشا شد اداره محلی هرات می گوید فهرست 1700 جرم پیشه ای که در گذشته مرتکب جرایم گوناگون شده بودند، تهیه و »پنج درصد« 
تصاویرشان در مناطق گوناگون نصب شده است تا مردم در بازداشت آن ها همکاری کنند. والی هرات تأکید دارد که برای 

بازداشت این افراد، اراده کامل دارد.

مطابق قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور به عنوان 
دارای  دولت  رییس  جایگاه  در  رسمی  مقام  باالترین 
صالحیت در عرصه های تقنینی، قضایی و اجرایی است و 
از سوی مردم با انتخابات آزاد، همه گانی، سری و مستقیم 
برگزیده می شود که در عین حال ریاست حکومت یا قوه 
اعضای  ترتیب،  همین  به  دارد.  عهده  بر  هم  را  اجرائیه 
مجلس نماینده گان که مقتدرترین مجلس شورای ملی 
است نیز از طریق انتخابات عمومی، آزاد، سری و مستقیم 

انتخاب می شوند.
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ساختار سیاسی پساصلح فرمانده قطعه شاهراه پروان 
با چهار سرباز در انفجاری 

کشته شد

معاون شورای عالی مصالحه ملی: 
آتش بس و نظام پساصلح از موضوعات چالش  برانگیز مذاکرات خواهد بود

8صبح، کابل: اسداهلل سعادتی، معاون دوم ریاست 
شورای عالی مصالحه ی ملی، می گوید که آتش بس 
در  چالش  برانگیز  موضوعات  از  پساصلح  نظام  و 

مذاکرات صلح خواهد بود.
سعادتی که روز دوشنبه، یکم جدی در نشستی 
زیر نام »جوانان و چشم انداز صلح افغانستان« در 
چالش   موضوع  دو  این  می کرد،  سخنرانی  کابل 

برانگیز شامل آجندای مذاکرات را توضیح داد.
مصالحه ی  عالی  شورای  ریاست  دوم  معاون 
دولت  آجندای  صدر  در  آتش بس  که  گفت  ملی 
با گروه طالبان  افغانستان برای مذاکره  جمهوری 
قرار دارد، اما این موضوع در ذیل آجندای طالبان 

نیز جا گرفته است.
برانگیز  چالش   را  آتش بس  روی  بحث  سعادتی 

توصیف کرد.
بحث  که  گفت  سعادتی  اسداهلل  دیگر،  جانب  از 
روی نظام پساصلح نیز در جریان مذاکرات، چالش  

برانگیز خواهد بود.
امارت  عنوان  هرچند  طالبان  گروه  او،  گفته  به 
اسالمی را برداشته است، اما نظام مطلوب این گروه 
که آن را زیر نام »نظام اسالمی« مطرح می کند، به 

لحاظ ماهیتی همان نظام امارت است.

والیت  در  امنیتی  مسووالن  کابل:  8صبح، 
پروان تأیید می کنند که فرمانده قطعه شاهراه 
پی  در  قطعه  این  سرباز  چهار  و  والیت  این 

انفجار ماین کنار جاده ای جان باخته اند.
عبدالواسع رحیمی، آمر امنیت والیت پروان 
این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
داده  رخ  11:1۵یک شنبه شب  ساعت  انفجار 

است.
به گفته او، طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در 
مربوطات شهر چاریکار،  از  قاضی  منطقه ده 
مرکز والیت پروان حمله کردند و زمانی که 
نیروهای قطعه شاهراه برای کمک به نیروهای 

پاسگاه مورد حمله می رفتند، انفجار رخ داد.
این انفجار در منطقه عبدی بای رخ داده است.

در این انفجار ولی جان علی زاده، فرمانده قطعه 
شاهراه پروان و چهار سرباز این قطعه کشته 

شده اند.
تلفات  مورد  در  پروان  والیت  امنیت  آمر 
قاضی  ده  منطقه  در  طالبان  حمله  احتمالی 

جزییات نداده است.
معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت که طالبان 
مولفه ها  و عناصر نظام مطلوب شان را توضیح نداده 

است.

او تأکید کرد که جمهوریت و انتخابی بودن نظام 
از ازرش هایی غیر قابل تعویض است، اما روی سایر 

مسایل امکان گفت وگو منتفی نیست.
را  افغانستان  در  صلح  برقراری  سعادتی  اسداهلل 
دلیل  به  دشواری  این  که  افزود  و  خواند  دشوار 
و  »امارت  گفتمان  دو  بین  که  است  فاصله ای 

جمهوریت« وجود دارد.
او گفت که برای تقویت موضوع هیأت مذاکره کننده 
در جریان گفت وگوها نیاز است که منطق جنگ 

طالبان از لحاظ سیاسی و دینی زیر پرسش برود.
سعادتی تأکید کرد که صلح پایدار با تأمین عدالت 
ممکن است و حقوق همه  شهروندان از جمله زنان 

باید در آن رعایت و تأمین شود.
معاون شورای عالی مصالحه ی ملی از جانب دیگر 
تأکید کرد که باید مذاکرات در زمان تعیین شده 
آن برگزار شود و تأخیر در شروع مجدد مذاکرات 

به نفع نیست.
توافق  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
کرده اند که پس از وقفه 20 روزه مذاکرات را در 

شانزدهم ماه جاری از سر بگیرند.
این مذاکرات به هدف مشورت در مورد آجندای 

مورد بحث آن به تأخیر افتاده است.

پایتخت و روزهای سخت؛

حیف ومیل نزدیک به 14 میلیون افغانی 
از پول مبارزه با کرونا در قندهار



قندهار  در  محلی  مقامات  قندهار:  8صبح، 
کنار  ماین  انفجار  نتیجه  در  که  می گویند 
جاده ای، چهار غیرنظامی به شمول دو کودک 
شده  زخمی  دیگر  تن  یک  و  شده اند  کشته 

است.
این رویداد حوالی 12:00 چاشت روز دوشنبه، 
یکم جدی در ساحه »بودای« ولسوالی ارغنداب 

رخ داده است.
جمال ناصر بارکزی، سخنگوی پولیس قندهار 
یک  می گوید،  و  می کند  تأیید  را  رویداد  این 
سه چرخ نوع »زرنج« که غیرنظامیان را حمل 

می کرد، با ماین کنار جاده ای برخورده است.

یک شنبه،  روز  انفجار  تلفات  کابل:  8صبح، 
سی ام قوس، در ناحیه پنج شهر کابل به 10 

کشته و ۵2 زخمی افزایش یافته است.
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری روز 
در حمله  اعالم کرد که  یکم جدی  دوشنبه، 
به خان محمد وردک، عضو مجلس نماینده گان 
10 کشته و ۵2 تن زخمی شده اند. در میان 
شامل  نیز  ساله  کودک شش  یک  کشته  گان 

است.
روز گذشته شمار تلفات این انفجار ۹ کشته و 

1۵ زخمی اعالم شده بود.
است  گفته  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
در  گذشته  روز  حادثه  زخمی  تنها شش  که 
جراحت  متباقی  و  هستند  بستری  شفاخانه 
سطحی داشتند و از شفاخانه مرخص شدند. 
زخمی  حادثه  این  در  نیز  وردک  خان محمد 

شده است.
مشخص  گذشته  روز  انفجار  نوعیت  هرچند 
نشده است، اما صالح گفته است که شاهدان 
نوع سراچه دقایقی  توقف یک موتر  از  عینی 
پیش از آمدن کاروان خان محمد وردک، سخن 

گفته اند.
انفجار پیش از چاشت روز یک شنبه در ساحه 

اسپین کلی از مربوطات ناحیه پنجم رخ داد .
بر  گروهی  یا  و  فرد  را  انفجار  این  مسوولیت 
عهده نگرفته است. گروه طالبان دست داشتن 

در این انفجار را رد کرده است.

افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  کابل:  8صبح، 
مستقل  کمیسیون  ادعای  به  واکنش  در  )تیفا( 
انتخابات  موفقانه  »برگزاری  بر  مبنی  انتخابات 
ادعا  این  که  است  گفته  جمهوری«،  ریاست 
رسوایی های  کتمان  و  مردم  شعور  به  تمسخر 

انتخابات گذشته است.
اعالمیه ای  نشر  با  جدی  اول  دوشنبه،  روز  تیفا 
انتخابات  و   1۳۹7 پارلمانی  انتخابات  که  گفت 
ریاست جمهوری 1۳۹۸ چالش های زیادی را به 

دنبال داشته است.
ریاست  و  پارلمانی  انتخابات  نهاد،  این  باور  به 
جمهوری گذشته پرسش های زیادی را در رابطه 
به شفافیت خلق کرده و از اعتماد مردم نسبت به 

این روند کاسته است.
تیفا می گوید که ادعای برگزاری موفقانه انتخابات 
مستقل  کمیسیون  جانب  از  جمهوری  ریاست 
»کتمان  و  مردم  شعور  به  »تمسخر  انتخابات، 
حقایق و رسوایی های انتخابات پس از اعالن نتایج 
آن است«، زیرا به گفته این نهاد، شهروندان برای 
اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد 

تحلیف دو نامزد بودند.
به باور این نهاد، کمیسیون مستقل انتخابات در 
غزنی،  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  حالی 
اعالم  از شهرداری ها  شوراهای والیتی و شماری 
آماده گی می کند که میزان اعتماد مردم نسبت به 
این روند به شکل قابل مالحظه  ای کاهش یافته 

است.
اکنون »دو مانع  تیفا تصریح کرده است که هم 
بزرگ« فرا روی عملی شدن این انتخابات به شکل 

شفاف و سرتاسری آن وجود دارد.
افزایش  و  صلح  مذاکرات  ادامه  تیفا،  گفته  به 
خشونت ها می تواند چالش هایی را فرا راه برگزاری 

انتخابات و اشتراک مردم ایجاد کند.
بزرگترین  که  می کند  تصریح  تیفا  هم  سویی  از 
مانع، »عملی نشدن اصالحات کلیدی و ژرف در 
مردم  زیرا  است،  انتخابات«  مختلف  بخش های 
انتخابات  در  اشتراک  عالقه مند  وضعیت  این  با 

نیستند.
به باور این نهاد، ممکن است در صورت برگزاری 
انتخابات، سطح اشتراک مردم پایین باشد و این 
امر سبب می شود که همه آماده گی ها و مصارف 

ضایع شود.
که  می گوید  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 

پیش از برگزاری انتخابات، باید وضعیت سیاسی 
نحوه دید و باور مردم نسبت به روند و مشکالت 
در  و  شود  بررسی  گذشته  حقوقی  و  تخنیکی 

روشنایی آن انتخابات برگزار شود.
کردن  برگزار  تنها  که  است  که  افزود  نهاد  این 
انتخابات نباید هدف کمیسیون مستقل انتخابات 
باشد، بلکه کمیسیون باید کوشش کند تا انتخابات 
را به بهترین شکل و در شرایط مناسب سیاسی و 

امنیتی برگزار کند.
کمیسیون  به  اما  افغانستان  شفاف  انتخابات 
مستقل انتخابات پیشنهاد کرده است که افزون بر 
تعدیل قانون انتخابات، برنامه  کامل و جامع خود را 
برای برگزاری انتخابات در سال 1۴00 با نهادهای 
انتخابات  ادامه  در  و  شریک  انتخاباتی  ذی دخل 

پیش رو را برگزار کند.
کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه، بیست ونهم 
قوس در یک نشست خبری اعالم کرد که برای 
انتخابات شوراهای والیتی، شهرداری و  برگزاری 

پارلمان غزنی آماده است.
زمینه  که  خواست  حکومت  از  کمیسیون  این 

برگزاری انتخابات پیش رو را فراهم کند.
انتخابات شوراهای والیتی، شهرداری و پارلمانی 
ریاست  انتخابات  با  هم زمان  که  بود  قرار  غزنی 
به دلیل  اما  برگزار شود،  جمهوری سال گذشته 
آن چه مشکالت اقتصادی و فنی گفته شده بود، 

برگزار نشد.

دو  شمول  به  غیرنظامی  چهار  وی،  گفته  به 
کودک در این رویداد جان داده اند.

مقامات می گویند که این ماین از سوی گروه 
طالبان کارگذاری شده بود.

گروه طالبان هنوز در مورد این رویداد چیزی 
نگفته اند.

در  ماین  انفجارهای  شمار  که  است  گفتنی 
سطح کشور افزایش یافته است.

پیش تر وزارت امور داخله گفته بود که بیش 
انفجار ماین کنار جاده ای و چسپکی  از ۵00 
طالبان  سوی  از  گذشته  ماه  سه  جریان  در 

سازماندهی شده است.

 

این روزها حمالت با ماین های چسپکی، کنارجاده ای و حمالت 
انتحاری تقریباً به رویدادهای روزمره در زنده گی مردم افغانستان 

بدل شده است.
و  دیگر  یک بار  است.  کابل  شهر  حمالت  این  آماج  بیش ترین 
هم زمان با تعلیق بیست روزه مذاکرات صلح دوحه، افغانستان شاهد 
موجی از حمالت خونین بوده است. هرچند پیش از آن نیز این 
حمالت چه در میدان های جنگ و چه در شهرها توقف نیافته بود. 
در جریان یک هفته اخیر، به شمول کابل، شمار زیادی از والیات 

افغانستان شاهد حمالت انفجاری و انتحاری بوده است. 
در یک هفته اخیر در والیت های کابل، غزنی، قندهار، بادغیس، 
رخ  انفجاری  و  انتحاری  پروان حمالت  و  بدخشان  بلخ،  هلمند، 

داده است.
یکی از این انفجارها در والیت غزنی و در مراسم ختم قرآن اتفاق 
افتاد که موجب کشته شدن و زخمی شدن شمار زیادی از کودکان 

شد. 
دو روز پیش، حمله انتحاری که در کابل انجام یافت، سبب مرگ 
20 تن و زخمی شدن ۵0 تن از شهروندان کابل شد. روز گذشته 

نیز یک حمله انتحاری دیگر در کابل جان یک تن را گرفت.
در این رشته حمالت که قربانیان اصلی آن شهروندان عادی این 

سرزمین هستند، هیچ گروهی مسوولیت نمی گیرد.
پروسه صلح افغانستان که اینک پس از یک دوره طوالنی برای 
که  است  آورده  وجود  به  را  فضایی  چنان  شده،  متوقف  مدتی 
گروه هایی که در عقب این حمالت قرار دارند، از پذیرش مسوولیت 

آن سر باز می زنند.
حکومت  نمی گیرند،  عهده  به  را  این حمالت  مسوولیت  طالبان 

افغانستان نیز در مهار این حمالت موفق نبوده است.
نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان 
باید  گفت وگوها  این  که  داد  هشدار  گفت وگوها  توقف  از  پس 

به زودی از سر گرفته شود. 
بر همه گان آشکار شده است که انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
که منتج به باخت رییس جمهور ترمپ شد، پروسه صلح دوحه را 
با ابهام و کندی روبه رو ساخت. چیزی که روشن است، این است 
تا سال جدید میالدی و روی کار آمدن حکومت جدید در  که 
امریکا، گفت وگوهایی که مبتکر آن اداره ترمپ بود، متوقف خواهد 
ماند و در غیاب سیاست روشن حکومت جدید امریکا، نمی توان به 

ثمربخشی این گفت وگوها دل بست.
سرنوشت مذاکرات بدون شک به سیاست جدید امریکا در قبال 
تلویحاً  خلیل زاد  موضع  هرچند  دارد؛  بسته گی  گفت وگوها  این 
نشان می دهد که اداره جدید امریکا میراث اداره ترمپ را ادامه 
خواهد داد و گفت وگوهای صلح در شرایط کنونی تنها گزینه ای 
از حمله  زلمی خلیل زاد پس  است.  افغانستان  پایان  دادن جنگ 
انتحاری در غزنی، در رشته توییت هایی گفته بود که باید حکومت 
و طالبان هرچه زودتر به یک توافق سیاسی دست یابند و جلو 

مرگ بی گناهان را بگیرند.
ارمغان  تاکنون  که  است  این  است،  شده  روشن  که  چیزی 
مرگ  و  خون ریزی  ازدیاد  جز  چیزی  دوحه  صلح  گفت وگوهای 

نبوده است.
خشونت  پایان  و  صلح  سبب  باید  که  گفت وگوها  این  متأسفانه 
به گونه روزمره  تبدیل شده است.  بازی مرگ  به  اینک  می شد، 
جریان  با  حمالت  این  و  می گیرند  قرار  هدف  افغانستان  مردم 
باید  این گفت وگوها  گفت وگوهای صلح دوحه بی ارتباط نیست. 
زودتر  را  مواضع شان  طرف ها  و  شود  گرفته  سر  از  زودتر  هرچه 
روشن کنند تا جلو کشتار مردم بی گناه این سرزمین گرفته شود. 
با شروع این گفت وگوها در دوحه و هم چنان در نشست ژنو، جهان 
حمایتش را از این روند اعالم کرد و صلح را به عنوان مهم ترین 
گزینه در پیش روی دولت و مردم افغانستان و طالبان گذاشت. 
حاال که این گفت وگوها دست کم در کوتاه مدت تنها راهی است 
که باید آن را طی کنیم، خوب است که هرچه زودتر از سر گرفته 
شود تا نیت طرف ها زودتر معلوم گردد و مردم قربانی یک روند 

ابهام آمیزی که اینک به بازی مرگ تبدیل شده است، نشوند.
حکومت افغانستان نیز به جای نشان دادن انگشت اتهام به این و 
آن کشور، بهتر است وظایف خود را درست انجام دهد و نهادهای 
این حمالت تدابیر جدی روی  امنیتی و کشفی در زمینه مهار 

دست گیرند.
فرافکنی  همسایه،  کشورهای  به سمت  اتهام  انگشت  بلندکردن 
این  آماج  همیشه  افغانستان  است.  مردم  در چشم  خاک زدن  و 
حمالت بی رحمانه بوده است و در آینده نیز این حمالت متوقف 
به جای متهم کردن  افغانستان  بهتر است حکومت  نخواهد شد. 
دیگران در تأمین امنیت شهروندانش تالش به خرج دهد و برای 
روی  را  قبل  از  موثرتر  تدابیر  افغانستان  امنیت شهرهای  تأمین 

دست گیرد.

حمالت پایان ناپذیر 
در شهر کابل و والیات
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تیفا:

ادعای برگزاری موفقانه ی انتخابات ریاست جمهوری 
تمسخر به شعور مردم است

انفجار ماین کنار جاده ای در قندهار 
چهار غیرنظامی را به کام مرگ فرستاد

کرونا: ثبت ۲۱۱ مورد جدید ابتال و مرگ ۱۵ تن در شبانه روز گذشته

تلفات انفجار روز یک شنبه 
در کابل به ۱۰ کشته و ۵۲ 

زخمی افزایش یافت

یک تن در نتیجه حمله 
انتحاری در کابل جان باخت

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد 
که در شبانه روز گذشته 1۵ بیمار کرونایی در 

کشور جان باخته اند.
طبق اعالم این وزارت، در 2۴ ساعت گذشته 
211 مورد تازه ابتال به ویروس کرونا در کشور 

شناسایی شده اند.
این نتیجه از آزمایش دو هزار و 21۴ نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
در  کرونایی  بیمار  گذشته ۵۴۳  شبانه روز  در 

کشور بهبود یافته اند.
با ثبت این رقم، شمار کل بیماران کرونایی به 

۵0 هزار و ۸۸۸  تن رسیده است.
از این میان، ۳۹ هزار و 701 تن بهبود یافته و 

دو هزار و یک تن دیگر جان باخته اند.
بیمار   ۴2۳ و  هزار  هشت  حاضر،  حال  در 

کرونایی در کشور فعال هستند.
وزارت صحت عامه تاکنون 1۸2 هزار و ۵۹۹ 
کرده  بررسی  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه ی 

است.
میزان ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی از آن در 

روزهای اخیر افزایش یافته است.
شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور در 2۸ 

عقرب تأیید شد.
مدیریت  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
عهده  بر  را  کرونا  ویروس  دوم  موج  با  مبارزه 

گرفته است.

8صبح، کابل: پولیس کابل می گوید که یک 
غیرنظامی در نتیجه حمله انتحاری در والیت 

کابل جان باخته است.
روز  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  جدی  اول  دوشنبه، 
که یک مهاجم انتحاری حوالی ساعت 11:۳0 
دقیقه ی پیش از چاشت مواد همراهش را در 
نزدیک مسجد »بلسان« از مربوطات ولسوالی 
پغمان انفجار داده که در نتیجه یک غیرنظامی 

کشته شده است.
مراسم  با  هم زمان  انتحاری  این  افزود،  وی 

فاتحه خوانی جریان داشته است.
گفتنی است که در این او اخر میزان انفجارهای 
ناشی از ماین و انتحاری در شهر کابل افزایش 

یافته است.



قندهار  در  محلی  مقام های 
نزدیک به 1۴ میلیون افغانی 
 ۶۵ خریداری  جریان  در  را 
برای  طبی  تجهیزات  قلم 
در  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
این والیت حیف ومیل کرده اند. 
بر اساس اسنادی که در اختیار 
این  خریداری   است،  گرفته  قرار  ۸صبح  روزنامه 
ارایه  نرخ  شده  و  انجام  ضرورت  از  بیش  تجهیزات 
شده از سوی شرکت قراردادی نیز حدود ۴۹ درصد 
بوده  بازار  در  تجهیزات  این  تخمینی  نرخ  از  بلندتر 
است. افزون بر این، برخی از اجناس به  شمول سولر، 
چوکی،  میز،  کمره،  فرنیچر،  پرنتر،  کمپیوتر،  کولر، 
الماری، سیم کارت ، کریدت کارت، مودم، انترنت و حتا 
واترپمپ که ربطی به مبارزه با کووید-1۹ نداشته، 
موتر  نوع  دو  جریان  این  در  است.  شده  خریداری 
»کروال« نیز از پول کرونا ترمیم شده است. بر اساس 
اسناد، یک قرص نان در قندهار به ارزش 1۸.۵ افغانی 
از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا 
خریداری شده است. از پول بودجه مبارزه با کرونای 
این والیت، تنها ۳۸0 هزار افغانی صرف خرید ماست 
شده است. این در حالی است که مسووالن هنگام 
خریداری 1۴ نوع میوه و ترکاری، حدود یک میلیون 

و ۳00 افغانی را حیف ومیل کرده اند.
۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد 
بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در این والیت 
مقام  حیف ومیل،  این  در  است.  شده  حیف ومیل 
والیت قندهار، ریاست صحت  عامه، ریاست شفاخانه 
حوزه ای عینو مینه و هیأت شش نفری دخیل بوده اند. 
بر اساس یافته ها، هشت قلم وسایل و تجهیزات طبی 
به شمول کاردیک مانیتور، چپرکت های مریض، کمد 
)الماری( کنار تخت، دوشک، نیبوالیزر، ماسک های 
ساده، PPE  و محلول پاک کننده دست در مقایسه 
با نرخ بازار، 11 میلیون و ۴07 هزار افغانی بلندتر 
 11 ارزش  به  قرارداد  این  است.  شده  خریداری 
میلیون و ۹۸0 هزار افغانی با شرکت »نجیب گالب« 

عقد شده است.
و  ادویه  قلم   ۸۵ دیگر،  قرارداد  یک  در  هم چنان 
تجهیزات طبی از سوی ریاست صحت عامه قندهار 
با شرکت نجیب گالب قرارداد شده است. ارزش این 
قرارداد هفت میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹20 افغانی است. 
هرچند اسناد تدارکاتی این قرارداد موجود است، اما 
با وجود درخواست والی قندهار، این اسناد به مقام 
والیت فرستاده نشده است. این در حالی است که 
مجموع  از  جنس  قلم  هفت  تنها  خریداری  هنگام 
۸۵ قلم، یک میلیون و 11۴ هزار و ۴10 افغانی در 

مقایسه با نرخ بازار بیش تر پرداخت شده است.

ترمیم کروال با پول کرونا
مقام های این والیت در قراردادهای جداگانه ای مبالغ 
تجهیزاتی  و  وسایل  خریداری  صرف  را  هنگفتی 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  به  ربطی  هیچ  که  کرده اند 
نداشته است. این خریداری ها شامل یک پایه کمره 
انترنت، 1۶ قلم  کانون، 10 عدد سیم کارت، مودم، 
اجناس  این  است.  کامپیوتری  و  دفتری  وسایل 

در قرارداد 30 هزار قرص نان، برای هر قرص نان 1۸.5 افغانی پرداخت شده است. این در حالی است که نرخ یک قرص نان در بازار 10 افغانی و به شکل عمده حتا 
کم تر از آن است. در نتیجه تفاوت پول پرداخت شده برای نان در مقایسه با نرخ بازار، بیش از 255 هزار افغانی بوده است. هم چنان 15 قلم مواد غذایی، به قیمت یک 

میلیون و 339 هزار و ۸00 افغانی خریداری شده  است. یک بخش از این مواد در پانزدهم ثور 1399 و بخش دیگر در یکم سرطان همین تحویل داده شده است. با 
این حال، باقی مانده این مواد تا 29 سنبله تسلیم داده نشده بود.

مجتبی بیگزاد
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کمپیوتر لپ تاپ، پرنتر، فرنیچر، میز، چوکی، الماری، 
کریدت کارت،  سیم کارت،  موبایل،  دیجیتالی،  کمره 
سولر و کولرهای آبی را شامل است. افزون بر این، 
نیز  را  واتر پمپ  پایه  یک  والیت  این  در  مسووالن 
کرده اند.  خریداری  کرونا  ویروس  با  مبارزه  پول  از 
در یکی از موارد، دو عراده موتر نوع »کروال«، یک 
نوع »مینی بوس«  عراده موتر »پجارو« و یک موتر 
»پروژه  در  این،  بر  افزون  است.  شده  ترمیم  نیز 
اضافه کاری تعمیر طب عدلی قندهار« نیز از این پول 

پرداخت شده است.
هزار  و 1۸1  میلیون  قرار داد، شش  این  مجموع  از 

و 70 افغانی بدون رعایت طرزالعمل مصرف بودجه 
این  از  بخشی  در  هرچند  است.  رسیده  مصرف  به 
و  ضروری  مواد  »سایر  که  است  آمده  طرزالعمل 
نشده  اشاره  آن ها  به  طرزالعمل   این  در  که  جدی 

باشد، به تأیید کتبی شورای نظارت به مصرف رسیده 
ارسال  اسناد  از  بررسی ها  جریان  در  اما  می تواند«، 
مواد،  خریداری  هنگام  در  که  شده  مشخص  شده، 
امضا و موافقت کتبی اعضای شورای نظارت وجود 
نداشته است. هم چنان مسووالن هیچ گونه توجیهی 
که نیازمندی و ضرورت این اجناس را نشان دهد، 
در  خریداری  این  ترتیب  بدین  نداشته اند.  ارایه 

مغایرت صریح با ماده سوم طرزالعمل مصرف بودجه 
منظور  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  که 

شده بود، انجام شده است.

امضای قرارداد پیش از پیشنهاد و منظوری
ریاست صحت  که  می دهد  نشان  هم چنان  یافته ها 
عامه والیت قندهار خریداری یک پایه کمره کانون 
در  اما  کرده،  پیشنهاد  را   »۶۰۰D« مشخصات  با 
اسناد نرخ گیری و خریداری، کمره ای با مشخصات  
»۲۰۰۰D – 20 میگا پکسل« به قیمت ۳2 هزار 
و ۸00 افغانی خریداری شده است. از سویی هم 10 

سیم کارت، مودم و 200 جی بی انترنت برای ۶ ماه 
از سوی والی قندهار منظور شده، اما در طرف دیگر 
۳00 جی بی انترنت برای ۳ ماه خریداری شده است.
تعمیر طب  اضافه کاری  پروژه  موارد،  دیگر  کنار  در 
عدلی قندهار در هژدهم ثور سال 1۳۹۹ با »شرکت 
ساختمانی عبدالرزاق درانی« به ارزش 1 میلیون و 
تاریخ  است.  قرار داد شده  افغانی  و 11۵  هزار   ۵۹0
آفرگشایی این قرارداد هژدهم ثور سال 1۳۹۹ و زمان 
پیشنهاد بیست وسوم ثور همین سال بوده است. بدین 
ترتیب قرارداد پیش از پیشنهاد ریاست صحت عامه 
و منظوری مقام والیت، صورت گرفته است. هم چنان 
میعاد تکمیلی این قرارداد ۳0 روز بوده، در حالی که 

در زمان معین آن انجام نشده است.

خریداری بدون نظرسنجی
از سوی دیگر یافته های روزنامه ۸صبح نشان می دهد 
ریاست  پیشنهاد  بر اساس  قندهار  والیت  مقام  که 
صحت عامه این والیت افزون بر خرید گزاف اجناس 

تنظیفی  مواد  افغانی  هزار  از ۶۳1  بیش  وسایل،  و 
بدون  و  غیرضروری  می شود،  قلم  که شامل 27  را 
بر اساس  کرده  است.  خریداری  دقیق  نظرسنجی 
یافته ها، »یک هزار کیلو پودر لباس شویی«، »۵00 
بوتل   ۳00« یک کیلویی«،  ظرف شویی  مایع  بوتل 
بوتل   ۳00« دست شویی«،  ملی لیتر   ۵00 مایع 
شیشه پاک کن« و »2۸00 کیلو پالستیک« خریداری 
 2۵ و   ۵0  ،۸0 پالستیک  این  هرچند  است.  شده 
کیلویی به ارزش 1۳1 هزار و ۶00 افغانی خریداری 
شده، اما در طرف دیگر 1۴00 کیلو پالستیک ۸0، 
۵0 و 2۵ کیلویی به ارزش 10۶ هزار و ۴00 افغانی 
خریداری شده است. در خریداری اول، نرخ یک کیلو 
پالستیک ۹۴ افغانی و در خریداری دوم 7۶ افغانی 
است. بدین ترتیب حدود ۴0 هزار افغانی میان دو 
خریداری  این  هم چنان  دارد.  وجود  تناقض  خرید 
بدون پیشنهاد ریاست صحت عامه قندهار به مقام 
والیت و دریافت منظوری از این مرجع، انجام شده 

است.
هم چنان ریاست شفاخانه حوزه ای عینو مینه قندهار 
به ریاست صحت عامه این والیت خرید ۳7 قلم مواد 
غذایی برای مریضان این شفاخانه را پیشنهاد کرده 
لبنیات،  قلم  قرارداد هفت  آفرگشایی  ادامه  در  بود. 
هزار   ۴۳۶ ارزش  به  نرخ گیری  از  پس  قرارداد  این 
داده شده  جوان«  »نسل  به شرکت  افغانی  و ۵۶0 
است. اسناد اما نشان می دهد که برای این قرارداد 
770 هزار افغانی پول پرداخت شده است. با توجه 
به این آمار، بیش از ۳00 هزار افغانی در این قرارداد 
به گونه اضافی پرداخت شده است. در این قرارداد 
بیش ترین پول صرف خرید لبنیات شده ، در حالی  
که مبتالیان به ویروس کرونا برای بهبود از لبنیات 

استفاده نمی کنند.

فریب کاری در قراردادها
حوزه ای  شفاخانه  ریاست  که  می دهد  نشان  اسناد 
غذایی،  مواد  قلم   ۳7 خریداری  برای  عینو مینه 
فرستاده  عامه  ریاست صحت  عنوانی  را  پیشنهادی 
است. از این میان، 1۴ قلم میوه و ترکاری به ارزش دو 
میلیون و 7۹۴ هزار و ۳۹۶ افغانی با »شرکت روح اهلل 
آفرگشایی،  زمان  در  شده  است.  قرارداد  محبی« 
و  میلیون  دو  مبلغ  شمس«  لوجستیکی  »شرکت 
۸0۴ هزار و ۴12 افغانی و »شرکت حبیب جلیل« 
دو میلیون و ۸۳0 هزار و 1۵0 افغانی نرخ ارایه کرده 
بودند. هرچند پول پیشنهادی شرکت روح اهلل محبی 
در جریان آفرگشایی کم ترین پول بود، اما برای 1۴ 
قلم میوه و ترکاری در زمان پرداخت پول، بیش از 
یک میلیون و ۳00 هزار افغانی اضافی پرداخت شده 
است. بدین ترتیب مقدار واقعی پول این قرارداد سه 

میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸20 افغانی بوده است.
در این قرارداد، برخی دیگر از موارد نیز دیده می شود. 
نان  برای هر قرص  نان،  قرارداد ۳0 هزار قرص  در 
1۸.۵ افغانی پرداخت شده است. این در حالی است 
که نرخ یک قرص نان در بازار 10 افغانی و به شکل 
عمده حتا کم تر از آن است. در نتیجه تفاوت پول 
پرداخت شده برای نان در مقایسه با نرخ بازار، بیش 
از 2۵۵ هزار افغانی بوده است. هم چنان 1۵ قلم مواد 
غذایی، به قیمت یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸00 
افغانی خریداری شده  است. یک بخش از این مواد 
در پانزدهم ثور 1۳۹۹ و بخش دیگر در یکم سرطان 
همین تحویل داده شده است. با این حال، باقی مانده 

این مواد تا 2۹ سنبله تسلیم داده نشده بود.
ادامه در صفحه 4

حیف ومیل نزدیک به 14 میلیون افغانی 
از پول مبارزه با کرونا در قندهار
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در یک مورد دیگر، پیشنهاد ۳7 قلم مواد غذایی 
از طرف رییس شفاخانه عینو مینه برای مریضان 
این شفاخانه به ریاست صحت عامه قندهار ارسال 
 ۳۳۹ و  میلیون  یک  آن  قلم   1۵ قیمت  و  شده 
هزار و ۸00 افغانی بوده است. این مواد غذایی در 
هژدهم حمل 1۳۹۹ پیش از منظوری والی قندهار 
خریداری و به شفاخانه عینو مینه تسلیم داده شده 
است. این در حالی است که بر اساس قرارداد، تاریخ 
اکمال این مواد غذایی بیست وسوم ثور بوده و امر 
خریداری آن در دهم ثور )22 روز پس از تسلیمی 

اجناس( صادر شده است.
یک قلم روغن نیز خالف مشخصات ذکر شده و 
بدون منظوری مقام والیت قندهار، خریداری شده 
بوتل روغن  است. در پیشنهاد مشخصات »۶00 
بوتل  به جای آن »۶00  اما  الکوزی« ذکر شده، 
روغن سوپر النوید« خریداری شده است. این در 
بازار ۴۵0  النوید در  حالی است که روغن سوپر 
افغانی   ۶00 آن  بوتل  هر  برای  اما  است،  افغانی 
قیمت های  ترتیب،  بدین  است.  شده  پرداخت 

جنس پیشنهاد شده و جنس خریداری شده ۹0 
هزار افغانی تفاوت را نشان می دهد.

در ادامه به تاریخ بیست وپنجم ثور 1۳۹۹ خریداری 
کارمندان  و  مریضان  برای  غذایی  مواد  قلم   ۴۳
شفاخانه عینو مینه از سوی ریاست این شفاخانه 
عنوانی ریاست صحت عامه قندهار پیشنهاد شده 
است. این در حالی است که همین مواد به تاریخ 
حبیب  لوجستیکی  »شرکت  از  حمل  پانزدهم 
جلیل« )که قراردادی پیشین شفاخانه عینو مینه 
بوده است( به ارزش 7۹۳ هزار و 7 افغانی بدون 
تسلیم  و  درخواست  تدارکاتی  روند  مراحل  طی 
اجرای  درخواست  ترتیب  بدین  است.  شده  داده 
از حیات اهلل  ثور  بیست وپنجم  پول در  این  حواله 
حیات، والی قندهار، صورت گرفته و آقای حیات 

آن را منظور کرده است.
غذایی  مواد  قلم   1۵ حمل  هژدهم  در  هم چنان 
به ارزش یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸00 افغانی 
خریداری شده است. این در حالی است که تنها در 
ماه حمل بیش تر از دو میلیون افغانی مواد غذایی 
عینو مینه  شفاخانه  کارمندان  و  مریضان  برای 
خریداری شده که بیش از حد نیازمندی مریضان 

و کارمندان این شفاخانه بوده است.

مسووالن در قندهار از پرداخت های اضافی 
خبر ندارند

که  می گوید  قندهار  والیت  مقام  حال،  این  با 

برای  میران(  سید مقتدا  و  کمین  گل احمد  نامه، 
بررسی به قندهار رفتند. این هیات، محمد طاوس 
اشرف نادری، رییس صحت عامه و رشید الکوزی، 
به سارنوالی معرفی  را  رییس شفاخانه عینو مینه 
کرده و وظیفه شان به حالت تعلیق درآمد و پس 
از یک ماه بررسی که از سوی دادستانی صورت 
به  دوباره  و  شدند  ثابت  بی گناه  آن ها  گرفت، 

وظیفه شان برگشتند.«

فعاالن جامعه مدنی اجازه نظارت نیافته اند
مبارزه  بودجه  پول  حیف ومیل  بحث  با  هم زمان 
با کرونای والیت قندهار، فعاالن مدنی از حضور 
عزیز  روند سخن می گویند.  این  در  نداشتن شان 
افغانستان،  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی، 
اجازه  مدنی  فعاالن  به  والیات  برخی  »در  گفت: 
در  باشند.  نظارت  بخش  در  تا  بود  نشده  داده 
نرخ  که  باشیم  متوجه  باید  خریداری ها  قسمت 
ما  و  بود  رفته  بلند  سرسام آور  گونه  به  اجناس 
برنامه  بدون  کرونا  بودجه  نمی کنیم.  رد  را  فساد 

دقیق  گونه  به  خریداری  جریان  در  نظرسنجی 
خریداری  نیاز  از  بیش  اجناس  و  گرفته  صورت 
نشده است. بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار، 
به روزنامه ۸صبح گفت: »به والیت قندهار 100 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  افغانی  میلیون 
مصرف  به  میلیون   70 که  بود  یافته  تخصیص 
افغانی هنوز در مستوفیت  میلیون  رسیده و ۳0 
باقی مانده است.« او افزود که در بخش خریداری 
نیاز  از  بیش  و  گرفته  صورت  دقیق  نظرسنجی 
از  نفری   7۴ کمیته  زیرا  است،  نشده  خریداری 
همه اقشار والیت قندهار موجود بود و برای این که 
چه اجناسی برای خریداری نیاز است، نظر سنجی 
خریداری  مورد  در  که  گفت  اما  بهیر  می کردند. 
وسایل و تجهیزات طبی با نرخ بلندتر، معلوماتی 

ندارد.
افزون بر مقام والیت قندهار، ریاست صحت عامه 
این والیت تصریح می کند که نظرسنجی متناسب 
با حالت اضطرار صورت گرفته است. محمد طاوس 
نادری، رییس صحت عامه قندهار، گفت:  اشرف 

»ما هیچ نقشی در قسمت خریداری نداشتیم. ما 
تنها پیشنهاد می کردیم و خریداری از سوی کمیته 
می گرفت.  صورت  خریداری  برای  شده  تشکیل 
بود  گرفته  صورت  اضطرار  حالت  در  نظر سنجی 
می کند.  دوام  سال  کرونا چند  که  نبود  معلوم  و 
همه روزه وسایل، تجهیزات طبی و مواد مورد نیاز 

از سوی تاجرها احتکار می شد.«

مصرف  پول  »نصف  قندهار:  نماینده گان 
نشده است«

 هم زمان با دسترسی روزنامه ۸صبح به این اسناد، 
اعضای شورای والیتی قندهار می گویند که نصف 
بودجه مبارزه با ویروس کرونا در این والیت مصرف 
والیتی  شورای  عضو  وفا،  نعمت اهلل  است.  نشده 
قندهار، به روزنامه ۸صبح گفت: »از 100 میلیون 
افغانی، ۵0 درصد هم مصرف نشده است. از والی 
والیتی  وکیل شورای  یک  و  کمیته خریداری  تا 
دزدی کردند. والی قندهار 2۵ میلیون افغانی را از 
تاجرها زیر نام کمک برای مبارزه با ویروس کرونا 

دریافت کرده و حیف و میل کرده  است.«
ثابت شدن  از  اما  نماینده گان قندهار در مجلس 
بی گناهی مسووالن سخن می  گویند. فریبا احمدی 
گفت:  مجلس،  در  قندهار  مردم  نماینده  کاکر، 
»حرف های ضد و نقیض در مورد بودجه  کرونا در 
والیت قندهار وجود داشت، به همین خاطر یک 
هیات سه نفری از سوی مجلس نماینده گان )پروین 

از سوی والی ها تطبیق و مصرف شد. به نماینده 
ما در والیت قندهار اجازه داده نشد تا در قسمت 

خریداری نظارت داشته باشد.«
این در حالی است که وزارت مالیه و اداره  مستقل 
ارگان های محلی برای شفافیت در مصرف بودجه  
اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، یک 
طرزالعمل مشترک ساخته بودند که در آن برای 
داده   نظارتی  صالحیت  رسانه ها  و  مدنی  فعاالن 
شده بود. در بند نخست ماده  هفتم این طرزالعمل 
آمده است:  «به منظور نظارت و تایید از مصرف، 
شورای نظارت نماینده گان )متشکل از عضو شورای 
والیتی یا ولسی جرگه، جامعه مدنی، شاروالی و یا 
و  خصوصی  سکتور  مستوفیت،  والیت،  ناحیه ها، 

یک تن از رسانه های محلی( ایجاد گردد.«
از فساد در همه  اما  افغانستان  دیده بان شفافیت 
ناصر  می گوید.  دولت سخن  نظارتی  ساختارهای 
گفت:   نهاد،  این  دادخواهی  مسوول  تیموری، 
«ساختارهای نظارتی دولت به شمول شورای ملی، 
داخلی  نظارت  ریاست های  و  والیتی  شورا های 
را  سوءاستفاده  از  جلوگیری  مسوولیت  اداره ها، 
دارند. متاسفانه یک کفایت و جدیت الزم را ندارند 
و خود به فساد آغشته هستند. این سبب می شود 
که هیچ اطمینان برای جلوگیری از سوءاستفاده 
در مصارف پول مبارزه با کرونا نشود. حکومت باید 
با شریک ساختن مردم و نهادهای مدنی، این خال 
را پر کند و گزارش های رسانه ها را جدی بگیرد.«

این در حالی است که پیش تر روزنامه  ۸صبح  در 
یک گزارش تحقیقی زیر نام  «فساد میلیونی در 
پول مبارزه با ویروس کرونا«، به اسناد حیف ومیل 
بود  آمده  گزارش  این  در  بود.  یافته  دست  پول 
بدخشان،  والیت های  نورستان،  در  تنها  که 
میلیون   1۵0 به  نزدیک  هرات،  و  میدان وردک 
این  نشر  از  پس  است.  شده  حیف و میل  افغانی 
گزارش، رییس جمهور غنی به نهادهای مسوول 
گزارش  در  پول  ادعای حیف ومیل  تا  داد  دستور 
ادامه  بازرس در  اداره  بررسی کنند.  را  نشر شده 
و  تأیید  را  روزنامه ۸صبح  گزارش  بررسی هایش، 
چهار والی و نزدیک به 100 مقام حکومتی را به 

لوی سارنوالی معرفی کرد.
بودجه  بررسی های روزنامه 8صبح در مورد 

مبارزه با ویروس کرونا ادامه دارد...

مقام های این والیت در 
قراردادهای جداگانه ای مبالغ 

هنگفتی را صرف خریداری 
وسایل و تجهیزاتی کرده اند 

که هیچ ربطی به مبارزه با 
ویروس کرونا نداشته است. 

این خریداری ها شامل یک پایه 
کمره کانون، 10 عدد سیم کارت، 

مودم، انترنت، 1۶ قلم وسایل 
دفتری و کامپیوتری است. این 
اجناس کمپیوتر لپ تاپ، پرنتر، 

فرنیچر، میز، چوکی، الماری، کمره 
دیجیتالی، موبایل، سیم کارت، 

کریدت کارت، سولر و کولرهای 
آبی را شامل است. افزون بر 
این، مسووالن در این والیت 

یک پایه واتر پمپ را نیز از پول 
مبارزه با ویروس کرونا خریداری 

کرده اند. در یکی از موارد، دو 
عراده موتر نوع »کروال«، یک 

عراده موتر »پجارو« و یک موتر 
نوع »مینی بوس« نیز ترمیم شده 
است. افزون بر این، در »پروژه 

اضافه کاری تعمیر طب عدلی 
قندهار« نیز از این پول پرداخت 

شده است.

حیف ومیل نزدیک به...

از صفحه ۳
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



رهنورد زریاب در دهه چهل به نویسنده گی آغاز کرد؛ 
یعنی دقیق یک دهه پیش از آغاز آشوب ها و دربه دری ها. 
بدون وقفه بیش تر از پنجاه سال تمام به گونه شبانه روز 
نوشت و تمام زمان و زنده گی خویش را وقف زبان و 
اوج  در  نوشت،  و  بود  نوجوان  کرد.  فرهنگ  و  ادبیات 
آشوب ها و مصیبت ها نوشت، همه درگیر صف بندی های 
چپ و راست شده بودند و او نوشت، جنگ سبب شد که 
تن به مهاجرت بسپارد و در مهاجرت نیز نوشت، پس از 
فروپاشی طالبان دوباره به کابل برگشت و نوشت و برای 
لحظه ای هم خامه خویش را بر زمین نگذاشت. سرانجام 
با  نیز  حیاتش  روزهای  واپسین  در  بیماری  بستر  در 
حسرت از ناتمام ماندن رمان »زن بدخشانی« سخن زده 
است. این گونه زنده گی خویش را پای ادبیات و نوشتن 
گذاشتن کار ساده نیست؛ روح و قلب بزرگ می خواهد 
و در کنار آن عشق و تعهد به فرهنگ و سرزمین که 
استاد رهنورد زریاب آراسته با چنین اوصافی بود و این 
ویژه گی ها سبب شده بود که برای یک لحظه هم دست 
هر  او  برندارد.  ادبیات  و  زبان  پاس داری  و  آفرینش  از 
آفریده های  درباره  پیش  روز  از  بیش تر  اشتیاق  با  روز 
دم  تا  را  اشتیاق  و  تعهد  این  می گفت.  تازه اش سخن 

مرگ خویش با عشق و انرژی در سرزمینی حفظ کرد 
که متأسفانه فرهنگ و امر فرهنگی برای دستگاه دولت 

و مردمش اهمیت و ارزشی ندارد.
و  شرارت  و  کدورت  و  رذالت  از  سرشار  زمانه  این  در 
صغارت گری او دامن خویش را از همه آفات پاک نگه 
داشت و نگذاشت پلیدی ها و پلشتی ها و درنده خویی به 

عناصر روایت طالبان با وجود آن که 
مکمل به نظر می رسد؛ ولی دارای 
پراکنده گی ها و تناقض گویی های 

زیادی است. مردم افغانستان 
به این فهم رسیده اند که طالبان 

با اعمال تهدید و ترور خواهان 
تضعیف روحیه جمعی اند و همین 
فهم عمومی می تواند، ابزار مهمی 

در خنثاکردن روایت کاذبانه طالبان 
باشد.

نزدیک شود. در خلوت خویش  ادبی اش  جان و جامه 
بود و خوانش گسترده به روی رفیقان و پیوسته حدیث 
دوستی و درستی و راستی بر زبان می آورد و دانایی  و 
آگاهی را در کمال تواضع و فروتنی با دیگران در میان 
می گذاشت. از رفته گان به نیکویی یاد می کرد و درباره 
در  اندکی  خواجه گان  نمی گفت.  سخنی  بدخواهانش 
جهان با چنین نیکویی ها آراسته اند و در هر سده  تنی 
چند می آیند و هنگامه رفتن میراث های گران بهایی از 
جنس آگاهی و دانایی و دانش از خویش برجا می گذارند 
و می روند تا شاید در زنده گانی دیگر با میراث های دیگر 
و برکات دیگر در هیأت دیگر برگردند و باز درخت دانش 

و دوستی را بنشانند و آبیاری کنند. 

در سکویی که ایستاده بود
اگر بگوییم که داستان نویسی به معنای درست واژه در 
شاید سخن  می یابد،  آغاز  زریاب  رهنورد  با  افغانستان 
نادرست نباشد. پیش از وی نمونه هایی چند داریم که 
آن ها را هم چو کارهای تمرینی می شود نام نهاد. نبود 
ادبیات  ویژه در زمینه  )به گونه  از یک سو  ادبی  دانش 
داستانی( و غیبت نویسنده گان حرفه ای از سوی دیگر 
سبب گشته بود که ما داستان حرفه ای و داستان مدرن 
نداشته باشیم. ذکر این نکته همین جا ضروری است که 
محمود طرزی نخستین کسی بود که تالش ورزید تا در 
کنار شعر به گونه ادبی داستان نیز در افغانستان پرداخته 
شود و خود نیز در این باره مقاالتی نگاشت و به توضیح 
زبان و روایت در ادبیات داستانی پرداخت و تالش کرد تا 
گونه رمان نویسی غرب را در افغانستان معرفی کند. غیر 
از این، هیچ گونه کاری در این بستر انجام نیافته بود و 
»جهاد اکبر« و »تصویر عبرت« نمونه های اند که هم چون 
نخستین داستان ها خلق شدند و هیچ گونه شگردی از 
دیده  آن ها  در  مدرن  داستان  به ویژه  و  داستان نویسی 
نمی شود و تنها به درد تاریخ ادبیات می خورد. اما استاد 
ادبیات  از  کامل  و  درست  شناخت  با  زریاب  رهنورد 
داستانی جهان، تسلط کامل بر زبان و ادبیات فارسی، 
آشنایی با زبان انگلیسی، شناخت دستور و قواعد زبان 
عربی - که بدون فهم آن درک زبان فارسی دشوار است، 
وارد دنیای داستان نویسی شد و از همان آغاز کار در پی 
آن بود تا در پرکردن این خال مسوولیت و نقش خود 
را به انجام برساند. سپس در این دنیا زبان ویژه خود 
را دریافت، با این زبان ویژه و شسته رفته سراغ روایت 
بهترین  در  را  قصه ها  ماندگارترین  و  رفت  قصه هایش 

عامه با اغراق و بزرگ نمایی است.
استفاده از عنصر پروپاگندا: در تمام فرآورده های تبلیغاتی 
گروه طالبان، مواد منتشرشده  شان به این شرح است 
که پیروزی این گروه در جنگ افغانستان حتمی است، 
جنگ جویان طالبان قهرمانانی اند که خود را فدای خدا و 
اسالم ساخته اند. افغانستان دارای تاریخ پر افتخار است 
و مردم این سرزمین با شکست دادن روس ها و انگلیس ها 
ثابت ساخته اند که بومی و از خود افغانستان هستند. 
تا  دارند  افغانستان تالش  در  نیروهای خارجی مستقر 
دین و سنت این کشور را نابود کنند و تمام افغان ها از 
لحاظ دینی مکلف اند تا تکلیف شرعی شان را ادا کنند و 

در برابر نیروهای خارجی عماًل به جنگ بپردازند.
فتح  روایت  دو سال می شود که  به  نزدیک  که  اکنون 
گروه طالبان جاگزین الخندق شده است، این جاگزینی 
تصادفی نیست؛ چون این گروه برای مذاکره با امریکا 
ایاالت  در  طالبان  طرف داران  و  می گرفت  آماده گی 
متحده نیز به گفت وگو با این گروه خوشبین بودند و 
این روند را از مجراهای غیرمستقیم و مستقیم تقویت 

کردند.
تمرکز پیام های طالبان بر طیف وسیعی از ادعاهای کاذب 
استوار است و برای حمایه کردن روایت اصلی »فتح« از 
آن استفاده می شود. پیام های این گروه روی محورهای 
اشغال  افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  تلفات 
قرارگاه ها،  اشغال  پوسته ها،  اشغال  روستایی،  مناطق 
ولسوالی ها و والیات، اخبار درگیری ها، حمالت انتحاری 

رهنورد زریاب در دهه چهل به 
نویسنده گی آغاز کرد؛ یعنی دقیق 
یک دهه پیش از آغاز آشوب ها و 

دربه دری ها. بدون وقفه بیش تر از 
پنجاه سال تمام به گونه شبانه روز 

نوشت و تمام زمان و زنده گی خویش 
را وقف زبان و ادبیات و فرهنگ کرد. 
نوجوان بود و نوشت، در اوج آشوب ها 

و مصیبت ها نوشت، همه درگیر 
صف بندی های چپ و راست شده 

بودند و او نوشت، جنگ سبب شد که 
تن به مهاجرت بسپارد و در مهاجرت 
نیز نوشت، پس از فروپاشی طالبان 

دوباره به کابل برگشت و نوشت و برای 
لحظه ای هم خامه خویش را بر زمین 

نگذاشت.
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عناصر روایت طالبان
نمادها،  پیام ها،  از  مجموعه ای  شامل  طالبان  روایت 
سمبول ها، اسطوره و عناصر فرهنگی، مذهبی و دینی 
ارایه می شود.  فهم  و عام  قالب های ساده  است که در 
تشخیص  قابل  آن  عناصر  طریق  از  طالبان  روایت 
در  را  پروپاگندا  عنصر  بیش ترین  طالبان  گروه  است. 
آن  در  که  می گیرد  مدنظر  تبلیغاتی شان  فرآورده های 
»عنصر تکرار« جایگاه بسیار پررنگی دارد. عناصر دیگری 
ادامه  در  را  است  استفاده  قابل  روایت های شان  در  که 
شرح خواهیم داد؛ ولی پیش از آن باید گفت که طالبان 
بیش ترین اغراق را در نوارهای شنیداری و دیداری شان 
انجام می دهند، چون بخش گرافیک آن ها می تواند در 
هماهنگی با پروپاگندیست ها برنامه های تبلیغی مناسبی 
را برای شان تهیه کند، تا مخاطبان در درستی اطالعات 

ارایه شده، شک نکنند.
عناصر روایت گروه طالبان: این گروه همیشه ادعا کرده 
است که پیروزی شان در جنگ افغانستان حتمی است، 
از  بسیاری  در  طالبان  که  می شود  دیده  که  حالی  در 
سازمان های  با  هماهنگی  در  پارتیزانی  جنگ های 
استخباراتی بیرونی و گروه های ترویستی دیگر مشمول 
القاعده، ناکام بوده اند؛ چون نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان در برابر این گروه در میدان های نبرد، به ویژه 
در هلمند، قندهار و ارزگان در خزان سال روان خوب 
جنگیده اند. اما باز هم دیده می شود که طالبان میدان 
تبلیغات را رها نمی کنند؛ چون توصل به جنگ نرم به 
مراتب خطرناک تر از جنگ مستقیم است. از همین رو 
یکی از ماهیت های کاری طالبان، هدف قرار دادن افکار 

صورت های ممکن نوشت. وی در کنار این ها، این مسأله 
را نیز به نیکویی می دانست که داستان نویس نمی تواند از 
عهده کارش به درستی به در آید؛ مگر این که در پهلوی 
با دانش ها و رشته های  دانش حرفه ای داستان نویسی، 
دیگر چون فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، 
مردم شناسی و مباحث معرفت شناسانه آشنایی داشته 
باشد. با مراجعه به کلیت آثار وی - از نخستین داستان 
کوتاه اش تا واپسین رمان، خواننده اوصافی را که ذکر 

آن ها رفت، در کارهایش می تواند دریابد. 

همیشه آموزگار بود
باختری  استاد واصف  تنها  از هم دوره و هم روزگارانش 
به پیمانه او اشراف بر زبان و ادبیات فارسی دری دارد 
بار در نشست های رسمی و  بار  و رهنورد زریاب خود 
خصوصی از دانش بلند و منحصربه فرد استاد باختری 
چنین  که  می بالید  خویش  به  و  می گفت  سخن 
فرزانه دوستی دارد. آن یکی آمد و به شعر مان نفس تازه 
بخشید و ذهن و زبان زمانه را پیشکش کرد و رهنورد 
چنین کاری را برای ادبیات داستانی و نثر کشور مان 
انجام داد. جدا از واصف باختری در این پنج دهه، کسی 
نیامده است تا به پیمانه رهنورد زریاب ادبیات فارسی 
را درست خوانده باشد و کلیت آثار کهن را بشناسد و 
هم زمان در عصر خویش زنده گی کند، در صف نخست 

قرار گیرد و بهترین داستان ها را خلق کند.
همیشه و در هر جمعی سخن تازه برای گفتن داشت، 
سخنرانی هایش را به صورت کامل در کاغذهای کوچک 
با خط خوش خویش می نوشت. هنگامی که با صدای 
این  انگار  گویی  می خواند،  را  آن ها  یکی یکی  گرمش 
است  دمیده  شما  در  که  است  روحی  قصه گو  پیرمرد 

باالی  حمالت شان  جاده،  کنار  ماین های  انفجاری،  و 
حمالت  نفوذی،  حمالت  الیزری،  حمالت  پوسته ها، 
پارتیزانی، تخریب وسایط نظامی، ربودن وسایط نظامی، 
ربودن سالح و مهمات پس از درگیری ها، ادعای پیوستن 
نیروهای دفاعی و امنیتی به صفوف شان، ادعا مبنی بر 
حمالت نیروهای داخلی و خارجی بر افراد ملکی، تصاویر 
از جنگ جویان فارغ شده این گروه از میدان های نظامی 
ویدیوها  مقاله ها،  هفته وار،  تبصره های  از کشور،  خارج 
گروه،  این  به  مربوط  مجله های  متفاوت،  محتویات  با 
پیام های تبریکی مطابق به هر مناسبت مورد نظر شان، 
برابر  در  واکنش ها  گروه،  این  افراد  زنده گی نامه های 
گفته های مسووالن دولت افغانستان، زندانیان رهاشده، 
کنفرانس های ویدیویی، ادعای سقوط و تخریب هواپیما 
و تیم مذاکره کننده گروه طالبان در قالب روایت »فتح« 

تمرکز دارد.
امریکا،  متحده  ایاالت  با  توافق نامه  امضای  از  پس 
حتا  و  کردند  بیش تر  تمرکز  مورد  چند  باالی  طالبان 
اعالمیه ای  از درگیری های شان هیچ  اول  در هفته های 
اسد سال  ماه  در  تشدید جنگ  از  پس  ولی  نداشتند. 
روان، این گروه آرام آرام تبلیغات شان را مثل گذشته 
تشدید بخشید و باالی روایت فتح سرمایه گذاری را از 
سر گرفت و توجه بیش تر در تلفات نیروهای امنیتی، 
ادعای پیوستن نیروهای امنیتی به صفوف شان، عملیات 
نیروهای امنیتی باالی افراد ملکی و ماین های کنار جاده 
کرده است. اگرچه بحث ماین های کنار جاده را آنان رد 

محتوای  از  تان.  می کشاند  بخواهد  سمتی  هر  به  و 
این سخنرانی ها پیوسته یک نکته آشکار بود: پیوسته 
دانش  از  نمی خواهد  هم  لحظه  یک  برای  و  می خواند 
از  گران بهاتر  هدیه ای  هیچ  بماند.  عقب  خود  روزگار 
کتاب برایش نبود، هر که به سفر می رفت و اگر به استاد 
بیاورد؟ یک پاسخ تکراری برای  می گفت چه تحفه ای 
این پرسش داشت: کتاب. من به عنوان دانش جوی زبان 
منابع  با  دیداری  هر  در  که  اعتراف می کنم  ادبیات،  و 
تازه ای از زبان استاد آشنا می شدم و همین گونه دیگران. 
وسواس عجیب و درخورستایشی داشت؛ از تلفظ درست 
امر  به  توجه  و  نام ها  دقیق  دانستن  نیکو  تا  واژه  یک 
چون  معیاری.  و  یک دست  ویرایش  و  زبان  سره سازی 
آموزگار مهربان و مسوول همیشه و در همه جا - گاه به 
شوخی و گاه جدی - به اصالح دیگران می پرداخت و در 

این زمینه با هیچ کسی تعارف نداشت. 
قصه گوی  پیرمرد  درخشان ترین  افغانستان  القصه 
کوچه های کابل قدیم را از دست داد و این سوگ واری 
بسیار ژرف تر از آن است که بتوان به شرح آن پرداخت. 
و  دارد  پررنگ  فراوان  رشد  جهل  سرزمین،  این  در 
داستان نویس  او  می گردد.  نمایان  گه گاهی  فرزانه گی 
دهه  کابل  راوی  او  بود،  حکیم  او  بود،  فرزانه  او  بود، 
او  بود،  از جنگ  پیش  او حافظه سال های  بود،  چهل 
معرف جایگاه و شخصیت یک نویسنده بود و او یکی 
از مهم ترین شناسه های فرهنگی ما بود. روانش را شاد 
می خواهم و ایمان دارم که آرامش ابدی به همراهش 
راستای  در  تالش  آثارش،  خواندن  با  ما  بود.  خواهد 
و گفتار  نوشتار  به  توجه  همه گانی سازی کتاب هایش، 
را  روانش  که  به حتم  فرهنگی  کار  و گسترش  درست 

شادتر خواهیم ساخت. 

می کنند، ولی با دنبال کردن رویدادها و ادعای حمالت 
می شود  روشن  گروه،  این  توسط  مطرح شده  انفجاری 
ماین های  و  مقناطیسی  ماین های  مسوول  طالبان  که 
و  تضعیف کننده  جنبه  ادعاها  این  است.  جاده  کنار 

مغشوش کننده افکار عمومی را دارد.
مهم  اول  دست  اطالعات  عنصر  پیام  الیحه های  در 
اطالعات دست  به  پنداشته می شود؛ چون دست رسی 
است.  گروه  این  استراتژیک  برنامه های  از  جزئی  اول 
مردم  و  روستانشینان  میان  در  طالبان  که  را  ترسی 
شهری افغانستان ایجاد کرده است، ناشی از این است 
که آنان هر لحظه به اطالعات منابع محلی دست رسی 
پیدا می کنند و این اطالعات سبب می شود تا روایت ها 

از روستاها آغاز تا سطح بیرونی ختم شود. 
نظر  به  مکمل  آن که  وجود  با  طالبان  روایت  عناصر 
تناقض گویی های  و  پراکنده گی ها  دارای  ولی  می رسد؛ 
زیادی است. مردم افغانستان به این فهم رسیده اند که 
طالبان با اعمال تهدید و ترور خواهان تضعیف روحیه 
جمعی اند و همین فهم عمومی می تواند، ابزار مهمی در 

خنثاکردن روایت کاذبانه طالبان باشد.
ادامه دارد...

تعهد به فرهنگ از نوجوانی تا مرگ

چرخش روایت طالبان؛ 
حفظ دلبسته گی جنگ جویان

رهنورد زریاب؛
یاسین نگاه

شکیب احمد نظری
بخش سوم



حسیب بهش

کادر  به هویت 1۹۵  مرتبط  اطالعات  افشای  اخیراً 
شد  باعث  )سی سی پی(  یا  چین  کمونیست  حزب 
که شبکه گسترده جاسوسی چین در سراسر جهان 
افشا شود. کشف این شبکه، مداخله چین در امور 
کشورهای دموکراتیک و عمق فعالیت های جاسوسی 

آن کشور را نشان می دهد.
از  پیچیده  یک شبکه  اخیراً  افغانستان  ملی  امنیت 
جاسوسان چینی را کشف کرده است که نشان دهنده 
برای  چین  کمونیست  حزب  جاسوسی  تحرکات 
تأثیرگذاری ژئوپلیتیک برای حضور در منطقه است.

را  عملیاتی  افغانستان  ملی  امنیت  دسامبر،  در 10 
راه اندازی کرد که در نتیجه آن یک مأمور اطالعاتی 
از  که   )Li Yangyang( یانگیانگ  لی  به نام  چین 
داشت،  فعالیت  کشور  این  در  جاری  سال  جوالی 
کابل  در  اقامتش  محل  از  یانگیانگ  شد.  دست گیر 

دست گیر شد.
اسلحه،  وی  اقامت  محل  از  هم چنین  ملی  امنیت 
را  کتامین  پودر  جمله  از  منفجره،  مواد  و  مهمات 
کشف کرد. امنیت ملی در همان روز طی عملیاتی 
از  را  هونگ  شا  به نام   دیگر  چینی  جاسوس  یک 
کرد  دست گیر  کابل  شیرپور  در  اقامتش  محل 
مواد  سایر  و  منفجره  مواد  جریان جست وجو  در  و 
ممنوعه از محل سکونت هونگ کشف شد. بر عالوه 
هفت جاسوس چینی دیگر به شمول یک شهروند 

این افشاگری عمق عملیات جاسوسی چین و رابطه پنهانی آن کشور با پاکستان را نشان می دهد

میزان  که  می دهد  نشان  آمارها 
رو  پایتخت  هوای  آلوده گی 
بر اساس  است.  افزایش  به 
حفاظت  اداره  روزانه  گزارش 
ذرات  میزان  زیست،  محیط 
معلق دوونیم و 10 مایکرومتری 
در چند نقطه کابل از 200 ذره 
در هر متر، بیش تر است. افزون بر این، شهر کابل در 
ارزیابی مراجع بررسی کننده آلوده گی هوا نیز در صدر 
شهرهای دارای بیش ترین آلوده گی قرار دارد. مسووالن 
در اداره محیط زیست می گویند که تالش ها برای مهار 
آلوده گی ادامه دارد و بخش بزرگی از مکان های دودزا، 
مسووالن  حال،  این  با  کرده اند.  نصب  تصفیه کننده 
پنج عامل را از دالیل اصلی آلوده گی هوای شهر کابل 
این  بردن  بین  از  بدون  که  می گویند  و  می خوانند 
عوامل، وضعیت هوای پایتخت بهبود نخواهد یافت. به 
دارد  درازمدت  کار  به  نیاز  عوامل  این  مسووالن،  باور 
که  است  حالی  در  این  نمی شود.  برطرف  زودی  به   و 
میزان مرگ ومیر برخاسته از ویروس کرونا رو به افزایش 
است. پیش تر وزارت صحت عامه هشدار داده بود که 
با رسیدن فصل سرما و افزایش آلوده گی هوا، وضعیت 

بیماران کرونایی وخیم می شود.
براساس ارزیابی های مراجع بررسی کننده آلوده گی هوا، 
آلوده  میان شهرهای  در  اخیر  روزهای  در  کابل  شهر 
 Air« جهان قرار گفته است. آمارهای سایت امریکایی
Visual« نشان می دهد که درجه آلوده گی هوای کابل 
از مرز 200 درجه در جریان روزهای اخیر فراتر رفته 
هوای  آلوده گی  میزان  نهاد،  این  آمار  بر اساس  است. 
پایتخت در جریان روز گذشته بیش از 1۹0 درجه بود 
که »غیرصحی« خوانده شده است. این آمار در جریان 
روز یک شنبه ۳22 درجه و روز شنبه نیز ۳02 درجه 
بوده است. این سایت روز شنبه، بیست ونهم قوس، کابل 
را در صدر فهرست آلوده ترین شهرهای جهان قرار داد. 
در جریان ماه های اخیر، این اولین بار است که میزان 
آلوده گی هوای پایتخت از ۳00 درجه بیش تر می شود.

هم زمان با این آمارها، گزارش  روزانه اداره محیط زیست 
نیز از افزایش آلوده گی هوا حکایت دارد. این اداره روز 
در  معلق  میزان ذرات  یکم جدی، گفت که  دوشنبه، 
از 200 ذره در هر متر  به بیش  نقاط کابل  از  برخی 
می رسد. بر اساس این ارقام، میزان ذرات معلق دوونیم 
مایکرومتری در دو نقطه از ناحیه پنجم شهر کابل ۳۶۵ 
و 21۵ مایکرومتر بوده است. این ارقام در ناحیه های 
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۵00 فابریکه را نظارت کرده  است و از این میان، برخی 
تصفیه کننده دود نصب کرده  و برخی دیگر مهروالک 
شده اند. او گفت که کار روی فعالیت های تجارتی ادامه 
دارد و اصالحات در این مکان ها تا کم تر از یک ماه به 
گونه کامل اعمال می شود. با این حال، رییس نظارت و 
تفتیش این اداره گفت که مجموع این اصالحات تنها 
20 تا 2۵ درصد از آلوده گی هوای پایتخت را کاهش 

می دهد. 
آلوده گی  در  اساسی  فاکتور  پنج  نیک محمد،  به گفته 
به  عوامل  این  بردن  بین  از  و  دارد  نقش  کابل  هوای 
کار درازمدت نیاز دارد. او افزود که »حضور ۶۴۴ هزار 
اساسی  موارد  از  نفوس«  تراکم  و  کابل  در  خانواده 
آلوده گی هوا است. افزون بر این »نبود سیستم بس های 
شهری و گردش بیش از ۵00 هزار موتر به جای آن، 
»خامه بودن سرک ها«، »نبود جنگالت و سرسبزی« 
و »عوامل طبیعی، از جمله تغییر درجه حرارت، سرد 
شدن هوا، محاط بودن شهر توسط کوه ها، نباریدن برف 
درصد   7۵ که  مواردی اند  از  خشک سالی«  و  باران  و 
آلوده گی هوای کابل را سبب می شوند. رییس نظارت 
در  مشکالت  این  رفع  که  گفت  اداره  این  تفتیش  و 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست و باید برق و گاز به عنوان 
بدیل های زغال سنگ فراهم شود تا مردم به جای مواد 

دودزا، از آن ها استفاده کنند. 

هوای کابل در حالی آلوده می شود که شمار بیماران 
است.  یافته  افزایش  اخیر  روزهای  کرونایی در جریان 
ثبت شده،  اخیر  هفته  یک  در  که  آماری  به  توجه  با 
وزارت  کرده اند.  فوت  کرونایی  بیمار   11۵ دست کم 
می کند  نگرانی  ابراز  موجود  وضعیت  از  عامه  صحت 
وضعیت  وخامت  به  هوا،  شدن  آلوده  که  می گوید  و 
معاون  جعفری،  معصومه  می انجامد.  کرونایی  بیماران 
سخنگوی وزارت صحت عامه، به روزنامه ۸صبح گفت 
که مسووالن این وزارت پیش تر از بابت آلوده گی هوا 
افزایش شمار  در  مورد  این  زیرا  نگرانی کرده اند،  ابراز 

مبتالیان و فوتی های کرونایی نقش داشته است. 
گفتنی است که اداره حفاظت محیط زیست در حال 
و  کابل  هوای  آلوده گی  کاهش  پنج ساله  طرح   حاضر 
طرح پنج ساله کاهش آلوده گی هوای دیگر والیت ها را 
روی دست گرفته است. در این طرح، 22 نهاد به شمول 
وزارت های ترانسپورت، زراعت و معادن و پترولیم نقش 
دارند. با این همه، مسووالن اداره محیط زیست تصریح 
دوام دار  برق  برشنا  شرکت  است  نیاز  که  کرده اند 
نیز زمینه  نفتی  اداره مواد  و  تأمین  نرخ مناسب  با  را 
دسترسی ارزان به گاز را فراهم کند. این در حالی است 
افزایش می یابد  فرا رسیدن فصل سرما  با  گاز  نرخ  که 
و جیره بندی برق کابل نیز در آستانه زمستان بیش تر 

می شود.

مایکرومتر   2۳1 و   2۹۶ پایتخت  هشتم  و  ششم 
و  دوونیم  معلق  ذرات  ترتیب  بدین  است.  شده  گفته 
میزان  و  اکساید  دای   سلفر  میزان  مایکرومتری،   10
نایتروجن دای  اکساید در پایتخت بیش تر از معیار ملی 
کیفیت هوای کشور است. در این میان تنها کاربن مونو 
اکساید در نواحی پایتخت مطابق معیار ملی کیفیت هوا 

خوانده شده است. 
 

مسووالن در اداره محیط زیست نیز تأیید می کنند که 
معیاری  حد  از  اخیر  روزهای  در  کابل  شهر  آلوده گی 
و  نظارت  رییس  نیک محمد،  است.  شده  بیش تر  آن 
تفتیش این اداره، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت 
که با وجود تالش این اداره برای کاهش آلوده گی  هوا، 
افزود که در  او  یافته است.  افزایش  پایتخت  آلوده گی 
جریان سال روان بیش تر از چهار هزار و ۶00 حمام، 
هوتل، رستورانت، نانوایی، حوض  آب بازی و برخی دیگر 
از نقاط دودزا در سطح شهر کابل نظارت شده است. 
به گفته وی، از میان این مکان ها، بیش از 1۵0 مکان 
جریمه شده که میزان جریمه آن به یک میلیون افغانی 
این مکان ها  تا ۹7 درصد  افزود که ۹۵  می رسد. وی 
به  یا  و  کرده   نصب  تصفیه کن  یا  که  شده اند  اصالح 

بازنگری فرستاده شده اند. 
اداره حفاظت محیط زیست  تفتیش  و  نظارت  رییس 
نیز  کابل  شهرداری  و  داخله  امور  وزارت  که  گفت 
توانسته اند ۵۸۸ بلند منزل دارنده سیستم مرکز گرمی 
را شناسایی کنند و در بیش تر آن ها تصفیه کننده دود 
نصب  کرده اند. نیک محمد افزود که این اداره بیش تر از 

لی یانگیانگ و شا هونگ مناطق مسکونی اویغورها 
در والیت بدخشان را تحت تمرکز قرار داده بودند و 
با ارتباط با طالبان، القاعده و شبکه حقانی از طریق 
آی اس آی از جنبش و فعالیت های اویغورها به دولت 

چین گزارش می دادند.
یک منبع آگاه به زی نیوز گفت: »جاسوسان چینی 
در حال کار روی پروژه هدف قراردادن و از بین بردن 
تروریست ها  طریق  از  افغانستان  در  اویغور  رهبران 
حزب  علیه  شورشیان  جنبش  تهدید  از  تا  بودند 

کمونیست چین جلوگیری کنند.«
پیش از این، در اواخر دهه 1۹۹0، دولت پاکستان به 
چین کمک کرده بود تا اویغورهایی را که از خشونت 
فرار کرده و به مناطق قبیله ای شمال غربی پاکستان 
پاکستان  دولت  ببرد.  بین  از  بودند،  گرفته  پناه 

مخالفان اویغور را به چین برگرداند و یا آنان را ترور 
کرد.

حوادث و قراین نشان می دهد که اویغورهای فعال 
در افغانستان در لیست سیاه )سی سی پی( قرار دارند. 
دولت چین اویغورهای فعال در افغانستان را که برای 
دیدار با بسته گان شان به سین کیانگ سفر می کردند، 

بازداشت کرده است.
آخرین باری که چنین اتفاق افتاد، سال 2017 بود 
که دولت چین عبدالغفور و عبدالرشید چین تبار را 
که در افغانستان بزرگ شده بودند، زمانی که برای 
با نزدیکان خود به سین کیانگ رفته بودند،  دیدار 

بازداشت کرد.
افغانستان مرز کوتاه با ایالت سین کیانگ چین دارد؛ 
خشونت  و  ظلم  تحت  اویغورهای  برای  که  جایی 
سی سی پی پناه گاه امن به شمار می رود. این کشور 
هم چنین به عنوان گذرگاهی به کشورهای غرب آسیا 
دشوار  شرایط  در  اویغورها  بیش تر  می کند.   عمل 
افغانستان تن به  غیرانسانی زنده گی می کنند و در 

مشاغل ناچیز می دهند.
جمهور  رییس  غنی  اشرف  چین،  قبل،  نیم دهه 
به  دوباره  را  اویغور  ده ها  تا  کرد  وادار  را  افغانستان 

چین برگرداند.
داد  قرار  فشار  تحت  را  پاکستان  چین  حقیقت  در 
به  را  خود  حمایت  تحت  تروریستی  گروه های  تا 
افغانستان بفرستد و هم چنین از این کشور خواست 

تا مهاجران اویغوری را دوباره به چین برگرداند.
عالوه بر افشای شبکه جاسوسی چین در افغانستان، 
دست گیری های پی در پی مأموران اطالعات آن در 
این کشور، رابطه پنهان چین و پاکستان را نیز آشکار 

ساخت.
این رابطه عالوه بر سبوتاژ بحث های صلح افغانستان، 
و  منطقه ای  ژئوپلیتیک  برای  نیز  پیامدهای شومی 
حقوق بشر اجتماع اویغور به همراه داشت. در واقع 
این افشاگری باعث از بین رفتن اعتبار پاکستان در 
جهان اسالم و چین، در زمینه حقوق بشر شده است.

تایلند از سوی امنیت ملی دست گیر شدند. تمامی 
در  چینی  جاسوسان  عنوان  به  بازداشت شده  افراد 

افغانستان فعالیت می کردند.
آنان،  به  وابسته  افراد  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
فاش کردند که لی یانگیانگ و شا هونگ افراد مهم 
شبکه جاسوسی  بودند و با فرماندهان شبکه حقانی 

رابطه داشتند.
باور بر این است که سازمان آی اس آی پاکستان نقش 
میانجی میان شبکه حقانی و مأموران اطالعاتی چین 

را داشته است. 
کارشناسان استدالل می کنند که چین از نزدیک با 
و گروه های  پاکستان )آی اس آی(  اطالعات  سازمان 
تروریستی مورد حمایت پاکستان هم کاری می کند. 
این کشور بر عالوه هم کاری با شبکه حقانی، طالبان 
را از طریق پاکستان برای مقابله با نفوذ امریکا نیز 

کمک می کند.
ایاالت  جدید  جمهور  رییس  عنوان  به  بایدن  جو 
خوشحال«  »بسیار  را  پاکستان  احتماالً  متحده، 
خواهد کرد. زیرا هر دو کشور )چین و پاکستان( در 
تالش اند تا مذاکرات صلح افغانستان را سبوتاژ کنند 
و پس از عقب نشینی نیروهای امریکایی با استفاده از 
طالبان و القاعده، در موقعیت مسلط قرار گیرند و بر 

افغانستان تأثیر بگذارند.
فرماندهان  با  چینی  جاسوسان  مقامات،  گفته  به 
جنگ جویان  بر  نظارت  و  ردیابی  برای  طالبان 
اویغوری که به افغانستان یا غرب آسیا فرار کرده  اند، 
دیدار می کنند و این موضوع را به دولت چین گزارش 

می دهند.

فعالیت های جاسوسی چین 
در افغانستان افشا شد

پایتخت و روزهای سخت؛ 

هنوز پنج عامل اصلی آلوده گی 
هوا رفع نشده است

منبع: دی ان ای

نویسنده: منیش شوکال

مترجم: سیدجمال اخگر

افغانستان مرز کوتاه با ایالت 
سین کیانگ چین دارد؛ جایی 

که برای اویغورهای تحت 
ظلم و خشونت سی سی پی 

پناه گاه امن به شمار می رود. 
این کشور هم چنین به عنوان 
گذرگاهی به کشورهای غرب 

آسیا عمل می کند.  بیش تر 
اویغورها در شرایط دشوار 

غیرانسانی زنده گی می کنند و 
در افغانستان تن به مشاغل 

ناچیز می دهند.



خراب کاری های امنیتی و سیاسی و تدارک فعالیت های 
پارتیزانی در برابر دولت های کمونیستی و متحدان شان 
اثرگذاری  این سازمان  از آن زمان،  تأسیس شد. پس 
انکارناپذیری بر سیاست خارجی ایاالت متحده داشته 
است. سیا مسوول جمع آوری اطالعات، تجزیه، تحلیل 
انتقال آن  به سیاست گذاران و دستگاه های ذی ربط  و 

مانند رییس جمهور، شورای امنیت ملی، وزارت امور 
خارجه و وزارت دفاع است. هم چنان نقش این سازمان 
در سیاست خارجی که حوزه کارهای سیاسی سازمان 
در  و سری  مخفی  عملیات  اجرای  می گیرد؛  بر  در  را 
صحنه بین المللی و خارجی است. مهم ترین نقش سیا 
و  سازمان  این  روابط  در  باید  را  خارجی  سیاست  در 
تشکیالت سیاست گذاری جست وجو کرد. پویایی این 
سیا  موثربودن  است.  سیا  نفوذ  و  نقش  بیان گر  رابطه 
بسته گی به این دارد که ارزیابی هایش مورد توجه قرار 
گیرد، اطالعاتش به موقع و منطبق با اوضاع و به اندازه 
کافی مفید باشد و رابطه اش با سیاست گذاران گام به گام 

و مسأله به مسأله مورد تأیید یا مخالفت واقع شود.

منبع های اطالعات سازمان سیا
سیا اطالعات جاسوسی خود را در سطح جهان از طریق 
ماهواره ها، روزنامه ها، نشریات ادواری، رادیو، تلویزیون، 
و  کشور  از  خارج  در  نظامی  وابسته های  دیپلمات ها، 

مأموران مخفی به دست می آورد. همه این اطالعات و 
اخبار ریز و درشت درباره تحوالت جهانی و مسایل مورد 
توجه امریکا، در اختیار تحلیل گران باتجربه و خبره در 
و  سنجش  بررسی،  مورد  تا  می گیرد  قرار  رشته  هر 
تطبیق قرار گیرد و در نهایت در قالب یافته های سازمان 
در اختیار مقامات سیاسی و نیروهای نظامی گذاشته 
شود. یافته ها و اطالعات  از راه های گوناگون به دست 
سیا می رسد، دسته ی اول اطالعات در مورد رویدادها 
و تحوالت جهانی است که روز یک و یا چند بار برای 
بحرانی،  موقع  در  می شود.  آماده  عالی رتبه  مقامات 
گزارش ها هرچند ساعت یک بار تهیه می شود. دسته ی 
دیگر اطالعات، از طریق هم کاری سیا در تشریح وقایع 
جاری و فرصت ها یا مسایل بالقوه مربوط به امریکا، با 
تجزیه و تحلیل گزارش های سیاسی، به دست می آید. 
تقریباً همه جلسه های شورای امینت ملی و جلسه های 
فرعی کابینه با بررسی خالصه گزارشی که رییس سیا یا 
یک کارشناس رده پایین این سازمان ارایه می دهد، آغاز 
به کار می کند. هم چنان برآوردهای سازمان نیز می تواند 
نقش مهمی در سیاست گذاری بازی کند. این برآوردها، 
را  آینده  تحوالت  و  ممکن  را  موضوع  عملی  بررسی 
پیش بینی می کند. از شیوه های متداول در این زمینه، 
توجه به دیدگاه های متنوع و طرح های جانشین و ارایه 
بهترین برآورد بر اساس ارزیابی نتایج احتمالی راه های 
مختلفی است که حوادث ممکن است بپیماید. این گونه 
مختلف  سازمان های  تحلیل گران  توسط  برآوردها 
جاسوسی و تحت نظارت کارشناس ارشد سازمان که 
این  می گیرد.  صورت  می شود،  نامیده  ملی‹‹  ››افسر 
برآوردها، رسمی ترین دیدگاه سازمان محسوب می شود. 
باوجود این، سیاست گذاران و دست اندرکاران سیاست 
خارجی، ارزیابی های تخصصی را از سازمان های مختلف 
دریافت می کنند؛ اما گزارش های تحقیقی و ارزیابی های 
اطالعاتی  تحلیل گر  بزرگ ترین سازمان  سیا، محصول 
دامنه آن ها حیرت آور  و  تنوع موضوعات  است.  جهان 
است؛ به گونه ای که از سالح های استراتژیک گرفته تا 
فرآورده های غذایی، از شناخت بیماری های مسری تا 
مسایل مربوط به فضا، از آب و هوا گرفته تا تحوالت 
منابع  و  معادن  از  در کشورهای جهان سوم،  سیاسی 
تکثیر سالح های  از  بین المللی،  مالی  تا مسایل  انرژی 
شیمیایی و بیولوژیک تا عرضه کاالها و مسایل دیگر را 
در بر دارد. نویسنده گان و کارشناسان از سیا به عنوان 
عمل کرد  بررسی  با  اما  می کنند؛  یاد  نامرئی  حکومت 
این سازمان ، می توان آن را نامرئی ترین، موشکاف ترین 

سازمان های اطالعاتی و 
جاسوسی و کسانی که در 

رأس چنین نهادهایی قرار 
دارند، به سبب دارا بودن 

اطالعات و دست رسی به مراکز 
قدرت، از مهم ترین عوامل 

اثرگذار بر سیاست خارجی به 
حساب می آیند. این سازمان ها 

اطالعات و تحلیل های خود 
را در زمینه مسایل خارجی 

و سیاست های بین المللی 
در اختیار رییسان دستگاه 

دیپلماسی می گذارند و آنان را 
در تصمیم گیری یاری می کنند.

آقای سادات  امنیتی خواهد شد.  میثاق  برنامه  اجرای 
می افزاید، مطابق فهرستی که از سوی حکومت مرکزی 
به هرات فرستاده شده، نهادهای امنیتی باید 700 تن 
از ساکنان این والیت که بیش ترشان کارمندان خدمات 
ملکی اند را بازداشت کنند، اما »دلیل اتهام و جرم این 
افراد مشخص نیست« و علت بازداشت آنان مبهم است.
می گویند  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  امنیتی  منابع 
از ساکنان هرات  از 700  نام های بیش تر  فهرستی که 
در آن وجود دارد، توسط حکومت مرکزی به این والیت 
آنان  بازداشت  برای  کافی  دالیل  اگر  و  شده  فرستاده 
موجود باشد، این افراد از سوی پولیس گرفتار می شوند.
وکیل احمد کُرخی، رییس کمیته امنیتی شورای والیتی 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که »برنامه 
میثاق امنیتی و جلسه های شش ونیم صبح« در صورتی 
موفق خواهد بود که با جدیت تمام از سوی حکومت 
این  و عملی شود.  دنبال  اداره محلی هرات  و  مرکزی 
که  افرادی  تمام  می کند،  تصریح  والیتی  عضو شورای 
متهم به جرایم و برهم زدن آرامش مردم هستند، باید 
از سوی حکومت بازداشت و محاکمه شوند و موفقیت 
این طرح در گرو سهم گیری مردم و تضمین شفافیت آن 

توسط حکومت است.
برنامه  این است که  بر  باورشان  برخی ساکنان هرات، 
میثاق امنیتی بر کاهش ناامنی و جرایم در هرات تأثیر 
زیادی نداشته و مردم شاهد قتل، آدم ربایی، دزدی های 
مسلحانه و حمالت طالبان بر بخش های گوناگون این 

والیت هستند.
۸صبح  روزنامه  به  هرات،  ساکنان  از  عاصی،  فردوس 
می گوید که اجرای این برنامه بیش تر برای فریب مردم 
است و حکومت می خواهد کاری کند تا شهروندان از 
نبود امنیت و فساد در نهادهای دولتی شکایت نکنند. 
سیمین صدف، یکی دیگر از ساکنان هرات، باور دارد که 
با گذشت چند روز از اجرای برنامه میثاق امنیتی، هنوز 

یک سان نیست و تنها افرادی که زور و پشتی بان نداشته 
باشند، از طریق میثاق امنیتی بازداشت می شوند.

مسعود مسلم، فعال اجتماعی در هرات، تأکید دارد که 
پس از کابل، با اجرای برنامه میثاق امنیتی در هرات، 
روی کرد  اما  امن می شود،  داشتند که شهر  باور  مردم 
دوگانه اداره  محلی و برخورد نابرابر حکومت در گرفتاری 
مجرمان، این باور را از بین برد و حاال باور چندانی به 
این طرح وجود ندارد. او می گوید: »مردم برخی مجرمان 
سابقه دار را از طریق برنامه میثاق امنیتی به حکومت 
معرفی نمودند، اما مسووالن برای بازداشت آنان اقدام 
نکردند و با نصب چند قطعه عکس از افرادی که معلوم 
نیست جرم شان چیست، به چشم مردم خاک پاشیدند 

و دست به فریب افکار عمومی زدند.«
فعاالن مدنی هرات، در صحبت  از  سیداشرف سادات، 
با روزنامه ۸صبح می گوید که نیاز است سطح همکاری 
مردم و کارشیوه ای برای این همکاری  با حکومت مشخص 
شود و این امر سبب باورمندی هراتیان به شفافیت در 

برنامه  هرات  در  مدنی  فعاالن 
ناموفق  را  امنیتی«  »میثاق 
که  دارند  باور  و  می خوانند 
روی کرد اداره محلی در اجرای 
یک سان  مجرمان،  بر  قانون 
نیست. از دید آنان، پس از آغاز 
نتایج  به  کابل،  در  برنامه  این 
هرات  محلی  نهادهای  اما  بودند،  آن خوش بین  مثبت 

نتوانستند آن  را به خوبی عملی سازند.
برخی ساکنان هرات نیز عقیده دارند که »برنامه میثاق 
این والیت،  در  و جلسه های شش ونیم صبح«  امنیتی 
بر کاهش جرایم موثر نبوده است. از دید این  شمار از 
امنیتی متعهد  برنامه های  به اجرای  هراتیان، حکومت 
نیست و برنامه میثاق امنیتی به گونه نمایشی و برای 

فریب مردم عملی می شود. 
که  می گوید  هرات  والیتی  شورای  حال  همین  در 
و  کند  آغاز  خود  درون  از  را  اصالحات  باید  حکومت 
افرادی که متهم به جرایم هستند را به نهادهای عدلی 
و قضایی بسپارد. مقام های امنیتی در هرات، پافشاری 
زیادی  مدت  طرح  این  اجرای  از  هرچند  که  دارند 
نمی گذرد، اما تاثیرات خوبی برای مهار جرایم در سطح 

ولسوالی ها و شهر داشته است.
اداره محلی هرات می گوید فهرست 1700 جرم پیشه ای 
که در گذشته مرتکب جرایم گوناگون شده بودند، تهیه 
و »پنج درصد« تصاویرشان در مناطق گوناگون نصب 
آن ها همکاری کنند.  بازداشت  در  تا مردم  است  شده 
والی هرات تأکید دارد که برای بازداشت این افراد، اراده 

کامل دارد.
در هرات،  امنیتی  میثاق  برنامه  آغاز  از  روز پس  چند 
برخی فعاالن مدنی باور دارند که حکومت توانایی اجرای 
این طرح را ندارد و نمی تواند افراد زورمند را گرفتار کند. 
از دید کنش گران مدنی، اجرای این برنامه بر تمام مردم 

با توجه به این که ایاالت متحده امریکا قدرت مندترین 
بر  آن  سیاست های  و  تصمیم ها  است،  جهان  کشور 
کل جهان تأثیرگذار است. نقش و اختیارات نهادهای 
نمی توان  را  کشور  این  سیاست خارجی  بر  اثرگذار 
نظام  که  کرد  اذعان  باید  هم  از سویی  گرفت.  نادیده 
تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا به دلیل فراوانی 
پیچیده  غیررسمی،  و  رسمی  الیه  دو  در  بازی گران 
است و نمی توان با تکیه و تمرکز بر فرآیندهای رسمی 
فرآیند  به  واضح  گونه   به  امریکا،  دولت  تصمیم گیری 
تصمیم گیری های سیاست خارجی امریکا پی  برد. علت 
به شکلی طرح ریزی شد که  امریکا  که  است  این  آن 
دولت قوی و غیرمتمرکز داشته باشد تا از این طریق 
از دیکتاتوری دولت بر مردم جلوگیری شود. در نتیجه، 
سیاست گذاری خارجی ایاالت متحده یک نظام پیچیده 
اجتماعی - سیاسی است که افراد، گروه ها و سازمان ها 
شکل  گونه ای  به  تصمیم ها  این  و  می گیرد  بر  در  را 
می گیرد که تحت تأثیر نهادهای رسمی و غیررسمی 
قرار دارد. نهادهای سیاست گذار رسمی و تأثیرگذار بر 
سیاست خارجی ایاالت متحده شامل قوه مجریه، کنگره 
امور خارجه، وزارت دفاع، وزرات  بروکراسی )وزارت  و 
بازرگانی و خزانه داری، آژانس اطالعات مرکزی امریکا 
یا سیا که در زمینه سیاست خارجی این کشور فعال  
است( می شود. سیاست گذاران غیررسمی نیز گروه های 
ذی نفوذ متعددی را در بر می گیرند. بررسی اثرگذاری 
تمام بازی گران رسمی و غیررسمی در سیاست خارجی 
این  است.  بیرون  مقاله  این  حوصله  از  متحده  ایاالت 
نوشته به چگونه گی اثرگذاری آژانس مرکزی اطالعاتی 
سیاست گذاری  بر  سیا  یا  متحده  ایاالت  جاسوسی  و 

خارجی این کشور پرداخته اســـت.

متحده  ایاالت  جاسوسی  و  اطالعاتی  سازمان 
امریکا )سیا(

سازمان های اطالعاتی و جاسوسی و کسانی که در رأس 
چنین نهادهایی قرار دارند، به سبب دارا بودن اطالعات 
و دست رسی به مراکز قدرت، از مهم ترین عوامل اثرگذار 
سازمان ها  این  می آیند.  به حساب  سیاست خارجی  بر 
اطالعات و تحلیل های خود را در زمینه مسایل خارجی 
دستگاه  رییسان  اختیار  در  بین المللی  سیاست های  و 
دیپلماسی می گذارند و آنان را در تصمیم گیری یاری 

می کنند.
سازمان مرکزی اطالعات امریکا، دو سال پس از جنگ 
جهانی دوم برای ایجاد هماهنگی های الزم اطالعاتی، 
اقدامات سرکوب گرانه، جنگ سیاسی در سراسر جهان، 

تغییری در تأمین امنیت و مهار جرایم رونما نشده است.
که  دارند  ادعا  هرات  امنیتی  مقام های  دیگر،  جانب  از 
مجرمان  تمام  و  است  یک سان  گونه  به  قانون  اجرای 
سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد  شد.  خواهند  گرفتار 
فرماندهی پولیس هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید هر 
فردی در هر جایگاهی که باشد، اگر مرتکب جرم شود، 

گرفتار می شود.
سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می افزاید که نصب 
تصاویر مجرمان در سطح شهر سبب می شود تا مختل 
کننده گان امنیت و آرامش جامعه بازداشت شوند و در 
صورت همکاری مردم، تبه کاران زودتر از سوی پولیس 

گرفتار می شوند.
روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
۸صبح می گوید که تنها حدود »پنج درصد« عکس های 
او،  گفته  به  است.  شده  نشر  والیت  این  در  مجرمان 
فهرست 1700 مجرم تهیه و عکس های شان برای جلب 
برای  حکومت  و  شده  نصب  شهر  در  مردم  همکاری 

بازداشت تمام آن ها اراده دارد.
والی هرات می افزاید که به تمام نیروهای امنیتی هدایت 
جدی داده شده تا این افراد را در هر نقطه ای که باشند، 
این ها  از  والی هرات می گوید: »بعضی  بازداشت کنند. 
متواری اند و بعضی هم پنهان؛ فعاًل تصاویرشان افشا شده 

و برای دستگیری آن ها اراده کامل داریم.«
 ۵00« میان  از  هرات،  محلی  اداره  معلومات  بر اساس 
مجرم، متهم و مظنون« 70 درصدشان بالفعل بازداشت 
شده اند، اما افرادی که تصاویرشان منتشر شده، مربوط 
به جرایم گذشته و جرم پیشه گانی هستند که وظیفه 
شده  بازداشت  نفر   ۵00 و  می باشد  »تبه کاری«  آن ها 

شامل کسانی اند که تصاویرشان منتشر نشده است.
در  امنیتی  مسووالن  و  محلی  ارشد  مقام های  هرچند 
هرات ادعا دارند که اجرای برنامه میثاق امنیتی سبب 
مهار جرایم و تأمین امنیت در این والیت شده، اما مردم، 
فعاالن مدنی و اعضای شورای والیتی باور دارند که این 
نمایشی  اقدامی  و  بوده  بی تأثیر  مهار جرایم  در  برنامه 

برای فریب افکار عمومی است.

و گسترده ترین سازمان اطالعاتی جهان عنوان کرد. سیا 
در حالی که گاهی توان رد اظهارات و پاسخ گویی به 
انتقادات عمومی را دارد، معموالً مجبور می شود سکوت 
پیشه کند که نتیجه آن تخیالت آشفته و ضدونقیض 
درباره سازمان و درک بسیار ناچیز از نقش واقعی آن در 

حکومت ایاالت متحده است. 

حرف آخر
و  اطالعاتی  سازمان های  است،  هویدا  که  آن چنانی 
جاسوسی و کسانی  که در رأس چنین نهادهایی قرار 
دارند، به سبب دارا بودن اطالعات و دست رسی به مراکز 
بر سیاست خارجی  اثرگذار  از مهم ترین عوامل  قدرت، 
به حساب می آیند. انگیزه اصلی قراردادن سیا در زمره 
جا  امریکا،  خارجی  سیاست  بر  اثرگذار  رسمی  منابع 
داشتن این سازمان در ردیف دستگاه اجرایی کشور و 
نیز تخصیص بودجه برای آن از سوی کنگره است. از 
فعالیت های  از  این سازمان بخش عظیمی  سویی هم 
و  جاسوسی  اقتصادی،  دیپلماتیک،  نظامی،  سیاسی، 
و  داخلی  در سیاست گذاری  و  انجام می دهد  را  سری 
هم چنان  است.  دخیل  عمیقاً  متحده  ایاالت  خارجی 
سازمان سیا به  عنوان یک مرجع موثر و قوی در تأمین 

و تحکیم منافع ملی ایاالت متحده شناخته می شود.

منبع ها
1. ترگنزا، مایکل )1۳۶0(، سازمان های جاسوسی مهم 
جهان، ترجمه ا. ش. زندنیا، تهران، انتشارات ایران زمین.

خارجی  سیاست   ،)1۳۸۸( دیگران  و  چارلز  دبیلو،   .2
امریکا الگو و روند، ایران، نشر وزارت امور خارجه.

جاسوسی  سازمان های   ،)1۳۸۸( احمد  ساجدی،   .۳
دنیا، تهران، انتشارات محراب قلم.

۴. سلیمی، صادق )1۳۸۵(، منابع و نهادهای اثرگذار بر 
سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا، مجله سیاسی - 

اقتصادی، شماره یک صد و هفتادوششم.
در  آمریکا  دیپلماسی  د.)1۳۸۸(  رابرت  ۵-شولزینگر، 
تهران:  آبادی.  مهر  رفیعی  بیستم،ترجمه، محمد  قرن 

نشر وزارت امور خارجه.
میانه.تهران:  وخاور  آمریکا  ۶-منصوری،جواد)1۳۸۹( 

نشر وزارت امورخارجه.
7-میر محمدی،مهدی)1۳۹0( سازمان های اطالعاتی 
و سیاست خارجی)مطالعه موردی نقش سازمان سیا در 
سیاست خارجی آمریکا(.تهران: نشر موسسه فرهنگی 

مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
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بی باوری هراتیان به میثاق امنیتی؛ 

اقدامات حکومت، نمایشی و فریب کاری است

تأثیر سیا بر سیاست خارجی امریکا
عبدالخبیر حکیمی

خلیل رسولی 



ساختار سیاسی پساصلح

مطابق قانون اساسی افغانستان، 
رییس جمهور به عنوان باالترین 

مقام رسمی در جایگاه رییس دولت 
دارای صالحیت در عرصه های 

تقنینی، قضایی و اجرایی است و 
از سوی مردم با انتخابات آزاد، 

همه گانی، سری و مستقیم برگزیده 
می شود که در عین حال ریاست 
حکومت یا قوه اجرائیه را هم بر 

عهده دارد. به همین ترتیب، اعضای 
مجلس نماینده گان که مقتدرترین 

مجلس شورای ملی است نیز از 
طریق انتخابات عمومی، آزاد، سری و 
مستقیم انتخاب می شوند. بنابراین، 

قدرت ملت در تأسیس نهادهای 
سیاسی در دو نوبت تجلی می یابد؛ 

یکی در انتخاب رییس جمهور و 
دیگری در انتخاب نماینده گان 

پارلمان.

از جمله مسایلی که در تعریف و تجویز ساختار سیاسی، 
نقش آفرین دانسته می شود، اصل تفکیک قوا و تعریف 
مکانیسم منطقی برای روابط قوا در ساختار یک دولت 
است. اصل تفکیک قوا به مثابه یک قاعده رسمی، در 
نخستین قانون اساسی )مصوب سال 1۳01( جوانه زد و 
با تصویب قانون اساسی مشروطه در سال 1۳۴۳ شکوفا 
شد و تجلی یافت. قانون اساسی کنونی )مصوب 1۳۸2( 
است،  متأثر  مشروطه  اساسی  قانون  از  شدت  به  که 
تفکیک قوا را به عنوان اصل موضوعی حاکم پذیرفته 

است. 
سوال مهم این است که دولت به عنوان مجری قواعد 
نظم در افغانستان، بر مبنای چه برداشتی از تفکیک قوا، 
تابع دولت، چگونه  یافته و روابط سازمان های  سازمان 
تنظیم شده است؟ زیرا تفکیک قوا در ذات خود نه یک 
هدف بلکه یک وسیله برای ایجاد تعادل میان نهادهای 
سیاسی و ابزاری به منظور جلوگیری از افزایش یا تراکم 
قدرت در یک نهاد است و در واقع، هدف اصلی تعادل 

قوا است.

مکانیسم روابط قوا در قانون اساسی 
مطابق قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور به عنوان 
دارای  دولت  رییس  جایگاه  در  رسمی  مقام  باالترین 
اجرایی  و  قضایی  تقنینی،  عرصه های  در  صالحیت 
است و از سوی مردم با انتخابات آزاد، همه گانی، سری 
ریاست  عین حال  در  که  برگزیده می شود  مستقیم  و 
حکومت یا قوه اجرائیه را هم بر عهده دارد. به همین 
مقتدرترین  که  نماینده گان  مجلس  اعضای  ترتیب، 
مجلس شورای ملی است نیز از طریق انتخابات عمومی، 
آزاد، سری و مستقیم انتخاب می شوند. بنابراین، قدرت 
تجلی  نوبت  دو  نهادهای سیاسی در  تأسیس  در  ملت 
در  دیگری  و  رییس جمهور  انتخاب  در  یکی  می یابد؛ 

انتخاب نماینده گان پارلمان.
انتخابی بودن باالترین مقام رسمی کشور با انتخابات آزاد، 
عمومی، سری و مستقیم از سوی مردم، از خصوصیات 
عمده و اصلی نظام ریاستی است که در عین حال بر قوه 
اجرایی هم ریاست دارد. در واقع، مردم با انتخاب رییس 
جمهور، به طور ضمنی رییس قوه مجریه را هم انتخاب 
ریاستی،  نظام  در  جمهور  رییس  این رو،  از  می کنند. 
دارای دو نقش اساسی و متفاوت است: در یک نقش، 
رییس دولت است و از این رو سمبول وحدت ملی، نقطه 
نماد  مرکزی قوای حاکم، حلقه وصل قوای سه گانه و 
احترام، عزت و اقتدار یک جامعه سیاسی و مردم یک 
کشور است و در نقش دیگر، رییس قوه مجریه است که 
در این فرض، با سران قوای دیگر در یک ردیف قرار دارد 

و مسوول حوزه کاری و افراد تحت امر خویش است. 
پس می توان گفت که نظام سیاسی افغانستان، ریاستی 
ایاالت  همانند  قوا  مطلق  تفکیک  نظریه  بر  مبتنی  و 
»ریاستی«  مفهوم  است  ممکن  هرچند  است؛  متحده 
رسانایی الزم را برای بیان ماهیت این گونه نظام سیاسی 
نداشته باشد، اما در کل بیان گر این نکته می تواند باشد 
که در این ساختار، ریاست جمهوری نسبت به پارلمان 
از اهمیت بیش تری برخوردار است. به هر حال، با دقت 
و درنگ در مواد قانون اساسی، ابعاد دیگری از سازمان 
دولت آشکار می گردد که به تفکیک نسبی قوا، هرچند 
با برتری قوه اجرایی می انجامد که در ادامه بیان می شود.

الف. رییس جمهور و پارلمان
رییس جمهوری و پارلمان، محور و مدار تنظیم روابط 
و تعریف مکانیسم ارتباطی میان قوا و سازمان های تابع 
قوای  اثرگذاری  نتیجه،  در  و  دولت محسوب می شوند 
دولت بر هم دیگر نظر به قانون اساسی افغانستان، به این 
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بر این اساس، رییس جمهور، ریاست حکومت را نیز بر 
نامزد وزیران را جهت  عهده دارد و به همین مالحظه، 
اخذ رأی تأیید به مجلس نماینده گان معرفی می کند. 
وزرا پس از تأیید پارلمان و پیش از تصدی وظیفه به 
حضور  در  مرکزی  اداری  واحدهای  مسووالن  عنوان 
رییس جمهور، مراسم تحلیف به جا می آورند و سوگند 
یاد می کنند و مطابق قانون اساسی، نزد رییس جمهور 
مسوولیت دارند. این نشان می دهد که رییس جمهور نیز 
نسبت به اقدامات و عمل کردهای آن ها مسوول است. به 
قانون  دید  از  روشن می شود که حکومت  ترتیب،  این 
وظایف  کارکرد،  ترکیب،  با  هیأت جمعی  یک  اساسی 
اعضای  این که  به  نظر  و  است  و صالحیت های معینی 
به  نسبت  و  پارلمان می باشند  موافق  رأی  نیازمند  آن 
قانون  دارند،  مسوولیت  پارلمان  برابر  در  خود  وظایف 
اساسی به منظور سامان دهی روابط حکومت با پارلمان، 

مقرر می دارد: 
ملی  شورای  تشکیل  از  پس  حکومت،  تشکیل   .1

مشروعیت و اعتبار قانونی می یابد.
2. وزرا و سایر مقامات بلند پایه اجرایی، همانند رییس 
رییس  ملی،  امنیت  عمومی  رییس  مرکزی،  بانک 
جمعیت افغانی سره میاشت )هالل احمر( و لوی سارنوال 
معرفی  با  باید  اساسی  قانون  مطابق  کل(  )دادستان 

رییس جمهور و تأیید پارلمان مشغول به کار شوند.
۳. هرچند وزرا به طور انفرادی نزد مجلس نماینده گان، 
مسوولیت سیاسی دارند؛ اما مسوولیت حکومت به عنوان 
هیأت جمعی نیز از مواد مختلف، به ویژه ماده هشتادونهم 
قانون اساسی قابل فهم است. مطابق این ماده، مجلس 
نماینده گان صالحیت دارد که کمیسیون ویژه تحقیق را 
به منظور مطالعه و بررسی اعمال حکومت تشکیل کند.

سال  پایان  در  گزارش  ارایه  به  موظف  حکومت،   .۴
مالی، ارایه برنامه های سال نو مالی و نیز ارایه حساب 
قطعیه )گزارش تفصیلی بودجه( به شورای ملی است. 
مسوولیت جمعی حکومت از این حکم قانون اساسی نیز 

قابل استفاده است.
از  یک  هر  می تواند  نماینده گان  مجلس  هم چنین،   .۵
وزیران را استیضاح کند که ممکن است به رأی عدم 
دنبال داشته  به  را  آنان  برکناری  و  اعتماد منجر شود 

باشد.
ملی  شورای  مختلف  کمیسیون های  از  یک  هر   .۶
معین  موضوعات  مورد  در  وزیر  هر  از  دارند  صالحیت 
فرا  پارلمان  به  را  آن ها  منظور،  این  به  و  کنند  سوال 

بخوانند.
در مقابل، حکومت یا قوه اجرایی نیز دارای صالحیت ها 
و اختیاراتی است که می تواند بر پارلمان و تصمیمات آن 

اثرگذار شمرده شود:
خطوط  تطبیق  منظور  به  دارد  صالحیت  حکومت   .1
اساسی سیاست  کشور و تنظیم وظایف خود، مقرراتی 

در چارچوب قانون وضع کند.
با شروطی  تعطیلی ولسی جرگه، حکومت  زمان  2. در 

می تواند فرامین تقنینی را وضع و به اجرا بگذارد.
اشتراک  مجلس  دو  هر  جلسات  در  می توانند  وزرا   .۳
کنند و هر یک از دو مجلس، می توانند خواستار حضور 

آنان در جلسه شوند.
۴. حکومت می تواند با پیشنهاد طرح قانون، به ویژه در 
مورد بودجه و امور مالی و ارایه برنامه های توسعه، راه 

سیاست گذاری ها و اقدامات خود را هموار کند.
۵. حکومت با توجه به ضرورت ها و اولویت ها، می تواند 
قانون،  طرح های  برخی  فوری  تصویب  خواستار 
معاهدات بین المللی یا برنامه های توسعه ای شود و روند 

قانون گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. 

ج. رییس جمهور، قوه قضائیه و پارلمان
دولت  اساسی، رکن مستقل  قانون  نظر  از  قضائیه  قوه 
است که صالحیت رسیده گی به تمام دعاوی اقامه شده 
و  می باشد  دارا  را  و حکمی  اشخاص حقیقی  از سوی 
در هیچ حالت، قضایای داخل در قلمرو صالحیت آن، 
قابل انتقال به مرجع دیگری نیست. بر این اساس، قوه 
قضائیه در قبال قوای دیگر از استقالل کامل برخوردار 
است و از نظر ماهوی هیچ یک از قوای دیگر بر عمل کرد 
آن تأثیرگذار نمی باشند. اما از نظر شکلی، قانون اساسی 
فرآیندی را تعریف می کند که نمایان گر ارتباط این قوه 
با قوای دیگر، به خصوص رییس جمهور و شورای ملی 

است. 
بنابراین، قانون اساسی به منظور سامان دهی قوه قضائیه 
به رییس جمهور صالحیت می دهد که اعضای محکمه 
نماینده گان  مجلس  به  تأیید  برای  و  تعیین  را  عالی 
معرفی و یکی از آن ها را به عنوان رییس محکمه عالی 
منصوب کند. افراد معرفی شده پس از تأیید پارلمان، در 
و  به جا می آورند  تحلیف  مراسم  رییس جمهور  حضور 
به صورت رسمی سوگند یاد می کنند. هم چنین رییس 
جمهور با دارا بودن صالحیت نصب و عزل قضات، عفو 
و تخفیف مجازات مجرمان و منوط بودن اجرای حکم 
اعدام به توشیح وی، به نحوی فزاینده ای بر قوه قضائیه 

تأثیرگذار است. 
در مقابل، قوه قضائیه و به طور خاص محکمه عالی در 
تأثیرگذار  بر وضعیت رییس جمهور  دو مورد می تواند 
صعب العالج  که  وی  مریضی  صورت  در  یکی  باشد: 
است  عالی  محکمه  این  صورت  این  در  شود؛  قلمداد 
با توظیف تیم طبی ویژه تثبیت کند که  که می تواند 
مرض وی صعب العالج است یا نه و دیگری در ترکیب 
محکمه اختصاصی به منظور رسیده گی به اتهام رییس 
جمهور بر اساس ماده شصت ونهم قانون اساسی که سه 
تن از اعضای آن از میان اعضای محکمه عالی انتخاب 

می شوند.
و  پارلمان  و  قضائیه  قوه  روابط  ترتیب،  همین  به 
قانون  دید  از  هم دیگر،  بر  آن ها  متقابل  تأثیرگذاری 

اساسی به این قرار قابل تعریف می باشد:
1. محکمه عالی به عنوان باالترین ارگان قضایی کشور، 
پس از نخستین جلسه شورای ملی، تشکیل می شود و 
اعتبار قانونی می یابد. بر این اساس، شورای ملی، مبنای 
مشروعیت محکمه عالی و دستگاه قضایی کشور به شمار 

می رود. 
2. گزینش اعضای ستره محکمه به عنوان باالترین مقام 
تأیید  نیازمند  جمهور،  رییس  سوی  از  کشور  قضایی 

مجلس نماینده گان است. 
۳. در صورتی که رییس یا یکی از اعضای ستره محکمه، 
شود،  وظیفه  انجام  از  ناشی  جرم  یا  جنایت  به  متهم 
با  می تواند  مدعی العموم  مقام  در  نماینده گان  مجلس 
طرح و تصویب اتهام، خواستار تشکیل محکمه خاص 

جهت رسیده گی به اتهام فرد یا افراد مورد نظر شود.
دولت  بودجه  از  بخشی  قضائیه  قوه  بودجه  ۴. هرچند 
یا  رد  کل  صورت  به  ملی  شورای  طرف  از  که  است 
در  ملی  شورای  حال،  عین  در  اما  می شود؛  تصویب 

چندوچون آن می تواند اعمال نظر کند. 
تفسیر  داشتن حق  با  مقابل،  در  نیز  عالی  محکمه   .۵
عدم  یا  مطابقت  نظر  از  بین المللی  معاهدات  و  قوانین 
اثرگذاری  می تواند  اساسی،  قانون  با  آن ها  مطابقت 

خویش را بر پارلمان نشان دهد.
۶. هم چنین، در صورت اتهام عضو پارلمان به ارتکاب 
جرم، دستگاه عدلی کشور می تواند با رعایت تشریفات 
قانونی، متهم را تحت تعقیب قرار دهد و یا در مورد جرم 

مشهود، توقیف کند.
ادامه دارد...

قرار قابل تبیین و تشریح است:
دوره  افتتاحیه  مراسم  در  حضور  با  جمهور  رییس   .1
می تواند  ملی،  شورای  ساالنه  اجالس  و  قانون گذاری 
و  شود  پارلمان  از  خاصی  قوانین  تصویب  خواستار 
مجموع  و  قوانین  تصویب  در  را  خاصی  استراتژی  یا 

عمل کردها و فعالیت های پارلمان، تعریف و ارایه کند.
2. رییس جمهور می تواند در ایام تعطیلی شورای ملی، 

دستور تشکیل جلسات فوق العاده را صادر کند.
۳. رییس جمهور در صورت ضرورت، می تواند خواستار 

تشکیل جلسه مشترک هر دو مجلس شود.
۴. رییس جمهور صالحیت دارد که یک سوم اعضای 

مجلس سنا را برای مدت پنج سال منصوب کند. 
۵. رییس جمهور نسبت به مصوبات شورای ملی، حق 
وتوی تعلیقی دارد و مطابق قانون اساسی می تواند در 
ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلیل، مصوبه پارلمان را 

جهت تجدید نظر برگرداند.
۶. توشیح رییس جمهور نسبت به مصوبات شورای ملی 
از نگاه قانون اساسی، به منزله اعمال صالحیت تقنینی 
است؛ اما در موارد استثنا، اگر رییس جمهور طی مهلت 
شده  توشیح  پارلمان  مصوبه  نکند،  وتو  قانونی  مقرر 

محسوب و از قوت اجرایی برخوردار می شود.
اضطرار که خود، مستلزم  7. رییس جمهور در حالت 
رییسان  مشورت  با  می تواند  است،  پارلمان  تأیید 
از  برخی  عالی،  محکمه  و  ملی  مجلس شورای  دو  هر 

صالحیت های پارلمان را به حکومت انتقال دهد. 
در مقابل، شورای ملی به منزله خانه ملت و متشکل از 
نماینده گان مردم، بزرگ ترین نهاد دموکراسی و مظهر 
سنگین  مسوولیت  بر  عالوه  که  است  ملی  حاکمیت 
قانون گذاری، مسوولیت نظارت بر دستگاه های اجرایی 
جهت،  همین  به  دارد.  برعهده  هم  را  کشور  اداری  و 
نقش شورای ملی، به ویژه مجلس نماینده گان در تمام 
سازنده  و  موثر  کشور  مدیریت  و  سیاست  عرصه های 
طور  به  و  ملی  شورای  همین رو،  از  می گردد.  ارزیابی 
دارای  جمهور  رییس  با  رابطه  در  ولسی جرگه  خاص 

صالحیت های مشخص به قرار آتی می باشد:
1. مجلس نماینده گان مطابق قانون اساسی صالحیت 
دارد که علیه رییس جمهور به خاطر ارتکاب جرایم ضد 
بشری، خیانت ملی و جنایت، طرح اتهام نماید و پس 
از تصویب آن با رأی دو سوم اعضا، لویه جرگه را دایر و 

مقدمات محاکمه رییس جمهور را فراهم کند.
رییس  از سوی  که  اساسی سیاست کشور  2. خطوط 
جمهور تعیین می شود، مستلزم تصویب در ولسی جرگه 
جنگ  اعالن  هم چنان که  است؛  نماینده گان(  )مجلس 
از  خارج  به  افغانستان  اردوی  قطعات  اعزام  صلح،  و 
سوی  از  آن  تمدید  و  اضطراری  حالت  اعالن  کشور، 
رییس جمهور نیز نیازمند تصویب و تأیید از سوی نهاد 

قانون گذاری است.
۳. پارلمان مرجع قانونی است که رییس جمهور شخصاً 

استعفای خود را در آن اعالم می کند.
رییس  معاونان  از  یکی  وفات  یا  استعفا  صورت  در   .۴
جمهور، جانشین وی نیازمند تأیید مجلس نماینده گان 

خواهد بود.
رییس جمهور  هم زمان  وفات  در صورت  هم چنین   .۵
و معاون اول وی، رییسان هر دو مجلس شورای ملی، 
از جمله کسانی هستند که تا زمان برگزاری انتخابات، 
رییس  وظایف  متصدی  دیگر،  مقامات  از  بعد  هرچند 

جمهور خواهند بود. 

ب. رییس جمهور، حکومت و پارلمان
مطابق قانون اساسی »حکومت متشکل است از وزرا که 
تحت ریاست رییس جمهور اجرای وظیفه می نمایند.« 

داکتر عبدالعلی محمدی
بخش دوم
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سنتکام  فرمانده  مکنزی،  کنت  جنرال 
)فرماندهی مرکزی امریکا( گفت که »اگر 
قاسم  کشتن  سالگرد  آستانه  در  ایران 
سلیمانی حمله کند، امریکا آماده واکنش 
تا از خودمان،  افزود: »آماده ایم  او  است.« 
دفاع  منطقه  در  شرکای مان  دوستان مان، 
نیاز  صورت  در  تا  آماده ایم  ما  و  کنیم 

واکنش نشان دهیم.«
جنرال مکنزی چند هفته پیش از سالگرد 
حمله  در  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته 
به  امریکا،  سرنشین  بدون  هواپیمای 
کرده  سفر  منطقه  کشورهای  از  شماری 

است.
سنتکام مخفف فرماندهی مرکزی نیروهای 
نظامی ایاالت متحده امریکا است. حیطه 
عمل کرد سنتکام خاورمیانه، شمال آفریقا 
و آسیای میانه است که نقش اصلی را در 
از عملیات در جنگ های عراق و  حمایت 

به گزارش دویچه وله فارسی، چند کشور اروپایی، 
نیمه شب  از  را  بریتانیا  از  پروازها  آلمان،  از جمله 
دوشنبه متوقف کردند. مسافرانی که دیرگاه وارد 
آلمان شدند، چندین ساعت در فرودگاه ها منتظر 
فرودگاه  در  را  شب  شدند  ناچار  برخی  و  ماندند 

سپری کنند.
ورود  کرونا،  ویروس  جدید  گونه  گسترش  با 
مسافران هوایی از بریتانیا به آلمان و چند کشور 
و  هالند  قبل  روز  از  است.  شده  متوقف  اروپایی 

بلژیک ورود هواپیما از بریتانیا را منع کرده بودند.
از اولین ساعات دوشنبه اول جدی )21 دسامبر( 
از  ورودی  پروازهای  روی  به  آلمان  فرودگاه های 
بریتانیا بسته شده اند. کسانی که در آخرین ساعات 
شامگاه یک شنبه وارد شده بودند، چندین ساعت 
برای گرفتن تست کرونا و دریافت نتیجه آن در 

فرودگاه ها منتظر ماندند.
اکنون افزون بر بلژیک، هالند و ایتالیا، کشورهای 
پرو،  آرژانتین،  کانادا،  سویس،  ایرلند،  فرانسه، 
کلمبیا و شیلی نیز تمام پروازها از بریتانیا را متوقف 

کرده اند.
راه های دریایی و زمینی، شامل  بلژیک  و  فرانسه 
نیز  را  بریتانیا  و جزیره  مانش  کانال  به  آهن،  راه 

مسدود کرده اند.
از  جدیدی  گونه  گسترش  تازه،  مقررات  انگیزه 
همان  جهش یافته  نوع  که  است  کرونا  ویروس 
ویروس پیشین است. این گونه تازه ویروس نخست 
 20( یک شنبه  شامگاه  اما  شد،  ظاهر  بریتانیا  در 
دسامبر( ایتالیا اعالم کرد که گونه جدید ویروس 
در مسافری که از بریتانیا وارد شده بود، دیده شده 

است؛ او هم اکنون در قرنطین است.
در آلمان قطع پروازها از بریتانیا تا پایان سال جاری 
میالدی اعالم شده است. بر پایه گزارش هایی که 

افغانستان داشته است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای مکنزی 
که از مکانی نامعلوم در منطقه و به صورت 
تلفنی با چند روزنامه نگار مصاحبه می کرد، 
در  ما  که  است  این  من  »ارزیابی  گفت: 
آماده  و  داریم  قرار  خوبی  بسیار  موقعیت 
مقابله با هر اقدامی هستیم که ایرانی ها و یا 
گروه های مورد حمایت ایران ممکن است 

انجام دهند.«
فرمانده سنتکام گفته که او اخیراً از بغداد 
بازدید کرده و در آن جا با جنرال امریکایی 
امیر  پل کولورت و هم چنین جنرال عبد 
عراق،  ارتش  ستاد  رییس  یاراهلل،  رشید 

دیدار کرده است.
مکنزی  جنرال  خبرگزاری ها  گزارش  به 
نیروهای  با  و  رفته  سوریه  به  هم چنین 
امریکایی مستقر در یک پایگاه در جنوب 
این کشور در نزدیکی مرز با اردن و عراق 

نیز دیدار کرده است .
به گفته خبرنگاران، سفرهای اعالم نشده 
از  آشکار  نشانه ای  مکنزی  جنرال  اخیر 
اهداف  از  امریکا  ارتش  مقام های  نگرانی 
برای پاسخ به کشتن قاسم  ایران  و قصد 

سلیمانی است.
اخیراً ناوگروهی تحت هدایت ناو هواپیمابر 
و  شده  فارس  خلیج  وارد  امریکا  نیمیتز 
کمی بعد امریکا با هدف نمایش قدرت دو 
بمب افکن دورپرواز ب-۵2 را بر فراز خلیج 

فارس به پرواز درآورد.
در یک اقدام مشابه دیگر، سفرهای هفته 
گذشته جنرال مارک میلی، رییس ستاد 
عربستان  قطر،  به  امریکا،  ارتش  مشترک 
افغانستان  و  اسراییل  امارات،  سعودی، 
نیز تا زمان خروج او از منطقه مخفی نگه 

داشته شد.
اکنون جنرال مکنزی گفته است که »من 
هر روز با فرماند هانم در این باره صحبت 
می کنم و فکر می کنم آماده خواهیم بود.«

در حالی که ارتش امریکا به دستور دونالد 
کاهش  به  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ، 
ادامه  افغانستان  و  عراق  در  نیروهایش 
می دهد، پنتاگون با هدف منصرف کردن 
در  را  خود  مواضع  اقدامی،  هر  از  ایران 
تقویت  چشم گیری  طور  به  عراق  اطراف 

کرده است.
قاسم سلیمانی و همراهانش در 1۳ جدی 
پهپاد  حمله  با  جنوری(  )سوم   1۳۹۸
امریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته 

شدند.

مرکل،  آنگال  نشده،  تأیید  رسمی  طور  به  هنوز 
کامل  ارتباط  قطع  راستای  در  آلمان،  صدراعظم 

سراسر اروپا با بریتانیا تا ۶ جنوری تالش می کند.
مقام های  گفته  به  کرونا  ویروس  نوع جهش یافته 
آن  عادی  نوع  از  بیش تر  درصد   70 تا  بریتانیا 
قدرت سرایت دارد. این ویروس به ویژه در لندن و 
جنوب شرق انگلستان به سرعت در حال گسترش 

است.
شیوع این ویروس باعث شده که مقام های بریتانیا 
و  تردد  امکان  و  کرده  برقرار  شدیدتری  مقررات 
مسافرت را به شدت محدود سازند. هم اکنون ویلز 
و اسکاتلند محدودیت های سخت گیرانه تری برای 

شهروندان اعالم کرده اند.
ویروس  نوع جهش یافته  به  نسبت  بریتانیا  دولت 
وزیر  است. مت هنکاک،  نگرانی کرد ه  ابراز  کرونا 
تازه  نوع  که  کرده  تأسف  ابراز  بریتانیا،  بهداشت 
آن چالشی  مهار  و  از کنترل خارج شده  ویروس 

بزرگ برای زمام داران کشورش است.
سازمان جهانی بهداشت در پیامی توییتری اعالم 
کرده است که با مقام های بریتانیا در مورد گونه 
آخرین  و  است  تماس  در  کرونا  ویروس  جدید 
عضو  کشورهای  همه  مسووالن  به  را  اطالعات 

منتقل می کند.
مهم ترین نگرانی به شک و تردید در مورد اثربخش 
بودن واکسین های تازه مربوط می شود. کارشناسان 
هنوز به طور قطع درباره اثربخشی واکسین آلمانی 
- امریکایی بیون تک - فایزر، که دولت بریتانیا برای 
شهروندانش تهیه کرده است، اظهار نظر نکرده اند.

پروفیسور کریس ویتی، مشاور ارشد دولت بریتانیا، 
ابراز امیدواری کرده است که واکسین های موجود 
کرونا  ویروس  جدید  گونه  از  پیش گیری  برای 

کارساز باشند.

سنتکام:
در صورت حمله ایران در آستانه سالگرد کشتن 

قاسم سلیمانی، آماده واکنش  هستیم

شیوع موج دوم کرونا؛ 
اروپا ارتباط هوایی با بریتانیا را قطع کرد

اطـالعـیه:

به تاسی از احکام مندرج ماده هفتاد و پنجم)7۵( قانون بانکداری، با در نظر 
داشت بند سیزدهم )1۳( ماده دوم قانون بانکداری، بانک بین المللی افغانستان 
به اطالع دارنده گان حسابات بانکی که شهرت شان درج جدول ذیل می باشد و 
حسابات بانکی شان از مدت زیادی به این سو غیر فعال می باشد، می رساند که 
الی ۹0 روز از تاریخ نشر این اطالعیه، جهت رسیدگی به حسابات بانکی شان 
به یکی از نزدیک ترین نماینده گی های بانک بین المللی افغانستان مراجعه 
نمایند. در غیر آن بانک وجه موجود در حسابات بانکی متذکره را طبق احکام 
مواد فوق الذکر قانون بانکداری، به بانک مرکزی انتقال و حسابات بانکی شان 
را مسدود خواهد کرد. عالوتاً بانک بین المللی افغانستان از سایر شهروندان 
کشور نیز می خواهد در صورتی که در مورد افراد متذکره، کدام معلوماتی 

داشته باشند، در خالل مدت یاد شده به این بانک اطالع دهند.

با احترام
بانک بین المللی افغانستان

نوعیت حساب بانکیولداسمشماره

افغانی عبدالباری   بی بی مریم    1
افغانی شاه محسن   سیدمحمد    2
دالری زهره انورزی      ۳
دالری محمدگل   اسداهلل     ۴
دالری توره گی   محمدرسول    ۵
دالری باز محمد   فیض محمد    ۶
دالری شمس اهلل   اسداهلل     7
دالری پال محمد   نعمت اهلل     ۸
دالری فضل محمد      ۹
دالری محمدنواب   محمدبشیر     10
دالری ُدر محمد   نورمحمد    11
دالری محمداعظم   آقامحمد    12
دالری آغا محمد   عبدالغفار     1۳
دالری گلزار   محمدنور    1۴
دالری محمدطاهر   قربان    1۵
دالری عبدالرحمن    عبدالمنان     1۶
دالری عتیق اهلل   خلیل الرحمن   17
دالری اخترمحمد      1۸
دالری نیازمحمد   سیدمحمد    1۹
دالری محمدایوب   محمدداوود    20
دالری عبدالحکیم   عبدالکریم    21
دالری محمدعثمان   زلمی     22
دالری عبدالمنان      2۳
دالری عبدالشکور   سردارمحمد    2۴
دالری عبدالبصیر   عبدالهادی    2۵
دالری عبدالغنی   عبدالقدیر    2۶
دالری غالم بابی    عبدالقیوم    27
دالری نورمحمد   دولت محمد    2۸
دالری جمعه خان   جان محمد    2۹
دالری محمدقسیم   ناصر احمد    ۳0
دالری محمدایوب   حضرت شاه    ۳1
یورو عبدالغفار   احمدضیاء فروغ   ۳2
یورو محمدمحسن  محمدرسول محسنی   ۳۳
یورو محمدحسین  علی رضا    ۳۴
یورو مرادعلی    مهدی مهرین   ۳۵


