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از برگزاری اولین نشست امنیتی ۶:۳۰ چهار ماه می گذرد. امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری، در آغاز کار این نشست گفت که »امنیت واقعی و روانی را به 
کابل بر می گرداند.« هرچند این نشست از میزان جرایم جنایی در پایتخت کاسته 
است، اما برخالف آن، میزان انفجارها بیش تر شده است. در پی نزدیک به ۱۰۰ 
انفجار در شهر کابل، حدود ۵۰۰ نفر کشته یا زخمی شده اند. سرانجام معاونت اول 
ریاست جمهوری در نشست صدم ۶:۳۰ اعالم کرد که »وضعیت عادی نیست«. 
اکنون آگاهان نظامی می گویند که باید مسووالن نشست ۶:۳۰ منطقی عمل کنند 
و احساساتی نشوند. به گفته این آگاهان، نیاز است که در کنار دشمن، برای دوست 

نیز قیمت گذاشته شود و با کسانی که عقده مندانه برخورد می کنند...

»امنیت واقعی و روانی کابل« 
بازگشته است؟

۴ ۴

شکست اردوگاه غنی
خروج امریکا مسووالنه خواهد بود؛ چرا مجلس چهل درصد وزیران غنی را رد کرد؟

بایدن درس هایی آموخته است
شکست در حکومت داری در جوامع دموکراتیک برای هر سیاستمداری اتفاق می افتد. شکست یک امر پذیرفتنی است و یک 

درس خوب برای جلوگیری از اشتباهات و یا هم اصالح اشتباهات در حکومت داری و سیاست ورزی.

میلیون ها دالر سرمایه 
در اسالم قلعه طعمه آتش شد
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۳

چهار ماه نشست ۶:۳۰؛

ارتش سرخ در افغانستان؛ 
از هجوم تا عقب نشینی

۷

راننده گان موترهای باربری فساد موجود در گمرک مرزی اسالم قلعه را عامل گسترش آتش سوزی و افزایش خسارت  مالی می دانند. نوراحمد 
جمشیدی، راننده موتر باربری، به روزنامه 8صبح می گوید که پس از وقوع آتش سوزی، سربازان امنیتی گمرک اجازه ندادند موترهای باربری 

از توقف گاه گمرک خارج شوند و همین امر سبب گسترش آتش  شد.



۸صبح، کابل: دادستانی کل تأیید می کند 
والیت  پیشین  نماینده  حمیدزی،  اللی  که 
اتهام  به  که  نماینده گان  مجلس  در  قندهار 
وظیفه ای  صالحیت های  از  استفاده  سوء 
براساس قرار گرفتاری این نهاد توسط پولیس 
بازداشت شده بود، پس از ارائه ضمانت معتبر 

رها شده است.
بیست وپنجم  شنبه،  روز  حمیدزی  اللی 
بر  کابل  به  خارج  سفر  از  که  هنگامی  دلو 
می گشت، در میدان هوایی بین المللی حامد 

کرزی از سوی پولیس بازداشت شد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، روز 
یک شنبه، بیست وششم دلو به روزنامه 8صبح 
گفت که اللی حمیدزی از سوی مرکز عدلی 
و قضایی مبارزه با فساد اداری به سوء استفاده 

از صالحیت های وظیفه ای متهم است.
از  پیش  حمیدزی  اللی  رسولی،  گفته  به 
این به چندین احضاریه دادستانی کل برای 
تا  بود  نکرده  اعتنا  تحقیق  به  حاضرشدن 

این که قرار گرفتاری او صادر شد.
اللی  که  گفت  کل  دادستانی  سخنگوی 
معتبر  ضمانت  بازداشت،  از  پس  حمیدزی 
کرده  تعهد  و  ارائه  دادستانی  و  پولیس  به 
)روز دوشنبه،  کاری  روز  اولین  در  است که 
حاضر  تحقیق  صحنه  به  دلو(  بیست وهفتم 

شود.
جمشید رسولی می گوید که اتهام مطرح شده 
مجلس  پیشین  عضو  حمیدزی،  اللی  علیه 
صالحیت های  از  استفاده  سوء  نماینده گان 

وظیفه ای است.
و  تحقیق  زیر  پرونده  این  که  گفت  رسولی 
بررسی است و نتایج آن پس از اکمال تحقیق 

همرسانی خواهد شد.
تاکنون به صورت رسمی به  اللی حمیدزی 

بازداشتش واکنش نشان نداده است.
مجلس  شانزدهم  دور  عضو  حمیدزی 
نماینده گان بود، اما در انتخابات پارلمانی که 

در سال ۱۳۹۷ برگزار شد، برنده نشد.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی از کشته شدن 
نیروهای  ۱8 عضو گروه طالبان در عملیات 
ارتش در ولسوالی سروبی والیت کابل خبر 

داده است.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی 
است  گفته  دلو  بیست وششم  روز یک شنبه، 
ساحه  در  امنیتی  نیروهای  عملیات  این  که 
»دگری جگلدک« ولسوالی سروبی اجرا شده 

است.
امان می گویند که در این عملیات نیروهای 

هوایی نیز شرکت کرده بودند.
افزوده  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 
عضو   ۱8 عملیات  این  نتیجه  در  که  است 
گروه طالبان کشته شده و شش عضو دیگر 

این گروه زخمی شده اند.
او هم چنان گفته است که ساحات وسیعی از 
از وجود جنگ جویان گروه  ولسوالی سروبی 

طالبان پاک سازی شده است.
چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

نگفته است.
سروبی در شرق پایتخت از ولسوالی های مهم 
کابل به شمار می رود. سه فابریکه تولید برق 

در این ولسوالی فعالیت دارد.
روز پنج شنبه پنج نیروهای محافظت عامه که 
مسوول تأمین امنیت کارمندان دفتر هیأت 
بودند  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
در تیراندازی افراد ناشناس در این ولسوالی 

کشته شدند.

 

موضوع خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، یکی از 
بحث های مهم در جریان هفته های اخیر بوده است. این موضوع هم 
در محافل سیاسی و امنیتی درون افغانستان و هم در کشورهای 
حامی و متحد افغانستان، مورد بحث قرار گرفته است. علت داغ 
مذاکرات  بن بست  موضوع،  این  مورد  در  بحث ها  مجدد  شدن 
به  افغانستان و گروه طالبان  تازه دولت  بین االفغانی و تصمیمات 

ادامه جنگ است. 
مقام های امریکایی و ناتو تا کنون تصمیم تازه و نهایی خود درباره 
خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان را اعالم نکرده اند. با 
این حال، از موضع گیری ها و اظهارات اخیر این مقام ها چنین معلوم 
می شود که سطح رضایت آن ها از چگونه گی پابندی گروه طالبان 
به توافقات دوحه و وضعیت مذاکرات بین االفغانی بسیار پایین است. 
از همین رو، گزارش شده است که نیروهای امریکایی و ناتو ممکن 
است مطابق توافق نامه دوحه در ماه می سال جاری به صورت کامل 
از افغانستان بیرون نروند. در کنار آن، پیش بینی می شود در صورتی 
که دولت و طالبان با شدت بیش تر از گذشته به میدان های جنگ 
برگردند و مذاکرات صلح دو طرف با شکست روبه رو شود، احتمال 
افزایش نیروهای خارجی در افغانستان نیز متصور است. البته این 

احتمال فعاًل ضعیف است، اما دور از تصور نیست.
در شرایطی که جنگ بین نیروهای دولتی و جنگ جویان طالبان با 
قوت خود ادامه دارد و از دیپلماسی مذاکره بوی شکست به مشام 
می رسد، بهترین تصمیم برای امریکا و ناتو، تعیلق و توقف برنامه 
واقع بینانه است که  و  از آن رو منطقی  این تصمیم  خروج است. 
شرایط مطابق توافق نامه دوحه برای خروج کامل مساعد نیست و 
ترس از تشدید خشونت ها در تمام سطوح در افغانستان مستولی 
در  که  داده اند  هشدار  طالبان  هم  و  دولت  هم  کما  این که  است. 
بهار پیش رو وارد فصل تازه ای از جنگ با شدت بیش تر از گذشته 

خواهند شد. 
بین المللی  در سطح  نه  و  داخلی  در سطح  نه  کنون  تا  متاسفانه 
تصمیم  این  از  طرف  دو  انصراف  برای  معناداری  تالش های 
خشونت طلبانه انجام نشده است. از آن جایی که مذاکرات صلح بین 
دولت و طالبان با بن بست روبه رو شده و انگیزه سیاسی الزم برای 
ادامه معنادار این مذاکرات در هر دو طرف دیده نمی شود، ترس از 
تشدید خشونت ها در بهار پیش رو یک ترس فراگیر، جدی و واقعی 
است. مردم عام و بیش تر نخبه گان سیاسی افغانستان به این نتیجه 
رسیده اند که توافق نامه دوحه و سپس مذاکرات بین االفغانی، هیچ 
نفعی تا این دم به همراه نداشته است. از این رو، با توقف مذاکرات 
و هشدار دو طرف به ادامه جنگ، آینده افغانستان را ناگوار می بینند 

و از این حیث به شدت نگران هستند. 
در چنین شرایطی، نیاز است امریکا و ناتو برنامه خروج سربازان شان 
از افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار دهند. افغانستان در شرایطی 
نیست که بتوان خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو از آن را توجیه 
کرد. بیم تبدیل شدن این کشور به پناه گاه تروریسم بین المللی، 
کماکان با قوت خود باقی است، به  ویژه آن که در مواضع سیاسی 
پهلوهای  نیز  روز  هر  و  نمی شود  دیده  الزم  نرمش  طالبان  گروه 

تازه ای از روابط این گروه با تروریسم جهانی برآفتاب می شود. 
در  دولتی  نهادهای  است.  دولت  فروپاشی  آن،  از  بزرگ تر  ترس 
افغانستان تاکنون به استحکام الزم نرسیده اند که بتوانند در برابر 
شروع دور تازه ای از خشونت ها تاب بیاورند. آن چه را که مقام های 
غیر  نهادها می گویند، چیزی  این  استحکام  و  قوت  درباره  دولتی 
از بلوف و الف نیست. در حال حاضر روابط نهادی بین حکومت 
تقابل سیاسی بین دو قوه  از هم گسیخته است و  نیز  پارلمان  و 
و سیاسی  بیش تر می شود. مشروعیت حقوقی  روز  هر  با گذشت 
انتخابات  از دل  برآمده  دلیل آن که  به  نیز  اقتدار  بر سر  حکومت 
شفاف نیست، در افکار عمومی مخدوش است. به همین دلیل است 
که بعضی از احزاب و چهره های سیاسی پیوسته بر طبل روی کار 
آوردن حکومت موقت می کوبند و اقتدار سیاسی حکومت موجود 
را زیر پرسش قرار می دهند. از این رو، فروپاشی دولت با تشدید 
خشونت ها و در غیاب نیروهای خارجی، کابوسی است که این روزها 

در خواب مردم افغانستان بروز و ظهور می یابد. 
نباید تجربه خروج غیرمسووالنه قشون  ناتو  امریکایی و  مقام های 
از  با گذشت ۳۲ سال  کنند.  تکرار  را  افغانستان  از  سرخ شوروی 
و  امنیت  کنون  تا  افغانستان،  از  شوروی  متجاوز  نیروهای  خروج 
ثبات سیاسی به این کشور برنگشته است. روشن است که ترک 
افغانستان در شرایط چنین آشفته، می تواند افغانستان را وارد فصل 
امنیت  این حالت، ممکن است  از جنگ کند. در  ناتمامی  و  تازه 
جهانی بار دیگر از خاک افغانستان با تهدید روبه رو شود. هم چنان 
در کنار گروه طالبان، شبکه القاعده و گروه داعش، ممکن است از 
زمین افغانستان، گروه های تروریستی تازه ای سر بیرون کنند که به 
مراتب خطرناک تر از این گروه ها باشند. با توجه به این تهدیدات و 
نگرانی ها، می طلبد که برنامه خروج کامل مورد مطالعه و بررسی 
مجدد قرار گیرد و روی امکان خروج مسووالنه از افغانستان درنگ 

شود.

نیروهای امریکایی و ناتو 
باید مسووالنه از افغانستان 

بیرون شوند
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از خروج آخرین  ۸صبح، کابل: ۳۲ سال پس 
افغانستان،  از  سابق  شوروی  سرخ  ارتش  سرباز 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید 
که خروج این نیروها از افغانستان مسووالنه نبود 
و هیچ تدبیری نیز برای آینده روی دست گرفته 

نشده بود.
رییس جمهور غنی که در یک پیام تصویری به 
مناسبت بیست وششم دلو سالروز خروج ارتش 
سرخ از افغانستان صحبت می کرد، گفت که به 
همین دلیل پس از خروج شوروی از افغانستان، 
زیربناهای  و  ملی  نهادهای  امنیتی،  نیروهای 

کشور فروپاشیدند.
شوروی  تهاجم  که  گفت  غنی  محمداشرف 
از  بسیاری  سوی  از  افغانستان  به  زمان  آن  در 
کشورهای جهان و سازمان همکاری های اسالمی 
و کشورهای منطقه اشغال تلقی شد و سرانجام 
در اثر مبارزه مردم، ارتش سرخ شکست خود را 

در افغانستان پذیرفت و خارج شد.
مردم  »جهاد«  از  هدف  که  گفت  غنی  آقای 
افغانستان علیه شوروی تأسیس نظامی براساس 
خواست مردم بود تا در نتیجه آن نهادهای ملی 

و نظامی کشور تقویت شود.
از  این که خروج شوروی  دلیل  به  افزود که  او 
برای  نیز  تدبیری  و  نبود  مسووالنه  افغانستان 
آینده در نظر گرفته نشده بود، افغانستان پس 
چند  داخلی  یک جنگ  وارد  شوروی  خروج  از 
بعدی شد که در نتیجه آن نهادهای ملی، نظامی 

و زیربناهای کشور فروپاشیدند.
معلول  افغانستان  در  را  شوروی  شکست  غنی 

تأیید  کابل  در  امنیتی  منابع  کابل:  ۸صبح، 
می کنند که محمدافضل از افسران ارتش و پسر 
پنج  ساله اش به نام سلطان در خانه اش به ضرب 

گلوله کشته شده اند.
مکرویان  ساحه  در  گذشته  شب  حادثه  این 
در  کابل  شهر  نهم  ناحیه  مربوطات  از  چهارم 

خانه ی محمدافضل رخ داده است.
محمدافضل  که  می گویند  امنیتی  منابع 
اقارب  اما  است،  خالد  اسداهلل  نزدیکان  از 
راننده  به عنوان  او  محمدافضل گفته است که 

وزیر دفاع کار می کرد.
پولیس کابل احتمال داده است که این حادثه 

ناشی از اختالفات خانواده گی بوده است.

۸صبح، هرات: دادستانی کل پرونده مسووالن 
اداره نورم و استندرد هرات را برای تعقیب عدلی 

و قضایی به دادگاه فرستاده است.
طبق خبرنامه ای که از سوی دادستانی کل کشور 
منتشر شد، کارکنان اداره نورم و استندرد هرات، 
به دلیل اختالس مبلغ بیش از دو میلیون افغانی و 
سوء استفاده از صالحیت وظیفه ای متهم هستند 
و پرونده ی آن ها برای محاکمه به دادگاه فرستاده 

شده است.
در خبرنامه ی منتشر شده از سوی دادستانی ُکل، 
در پیوند به موضوع اختالس مبلغ، دومیلیون و 
۳۹۵ هزار و ۳۰۰ افغانی و سوءاستفاده از صالحیت 
وظیفه ای، سرپرست اداره نورم و استندرد، مدیر 
کارکنان  ساختمانی،  مواد  آزمایشگاه  عمومی 
بخش فنی آزمایشگاه، مدیر تصدیق اسناد و مدیر 
استندرد والیت هرات متهم  نورم  اداری  و  مالی 

شناخته شده اند.
جهت  افراد  این  دوسیه  خبرنامه،  این  براساس 
استیناف  دادگاه  عامه  امنیت  دیوان  به  محاکمه 

مردم  تدبیر  و  یک پارچه گی  ملی،  وحدت 
افغانستان خواند و تأکید کرد که اکنون نیز برای 
ختم جنگ و رسیدن به صلح فرصت فراهم شده 

است.
رییس جمهور غنی گفت که باید در نتیجه صلح 
نهادهای نظامی و غیرنظامی حفظ و تقویت شود 
مردم  محروم  اقشار  و  زنان، جوانان  کودکان،  و 

افغانستان از صلح بهره ببرند.
و غرب  در شرق  تحلیل گران  او، همه  گفته  به 
عالم باور نداشتند که روزی شوروی در افغانستان 
شکست بخورد و یا به اشغال پایان دهد و مبارزه 

ملی مردم به نتیجه برسد.
این  مردم  مبارزه  و  وحدت  تدبیر،  او،  گفته  به 
تحلیل ها را غلط ثابت کرد و اکنون نیز این نظر 
که گفته می شود افغانستان به صلح و ثبات دست 
پیدا نخواهد کرد، با تدبیر و وحدت مردم غلط 
ثابت خواهد شد و مردم افغانستان به صلحی که 
در آن عزت هر افغان نهفته باشد، دست می یابند.
از ۲۶ دلو از سوی شماری از احزاب سیاسی نیز 

در کابل طی مراسم هایی بزرگ داشت شد.
ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال ۱۳۵8 
افغانستان حمله کرد و سرانجام در ۲۶ دلو  به 
سال ۱۳۶۷ ناگزیر به عقب نشینی شد.  جنگ نُه 
ساله ناشی از حمله شوروی به افغانستان سبب 

کشته  و آواره شدن شمار زیادی از افغان ها شد.
نیز  افغانستان  از  شوروی  خروج  از  پس  مدتی 
حکومت به رهبری نجیب اهلل که حمایت مسکو 
را با خود داشت سقوط کرد و افغانستان دچار 
جنگ داخلی بین احزاب و گروه های داخلی شد.

محمدافضل باشنده والیت کاپیسا است.
فرستاده  عدلی  طب  به  تحقیق  برای  او  جسد 

شده است.
به  خبر  این  درباره  تاکنون  ملی  دفاع  وزارت 

صورت رسمی چیزی نگفته است.

هرات، ارسال شده است.
تطبیق  افراد،  این  مجازات  برای  ُکل،  دادستانی 
که حبس  جزا  کد  ماده های ۳8۹، ۳۹۱و ۴۰۳ 
بیش از ۱۰ سال را در پی دارد از دادگاه هرات 

مطالبه کرده است.
کل  دادستانی  که  است  شده  گفته  خبرنامه  در 
از وجود  ناشی  تاجران،  از دریافت شکایات  پس 
والیت  استندرد  و  نورم  ریاست  در  اداری  فساد 
تحقیقات  روشن شدن حقایق  منظور  به  هرات، 
را آغاز کرد و پس از بررسی ها مشخص شد که 

ادعای تاجران به دور از واقعیت نبوده است.
براساس این خبرنامه، از هم اکنون مسووالن اداره 
نورم و استندرد هرات، در هم آهنگی با نهاد های 
ممنوع الخروج  و  سبک دوش  وظیفه  از  مربوطه 

اعالم شده اند.
کشور،  محاکم  جزایی  اجراات  قانون  براساس 
صالحیت رسیده گی به این قضیه از صالحیت های 
ارتکاب  محل  قانون  این  در  است،  هرات  دادگاه 
جرم و زنده گی متهمان شرط گذاشته شده است.

اشرف غنی:  
خروج شوروی از افغانستان مسووالنه نبود

راننده وزیر دفاع و پسرش در کابل کشته شدند

دادستانی کل پرونده مسووالن اداره نورم و استندرد 
هرات را به دادگاه سپرد

اللی حمیدزی پس از 
بازداشت به قید ضمانت 

آزاد شد

وزارت دفاع از کشته شدن 
۱۸ عضو گروه طالبان در 
ولسوالی سروبی کابل 

خبر داد



آن چه در یک جمله می توان در 
در  بزرگ  آتش سوزی  مورد 
گمرک مرزی اسالم قلعه بیان 
این  در  که  است  این  کرد، 
منطقه »فاجعه ای بزرگ« روی 
داده است. مقام های محلی هرات 
روایت می کنند که در جریان دو 
دهه اخیر، چنین رویدادی در سطح کشور بی سابقه 
بوده است. برخی راننده گان »فساد و کارشکنی« در 
و  آتش سوزی  گسترش  عامل  را  اسالم قلعه  گمرک 
خسارت های مالی می دانند. به روایت گواهان رویداد، 
پس از آغاز آتش سوزی، سربازان گمرک اجازه خروج 
مانع  گلوله،  شلیک  با  و  ندادند  را  باربری  موترهای 
خروج موترها از محل آتش سوزی شدند. اعضای هیأت 
وزارت مالیه که برای بررسی این رویداد به هرات سفر 
کرده اند، می پذیرند که در جریان آتش سوزی، با حمله 
امکانات  تأسیسات،  به  محل،  بومی  ساکنان  برخی 
اداری و اسناد گمرک مرزی اسالم قلعه آسیب رسیده 
است. منابع معتبر از حمله صدها تن به نماینده گی 
بانک های خصوصی و دولتی در بندر اسالم قلعه برای 
محلی  مقام های  می دهند.  نقد خبر  پول های  چپاول 
هرات نیز غارت اموال بازرگانان و موترهای باربری را 
می پذیرند. در این میان، هنوز در مورد تلفات انسانی 
این رویداد آمار دقیقی وجود ندارد. وسعت آتش سوزی 
به حدی زیاد بود که حکومت افغانستان از مهار آتش 
عاجز ماند و دست کمک به سوی ناتو و ایران دراز کرد. 
تیم های آتش نشان از شهرهای مرزی ایران عصر روز 
شنبه وارد خاک افغانستان شدند و تا نیمه های شب 

نبرد با شعله های سرکش آتش ادامه داشت.
 

سفر به گمرک مرزی اسالم قلعه
صبح روز یک شنبه، یک  روز پس از آتش سوزی بزرگ 
منطقه  این  راهی  هرات،  اسالم قلعه  مرزی  بندر  در 
مرکز  کیلومتری   ۱۲۰ در  اسالم قلعه  گمرک  شدیم. 
ایران  کشور  با  مشترک  مرز  نزدیک  و  هرات  شهر 
موقعیت دارد. سفر به این منطقه، با حضور و فعالیت 
ماندیم  منتظر  و  بود  راه، خطرناک  در مسیر  طالبان 
محلی  مقام های  سوی  از  امنیتی  هماهنگی های  تا 
هرات انجام شود. همین چند روز پیش بود که موتر 
نیروهای پولیس محافظت عامه در این مسیر با ماین 
کنار جاده ای برخورد کرد و چهار سرباز کشته شدند. 
کیلومترها دورتر از بندر مرزی اسالم قلعه، دود سیاه 
بزرگی آسمان را احاطه کرده بود و خبر از فاجعه ای 
بزرگ می داد. در مسیر راه، موترهای باربری به چشم 
می خوردند که موفق شده بودند از معرکه جان سالم 

بدر ببرند.
بزرگ  تانکر  ده ها  مرزی،  بندر  تأسیسات  نزدیکی  در 
نفت  و گاز که در اثر آتش سوزی منفجر شده بودند، 
روی زمین افتاده بودند. شعله های آتش و دود ، چندین 
هم چنان  آتش سوزی،  کردن  فروکش  از  پس  ساعت 
به چشم می خورد. نیروهای امنیتی برای مهار هجوم 
مردم در نزدیکی گمرک حضور داشتند و مسیر ورود 
به تأسیسات گمرک را مسدود کرده بودند. تیم های 
آتش نشانی، که تا نیمه های شب سرگرم نبرد با آتش 
بودند، با آغاز روشنایی صبح، برای خاموش کردن آتش 
دوباره دست به کار شدند. برخی تانکرهای نفت وگاز در 
حال سوختن بود و جز تیم های آتش نشانی، دیگران 
را  آتش سوزی  اصلی  محل  به  نزدیک  شدن  جرأت 
نداشتند. هر چند دقیقه، صدای انفجار تانکرهای گاز 
و تانکی های تیل موترهای باربری به گوش می رسید 
و خطر مرگ، افرادی که در محوطه گمرک بودند را 

تهدید می کرد.
 

فساد در گمرک، عامل گسترش فاجعه
گمرک  در  موجود  فساد  باربری  موترهای  راننده گان 
و  آتش سوزی  گسترش  عامل  را  اسالم قلعه  مرزی 
نوراحمد جمشیدی،  افزایش خسارت  مالی می دانند. 
راننده موتر باربری، به روزنامه 8صبح می گوید که پس 
اجازه  گمرک  امنیتی  سربازان  آتش سوزی،  وقوع  از 
ندادند موترهای باربری از توقف گاه گمرک خارج شوند 
و همین امر سبب گسترش آتش  شد. او ادعا دارد که 

میلیون ها دالر سرمایه در اسالم قلعه 
طعمه آتش شد

محمدحسین نیک خواه
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فساد گسترده در گمرک مرزی اسالم قلعه وجود دارد 
و کارمندان گمرک و سربازان امنیتی با دریافت پنج 
اجازه می دهند  باربری،  موتر  از هر  افغانی  تا ۱۵هزار 

موترها بدون رعایت نوبت، از گمرک خارج شوند.
راننده گان تانکرهای مواد سوخت مدعی اند که پس از 
آتش  گرفتن اولین تانکر گاز و آغاز آتش سوزی، آنان 
سوخت  تانکرهای  و  باربری  موترهای  کردند  تالش 
را از محوطه گمرک خارج کنند، اما فرمانده گمرک 
دروازه خروجی را مسدود کرد و اجازه خروج موترها 
راننده گان،  از  دیگر  یکی  تیموری،  اسماعیل  نداد.  را 
امنیتی  سربازان  آتش سوزی،  آغاز  از  پس  می گوید 
گمرک دروازه خروجی را قفل کردند و با شلیک گلوله 
بر تایر موترهای باربری، اجازه خروج موترها از محل 
آتش سوزی را ندادند. افرادی که موترهای شان در آتش 
سوخته اند، می افزایند که به دنبال آتش سوزی، گمرک 
ایران دروازه ورودی خود را به روی موترهای باربری 
باز  بودند  افرادی که در محوطه گمرک اسالم قلعه  و 
افغانستان، دروازه خروجی  اما مقام های گمرک  کرد، 
را بستند و همین امر سبب افزایش خسارت های مالی 

شد.
باربری  موتر  راننده های  از  دیگر  یکی  عبدالرسول، 
گمرک  خروجی  دروازه  اگر  که  دارد  باور  هرات،  در 

مالی  میزان خسارت های  نمی شد،  افغانستان مسدود 
پیدا  گسترش  آتش سوزی  دامنه  و  می یافت  کاهش 
سربازان  که  دارند  ادعا  هراتی  راننده گان  نمی کرد. 
امنیتی گمرک، با حفر چند کانال در اطراف توقف گاه 
موترهای باربری، مانع خروج موترها شدند و از هر موتر 
برای خروج از سه مسیر مشخص، پنج تا ۱۵هزار افغانی 
باج گیری می کنند. بررسی میدانی خبرنگاران روزنامه 
8صبح از محل آتش سوزی و توقف گاه موترهای باربری 
گمرک مرزی اسالم قلعه نشان  می دهد که چند کانال 

در توقف گاه موترهای باربری گمرک حفر شده است.

توقف طوالنی مدت تانکرهای سوخت
راننده  ده ها  هرات،  اسالم قلعه  گمرک  محوطه  در 
موفق  آتش سوزی  وقوع  از  پس  که  باربری  موترهای 
با  کنند،  فرار  ایران  مرز  به سوی  این محل  از  شدند 
افغانستان  خاک  به  دوباره  آتش،  کردن  فروکش 
پی  در  که  مدعی اند  آنان  از  شماری  بودند.  بازگشته 
حضور هیأتی از مرکز کشور، تانکرهای مواد سوختی 
توقف گاه گمرک متوقف شدند  روز پیش در  از چند 
تمام  گمرکی شان  تعرفه  اسناد  که  موترهایی  حتا  و 
شده بود، اجازه خروج نداشتند. ویدیویی که یک  روز 
پیش از آتش سوزی در شبکه های اجتماعی نشر شد، 
صحبت های یکی از راننده گان را نشان می دهد که از 
توقف موترهای مواد سوخت شاکی است و از احتمال 

وقوع آتش سوزی ابراز نگرانی می کند.
ناصر عظیمی، از راننده گان ایرانی که راننده موتر تانکر 

که  روزنامه 8صبح می گوید  با  است، در صحبت  گاز 
اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در  پیش  روز   ۱۳ حدود  از 
منتظر بود و برایش اجازه خروج داده نشد و سرانجام 
تانکر گاز در آتش سوخت. غالم سخی زنده دل، یکی 
این  از  پیش  که  می گوید  ایرانی،  راننده گان  از  دیگر 
موترهای مواد سوخت در جریان یک  هفته از گمرک 
خارج می شد، اما این  بار بیش تر از دو هفته منتظر ماند 
و موترش خارج نشد. وی افزود که موترش ۲۴ تُن گاز 
داشت، اما به دلیل فساد موجود در گمرک افغانستان، 

مقدار گاز در بارنامه ۱8 تُن ذکر شد. 
در  ایرانی،  راننده های  از  دیگر  یکی  رحمان عصمتی، 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که دست کم حدود 
۳۰۰ تانکر مواد سوخت شامل گاز مایع، نفت  خام و 
در  ایرانی  راننده گان  از  سوختی،  فرآورده های  دیگر 
گمرک اسالم قلعه متوقف بود و همه در آتش سوخت.

 
آغاز بررسی هیأت وزارت مالیه

برای بررسی علت وقوع آتش سوزی بزرگ در گمرک 
عمومی  رییس  ریاست  به  هیأتی  اسالم قلعه،  مرزی 
از  و  سفر  هرات  به  افغانستان  مالیه  وزارت  گمرکات 
رییس  است.  کرده  بازدید  اسالم قلعه  مرزی  گمرک 
با روزنامه  مالیه، در صحبت  عمومی گمرکات وزارت 

8صبح می پذیرد که پس از هجوم برخی ساکنان بومی 
بندر مرزی اسالم قلعه، به تأسیسات، تجهیزات اداری 
کمپیوترهای  برخی  و  رسیده  آسیب  اموال گمرک  و 
به  معتبر  منابع  است.  شده  سرقت  گمرک  دفترهای 
روزنامه 8صبح می گویند که پس از آغاز آتش سوزی، 
برخی افراد به دفترهای اداری گمرک و نماینده گی های 
قصد  و  کردند  حمله  دولتی  و  خصوصی  بانک  چند 
در  موجود  نقد  پول های  دروازه،  شکستن  با  داشتند 
بانک ها را دزدی کنند، اما به دلیل مقاومت نیروهای 

امنیتی، موفق نشدند.
مالیه،  وزارت  گمرکات  عمومی  رییس  احمدی،  آمنه 
امنیتی  نیروهای  و  کارمندان  اگر  که  دارد  پافشاری 
قرار  پی گرد  مورد  باشند،  دخیل  فساد  در  گمرک 
می گیرند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند 
شد. او می پذیرد که نیروهای امنیتی مانع خروج موترها 
شدند، اما از حفر کانال در توقف گاه موترهای باربری 
ابراز بی خبری می کند. خانم احمدی می افزاید که یکی 
تانکرهای  و  باربری  موترهای  توقف طوالنی  از دالیل 
و  راننده گان  اعتراض  هرات،  در گمرک  مواد سوخت 
مشکالت موجود میان آنان و وزارت ترانسپورت است. 
او تأکید دارد که نبود ظرفیت در گمرک سبب توقف 
این مورد  و مقام های گمرک هرات در  موترها نشده 
کم کاری نکرده اند. هیأت اعزامی وزارت مالیه به هرات، 
از  پس  هیأت  این  یافته های  که  می افزاید  هم چنان 
تکمیل بررسی ها، با رسانه ها و مردم در میان گذاشته 
این  تاکنون جزییات بیش تری در پیوند  اما  می شود، 

رویداد وجود ندارد و موارد گوناگون باید بیش تر بررسی 
شود.

 
غارت و چپاول اموال بازرگانان

آتش سوزی،  آغاز  از  پس  ساعت  چند  شنبه،  روز 
چپاول  خطر  از  هرات،  محلی  مقام های  و  بازرگانان 
ویدیویی  کردند.  نگرانی  ابراز  باربری  موترهای  اموال 
که در شبکه های اجتماعی نشر شد، نشان می دهد که 
افرادی به یک موتر حامل سیب حمله کرده و میوه ها 
ادعا  هراتی  بازرگانان  از  شماری  می کنند.  غارت  را 
دارند که در جریان آتش سوزی، بخش بزرگی از اموال 
وارداتی یا در آتش سوخت یا هم از سوی مردم چپاول 
برخی  که  دارند  ادعا  هم چنان  هراتی  بازرگانان  شد. 
راننده گان به بهانه چپاول اموال از سوی مردم و گرفتن 
بار موترها در مسیر راه از سوی طالبان، اموال شان را 
تحویل نمی دهند و مدعی اند کاالهای وارداتی غارت 

شده است.
وقوع  از  پس  که  می گویند  هرات  محلی  مقام های 
حضور  با  باربری  موتر  ۲۵هزار  حدود  آتش سوزی، 
اسالم قلعه  گمرک  توقف گاه  از  امنیتی  نیروهای 
خارج و به محل های امن منتقل شد. افزون بر این، 
شمار زیادی از موترهای باربری به آن  سوی مرز در 
حیدری،  نوراحمد  است.  یافته  انتقال  ایران  کشور 
معاون والی هرات، که برای بررسی وضعیت گمرک 
روزنامه  با  در صحبت  بود،  یافته  اسالم قلعه حضور 
اما  می کند،  تأیید  را  بازرگانان  اموال  غارت  8صبح 
تأکید دارد که میزان دقیق کاالهایی که غارت شده، 
مشخص نیست. یونس قاضی زاده، رییس اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری هرات، می گوید که افزون بر سوختن 
اموال تجارتی، بخش زیادی از کاالهای وارداتی غارت 
او، میزان دقیق خسارت مالی  به گفته   شده است. 
بررسی  اما  شود،  بررسی  آینده  روزهای  طی  باید 
ابتدایی نشان می دهد که میلیون ها دالر به بازرگانان 

زیان مالی رسیده است.
 

همکاری همسایه برای مهار آتش
گمرک  در  آتش سوزی  وقوع  از  پس  ساعت  چند 
اسالم قلعه، مقام های محلی هرات از گسترده گی بسیار 
زیاد آتش خبر دادند و برای مهار آن از نیروهای »ناتو« 
و کشور ایران درخواست کمک کردند. سیدوحید قتالی، 
والی هرات، که تا نیمه های شب برای مدیریت اوضاع 
در گمرک اسالم قلعه حضور داشت، درخواست کرد که 
هواپیماهای ویژه آتش نشانی، آتش را مهار کنند. افزون 
بر نیروهای پولیس آتش نشانی افغانستان، چندین تیم 
وارد  آتش سوزی  مهار  برای  نیز  ایران  از  آتش نشانی 
خاک افغانستان شدند. به روایت آنان، به دلیل انفجار 
تانکرهای سوخت، دامنه آتش  صدها متر از محل اصلی 

گسترش یافت.
علی حسینی، فرمانده تیم آتش نشانی اعزامی از ایران، 
به روزنامه 8صبح می گوید که افزون بر حضور تیم  های 
آتش نشانی از شهرهای مرزی تایباد، تربت جام، فریمان 
و کاریز، ۱۲ موتر آتش نشانی و ۳۰ نیروهای آتش نشان 
افغانستان  وارد خاک  برای مهار آتش  از شهر مشهد 
شدند. او آتش سوزی گمرک اسالم قلعه را چنان گسترده 
و بزرگ توصیف می کند که تاکنون آتش سوزی به این 
دید  از  است.  نکرده  ایران مشاهده  در  را  گسترده گی 
وی، در هنگام آغاز سوختن تانکرهای سوخت، گمرک 
اسالم قلعه به »جهنم آتش« بدل گشته بود. محسن 
از  اعزامی  آتش نشانی  نیروهای  از  دیگر  یکی  اسدی، 
ایران، می گوید که آتش سوزی به دلیل وجود تانکرهای 
مواد سوخت و کاالهای »قابل سوختن« بسیار گسترده 
نیروهای  کنار  در  ایران  از  اعزامی  نیروهای  اما  بود، 
افغانستان، موفق شدند نیمه های شب آتش را مهار و از 

گسترش بیش تر جلوگیری کنند.
عمومی  رییس  و  هرات  محلی  مقام های  این همه،  با 
کافی  امکانات  که  می پذیرند  مالیه،  وزارت  گمرکات 
نداشت  وجود  اسالم قلعه  گمرک  در  آتش  مهار  برای 
نیاز است تجهیزات بیش تر برای مهار آتش فراهم  و 
میلیون ها  اسالم قلعه  بزرگ گمرک  آتش سوزی  شود. 
دالر خسارت برجای گذاشت، اما تاکنون از شمار دقیق 

تلفات جانی این رویداد، گزارشی وجود دارد.

راننده گان موترهای باربری فساد موجود در گمرک مرزی اسالم قلعه را عامل گسترش آتش سوزی و افزایش خسارت  مالی می دانند. نوراحمد جمشیدی، 
راننده موتر باربری، به روزنامه 8صبح می گوید که پس از وقوع آتش سوزی، سربازان امنیتی گمرک اجازه ندادند موترهای باربری از توقف گاه گمرک 
خارج شوند و همین امر سبب گسترش آتش  شد. او ادعا دارد که فساد گسترده در گمرک مرزی اسالم قلعه وجود دارد و کارمندان گمرک و سربازان 

امنیتی با دریافت پنج تا 15هزار افغانی از هر موتر باربری، اجازه می دهند موترها بدون رعایت نوبت، از گمرک خارج شوند.



با رد این پنج عضو کابینه از سوی مجلس نماینده گان، بیش از چهل درصد وزیران معرفی شده از سوی اشرف غنی رای اعتماد مجلس را به 
دست نیاوردند. این در حالی است که نامزد وزیران معرفی شده از سوی داکتر عبداهلل عبداهلل، شریک دیگر حکومت، همه از سوی اعضای 

مجلس تایید شدند و به عنوان وزیر به دفاتر شان رفتند. 

همه نیک می دانیم که بعد از خروج 
نیرو های امریکایی به دستور کاخ 
سفید از عراق، آن کشور تبدیل 

به خاستگاه داعش شد و افراطیت 
دوباره رشد کرد. ایاالت متحده 

مجبور شد که بار دیگر به منطقه 
حضور یابد. با توجه به درسی که 

ایاالت متحده امریکا از خروج کلی، 
غیرمسووالنه و بدون توجه به 

تبعات آن از عراق دارد، احتمال 
تکرار این سناریو که افغانستان 
بدون درنظر داشت شرایط حاکم 

نظامی ـ امنیتی رها شود، بعید به 
نظر می رسد.

بعید به نظر می رسد.
در یک جمع بندی فشرده برای تبیین سیاست خارجی 
اداره جدید کاخ سفید در قبال صلح و جنگ افغانستان 
و سرنوشت توافق نامه دوحه مبنی بر خروج نیروهای 
دست  آتی  نتایج  به  افغانستان،  از  ناتو  و  امریکایی 
می یابیم که مطمیناً جو بایدن برخالف رییس جمهور 

ترمپ به این زودی ها کشور را ترک نخواهد کرد:
 - ایاالت متحده امریکا خبط استراتژیک تنها گذاشتن 
افغانستان را در دو مرحله تاریخی هنوز فراموش نکرده 
کشور   این  بار   اولین  برای  نخست  مرحله  در  است. 
سبب  که  کرد  رها  تنها  سرد  جنگ  در  را  افغانستان 
اشغال افغانستان توسط شوروی سابق شد و بی ثباتی 
داخلی را به وجودآورد. دومین رهایی و تنها گذاشتن 
رشد  سبب   ۱۹۹۹  -۱۹8۹ سال های  در  کشور  این 
گروه های راد یکال و جنگ های داخلی شد که در نتیجه 
شکل گیری حاکمیت گروه طالبان و پهن شدن گلیم 
گروه های تروریستی طالبان، القاعده و ۲۰ گروه دیگر 
شورشی را در پی داشت. این همه، منجر به حمله ۱۱ 

سپتامبر بر ایاالت متحده گردید.
از  اوباما  اداره  خروج  ناخوشایند  تجربه  دیگر،  مورد   -
جنگ عراق در سال ۲۰۱۱ است که ریشه در وعده های 
مبارزات انتخابات اوباما داشت. این به عنوان یک تجربه 
در  خود  قوت  با  هنوز  اوباما  خارجی  سیاست  ناکام 
اتاق های فکر و افکار عمومی مردم امریکا و جهان زنده 
است؛ زیرا این کشور طی تقریباً نه سال جنگ در عراق، 
نزدیک به ۴۵۰۰ کشته داد و بیش از یک تریلیون دالر 
هزینه کرد. در عین حال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بیش 
 از صد هزار غیرنظامی عراقی در این کشور در نتیجه 
حمله امریکا باالی عراق کشته شدند. اما بدون درک 
واقعی از جو حاکم بر کشور عراق، نیروهای  امریکایی  
وضعیت  که  کردند  ترک  را  عراق  خاک  حالی  در 
امنیتی در این کشور هم چنان نابه سامان بود و مانند 
شرایط فعلی امنیتی افغانستان هر روز از درگیری های 
مسلحانه، انفجار، جنگ های متعارف و چریکی، انتحاری 
و بمب های چسبکی در گوشه و کنار این کشور گزارش 
می شد. با وجود آن  هم، نیروهای امریکایی آن کشور 
را ترک کردند. این خروج باعث تبدیل شدن عراق به 
القاعده،  چون  تروریستی  گروه های  برای  امن  مکانی 
داعش، النصره و ده ها گروه شورشی دیگر شد، افراطیت 
با یک چهره  خشن تر تجدید قوا کرد و در نتیجه امریکا 

مجبور به برگشت به عراق شد. 
ایاالت متحده به  - از سوی دیگر فراموش نکنیم که 

میان  دوحه  صلح  توافق نامه   ساله گی  یک  آستانه   در 
ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان، سطح خشونت ها 
که می بایست برمبنای آن کاهش پیدا کند، برعکس 
این خشونت ها  و  کرده  پیدا  قابل مالحظه ای  افزایش 
به خود گرفته است. شهر کابل که در  ابعاد جدیدی 
نظامی  امنیت  لحاظ  از  امن  نسبتاً  مناطق  از  گذشته 
مذاکرات  شروع  با  می رفت،  شمار  به  اجتماعی   -
بین االفغانی در دوحه و  به خصوص با روی کار آمدن 
حکومت جدید در امریکا به رهبر جو بایدن از حزب 
برابر  دموکرات ها، سطح خشونت ها در این شهر چند 
افزایش یافته و این شهر را به قتلگاه تبدیل کرده است. 
بدون تردید خشونت های موجود در کابل و جنگ های 
با  متعارف و غیر متعارف که طالبان در سراسر کشور 
حمایت کشورهای منطقه آن را رهبری می کنند، ناشی 
از یک خبط سیاسی است که به مذاکرات دوحه میان 
و  به رهبری خلیل زاد  امریکا  ایاالت متحده  و  طالبان 
رسیدن دو طرف به یک توافق نامه معیوب برمی گردد. 
این توافق نامه برای تیم ترمپ خوراک انتخاباتی داشت، 
ایاالت  از شکست  غیر  معنایی  طالبان  گروه  برای  اما 
توافق نامه  امضای  با  بنابراین  نداشت.  امریکا  متحده 
دوحه، طالبان این روایت کاذب را برای جنگنده های 
خود می فروشند که آن ها با استفاده از خشونت ها، ناتو و 
به خصوص ایاالت متحده امریکا را وادار به عقب نشینی 
نظامی کردند و ممکن این روش دولت افغانستان را نیز 

مجبور به پذیرش خواست های آن ها بکند. 
اکنون با شکل گیری اداره جدید در کاخ سفید و اعالن 
با تمامی ضمایم پیدا و پنهان آن  بازنگری توافق نامه 
توسط تیم امنیتی جو بایدن، طالبان بیش تر از هروقت 
قرار  دشوار  موقعیت  یک  در  و  شده  سراسیمه  دیگر 

خروج امریکا مسووالنه خواهد بود؛
بایدن درس هایی آموخته است

افغانستان  حکومت  و  مردم  به  برعکس  اما  گرفته اند؛ 
امید تازه ای بخشیده که آن ها به این آسانی بار دیگر 

تنها گذاشته نخواهند شد. 
بدون  شک اداره جدید با اعالن بررسی متن توافق نامه، 
در صدد خلق فرصت بیش تر برای مطالعه وضع موجود 
ارزیابی های  آسیا،  جنوب  پالیسی  اتخاذ  منظور  به 
با  روابط  بر قطع  توافق  طالبان مبنی  از   استخباراتی 
گروه القاعده، کاهش خشونت ها در افغانستان و سایر 
موارد درشت آن است؛ اما مهم است کج فهمی شکل  
نگیرد که اداره جدید ایاالت متحده بعد از بررسی مواد 
توافق نامه دوحه، از این توافق نامه به صورت یک جانبه 
خارج می شود. چنین چیزی با توجه به طوالنی شدن 
جنگ افغانستان، روی میز سیاست خارجی آقای بایدن 
وجود ندارد، اما انتخاب یک راه  میانه بین رد کامل و 

تایید آن، ممکن یک گزینه باشد.
جدید  اداره  روی کارآمدن  با  که  مهمی  پرسش های 
آیا  این ها است که  امریکا مطرح شده،  ایاالت متحده 
خروج نیرو های نظامی امریکا براساس توافق نامه دوحه 
که  عراق  از  غیرمسووالنه  خروج  آیا  می شود؟  اجرایی 
در سال ۲۰۱۱ در زمان  ریاست جمهوری اوباما اتفاق 
ناتو  نظامی  نیرو های  خروج  آیا  می شود؟  تکرار  افتاد، 
بدون پیش رفت نتایج مذاکرات که اکنون به بن بست 
خورده، عملی است؟ آیا بدون توجه به شرایط عینی 
امنیتی و نظامی افغانستان، خروج همه  نیروهای نظامی 
امریکا و ناتو عملی خواهد شد؟ این ها و ده ها پرسش 
دیگر نیز موجود است که جامعه  رسانه ای را مصروف 
و مردم افغانستان را نگران ساخته است. اما  فراموش 
ایاالت متحده  در  تاریخی مهم  تجربه  نکنیم که یک 
اداره جدید کاخ سفید وجود دارد  در  امریکا خصوصاً 
افغانستان در شرایط کنونی شباهت های  با قضیه   که 
زیادی دارد. آن مورد، خروج غیر مسووالنه و زود هنگام 
نیرو های امریکایی در زمان اداره اوباما در سال ۲۰۱۱ 
از عراق بود که رییس جمهور فعلی امریکا، معاونت آن 

اداره را برعهده داشت. 
همه نیک می دانیم که بعد از خروج نیرو های امریکایی 
به  تبدیل  کشور  آن  عراق،  از  سفید  کاخ  دستور  به 
خاستگاه داعش شد و افراطیت دوباره رشد کرد. ایاالت 
متحده مجبور شد که بار دیگر به منطقه حضور یابد. 
از خروج  امریکا  متحده  ایاالت  که  به درسی  توجه  با 
کلی، غیرمسووالنه و بدون توجه به تبعات آن از عراق 
بدون  افغانستان  که  سناریو  این  تکرار  احتمال  دارد، 
درنظر داشت شرایط حاکم نظامی ـ امنیتی رها شود، 

عنوان یک کشور هژمون داعیه دار مکتب جکسونیسم 
بوده و برمبنای آن استراتژی دفاعی و امنیتی پنتاگون 
و  دفاعی  دکتورین  براساس  زیرا  است؛  شده  طراحی 
موقعیت  و  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  امنیتی 
این کشور، حضور پایگاه های دایمی آن کشور در نقاط 
مختلف و استراتژیک جهان از جمله ضرورت های عینی 
دکتورین  این  بر اساس  است.  امریکا  نظامی  دورنمای 
ایاالت متحده امریکا  است که امروزه نیرو  های مسلح 
هفتاد  از  بیش تر  در  آبی  و  زمینی  پایگاه  هزار  حدوداً 
برجسته   نظریه پرداز  بوزان،  بری  دارند.  جهان  کشور 
ساختار  افغانستان  که  است  معتقد  بین الملل،  امنیت 
ژیوپولیتیکی ویژه ای دارد و در هیچ مجموعه امنیتی 
با  و سیاسی منطقه ای قرار نمی گیرد، زیرا در جنوب 
کشورهای مجموعه  امنیتی جنوب آسیا روابط گسترده 
دارد و به همین شکل با کشورهای آسیای غربی یعنی 
خاور میانه، آسیای مرکزی و شرق آسیا نیز در تعامل 
چهار  اتصال  نقطه  افغانستان  دیگر،  عبارت  به  است. 
منطقه )آسیای مرکزی، جنوب آسیا، غرب آسیا و شرق 
افغانستان،  نادر  جغرافیایی  ویژه گی  این  است.  آسیا( 
باعث می شود که ایاالت متحده امریکا برای همیشه در 
این کشور باقی بماند و پایگاه های دایمی خود را برای 

سال های طوالنی حفظ کند.
- نویسنده معتقد است که تیم امنیت ملی جو بایدن 
به او مشوره خواهد داد که اگر توافق نامه  دوحه بدون 
هیچ  به  طالبان  گروه  که  شرایطی  در  تغییری  کدام 
شورشگری  شود،  اجرایی  نکرده،  عمل  خود  تعهد 
طالبان الگویی برای بقیه شبکه های تروریستی خواهد 
را  این شکست یک قدرت بی رقیب و هژمون  شد و 
نوید خواهد داد. بدین ترتیب، تمامی ارزش هایی که 
در ۱۹ سال اخیر در افغانستان شکل گرفته، از بین 

خواهد رفت. 
بایدن بعد از  اداره جو  در نتیجه، توافق نامه دوحه در 
بررسی های مشاوران وی به گونه شاید و باید آن عملی 
متحده  ایاالت  سوی  از  میانه  راه  یک  و  شد  نخواهد 
امریکا بعد از ارزیابی های همه جانبه برای گروه طالبان 
پیشنهاد خواهد شد. اما نیروهای نظامی ایاالت متحده 
با  باال به آن ها  اشاره شد و  بنا بر فکتورهایی که در 
درنظرداشت مولفه های حاکم در ایاالت متحده امریکا 
که همه رییسان جمهور این کشور به استثنای آقای 
ترمپ خود را ملزم به رعایت دیدگاه و نظریات آن ها 
می دانند، در کوتاه مدت بدون یک راه حل سیاسی واقعی 

در جنگ افغانستان خارج نخواهند شد.

تمام کاستی ها و مشکالت داخلی، در زمینه رای دادن به 
وزیران حکومت فعلی آگاهانه برخورد کرد. نامزدوزیرانی 
که سواد نوشتن و خواندن نداشتند و یا هم نزدیکی شان 
به  بود،  مشهود  بسیار  اول  بانوی  و  جمهور  رییس  به 

راحتی از سوی مجلس رد شدند. 
مرکزی  بانک  کرسی  احراز  برای  که  احمدی  اجمل 
داشت،  نیاز  نماینده گان  مجلس  رای  به  افغانستان 
ارایه  مجلس  در  ناآگاهانه ای  و  افتضاح آمیز  سخنرانی 
و  نشد  قانع  احمدی  آقای  اظهارات  با  مجلس  کرد. 
از  را  خودش  که  نیز  حمیدی  رنگینه  نداد.  رای  او  به 
کرده  معرفی  پرورش  و  آموزش  زمینه  کارکشته گان 
بود، در هنگام سخنرانی در مجلس نماینده گان، بسیار 
ضعیف ظاهر شد، به کم سوادی اش در زمینه آموزش و 
پرورش مهر تایید گذاشت و نتوانست رای مجلس را به 
دست بیاورد. حسینه صافی که در خواندن متن نوشته 
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شکست در حکومت داری در جوامع دموکراتیک برای هر 
سیاستمداری اتفاق می افتد. شکست یک امر پذیرفتنی 
است و یک درس خوب برای جلوگیری از اشتباهات و یا 
هم اصالح اشتباهات در حکومت داری و سیاست ورزی. 
افغانستان امروز که در دامنه جمهوریت خوابیده است 
این کشور  با  امر  به سبب همین  نیز  و جامعه جهانی 
مراودات سالم دارد، زمانی می تواند به عنوان یک کشور و 
یک ملت موفق شود جمهوریت را از وضعیت بالقوه امروز 
تجربه های  که  برساند  تجربی  و  بالفعل  حالت  یک  به 

دموکراتیک را جدی بگیرد و به آن احترام بگذارد. 
جمهوریت  در  قوه ها  و  نهادها  میان  در  نظر  اختالف 
یک امر طبیعی است. این اختالف ها، نشان دهنده قوام 
جامعه  شکل گیری  روشن  عالیم  و  جمهوریت  یافتن 
دموکراتیک و کثرت گرا است. اختالف نظر در یک نظام 
مبتنی بر رای جمهور، همواره نرم و عاری از خشونت 
بوده است. اگر هم گاهی اختالفات در یک جمهوریت به 
شکل خون بار و خشن تبارز بیابد، در همان دم می توان 
گفت که جمهوریت وارد مرحله ای از فنا و نابودی شده 

است. 
اصل احترام به نهادها، یکی از اصول جمهوریت است. 
با رای شش  افغانستان که  مجلس کنونی نماینده گان 
نهاد  از  میلیون شهروند کشور شکل گرفته ، مشروع تر 
میلیون  دو  رای  با  تنها  که  است  جمهوری  ریاست 
رای دهنده مشروعیت یافته است. پارلمان افغانستان با 

شده از روی کاغذ مشکل دارد ولی با این حال سال ها 
سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ بود، نتوانست رای 
الزم تایید مجلس را برای وزارت زنان به دست بیاورد. 
بانوی اول در  از عوامل وابسته به دفتر  این سه چهره 
ارگ اند. طاهر زهیر، یکی دیگر از نامزد وزیرانی بود که 
از نشانی رییس جمهور به مجلس نماینده گان معرفی 
شد و رای نیاورد. مجیب الرحمان کریمی که با پیشینه 
کار اکادمیک برای وزارت احیا و انکشاف دهات پیشنهاد 
آقای کریمی  البته  از سوی مجلس رد شد.  بود،  شده 
نماینده گان  به مجلس  رای  نیاوردن  با  که  بود  مصمم 
احترام بگذارد و به خانه اش برود، اما رییس جمهور از او 
خواست تا دوباره به وزارت برگردد و به عنوان سرپرست 

وزارت به کارش ادامه بدهد.
با رد این پنج عضو کابینه از سوی مجلس نماینده گان، 
بیش از چهل درصد وزیران معرفی شده از سوی اشرف 

این در  نیاوردند.  اعتماد مجلس را به دست  غنی رای 
حالی است که نامزد وزیران معرفی شده از سوی داکتر 
سوی  از  همه  حکومت،  دیگر  شریک  عبداهلل،  عبداهلل 
اعضای مجلس تایید شدند و به عنوان وزیر به دفاتر شان 

رفتند. 
یک  در  دموکراتیک  بازی  یک  از  برخاسته  ماجرا  این 
نهاد  و  معرفی می کند  نهاد  است. یک  نظام جمهوری 
دیگر رد می کند. این یک امر طبیعی است. اما کار زمانی 
به مرحله غیرطبیعی می رسد که رییس جمهور خالف 
دولتی«  ادارات  و  وزارت ها  سرپرستی  تنظیم  »قانون 
این  نیستند؛  قانون مردم عام  این  اقدام کند. مخاطب 
قانون یک مخاطب دارد و آن هم رییس جمهور است. از 
آن جایی که رییس جمهور برخی از مقام های حکومتی 
است،  کرده  عنوان سرپرست حفظ  به  برای سال ها  را 
و حکومت داری شد  فضای جمهوریت  وارد  قانون  این 
تا وسیله ای باشد برای جلوگیری از رفتن افغانستان به 
سوی یک حکومت قهری و دیکتاتور. با این حال، رییس 
جمهور که خود این قانون را امضا کرده است، خالف آن 
عمل می کند و بر استبداد رایش برای حفظ نامزدوزیران 

ناکام به عنوان سرپرست پافشاری دارد. 
جامعه  یک  و  خاکستر  و  خون  در  فروخفته  نظام 
مرگ آسان، تنها با حاکمیت قانون می تواند به جمهوری 
مبدل شود. یکی از الزمه های جمهوریت، گردن نهادن 
به قانون و تبعیت از آن است؛ چیزی که برای رییس 
جمهور غنی قطعاً یک امر مهم نبوده است. نمونه های 
بارزی از شکستن قانون اساسی و سایر قوانین از سوی 
انتخاب  حق  امروز  است.  شده  دیده  جمهور  رییس 
»جمهوریت یا امارت« تنها یک شعار عوام فریبانه است 
تمام  غنی  جمهور  رییس  تک روی های  زیرا  بس،  و 
فرصت ها برای تمرین دموکراسی و جمهوریت را از مردم 

گرفته است.

چرا مجلس چهل درصد وزیران غ�ن را رد کرد؟
سیروس

نقیب اهلل مشفق، استاد دانشگاه
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آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6۴65 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



رای و نظر خویش پیرامون مصالح عمومی و منافع 
علیای کشور آزادانه سخن بگویند و از گزند پیگرد 
قوای اجراییه و قضاییه به خاطر اظهار نظرهای شان 
در امان باشند. برخالف مجلس نماینده گان که همه 
اعضای آن انتخابی  اند، بخشی از اعضای مجلس سنا 
انتصابی اند. از هر حوزه جغرافیایی افغانستان، افراد 
اغلب بانفوذ که در میان عوام و خواص دارای جایگاه 
به  عنوان  باشند،  قابل مالحظه و پرستیژ اجتماعی 

سناتور انتصاب می شوند.
نهادهای  از  یک  هیچ  کشور،  اساسی  قانون  مطابق 
عدلی و قضایی  مجری قانون، نمی تواند مانند سایر 
مورد  را  ملی  شورای  مجلسین  اعضای  شهروندان 
بازپرس و پیگرد قرار دهد، مگر این که آنان مرتکب 
جرم مشهود شوند و مامور مسوول پیرامون موضوع 

به مجلس مربوطه اطالع بدهد. بعد از آن است که 
متهم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

مطالبه شصت هزار دالر امریکایی رشوه و اخذ چهل 
خود  که  مشرانو جرگه  عضو  سه  سوی  از  آن  هزار 
گمرک   عواید  چند و چون  از  بررسی  و  نظارت  برای 
و نهادهای منفعت زای دیگر به عنوان هیات به بلخ 
اعزام شده بودند، نمایانگر عمق و گسترده گی فساد 

۱8 ماه دلو، در یکی از روزهای آفتابی زمستان کابل 
بود که من خانه را به مقصد مرکز عدلی و قضایی 
مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری ترک کردم. 
علنی  جلسه  در  اشتراک  آن جا،  به  رفتنم  از  غرض 
محاکمه سه سناتوری بود که به اتهام مطالبه و اخذ 
مشترک  عملیات  یک  طی  بالفعل  طور  به  رشوه، 
ریاست  با  هماهنگی  در  و  کل  دادستانی  توسط 

عمومی امنیت ملی، در والیت بلخ بازداشت شدند.
پس از گذشتن از ایست های بازرسی و موانع سفید و 
سرخ امنیتی، به مکانی رسیدم که ناظر بر کابل بود. 
باالی تپه ای که قرار داشتم، صداها محو و هوا تازه تر 
بود. آلوده گی هوا مانند ابری خاکستری بر کابل سایه 
افکنده بود و پایتخت پر از قصه و غصه افغانستان، از 

پس دود و غبار، خودنمایی می کرد.
و  ورود  کارت  گرفتن  مبایل،  دادن  تحویل  از  بعد 
گذشتن از یک دروازه سرمه  ای رنگ آهنی، به تاالر 
جرایم  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  محکمه 

سنگین فساد اداری رسیدم. 
تاالر  وارد  مختلف  رسانه های  از  خبرنگاران  کم کم 
کامره های شان  و  مایک ها  تنظیم  به  مشغول  شده، 

شدند.
متهمان که در تاالر محکمه حضور داشتند، به علت 
حضور رسانه ها، در جلسه قضایی حاضر نشدند. به 
نیابت آنان، وکیل مدافع شان در جلسه اشتراک کرد.

از آغاز جلسه، دادستان جوان پرونده، به طور  پس 
و  متهمان  بازداشت  چگونه گی  مستند  و  مستدل 
اتهامات وارده بر آنان را توضیح و تشریح کرد. سه 
متهم فساد اداری، سه فرد دارنده مصونیت پارلمانی 
که از ترس چراغک سرخ دوربین رسانه ها در دهلیز 
منتظر بودند، در یک  سو قرار داشتند و مدعی العموم 

سی و پنج میلیون شهروند افغانستان در سوی دیگر.
لرزش  بدون  و  رسا  صدای  و  مصمم  چهره  در  من 
دادستان پرونده که شبیه یک ارتش تک نفره، اسناد 
و برهان را گواه می آورد، اراده مبارزه برای پاک سازی 
در  دیدم.  را  مفسدان  حضور  از  دولتی  نهادهای 
نتیجه گیری، دادستان پرونده با درشت سازی هفت 
و  مواد ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷8  مطابق  الزام،  دلیل  مورد 

۳8۱ کود جزا، خواستار مجازات متهمان شد.
به خودم  متهمان،  مدافع  وکیل  در جریان سخنان 
و چهارسوی دادگاه نگاه کردم. در تمام محکمه در 
میان کم و بیش چهل مرد، من و قاضی زنی که در 
زنان  تنها  بود،  نشسته  قضایی  هیات  راست  دست 
حاضر در دادگاه بودیم. تنها شهروندی بودم که به 

عنوان ناظر اجتماعی به آن جا رفته بود.
به  را  متهمان  بالفعل  بازداشت  ویدیوی  دادستان 
نمایش گذاشت و یکی از تماس های ضبط شده  شان 
صحبت  رشوه  مطالبه  مورد  وجه  مورد  در  که 
جریان  در  متهمان  چهره  کرد.  پخش  را  می کردند 
منتقل  آدم  به  را  ناامنی  حس  بالفعل،  بازداشت 
می کرد. حس غربت کردم؛ حس کردم که دیوارهای 
محکمه فرو افتادند، گویا افغانستان محاط در خشکه، 
یک باره به بحر بی پایان فساد مبدل شده و دادستان 
جسور، شبیه ملوانی تسلیم ناپذیر در پی رفوی کشتی 
حاکمیت قانون است؛ میراثی که قرار است به نسل 

بعدی به امانت بدهیم.
تاکنون در محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه 
فساد اداری، جلسات بسیاری برگزار شده است، اما 
این جلسه از هر جانبی، مهم تر و جالب تر است؛ زیرا 
این بار جلسه تطبیق قانون بر شهروندان عادی نیست، 
بلکه تطبیق قانون بر قانون گذاران است. سناتورانی 
به  از حکومت،  نظارت  و  بررسی  برای  بود  قرار  که 
نماینده گی از مردم ستم دیده و فقیر افغانستان عمل 
کنند و قوانین کاراتر و بهتری برای مبارزه علیه فساد 
تارهای  در  خود  نمایند،  وضع  افغانستان  در  اداری 
قول معروف: »چو  به  افتاده اند.  عنکبوت فساد گیر 

کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی!«
مجلس سنا، یکی از دو مجلس قانون گذار افغانستان 
است که اعضای آن برای پیش برد بهتر وظایف محوله 
خود در امر قانون گذاری و نظارت از حکومت، دارای 
مصونیت پارلمانی اند. منظور از مصونیت پارلمانی، این 
است که اعضای مجلس در مقام نماینده گی، در اظهار 

اداری در افغانستان است.
برایند فساد اداری تنها در بدنامی کشورمان در سطح 
بین الملل نیست و به دید از باال به پایین شهروندان 
جهان در برابر دارنده گان پاسپورت افغانستان، خالصه 
نمی شود؛ بلکه هر اندازه که دارایی عامه حیف و میل 
شود، جیب افراد مفسد و خاین پرتر می شود و در 
فقر سقوط  زیر خط  به  بیش تری  عوض شهروندان 
می کنند؛ پدیده شومی که آن را در چهره تکدی گری 
پیر و جوان می بینیم، در چهره هر کودک کارگر که 
پشت رستورانت ها و دور موترهای تونس می چرخند، 
به  مجبور  بی بضاعت  و  بیوه  زنان  بیچاره گی  در 
در  و  می کنند  زنده گی  سایه ها  در  که  تن فروشی 

جوانی های برباد رفته  معتادان ساکن در زیر پل ها.
آیا  اداری.  فساد  پدیده  علیه  مبارزه  به  بپردازیم  اما 
مبارزه با فساد تنها مشمول محاکمه افراد مفسد و 
علیه  مبارزه  آیا  آنان است؟  قرار دادن  پیگرد  تحت 
امنیتی  ماموران  دادستان ها،  برعهده  تنها  فساد، 
ساختارهای  تمام  در  نباید  مگر  است؟  پولیس  و 
در سطح  حق الزمه  پرداخت  تا  استخدام  از  دولتی، 
دولت و فرایند انجام وظایف و تکالیف خود به  عنوان 
شهروندان، بایستی علیه فساد متحدانه در کنار هم 

بایستیم؟
در این بین تا چه اندازه رسانه ها توانسته  اند شهروندان 
را در امر ضدیت با فساد اداری آموزش دهند؟ مگر 
وظیفه اصلی رسانه، بیش از سرگرم سازی، آگاه  سازی 

و آموزش شهروندان نیست؟ 
اصاًل چه قدر شهروندان، در برابر مفسدان حساس و 
در امر بازداشت و پیگیری چنین قضایایی با نهادهای 
عدلی و قضایی همکار اند؟ مگر اصل این نیست که 
عادل  حکومت های  و  مرفه  جوامع  آگاه،  شهروندان 
دارند؟ جز این است که شهروندان کشور، به جای 
به  قاضی،  و  دادستان  مستدل  و  قانونی  سخنان 
حرف های واهی و ادعاهای باطل افرادی که همواره 
رهبری  ادعای  و  کرده   سوءاستفاده  آنان  اعتماد  از 

داشته اند، وقع و حرمت می گذارند؟
و  قلم  با  تنها  دادستان،  زمانی که یک  این حال  با 
اعضای  علیه  را  مدارک  و  شواهد  خویش  استدالل 
عنوان  به  را  آنان  و  می کند  استفاده  سنا  مجلس 
را خدشه دار  نماینده گی  نام و نشان  که  نماینده گانی 
قاطع  اراده  خود  این  می کشد،  چالش  به  کرده اند 
دادستانی کل را در امر مبارزه با فساد اداری و جسارت 
یک دادستان را در خصوص تطبیق حاکمیت قانون 

نشان می دهد.
با این  حال زمانی که ناحق انگشت انتقاد به سوی 
باید در حضور وجدان  دادستانی کل بلند می شود، 
وقتی  کنیم.  بازنگری  را  خویش  مسوولیت  خویش 
چند  است،  دادستانی  سوی  به  انگشت مان  یکی 

انگشت به سوی خود ما است؟
به  قضایی  جلسه  ظهر،  رسیدن  فرا  با  هرحال،  به 
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متهمان  وکیل  قضایی،  جلسه  وقفه  در  رفت.  وقفه 
از دادستانی کل گله  می کند که چرا رسانه ها را در 
تاکید می کند  و  است،  جلسه محکمه دعوت کرده  
تاالر  به  دهلیز  از  مؤکالنش  بروند،  رسانه ها  اگر  که 
محکمه حاضر خواهند شد؛ اما سخنگوی دادستانی 
کل با استناد به مواد قانون، بر شفافیت تاکید دارد و 

بر پاسخ گویی در برابر مردم.
سخنگوی  رسولی،  جمشید  کنار  در  وقفه،  از  پس 
دادستانی کل، نشسته بودم. از آقای رسولی پرسیدم 
در شرایط فعلی که هر روز به اثر انفجار ماین چسپکی 
در کنار جاده و در موتر، دشمنان آسایش و آرامش 
مردم افغانستان دست به ترورهای هدفمند و اعمال 
هراس افگنانه می زنند، آیا از تطبیق قانون در کشوری 
که از شهروند تا قانون گذار آن غرق در فساد است، 
نمی ترسند؟ آقای رسولی گفت: »اگر می ترسیدیم، 
این جا نبودیم. مبارزه علیه فساد، شهامت و جسارت 
ما  دادستان های  الحمدهلل  که  فضایلی  می خواهد؛ 
به  سارنوالی  لوی  اگر  دارند.  افغانستان  سراسر  در 
عنوان یک نهاد کلیدی در امر تطبیق قانون و تأمین 
ما  می داشت،  هراسی  مجرمان  زور  و  زر  از  عدالت، 
معین  نظامی، ۹  معین  نمی توانستیم۲۲ جنرال، ۲ 
غیرنظامی، ۲ والی، ۲۳ افسر بلندرتبه، ۴ شهردار، ۲ 
رییس و ۵ عضو شوراهای والیتی، ۱۰ کمیشنر خارج 
بازرگان، ۲  از بست معادل وزیران، یک ولسوال، 8 
غاصب زمین و ۱۷ صراف ثروتمند را تحت تعقیب 
عدلی و قضایی قرار داده، به طور علنی در محکمه 
سنگین  جرایم  علیه  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
فساد اداره به محاکمه بکشانیم. اقداماتی که در تاریخ 

افغانستان بی پیشینه و انقالبی بوده است.«
دارم،  یاد  به  که  زمانی  از  گفتم  رسولی  آقای  به 
افغانستان در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار 
داشته است، اما درست یک هفته پیش از اشتراک 
در جلسه علنی محکمه، سازمان بین المللی شفافیت 
در گزارش رده بندی بین المللی مبارزه با فساد اداری 
سال ۲۰۲۰ خود، افغانستان را با کسب ۱۹ امتیاز، در 
رتبه ۱۶۵ قرار داد. این رتبه در تناسب رتبه ۱۷۳ سال 
پار میالدی، حاکی از هشت پله ارتقای جایگاه کشور 
اداری است. نقش دادستانی  با فساد  امر مبارزه  در 
کل در این پیش رفت مثبت، تا چه اندازه است؟ در 
پاسخ آقای رسولی گفت: »مشت نمونه خروار، تنها 
افغانستان ۲۲۴  در دو هفته گذشته لوی سارنوالی 
قضیه فساد اداری را به محکمه فرستاده است. از بدو 
ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، 
بررسی  اداری  فساد  سنگین  جرایم  قضیه   ۱۲8۴
شده، صدها مجرم مورد مجازات قرار گرفته و گذشته 
از مصادره ارقام نجومی اسعار کلدار پاکستانی، تومان 
ایرانی، ریال سعودی، درهم امارات و یورو، دو میلیارد 
و ۵۰۹ میلیون و 8۷۰ هزار افغانی به اضافه یک و نیم 
میلیون دالر امریکایی از بابت جزای نقدی، رد، جبران 
خساره و مصادره به خزانه دولت انتقال یافته است.«

کرد.  اعالم  را  حکم  قاضی  چوبی،  چکش  ضربه  با 
هیأت قضایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم 
آرا، متهمان هر یک  اتفاق  به  اداری،  سنگین فساد 
لیاقت اهلل بابکرخیل، محمدعظیم قویاش و محمدانور 
باشلیق را به پرداخت چهل هزار دالر امریکایی وجه 
رشوه و ده سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم 

کرد.
قانون  تطبیق  تاریخ  در  جدید  برگی  ترتیب،  بدین 
و عدالت در افغانستان رقم خورد، عدالت بر کرسی 
مصونیت  دارای  افراد  بر  قانون  حاکمیت  و  نشست 
پارلمانی که از نشانی نفوذ خود به مجلس سنا راه 

یافته بودند، تسجیل یافت.
نوشته  این  نوشتن  حال  در  که  تاکنون  روز  آن  از 
هستم، همه روز از صفحه فیس بوک دادستانی کل، 
از  بلندپایه دولتی  افراد  و مجازات  گزارش محاکمه 
شهردار تا قوماندان امنیه و از رییسان صحت والیت 
تا مدیران ارشد حکومتی را می خوانم؛ خبرهایی که 
نه تنها حاکی از اراده قاطع برای مبارزه با فساد اداری 
نهادهای  اعتبار  تقویت  بشارت دهنده  بلکه  است، 
حاکمیت  تطبیق  طریق  از  مردم  نزد  قانون  مجری 

آن نیز است.

تطبیق قانون بر قانون گذاران
در جلسه محاکمه سناتوران چه گذشت؟

سمیه نوروزی، روزنامه نگار

مجلس سنا، یکی از دو مجلس 
قانون گذار افغانستان است 
که اعضای آن برای پیش برد 

بهتر وظایف محوله خود در امر 
قانون گذاری و نظارت از حکومت، 

دارای مصونیت پارلمانی اند. 
منظور از مصونیت پارلمانی، این 
است که اعضای مجلس در مقام 
نماینده گی، در اظهار رای و نظر 

خویش پیرامون مصالح عمومی و 
منافع علیای کشور آزادانه سخن 

بگویند و از گزند پیگرد قوای 
اجراییه و قضاییه به خاطر اظهار 

نظرهای شان در امان باشند. 
برخالف مجلس نماینده گان که 

همه اعضای آن انتخابی  اند، بخشی 
از اعضای مجلس سنا انتصابی اند. 
از هر حوزه جغرافیایی افغانستان، 

افراد اغلب بانفوذ که در میان 
عوام و خواص دارای جایگاه 

قابل مالحظه و پرستیژ اجتماعی 
باشند، به  عنوان سناتور انتصاب 

می شوند.

من در چهره مصمم و صدای رسا و بدون لرزش دادستان پرونده که شبیه یک ارتش تک نفره، 
اسناد و برهان را گواه می آورد، اراده مبارزه برای پاک سازی نهادهای دولتی از حضور مفسدان 
را دیدم. در نتیجه گیری، دادستان پرونده با درشت سازی هفت مورد دلیل الزام، مطابق مواد 

3۷0، 3۷1، 3۷8 و 381 کود جزا، خواستار مجازات متهمان شد.



سالروز  عنوان  به  افغانستان  تقویم  در  دلو  بیست وششم 
خروج قوای شوروی درج است. ۳۲ سال پیش، ارتش سرخ 
پس از نه سال حضور در افغانستان، این کشور را ترک کرد. 
آن ها در سراسر افغانستان و در ده ها پایگاه مختلف حضور 
داشتند. برنامه خروج زمانی آغاز شد که موافقت نامه های 
جینوا به امضا رسید. در این موافقت نامه ها توافق شده بود 
را ترک  افغانستان  ماه  نه  نیروهای شوروی در مدت  که 
اردوی  قوماندان عمومی  گروموف،  بوریس  کنند. جنرال 
۴۰، در ۱۶ فبروری ۱۹8۹ پل دوستی حیرتان را عبور 
او،  عبور  داخل شد.  )شوروی(  به خاک کشورش  و  کرد 

پایان حضور ارتش سرخ در افغانستان بود. 

آغاز مداخله شوروی
لیون پاوالدا و لیال پاوالدا در کتاب »کشور شاهی افغانستان 
و ایاالت متحده« می نویسند که مداخله فعال شوروی در 
آغاز شد که محمدداوود خان در سال  زمانی  افغانستان 
ناسیونالیست  یک  که  »داوود  رسید.  صدارت  به   ۱۹۵۳
پشتون پرخاش گر بود، به حکم ضرورت نیز وادار می شد 
که در جهت اتحاد و نوسازی افغانستان گام بردارد. برای 
تحقق این اهداف، او در صدد برآمد تا ناسیونالیسم پشتون 
به  او  نتیجه،  در  برد.  کار  به  محرک  نیروی  حیث  به  را 
زودی خود را عمیقاً در کشمکش با پاکستان یافت. این 
همان فرصتی بود که اتحاد جماهیر شوروی از دیر زمانی 
انتظارش را می کشید و زیرکانه از ضعف افغانستان در برابر 
پاکستان بهره برداری می کرد. داوود نمی توانست هیچ گونه 
پشتی بانی ایاالت متحده را خواه برای موضع پشتونستان 
کمک  برای  خویش  درخواست های  برای  خواه  و  خود 
نظامی تا موازنه با نیروی بزرگ تر پاکستان برقرار شود را 
حاصل کند. اتحاد جماهیر شوروی هر دو را پیشکش نمود 

و داوود به دام افتاد.« )لیون پاوالدا و لیال پاوالدا(
با  کابل،  به  خروشچف   ۱۹۵۵ سال  دسامبر  ماه  سفر 
پیشکش کمک های علنی و سری همراه بود. این کمک ها 
داوود خان و هم فکرانش را که مفتون پشتونستان بودند، 
ناچار  که  بود  مهلک  اشتباه  یک  »این  انداخت.  دام  به 
قدم به قدم منجر به تعرض نظامی شوروی ها بر افغانستان 
و  مشاوران شوروی  معنای  نظامی شوروی  و کمک  شد 
جماهیر  اتحاد  در  یافته  تعلیم  افغانی  صاحب منصبان 
شوروی را می داد. شوروی ها توانستند که صاحب منصبان 
عمده نظامی افغان را تخریب کنند و در قوای مسلح افغانی 
سلول های کمونیستی بیافرینند. کمک اقتصادی به پیمانه 
در  سیاسی  نفوذ  که  گردانید  قادر  را  شوروی ها  وسیع، 
افغانستان حاصل و نمونه حزب کوچک کمونیست افغانی 
را سرپرستی و تمویل نمایند. پروژه های امدادی شوروی 
یک زیربنای لوژستیک را از قبیل سرک ها، پل ها، مخازن 
حبوبات و پترول، شفاخانه ها و نانوایی ها که بعدتر برای 

کمک به تعرض شان به کار برده شد، بنا نهاد.« )همان(
 

جمهوریت  آمدن  کار  روی  و  سلطنت  سقوط  از  پس 
و  سیاسی  رقابت  میدان  به  افغانستان  محمدداوود، 
تبدیل  جهان  و  منطقه  مختلف  کشورهای  استخباراتی 
شد. عبدالوکیل، وزیر خارجه دولت دموکراتیک افغانستان، 
می نویسد که رقابت شدید و بی سروصدا بین سازمان های 
استخباراتی منطقه ای و بین المللی دوران جنگ سرد، به 
طور بی سابقه در این منطقه جهان تشدید شد. »سازمان های 
استخباراتی ایران، پاکستان، کشورهای محافظه کار عربی 
نفت خیز و ایاالت متحده امریکا، در مقابله با سازمان های 
استخباراتی اتحاد شوروی، کشورهای اروپای شرقی و هند، 
فعالیت های خود را در افغانستان چندین برابر ساختند تا 
در رقابت با آن ها به شکست مواجه نشوند و عقب نمانند. 
هم چنان آن ها در فعالیت های استخباراتی خود در ضدیت 
دنبال  را  هدف  دو  هم زمان  محمدداوود،  جمهوری  با 
می نمودند. در وهله  اول، می خواستند دولت محمدداوود 
با نیروهای چپ  تا از همکاری  را تحت فشار قرار دهند 
افغانی و نزدیکی با اتحاد شوروی دست بردار شود. در وهله  
دوم، فعالیت های استخباراتی خود را به همکاری نیروهای 
محافظه کار درون دولت و بنیادگرایی اسالمی، برای سقوط 
رژیم جوان جمهوری افغانستان روی دست گرفته بودند تا 
یک رژیم دل خواه خود را در افغانستان، به وجود آورند.« 

)عبدالوکیل، ۱۳۹۶: ۱88(

کودتای حزب دموکراتیک خلق
اتحاد جماهیر شوروی در سال های  با  داوود خان  رابطه 
نزدیکی  بود.  همراه  بسیاری  سوءظن های  با  اخیر 

حکومت از ارگ به تپه تاج بیک و داراالمان نگذشته است 
می شود.  هوایی  سنگین  ترافیک  شاهد  کابل  فضای  که 
انتقال محل  به  زودی در زندان تعبیر و تفسیر پیرامون 
رهایش منشی عمومی حزب از ارگ به تپه تاج بیگ )محل 
بررسی  و  تحلیل  به جای آن  و  جدید( فروکش می کند 
پیرامون ورود طیارات سنگین روسی جایگزین می شود. 
اما در این باور همه متفق اند که این حمل  و نقل هوایی، یک 
روند عادی نیست و یقیناً برنامه بزرگی را به دنبال دارد.« 

)عبدالخالق آزاد، ۱۳۹۹: ۱8۲(
آزاد  می شود.  افغانستان  وارد  سرخ  ارتش  چهلم  لشکر 
فرقه  چهار  شامل  ارتش  »این  می نویسد:  مورد  این  در 
موتوریزه، لوای دیسانت تهاجمی، غند مستقل زرهی، لوای 
توپچی، لوای راکت دافع هوا و با قطعات منظم مخابرات 
دفاع  وزیر  معاون  فرمان  و تحت  بود  لوژستیک مجهز  و 
اتحاد شوروی، مارشال سرگئی سوکولف قرار داشت. اولین 
کندک پیش قراول قوای پیاده به ساعت چهار بجه و به 
وقت مسکو و به تاریخ ۲۵ دسامبر، با استفاده از پل پانتونی 
که پیش از آن بر فراز دریای آمو بسته شده است، وارد 
افغانستان می شود. به تعقیب آن در همان تاریخ جت های 
جنگی و طیارات غول پیکر که حامل سربازان فرقه خاص 
دیسانت هجومی و تخنیک محاربوی اند، وارد فضای این 

کشور می شوند.« )همان، ۱8۳(
 

ببرک کارمل، رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق، 
از طریق فرکانس رادیویی که خارج از افغانستان پخش 
می شد، خبر سقوط حفیظ اهلل امین را اعالم کرد. »این جانب 
ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگ بار و واژگون شدن 
سفاک  جاسوس  این  امین،  حفیظ اهلل  فاشیستی  رژیم 
امپریالیسم امریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما 
وطن داران عذاب دیده، مسلمانان مستضعف افغانستان که 
تاکنون در زیر یوغ جالد آدم کش و شیاد تاریخ، حفیظ اهلل 
امین و امینی ها قرار داشتید، درود می فرستم و شادباش 

می گویم.« )ظاهر طنین، ۱۳8۴: ۲۹۴(
هجوم شوروی به افغانستان با واکنش های جدی و شدید 
در سراسر جهان مواجه شد. جیمی کارتر، رییس جمهور 
وقت امریکا، اعالم کرد که شوروی باید برای تجاوز خود 
جمهور  »رییس  بپردازد.  مشخصی  بهای  افغانستان  در 
اقدامات  رشته  یک  روزهای هجوم، طی  اولین  در  کارتر 
شوروی  اتحاد  علیه  را  اقتصادی  تحریم های  سمبولیک، 
اعالم داشته و تصمیم گرفته شد که امریکا در بازی های 

المپیک ۱۹8۰ در مسکو شرکت نکند.« )همان، ۲۹۵(
 

پاکستان و امریکا به همکاری متحدان بین المللی شان به 
جذب، آموزش و حمایت بنیادگرایان افغانستان پرداختند. 
نبرد پیچیده و فرسایشی در سراسر افغانستان کلید خورد. 
می نویسد:  سیا،  سازمان  ارشد  مأمور  شرون،  سی  گری 
»محاسبه غلط شوروی ها در دسامبر ۱۹۹۷/جدی ۱۳۵8 
که  کرد  عوض  گونه ای  به  منطقه  در  را  رویدادها  مسیر 
برای سردمداران کرملین قابل پیش بینی نبود. این رویداد 

باعث شد تا دولت امریکا با تمام قوا پشت سر مجاهدین 
افغانستان قرار گیرد و جهان اسالم را برای حمایت از آنان 
در مبارزه شان برای آزادی تحریک کند. ظرف چند روز 
پس از اشغال شوروی، برنامه عظیمی تحت هدایت رییس  
جمهور کارتر آغاز شد که دوازده سال طول کشید و در 
تجهیزات  نقد،  پول  شکل  به  دالر  میلیاردها  آن  جریان 
مجاهدین  دست  به  بشردوستانه  کمک های  و  نظامی 
افغانستان رسید. پاکستان نقش توزیع کننده این کمک ها 
شرون،  سی  )گری  گرفت.«  برعهده  مجاهدین  برای  را 

)۷۰-۶۹ :۱۳۹۰
ادامه جنگ، کابل و مسکو را واداشت تا برای حل سیاسی 
جنگ اقداماتی را روی دست گیرند. به همین منظور برای 
اولین بار در سال ۱۹8۲ مذاکرات غیرمستقیم میان کابل 
و اسالم آباد آغاز شد. این مذاکرات پس از شش سال نتیجه 
داد و توافق نامه های جینوا در ۱۵ اپریل ۱۹88 میان دو 
کشور امضا شد. خروج قوای شوروی از افغانستان یکی از 

مهم ترین مفاد این توافق نامه ها بود.
 

خروج نیروهای شوروی
در پانزدهم ماه می ۱۹88، اولین دسته از نیروهای شوروی 
در شهر جالل آباد، پایگاه شان را به ارتش افغانستان واگذار 
ماه  نُه  خروج،  کامل  برنامه  شد.  خارج  کشور  از  و  کرد 
زمان را در بر گرفت. به تاریخ ۱۵ فبروری ۱۹8۹ تمامی 
نبی  جنرال  خارج شدند.  افغانستان  از  نیروهای شوروی 
جریان  سیاست«  و  »اردو  خاطراتش  کتاب  در  عظیمی 
خروج را این گونه شرح داده است: »سرانجام روز موعود فرا 
رسید، یک صد و بیست هزار جنرال، افسر و سرباز قشون 
سرخ پس از تقریباً نُه سال اقامت در افغانستان به تاریخ 
۱۵ فبروری ۱۹8۹ افغانستان را ترک گفتند و آخرین فرد 
آن ها جنرال بوریس گروموف قوماندان عمومی اردوی ۴۰ 
به تاریخ ۱۶ فبروری، پل دوستی حیرتان را عبور کرد. در 
را مالقات کرد.  بوریس گروموف پسر جوانش  پل،  نیمه  
هردوی آن ها به حال پیاده پل دوستی را عبور کردند. با 
رفتن وی، خروج نیروهای شوروی که از هفته ها و ماه ها 
ادامه داشت، تکمیل گردید.« )نبی عظیمی،  به این سو 

)۳۶8 :۱۳۷8
 

خروج  هنگام  در  که  می نویسد  ادامه  در  عظیمی  نبی 
معلوم نبود جنرال گروموف در حالی که با فرزندش پل 
دوستی را عبور می کرد، به چه می اندیشید. »به افغانستان 
کشتزارهای  و  تاکستان ها  نخلستان ها،  به  ویرانه.  و  تنها 
به  ماهورهای  و  تپه ها  کوه ها،  به  نیم سوخته،  و  سوخته 
تخریب  و  متروک  کلبه های  و  منازل  به  نشسته،  خون 
فلز  از  پر  رودخانه های  ماین،  از  پر  به کشتزارهای  شده، 
و جاده های مملو از تانک ها و موترهای سوخته و حریق 
قربانی  نفر معلول و  به میلیون ها مهاجر و هزاران  شده، 
بی رحمانه  شراپنل ها و بم ها، به کشور برباد رفته و یا به 
انجام پیروزمندانه یک وظیفه نظامی و انترناسیونالیستی؟ 
شاید هم در فکر سردوشی های جدید و ستاره های تازه و 

تازه تر بود.« )همان، ۱۳۶۹(

منبع ها
و  افغانستان  پاوالدا، کشور شاهی  لیال  و  پاوالدا  لیون   .۱

ایاالت متحده، ترجمه پوهاند غالم صفدر پنجشیری.
دوم،  چاپ  بیستم،  قرن  در  افغانستان  طنین،  ظاهر   .۲

موسسه انتشارات خاور، ۱۳8۴.
الی سقوط جمهوری  پادشاهی مطلقه  از  ۳. عبدالوکیل، 

دموکراتیک افغانستان، چاپ دوم، انتشارات عازم، ۱۳۹۶.
۴. عبدالخالق آزاد، خاطرات زندان؛ سرگذشت، چشم دیدها، 

چاپ اول، انتشارات امیری، ۱۳۹۹.
اسداهلل  ترجمه   سقوط،  مأموریت  شرون،  سی  گری   .۵
شفایی، چاپ اول. انتشارات مرکز مطالعات صلح و توسعه، 

.۱۳۹۰
۶. جنرال محمد نبی عظیمی، اردو و سیاست، چاپ سوم، 

انتشارات میوند، ۱۳۷8.

عربی  کشورهای  به  او  سفرهای  و  ایران  به  محمدداوود 
جانب  از  پشتونستان  داعیه  کنارگذاشتن  و  سو  یک  از 
دیگر، نشانه های واضح قطع امید داوود خان از مسکو و 
چرخش او به سوی غرب بود. در آخرین سفر محمدداوود 
به مسکو و در جریان مذاکرات او با لیونید برژنف، رهبر 
شوروی، اتفاقاتی پیش آمد که به معنای پایان کار شوروی 
با داوود خان بود. عبدالوکیل به نقل از صمد غوث، معاون 
در  که  می نویسد  افغانستان،  هیأت  عضو  و  خارجه  وزیر 
روز دوم مذاکرات، برژنف مسایلی را مطرح کرد که حتا 
برای حاضران  و  بود  ناراحت کننده  برای مترجم شوروی 
غیرمنتظره. برژنف شکایت می کند که در افغانستان تعداد 
دوجانبه  طرح های  بنیاد  بر  ناتو  کشورهای  کارشناسان 
قابل  گونه   به  امداد،  چندجانبه   پروژه های  هم چنین  و 
مالحظه ای افزایش یافته است. او می گوید: »اتحاد شوروی 
با ناخرسندی به این تحوالت می نگرد و از دولت افغانستان 
می خواهد تا خود را از این کارشناسان که جز جواسیس 
رهایی  نیستند،  امپریالیسم  منافع  از  دفاع  برای  مصمم 
سخنان  که  می گوید  برژنف  به  پاسخ  در  داوود  بخشد.« 
نخواهد  پذیرفته  افغان ها  از طرف  رهبر شوروی هیچ گاه 
شد و من آن را دخالت صریح در امور داخلی افغانستان 
برخاست  ناگهان  داوود  اظهارات،  این  از  »پس  می دانم. 
برداشت.  گام  مذاکرات  سالون  خروجی  در  سوی  به  و 
برژنف همراه با دیگر رهبران شوروی، پادگورنی و الکسی 
کاسیگین، نیز از جا برخاسته و با قدم های تند به سوی 
داوود شتافت. محمدداوود در آستان در خروجی، آن هم 
در اثر اصرار وحید عبداهلل، معاون وزیر خارجه، حاضر شد 
تا با میزبانان وداع کند. در هنگام وداع، برژنف موافقتش 
ابراز کرد؛ اما داوود با صدای  را درباره مالقات خصوصی 
باقی  نیازی به آن مالقات  بلندی اظهار داشت که دیگر 

نمانده است.« )همان، ۲۱۷(
حزب  طریق  از  کودتا  طرح  ماجراها،  این  دنبال  به 
با درک  داوود  گرفته شد.  روی دست  دموکراتیک خلق 
را  حزب  این  رهبران   ۱۳۵۷ ثور  پنجم  در  نگرانی،  این 
به زندان انداخت. حفیظ اهلل امین، مسوول بخش نظامی 
حزب قبل از دست گیری توسط نیروهای دولت، از طریق 
عبدالرحمان، خواهرزاده اش به سیدمحمد گالب زوی پیام 
می فرستد که »انقالب« را شروع کنند. گالب زوی پیام را 
به اعضای حزب دموکراتیک در قطعات هوایی و زمینی 
می رساند. کودتا صبح روز بعد آغاز می شود. محمداسلم 
وطنجار از نیروهای زرهی و عبدالقادر از نیروهای هوایی 
برعهده می گیرند. کودتا موفق می شود  را  رهبری کودتا 

و رهبری شاخه خلق حزب، قدرت را به دست می گیرد.
 

هجوم نیروهای شوروی بر افغانستان
با پیروزی کودتا، افغانستان به میدان جنگ سرد مبدل 
تحت  حکومت  با  مبارزه  برنامه  پاکستان  و  امریکا  شد. 
تجهیز  گرفتند.  روی دست  را  کابل  در  حمایت شوروی 
و تمویل بنیادگرایان و احزاب جهادی در دستور کار آنان 
افغانستان  برابر دولت دموکراتیک  قرار گرفت. جنگ در 
هزاران  آورد،  روی  و کشتار  به سرکوب  دولت  آغاز شد. 
مخالف سیاسی و مسلح را بازداشت کرد و پس از شکنجه 
به قتل رساند. در شرایطی که وضعیت پیچیده و دشوار 
حزب  جناح  دو  میان  سیاسی  تنش های  و  می نمود 
آمدن  کار  روی  و  تره کی  قتل  از  پس  دموکراتیک خلق 
دخالت  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  می شد،  بیش تر  امین 

نظامی در افغانستان دست زد.
سرگذشت  زندان؛  »خاطرات  کتاب  در  آزاد  عبدالخالق 
نیروهای  هجوم  و  امین  سقوط  جریان  چشم دیدها«  و 
»چند  است:  داده  شرح  چنین  را  افغانستان  به  شوروی 
روز از مصاحبه امین با روزنامه نگاران ایتالوی و انتقال مقر 
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از هجوم تا عقب نشینی
ارتش رسخ در افغانستان؛

اسحق علی احساس

به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، به سراغ پاره های کتاب هایی 
می روم که جریان مداخله، هجوم و عقب نشینی این نیروها را شرح داده است.

محمدداوود خان حین استقبال از خروشچف در کابل. 
نیکیتا خروشچف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی، در 
سال ۱۹۵۵ در رأس یک هیأت بلندپایه به افغانستان سفر 

کرد. عکس از شبکه های اجتماعی

یک روز پس از کودتای هفت ثور. به باور بسیاری از اعضای 
ارتش، سرعت عمل تانک های تحت فرماندهی اسلم وطنجار 

باعث پیروزی کودتا شد. عکس از شبکه های اجتماعی

هجوم نیروهای شوروی بر افغانستان با سرنگونی حفیظ اهلل 
امین همراه بود. این نیروها نه سال در بخش های مختلف 

افغانستان حضور داشتند. عکس از شبکه های اجتماعی

پل دوستی افغانستان - شوروی. آخرین قطعات ارتش سرخ 
طی محفلی خاک افغانستان را در ۱۶ فبروری ۱۹8۹ ترک 

کردند. عکس از اسپوتنیک - افغانستان

جنگ در گوشه و کنار کشور علیه نیروهای شوروی و ارتش 
دولت دموکراتیک افغانستان آغاز شد. گروهی از مردم که 

AP آماده مبارزه شده اند، ۱۴ جنوری ۱۹8۰.  عکس از

شهر کابل در محاصره تانک های شوروی، ۷ جنوری ۱۹8۰. 
AP عکس از



تایید  را  کرونا  به  هبت اهلل  مال  ابتالی  خبر  زمان  آن  در 
اما گفته بود که وضعیت رهبر گروه طالبان رو به  کرد؛ 

بهبودی است.
اما ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، این خبر را رد 
کرد و گفت که »مسووالن همه جور و با صحت و مصروف 

کارهای خود استند«.
درز خبرهای متناقض از درون گروه طالبان در آن زمان، 

گمانه زنی ها در مورد مرگ رهبر این گروه را تقویت کرد.
در ادامه و در پیام های مناسبتی چون عید فطر و قربان در 
سال های ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ پیام رهبر گروه طالبان به گونه 

کتبی نشر شد.
در  که  طالبان  گروه  رهبر  به  منسوب  پیام  آخرین  در 
سی ویکم ثور سال روان نشر شد، از امریکا خواسته شده 
بود که اجازه ندهد کسی توافق نامه صلح دوحه را با مانع، 

تاخیر یا ناکامی روبه رو کند.
بدین ترتیب مال هبت اهلل آخوندزاده از آغاز سال ۱۳۹8 تا 

کنون هیچ گونه پیام صوتی نشر نکرده است.
گفتنی است که مال هبت اهلل آخوندزاده از قندهار بود و در 
پنجم جوزای ۱۳۹۵ به عنوان رهبر گروه طالبان تعیین 

شد.
او جایگزین اخترمحمد منصور، رهبر پیشین این گروه شد 
که در همان سال حین برگشت از ایران به پاکستان در 
نتیجه حمله پهباد نیروهایی امریکایی در پاکستان کشته 

شده بود.
مال هبت اهلل از اعضای فعال حکومت طالبان بود؛ اما پس از 

سقوط حکومت این گروه از افغانستان فرار کرد.
او پس از فرار به ساحه »کوچالغ» در نزدیکی شهر کویته 

پناه برد.
رهبر گروه طالبان شیخ الحدیث بود و پیش از این که رهبر 
در شهرک  »الحج«  نام  به  مسجدی  در  شود،  گروه  این 

»کوچالغ« امامت می کرد.
آن محل سکونت  در  ماه جوزای ۱۳۹۵  تا  مال هبت اهلل 
داشت، اما پس از حضور در کرسی رهبری طالبان، ساحه 

کوچالغ را ترک کرد.
حافظ عبدالرشید، شاگرد مال هبت اهلل و از هلمند بود. او 

مسوولیت بخش مالی گروه طالبان را برعهده داشت.
دیگر فرد کشته شده نیز مال مطیع اهلل خوانده شده است 
که مسوول بخش استخبارات گروه طالبان شمرده می شد.

این دو عضو گروه  این حال، معلومات کافی در مورد  با 
طالبان نشر نشده است.

توقف بی دلیل مذاکرات از سوی طالبان
این اطالعات در حالی عمومی می شود که مذاکرات صلح 

بین االفغانی میان هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان 
در دوحه تنها چند روز پس از برگشت هیأت طالبان از 

پاکستان متوقف شده است.
گروه طالبان هنوز دلیل اصلی توقف مذاکرات را روشن 

نکرده است.
پیش تر منابع در دوحه گفته بودند که طالبان می خواهند 
که براساس توافق نامه صلح دوحه، این گروه از فهرست 
زندانیان  و  شود  خارج  متحد  ملل  سازمان  سیاه 

باقی مانده شان نیز آزاد شوند.
مصروف  حاضر  حال  در  طالبان  مذاکره کننده  هیأت 
سفرهای منطقه ای است و تاکنون به کشورهای پاکستان، 

ایران، روسیه و ترکمنستان سفر کرده اند.
پیش از این، یک هیأت این گروه به رهبری مال عبدالغنی 
برادر، معاون سیاسی طالبان و رییس دفتر سیاسی این 

گروه در قطر در بیست وپنجم قوس وارد پاکستان شد.
طالبان در آن زمان تصریح کردند که این سفر براساس 

دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است.
نخست  عمران خان،  با  طالبان  گروه  هیأت  سفر،  آن  در 
دیدار  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی،  شاه محمود  و  وزیر 

و گفت وگو کردند.
را  سفر  این  در  بحث  مورد  مسایل  طالبان  هرچند 
مهاجران،  مشکالت  جمله  از  دوجانبه،  »موضوعات 
رفت وآمد افغان ها به کشور پاکستان و مشکالت تاجران« 
عنوان کردند، اما معاون سیاسی این گروه در بخشی از این 

سفر با جنگ جویان طالبان نیز دیدار کرد.
دیدار مال عبدالغنی برادر از زخمیان طالبان و جنگ جویان 

این گروه با موجی از واکنش ها روبه رو شد.
مقامات بلندرتبه حکومت در آن زمان تصریح کردند که 
از  سفرش  این  جریان  در  طالبان  گروه  سیاسی  معاون 
بدون  زخمیان گروه طالبان که در یک شفاخانه دولتی 

ویزا بستری بوده اند، عیادت کرده است.
افزون بر این گفته شد که مال برادر در جریان این سفر 
برای الهام بخشیدن به دانش آموزان »ترور« به یک مرکز 

آموزشی رفته است.
حکومت  سوی  از  نیز  گروه  این  سفر  دلیل  دیگر 
»سپاس گزاری« از حمایت گسترده پاکستان از این گروه 

خوانده شد.
نیز  دیگر  بار  یک  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
مذاکرات  آغاز  از  )پیش  جاری  سال  سنبله  اوایل  در 
بین االفغانی( به پاکستان رفته بودند تا با سران این گروه 
مشوره کنند، اما هیچ اطالعی از دیدار این هیأت با مال 

هبت اهلل در جریان این دو سفر در دست نیست.

هرچند قرار شد که هیأت های دو طرف در شانزدهم جدی 
اما  بازگردند؛  دوحه  به  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  برای 
اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان در برگشت به دوحه 

حدود ۱۰ روز تاخیر داشتند.
هیأت  اعضای  از  معدودی  شمار  تنها  زمان  آن  در 

مذاکره کننده طالبان در قطر حضور داشتند.
دفتر سیاسی گروه طالبان دلیل تاخیر در برگشت هیأت 

این گروه از پاکستان به قطر را روشن نساخت.
در  طالبان  چرا  این که  پیرامون  نیز  در حکومت  مقامات 
برگشت به دور دوم مذاکرات تعلل کرده اند، چیزی نگفتند.

اعضای هیأت طالبان سرانجام در بیست وپنجم جدی از 
پاکستان به دوحه بازگشتند و تنها دو روز پس از آن با 
شمار معدودی از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت دیدار 

کردند.
با این حال، طالبان دیگر به میز مذاکره بازنگشتند و به 

سفرهای منطقه ای روی آوردند.
و  روسیه  ایران،  به  ادامه  در  گروه  این  هیأت  اعضای 
این کشورها دیدار  با مقامات  ترکمنستان سفر کردند و 

داشتند.
مقامات در هیأت مذاکره کننده دولت گفته اند که طالبان 
بهانه جویی می کنند و برای برگشت به میز مذاکره حاضر 

نیستند.
این در حالی است که دولت جدید امریکا نیز به تازه گی 
از بازنگری توافق نامه دوحه و دستور ترمپ مبنی بر خروج 

کامل نیروهای امریکایی خبر داده است.
همه  که  بود  کرده  وعده  امریکا  توافق نامه،  این  براساس 
نیروهایش را تا ماه می سال جاری میالدی از افغانستان 

خارج می کند.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا اما به تازه گی در اولین 
اگر  که  )پنتاگون(، گفت  امریکا  دفاع  وزارت  از  دیدارش 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  مهلت  می تواند  بخواهد، 

افغانستان در ماه می سال جاری میالدی را کنار بگذارد.
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  سوی  از  دوحه  توافق نامه 
و  طالبان  سیاسی  معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  و  امریکا 
رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر در دهم حوت سال 

گذشته در دوحه امضا شد.
گفتنی است که گروه طالبان پیش از این نیز مرگ مال 
محمدعمر و مال اخترمحمد منصور، رهبران پیشین این 

گروه را برای مدتی پنهان کرده بودند.
که  شد  سبب  زمان  آن  در  طالبان  گروه  اقدامات  این 
شماری از افراد بلندرتبه این گروه به دلیل پنهان کردن 

خبر مرگ رهبران شان واکنش نشان دهند.

منابع موثق از شهر کویته به روزنامه 8صبح می گویند که 
با مال  یکجا  مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، 
مطیع اهلل، رییس استخبارات و حافظ عبدالمجید، مسوول 

مالی این گروه در انفجاری در پاکستان کشته شده اند.
این انفجار ماه ها پیش در یک خانه حفاظت شده مربوط 
به حافظ عبدالمجید در ساحه »چالو باوری« شهر کویته 

رخ داده است.
استخبارات  رییس  و  طالبان  گروه  رهبر  منابع،  گفته  به 
و  انفجار کشته شده اند  اول  این گروه در همان لحظات 
حافظ عبدالمجید، مسوول مالی طالبان پس از دو سه روز 
پاکستان جان  ارتش  به  از شفاخانه های مربوط  در یکی 

داده است.
گفتنی است که منابع رسمی گروه طالبان هنوز این خبر 

را تایید نکرده اند.
نیز خبرهای متعددی در مورد مرگ رهبر  این  از  پیش 

گروه طالبان نشر شده بود.
یکی از این موارد، انفجار بیست وپنجم اسد ۱۳۹8 در شهر 

کویته پاکستان بود.
رویترز در آن زمان گزارش داد که مولوی احمداهلل، برادر 
مال هبت اهلل، در نتیجه این انفجار کشته و یک پسر رهبر 

گروه طالبان زخمی شده است.
منابع اما گفته بودند که مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر گروه 

طالبان، در آن زمان در مسجد حضور نداشت.
برخی از منابع در پولیس پاکستان نیز گفته بودند که در 
نتیجه این انفجار، دو تن به شمول مال امام مسجد کشته 

و ۲۵ تن دیگر زخمی شده اند.
در ادامه شمار کشته شده گان این رویداد چهار تن خوانده 

شده بود.
این  زخمیان  و  کشته شده گان  رسمی  آمار  حال  این  با 

رویداد و جزئیات آن همگانی نشد.
هرچند سه انفجار دیگر نیز در جریان ماه اسد همان سال 
در کویته رخ داد، اما به جز خبر همین رویداد، جزئیات 

دیگر انفجارها درز نکرد.
در ادامه و در بیستم حمل سال جاری، خبرهایی از یک 

انفجار در خانه حافظ عبدالمجید در کویته نشر شد.
رسانه های پاکستانی در آن زمان گزارش داده بودند که 
یک نشست سران و فرماندهان گروه طالبان هدف انفجار 

بوده است.
هرچند منابع محلی گفته بود که شماری از اعضای رهبری 
گروه طالبان در این انفجار کشته شده اند؛ اما طالبان این 

خبر را تایید نکردند.
فارین پالیسی نیز در ماه جوزای سال جاری گزارش داد 
که رهبر گروه طالبان به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان 

باخته است.
مولوی محمدعلی احمدجان، یک فرمانده این گروه نیز 

از برگزاری اولین نشست امنیتی ۶:۳۰ چهار ماه می گذرد. 
کار  آغاز  ریاست جمهوری، در  اول  معاون  امراهلل صالح، 
این نشست گفت که »امنیت واقعی و روانی را به کابل 
بر می گرداند.« هرچند این نشست از میزان جرایم جنایی 
در پایتخت کاسته است، اما برخالف آن، میزان انفجارها 
بیش تر شده است. در پی نزدیک به ۱۰۰ انفجار در شهر 
کابل، حدود ۵۰۰ نفر کشته یا زخمی شده اند. سرانجام 
معاونت اول ریاست جمهوری در نشست صدم ۶:۳۰ اعالم 
کرد که »وضعیت عادی نیست«. اکنون آگاهان نظامی 
می گویند که باید مسووالن نشست ۶:۳۰ منطقی عمل 
کنند و احساساتی نشوند. به گفته این آگاهان، نیاز است 
که در کنار دشمن، برای دوست نیز قیمت گذاشته شود و 
با کسانی که عقده مندانه برخورد می کنند و از طریق گروه 
مخالف در نظام نفوذ کرده اند، به گونه جدی برخورد شود 

تا تالش ها برای تامین امنیت به نتیجه برسد.
میزان  بیست وپنجم  در  کابل  امنیت  تامین  مسوولیت 
تنها برای چند هفته به امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جرایم  شاهد  کابل  زمان  آن  در  شد.  سپرده  جمهوری، 
متعدد جنایی بود. آقای صالح این روند را در بیست وهفتم 
میزان آغاز کرد. او پس از گشایش نشست امنیتی ۶:۳۰ 
باز  دوباره  را  کابل«  روانی  و  واقعی  »امنیت  که  گفت 
ثبت  روند  امنیتی ۶:۳۰،  نشست  دومین  در  می گرداند. 
استخباراتی  »پوشش  هم چنان  و  یک کلید  موترهای 
کوچه به کوچه، سرای به  سرای و محله به محله« آغاز شد. در 
ادامه روند »تشهیر منفی« مجرمان نیز در پایتخت آغاز 
فراری ها کمک  و  مجرمان  ردیابی  در  تا شهروندان  شد 
کنند. در ششمین نشست، معاون اول ریاست جمهوری 
تهدید تروریسم در شهر را به سه سرحد »سرخ، زرد و 
سبز« تقسیم بندی کرد. آقای صالح در آن زمان گفت که 
سرخ تهدید بلند، زرد تهدید متوسط و سبز حالت عادی و 
بی تشویش است. او تصریح کرده بود که تهدید تروریسم 
شهر »در سرحد بین سبز و زرد است« و یک روز پس از 
آن،  گفت که این تهدید از دید امنیت ملی به زرد نزدیک 
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شما مشروع است و به خاطر اعاده این توقعات مشروع، 
همکاری بی درنگ و بی دریغ شما را مطالبه می کنیم.«

دشمن،  کنار  در   :6:۳0 نشست  به  نظامی  آگاهان 
دوست تان را نیز قیمت بگذارید

برخی از آگاهان نظامی هرچند تالش نشست ۶:۳۰ برای 
تامین امنیت را تحسین می کنند، اما می گویند که نیاز 
است کارها به  دور از واکنش های سریع و به گونه منطقی 
انجام شود. عتیق اهلل امرخیل، آگاه امور نظامی، می گوید 
که جامعه افغانی با سایر جوامع متفاوت است و افراد به هر 
گونه ای که بتوانند، با مسایل مخالفت می کنند. او افزود 
که در کنار این مورد، مخالفان مسلح تالش می کنند که 
با صدمه رساندن به افراد بلندرتبه، جایگاه شان نزد مردم 
را آسیب بزنند. به باور آقای امرخیل، امراهلل صالح نباید 
مسایل امنیتی را به دوش می گرفت و به جای او، باید از 
مسووالن در این بخش کار گرفته می شد. او گفت که نیاز 
سایر  و  ملی  امنیت  ریاست  داخله،  امور  وزارت  از  است 
به  بگیرد.  دایمی  شکل  روند  تا  شود  گرفته  کار  نهادها 
باور عتیق اهلل امرخیل، حضور آقای صالح در جلسه ۶:۳۰ 
سبب شده است که برخی از اعضای مجلس و زورگویان 
در مقابل آن بایستند. این آگاه نظامی گفت که در حال 
حاضر »بیش تر چالش ها« از طرف »مافیا« اداره می شود و 
تا زمان حضور مافیا، هیچ فردی حتا کارآزموده نمی تواند 
را  وضعیت  باید  نظامیان  که  افزود  او  برسد.  نتیجه  به 
درک کنند و همه جوانب را بسنجند. عتیق اهلل امرخیل 
گفت: »از روز اول مردم می گفتند که ]آقای صالح[ ناکام 
وطن  شرایط  همین  اول  باید  ما  این که  برای  می شود. 
خود را خوب درک کنیم. همین ما نظامیان در زنده گی 
خود چیزی را داشتیم. زمانی که می خواستیم بجنگیم، 
و  می کردیم  محاسبه  می دادیم،  قیمت  را  خود  دشمن 
جوابش  نیز  را  خود  دوستان  می سنجیدیم.  را  جوانبش 
فعالیت های  جای  و  منطقه  شرایط،  می سنجیدیم.  را 
قرار  برای جنگ  از آن  بعد  محاربوی را می سنجیدیم و 

می دادیم. این مسایل اساسی را این ها فراموش کرده اند.« 
امنیتی،  قوای  میان  در  طالبان  گروه  که  گفت  او 
سیاستمداران و جامعه نفوذی دارد و آن ها هر اقدامی که 
حکومت می کند را ناکام می سازند. به گفته وی، افرادی که 
فساد می کنند، عقده ای هستند و مقاومت می کنند، باید 
به آنان ضربه زده شود تا کار به نتیجه برسد. او می گوید 
که در گذشته نیز ماین های مقناطیسی وجود داشت، اما 
طالبان نمی توانستند آن را انتقال دهند و زود بازداشت 
می شدند؛ اما به گفته عتیق اهلل امرخیل، در حال حاضر 
بخش امنیت ملی ضعیف است و اشخاص مسلکی کمی 
در آن حضور دارند. او افزود که در گذشته حین چنین 
رهبری  زیر  و  می آمد  وجود  به  خاصی  گروه  وضعیتی، 
ریاست ضد تروریزم به ردیابی چنین مراکزی می پرداخت. 
این آگاه نظامی معتقد است که مسووالن نشست ۶:۳۰ 
باید از تجارب استفاده کنند و زود احساساتی نشوند. او 
گفت: »برادر ما آقای صالح احساساتی است. اگر کسی 
به احساسات می آید  به گونه فوری  انتقاد کند،  باالیش 
اداره  در  قوی  اما حوصله  نشان می دهد،  و عکس العمل 
به کار است، دقت به کار است. اگر حوصله نباشد و در 
مقابل هر کسی عکس العمل نشان دهید، وضعیت این گونه 

می شود.« 
گفتنی است که براساس آمارها، میزان انفجارها و حمالت 
هدفمند بیش تر شده است. کابل پس از برگزاری نشست 
بود که در آن  انفجارها و حمالت خونینی  ۶:۳۰ شاهد 
پولیس  روزانه  آمارهای  وارد شد.  غیرنظامیان آسیب  به 
کابل هم چنان نشان می دهد که نزدیک به ۱۰۰ انفجار 
در جریان چهار ماه اخیر رخ داده است و در آن حدود 
۱۵۰ نظامی و غیرنظامی کشته و نزدیک به ۳۵۰ تن دیگر 
زخمی شده اند. در برخی از روزها، کابل شاهد چهار انفجار 
پی هم نیز بوده است. بدین ترتیب هنوز وعده امراهلل صالح، 
معاون اول ریاست جمهوری، مبنی بر برگشتن »امنیت 

واقعی و روانی« به کابل، عملی نشده است.

شده می رود.
که  کرد  اعالم  کاری اش  روز  هشتمین  در   ۶:۳۰ جلسه 
»پیش رفت قابل لمس و قابل سنجش« در مرحله اول 
بساط  »برچیدن  و  جرم«  »نابودسازی  روی  تمرکز  که 
مجرمان« بود، حاصل شده است. آقای صالح اما در آن 
زمان گفت که به گونه »موازی و هم سان روی بسیج مردم 
او  علیه تروریسم طالبانی و داعشی« توجه خواهد شد. 
گفت که طالب و داعش »از دید فکر و روایت سیاسی 
در یک خطر و زیر یک سقف قرار دارند« و هشدار داد 
که نوعیت  پیام دهی در این مورد تغییر خواهد کرد. در 
در  جمهوری  ریاست  اول  معاونت  نشست ها،  این  ادامه 
هفتم عقرب اعالم کرد که سطح جرایم جنایی به صفر 

تقرب یافته است. 
هرچند منابع امنیتی تایید کردند که سطح جرایم جنایی 
وضعیت  اما  است،  یافته  کاهش  مالحظه  قابل  گونه  به 
جرایم  جنایی، سطح  جرایم  برخالف  که  می دهد  نشان 
امنیتی به گونه روزافزون در پایتخت افزایش یافت. حمله 
کابل،  دانشگاه  بر  حمله  دانش،  کوثر  آموزشی  مرکز  بر 
و  وردک  خان محمد  حامل  موترهای  کاروان  بر  انفجار 
هم چنان راکت پراگنی های کابل از موارد درشتی است که 
انجام شده است.  در دوران چهار ماه کار نشست ۶:۳۰ 
داد  ربط  طالبان  گروه  به  را  انفجارها  بارها  صالح  آقای 
اختیار  در  این موضوع  اثبات  برای  را  اسناد  که  و گفت 
رسانه ها قرار می دهد، اما گروه طالبان از گرفتن مسوولیت 

حمالت کابل خودداری کرد. 
ریاست جمهوری، در  اول  معاون  امراهلل صالح،  سرانجام 
نشست صدم ۶:۳۰ اعالم کرد که »حالت عادی نیست«. او 
گفت: »شاید ما مجبور شویم از تمام راننده گان تاکسی ها 
تقاضا کنیم که سواری های خود را تالشی بدنی کنند و یا 
حداقل پس از پایین شدن هر سواری، دوروبر سیت و موتر 
را به  خوبی بررسی کنند. در کشورهای دیگر حوادث را با 
محدودسازی ها و ایجاد قیودات کاهش می دهند؛ اقدامی 
توقع های  نشده ایم.  متوسل  آن  به  لحظه  این  تا  ما  که 

مال هبت اهلل رهبر گروه طالبان در انفجاری 
در کویته کشته شده است

»امنیت واقعی و روانی کابل« بازگشته است؟
چهار ماه نشست ۶:۳۰؛

حسیب بهش

8صبح، کابل
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درگیری ها در قندهار شمار زیادی از باشنده گان این 
والیت را به سایر نقاط بی جا کرده است. بی جاشده گان 
قندهاری که از میان همه دار و ندارشان تنها سرشان 
اکنون  به در کرده اند،  از میدان جنگ  به سالمت  را 
در مناطقی از شهر قندهار سکونت دارند. نزدیک به 
۲۰ هزار خانواده به دلیل ناامنی و درگیری های پی هم 
از ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، ژری، شاه ولی کوت 
از  برخی  بی جا شده اند.  ولسوالی ها  سایر  به  میوند  و 
این خانواده ها از دسترسی به نیازهای ابتدایی محروم 
شده اند و روزهای سختی را پشت سر می گذارند. به 
دلیل فصل سرما و نبود مکان مناسب برای زنده گی، 
دچار  ساری  بیماری های  به  شده گان  بی جا  بیش تر 
می شوند و با توجه به کمبود امکانات، کم تر به آنان 
برای  که  می گویند  اما  مسووالن  می شود.  رسیده گی 
حل مشکالت بی جا شده گان تالش کرده اند و تا حال 
برای یک هزار و ۵۰۰ خانواده کمک توزیع شده است. 
به گفته مسووالن، تیم های سیار صحی نیز در ساحه 
شده گان  بی جا  صحی  مشکالت  به  تا  شده اند  اعزام 

رسیده گی کنند.
قندهار در جنوب کشور روزهای سختی را پشت سر 
می گذارد. درگیری ها در برخی از نقاط این والیت در 
جریان ماه های اخیر شدت گرفته است و شمار زیادی 
براساس  شده اند.  بی جا  ناامنی  دلیل  به  خانواده ها  از 
ولسوالی های  از  خانواده  هزار   ۲۰ به  نزدیک  آمارها، 
ارغنداب، پنجوایی، ژری، شاه ولی کوت و میوند به دلیل 
شمار  رفته اند.  قندهار  ولسوالی های  سایر  به  ناامنی  
زیادی از این خانواده ها اکنون در ساحه »مرد کال« از 
مربوطات ولسوالی دند مسکن گزین شده اند. برخی از 

از  قطاری  خورشیدی  روان  ماه   ۲۳ بر   ۲۲ شب  در 
موتر های زرهی هنگامی که می خواهند شاهراه شمال 
را به قصد کابل ترک کنند، در ساحه ولسوالی دوشی 
پولیس  برمی خورند.  پولیس  کمربند  با  بغالن  والیت 
موتر   ۱۲ معلومات،   براساس  می دهد.  توقف  را  قطار 
زرهی بوده که حدود ۳۰ سر نشین داشته است. این 
داشته اند.  با خود  را  سرنشینان کارت هویت کماندو 
نه هم سالح.  و  داشته اند  نظامی  لباس  نه  کماندوها 
در  کابل  به سوی  زرهی که  موتر  گفته می شود ۱۲ 
نزد  کندز  والیت  هوایی  میدان  در  بوده اند،  حرکت 
خارجی ها کرایه بوده که پس از ختم قرارداد مدتی این 
موترها در پارک وسایط لوای ارتش توقف داشته  است.

زرهی  موتر های  راننده های  از  که  ویدیویی  به  نظر   
کاروان  پولیس  آمده،  دست  به  تحقیق  جریان  در 
موتر های زرهی را توقف داده و خواهان جزییات شده 
است. بر اساس این مصاحبه، پولیس پس از مشاجره با 
سرنشینان قطار، به راننده های موتر های زرهی گفته 
است که شاهراه دوشی - خنجان امن نیست و نباید 
ارتش که در کیله گی  واحد کماندوی  حرکت کنند. 
ساحه  به  و  می شود  قضیه  وارد  دارد،  حضور  بغالن 

می رسد. 
میان پولیس کمربند ولسوالی دوشی و واحد کماندو 
از  شماری  نتیجه  در  که  می گیرد  صورت  درگیری 

منسوبان پولیس زخمی می شوند.
در جریان این درگیری، پوسته پولیس تخریب شده 
است. مسووالن محلی بغالن هیاتی را جهت بررسی 
این رویداد گماشته اند، ولی تاهنوز روشن نیست که از 

ندارند و به همین دلیل نیز به بیماری های ساری مبتال 
می شوند. 

می گویند  شده  بی جا  خانواده های  اعضای  از  برخی 
که دولت و به  ویژه تاجران برای شان کمک کرده اند 
و مواد اولیه و سایر امکانات برای کنترل بیماری ها را 
برای شان فرستاده اند. آنان معتقد اند که اگر کمک های 
بیماری های  و  سرما  دلیل  به  شاید  نمی بود،  بشری 
از  را  جان های شان  شده گان  بی جا  از  برخی  فصلی، 
قندهار،  در  بی جا شده گان  گفته  به  دست می دادند. 
داکترانی از سوی دولت در روزهای اول به مشکالت 
هیچ  زمان،  با گذشت  اما  می کردند،  رسیده گی  آنان 

داکتر دیگر برای مداوای آنان نیامده است. 
مسووالن در ریاست صحت عامه قندهار اما می گویند 
که برای رسیده گی به بی جا شده گان در این والیت 
تیم های سیار گماشته اند. محمدطاووس اشرف نادری، 

جهانی به ویژه کمک کننده گان از بین می برد.
مردم کشور اگر به نیروهای امنیتی احترام دارند، یکی 
از دالیلش همین است که این نیروها ملی اند و برای 
به  که  تروریستی  گروه های  علیه  منافع کشور  حفظ 
هیچ قانونی پای بند نیستند، می رزمند. سود جویی های 
شخصی از ارتش، آهسته آهسته داعیه دفاع از مردم و 
سرزمین را از قوت های جنگی می گیرد. از طرف دیگر 
تا  پیدا می کند«  »تبر طالبان دسته  معروف  قول  به 
بیش تر و بیش تر علیه نیروهای امنیتی دفاعی کشور 
تبلیغ سوء کنند. طالبان در هر مجلسی که نشستند، 
قوت های دفاعی و امنیتی را نوکران و اجیران بیگانه ها 

این بی جا شده گان می گویند که با توجه به وضعیت 
قندهار و ناامنی روزافزون، به امکانات اولیه دسترسی 

ندارند و روزهای سختی را پشت سر می گذارند.
دلیل  به  که  می گوید  قندهار،  در  شده  بی جا  فیروز، 
ولسوالی  به  و  کرده  ترک  را  سکونتش  محل  جنگ 
شده گان  بی جا  که  می گوید  او  است.  برده  پناه  دند 
و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  زیادی  مشکالت  با 
صحی،  امکانات  به  دسترسی  نداشتن  دلیل  به  حتا 
فیروز،  به گفته  بیماری های ساری مبتال شده اند.  به 
بیش تر مردم از ساحات جنگی بیرون شده اند و تنها 
او  بکشند.  بیرون  سالمت  به  را  خود  سر  توانسته اند 
افزود که بیش تر مواد ضروری خانواده ها به دلیل جنگ 
زنده گی  خیمه ها  در  آن ها  اکنون  و  است  مانده  جا 
خانواده های  اعضای  بیش تر  وی،  گفته  به  می کنند. 
بی جا شده برای حفاظت شان از سرما، سرپناه مناسب 

نظر هیات حقیقت یاب پولیس مقصر است یا کماندو. 

اما چند پرسش:
به واحد کماندو کی امر اسکورت قطار را داد؟

ویژه  به  است،  مشخص  ارتش  مسوولیت  قانون  در 
در  حتا  نمی شود.  عمل  وارد  هر حالت  در  کماندو 
رویا رویی با تروریستان هم منتظر فرمان رهبری ارتش 
می ماند. پرسش این جا است که شب هنگام به واحد 
امر  است، کی  بغالن مستقر  کماندو که در کیله گی 
داد تا وارد عمل شود و با پولیس به درگیری بپردازد؟ 
قطار های زرهی مربوط چه کسی می شود؟ در داخل 
موتر های زرهی چه بوده است؟ آیا ارتش وظیفه دارد 
را  شخصی  »موتر فروشی«  یک  زرهی  موتر های  که 
راننده های  از  یکی  کابل همراهی کند؟  الی  از کندز 
مربوط  زرهی  موتر های  زرهی می گوید که  موتر های 
»موترفروشی رحیمی« می شود. مگر این موتر فروشی 
رحیمی از مقام های ارتش است؟ رهبری وزارت دفاع 

به ویژه رییس ستاد ارتش باید وضاحت می داد. 
وزارت دفاع با وجود رسانه ای شدن موضوع انتقال قطار 
موترهای زرهی، تا کنون هیچ واکنشی نداشته است. 
به باور نویسنده، سود جویی های شخصی از قوت های 

مسلح، موارد زیر را به دنبال دارد:

صلب مشروعیت جنگی:
مسلح  قوت های  دیگر  و  ارتش  از  شخصی  استفاده 
کشور، مشروعیت جنگی آن ها را در نزد مردم و جامعه 

روزنامه 8صبح گفت  به  قندهار،  عامه  رییس صحت 
استخدام  شده گان  بی جا  برای  سیار  تیم های  که 
شده اند تا در زمان معین به تشخیص و تداوی بیماران 
بپردازند. او گفت که برخی از شماره های تماس نیز به 
خانواده های بی جا شده داده شده است تا در صورت 
از  پس  که  افزود  او  بگیرند.  تماس  برای کمک  نیاز، 
تماس خانواده های بی جا شده، تیم های سیار موقعیت 
آنان  مداوای  به  سپس  و  می دهند  تشخیص  را  آنان 
می پردازند. آقای نادری افزود، به کلینیک های مناطقی 
که بی جا شده گان در آن حضور دارند، هدایت داده 
شده است تا به وضعیت بیماران بی جا شده رسیده گی 
کنند و به آنان در مقایسه با ساکنان محل ارجحیت 

دهند. 
عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست  در  مقام ها 
قندهار نیز می گویند که روند کمک به بی جا شده گان 
و  مهاجرین  رییس  نایاب،  دوست محمد  دارد.  ادامه 
گفت  8صبح  روزنامه  به  قندهار،  عودت کننده گان 
از  تنها  شده  بی جا  خانواده  هزار  شش  حدود  که 
آمده اند.  قندهار  به شهر  ولسوالی های هم جوار شهر، 
او گفت که این خانواده ها از مناطق جنگ زده به نقاط 
امن بی جا شده اند. به گفته آقای نایاب، ارزیابی ها برای 
تشخیص شمار دقیق بی جا شده گان ادامه دارد و تا 
برای یک هزار و ۵۰۰ خانواده مواد خوراکی و  حال 

غیرخوراکی کمک شده است. 
این در حالی است که مقام ها یک ارزیابی دیگر را برای 
تشخیص شمار بی جا شده گان در ولسوالی ها نیز روی 
خیریه  موسسه های  جریان  این  در  گرفته اند.  دست 
همکار اند و تالش شده است تا نیازهای اولیه بی جا 

شده گان در ولسوالی ها نیز تامین شود. 
درگیری های  نیز  حاضر  حال  در  که  است  گفتنی 
شدیدی میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالب 
در ولسوالی های ارغنداب، ژری، پنجوایی، شاه ولی کوت 

و میوند ادامه دارد.

عنوان دادند.

شان نیروهای امنیتی به زمین می افتد:
از  شخصی  کار گیری  دیگر  عبارت  به  یا  کرایه کشی 
ارتش، ابهت آن ها را ضرب صفر می سازد. شان آن ها در 
نزد مردم کشور به زمین خواهد افتاد. دیگر شهروندان 
خود  ناموس  و  ننگ  نگهبان  را  )ارتش(  آن ها  کشور 
نمی پندارند. نگاه عمومی در  برابر ارتش تغییر می کند. 
شعار خدمت به مردم از آن ها به کلی گرفته می شود. 

شد،  دست به دست  فیس بوک ها  در  خبر  این  وقتی 
دیدگاه های  فیس بوک  اجتماعی  صفحات  کاربران 
کاربران  از  شمار  یک  نوشتند.  ارتش  علیه  تندی 
استفاده  ارتش  از  نباید  ارتش  می نوشتند که رهبری 
کاربران  از  زیادی  تعداد  اما  کند،  گروهی  و  شخصی 
فیس بوک داشتند قوت های امنیتی و دفاعی به ویژه 

کماندوها را می کوبیدند. 
پسین  سال  بیست  دست آورد های  از  یکی  مطمینم 
در  همواره  و  می بالند  آن  به  مردم  اکثریت  که 
اگر  است.  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  ماندند،  کنارش 
هیات مذاکره کننده دولت در دوحه قطر با افتخار از 
یکی  می کند،  یاد  اخیر  سال  بیست  دست آورد های 
عاقالنه  کار  است.  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
نیست که بابت پر شدن جیب یکی دو آدم مشخص، از 
نیروهای فداکار امنیتی و دفاعی استفاده شخصی شود. 
سوءاستفاده از نیروهای ارتش، خالف قانون است. در 

کنار این، اخالقاً کار درست و به  جا نیست.

تنها سرمان را از جنگ به سالمت کشیدیم

مسوولیت کماندوها کرایه کشی شخصی است؟

احمدشاه شاداب

�ب جا شده گان در قندهار:

قندهار در جنوب کشور روزهای سختی را پشت سر می گذارد. درگیری ها در برخی از نقاط این والیت در جریان ماه های اخیر شدت گرفته 
است و شمار زیادی از خانواده ها به دلیل ناامنی بی جا شده اند. براساس آمارها، نزدیک به 20 هزار خانواده از ولسوالی های ارغنداب، 

پنجوایی، ژری، شاه ولی کوت و میوند به دلیل ناامنی  به سایر ولسوالی های قندهار رفته اند. شمار زیادی از این خانواده ها اکنون در ساحه 
»مرد کال« از مربوطات ولسوالی دند مسکن گزین شده اند. برخی از این بی جا شده گان می گویند که با توجه به وضعیت قندهار و ناامنی 

روزافزون، به امکانات اولیه دسترسی ندارند و روزهای سختی را پشت سر می گذارند.
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نفر  هزار  ده ها  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بزرگ  شهرهای  در  خیابان ها  به  ریختن  با 
میانمار، برای نهمین روز متوالی اعتراض خود 

را به کودتا در این کشور نشان داده اند.
که  است  یافته  ادامه  حالی  در  اعتراض  این 
را  دولتی  نیروهای  شبانه  حمله  معترضان 

نادیده گرفته بودند.
شبکه های  در  که  ویدیوهایی  بر اساس 
کوبیدن  با  مردم  شده،  منتشر  اجتماعی 
سر و صدا،  انداختن  راه  به  و  فلزی  ظروف 
نزدیک شدن نیروهای امنیتی را به یک دیگر 

اطالع می دادند.
اعتراضات گسترده در میانمار از زمانی شروع 
شد که ارتش در کودتایی کنترل این کشور را 

در اول ماه فبروری در اختیار گرفت.
اعالم کرد که حکم  این کشور دیروز  ارتش 
شده  صادر  مخالف  فعال  هفت  برای  جلب 
است. اتهام آن ها »برهم زدن آرامش« بوده؛ 
اتهامی که کم تر در میانمار مورد استفاده قرار 

گرفته است.
از  ناینگ  کو  مین  دستگیرشده گان  از  یکی 
ناموفق  قیام  در  دانشجویی  جنبش  رهبران 
با  او  است.  وقت  نظامی  رهبر  علیه   ۱۹88
انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی حمله 
را  بازداشت ها  و  تظاهرکننده گان  بر  شبانه 

محکوم کرده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعالم 
کرده بود که بیش از ۳۵۰ نفر از زمان کودتا 

در این کشور بازداشت شده اند.
نین چان آی، خبرنگار بخش برمه بی بی سی، 
در  نمی دانند  میانمار  مردم  که  است  گفته 
احساس  و  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  آینده 

همان گونه که انتظار می رفت، حزب دموکرات 
برای استیضاح دوم دونالد ترمپ موفق به کسب 
دو سوم آرای مجلس سنا نشد. به این ترتیب، 
تالش برای مانع شدن از حضور سیاسی مجدد 
دونالد ترمپ به علت مخالفت جمهوری خواهان 

ناکام ماند.
به نقل از دویچه وله فارسی، شش هفته پس از 
حمله بر ساختمان کنگره، مجلس سنای امریکا 
درباره اتهامات علیه دونالد ترمپ در ارتباط با 
ناآرامی های روز ششم جنوری رای به برائت او 
داد. به این ترتیب، استیضاح دوم ترمپ نیز به 

شکست انجامید.
دموکرات ها برای استیضاح دونالد ترمپ نیاز به 
تنها  که  است  در حالی  این  داشتند.  رای   ۶۷
با  کارزار  این  در  جمهوری خواه  سناتور  هفت 
دموکرات ها همراهی کردند. به این ترتیب طرح 
استیضاح دوم ترمپ با ۵۷ رای مثبت و ۴۳ رای 

منفی شکست خورد.
ترمپ  استیضاح  برای  تالش دموکرات ها 
برای حضور  را  راه  که  بود  هدف  این  بر  ناظر 
مجدد سیاسی او سد کند. در صورت پیروزی 
برای  مجدداً  نمی توانست  ترمپ  دموکرات ها، 

گفته  هم چنین  او  دارند.  زیادی«  »ناامنی 
است: »این جا در میانمار شب بی خوابی بسیار 
متداول شده. نیروهای امنیتی در بسیاری از 
مناطق این کشور به خانه ها حمله می کنند 
را دستگیر کنند.  و سعی می کنند مخالفان 
مردم از هم دیگر محافظت می کنند و تا پاسی 

از نیمه شب بیدار می مانند.«
تصاویری که از یانگون، بزرگ ترین شهر این 
کشور، منتشر شده، مردم را نشان می دهد که 
شعار سر می دهند و همسایه های خود را از 

ورود نیروهای امنیتی مطلع می کنند.
در ویدیویی که در اختیار خبرگزاری رویترز 
قرار گرفته، جمعیتی نشان داده شده که موتر 
پولیس را محاصره کرده اند و در حال شعار 

دادن هستند.
ویدیو می گوید که جمعیت  این  تصویربردار 
دست کم یک بار موتر پولیس را مجبور کرد 
یانگون  غرب  شفاخانه  از  را  خود  مسیر  که 

تغییر دهد.

نامزد  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شرکت 
شود.

جمهوری خواه  نماینده گان  از  بسیاری  گرچه 
از  پس  ماه های  در  ترمپ  عملکرد  به  کنگره 
انتخابات سوم نوامبر رویکرد انتقادی داشتند، 

اما حاضر به محکوم کردن ترمپ نشدند.
میچ مک کونل، رهبر فراکسیون جمهوری خواه 
منظر  از  را  ترمپ  گرچه  امریکا،  سنای  در 
»اخالقی و در عمل« مسوول ناآرامی های روز 
رای  او  استیضاح  به  می داند،  جنوری  ششم 
منفی داده است. مک کونل گفته است که طرح 
استیضاح یک رییس جمهور پس از پایان دوران 
زمامداری او را از منظر حقوقی مغایر با قانون 
اساسی امریکا می داند و از این رو نمی تواند به 
تاکید  حال  عین  در  او  بدهد.  مثبت  رای  آن 
دادن  و  دروغ  گفتن  با  ترمپ  که  است  کرده 
اخبار ناصحیح در ماجرای حمله بر کنگره نقش 
داشته و به وظایف و مسوولیت خود به عنوان 
رییس جمهور عمل نکرده است. دونالد ترمپ 
آن  از  سنا،  رای  به  واکنش خود  نخستین  در 
به عنوان پیروزی خود یاد کرده و تاکید کرده 

است که این آغاز کارزار سیاسی او است.

در ویدیوی دیگری که منتشر شده، مردمی 
یانگون  شهر  در  که  می شود  داده  نشان 
می شود  گفته  که  معلمی  آزادی  خواستار 
مردم  ویدیو  این  در  هستند.  شده،  دستگیر 
ظروف  امنیتی  نیروهای  شدن  نزدیک  با 
فلزی را به هم می کوبند تا با ایجاد سروصدا 
همسایه های خود را از حمله احتمالی پولیس 

آگاه کنند.
حزب  رهبر  سوچی،  آنگ سان  بازداشت  با 
حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران 
این حزب در اول فبروری، ارتش میانمار در 
و  کرد  اعالم  اضطراری  وضعیت  اطالعیه ای 
ارتش  حاال  گرفت.  دست  در  را  کشور  اداره 
کنترل کشور را به مدت یک سال در دست 

دارد.
رهبری  به  دموکراسی  ملی  اتحادیه  حزب 
با  بود  توانسته  عقرب  ماه  در  سوچی  خانم 
کسب 8۳ درصد آرا در انتخابات پارلمانی، به 

پیروزی برسد.

مجلس سنای امریکا، ترمپ را از اتهام 
»دعوت به آشوب« تبرئه کرد

پس لرزه های کودتا در میانمار؛  
ده ها هزار نفر برای نهمین روز متوالی تظاهرات کردند


