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کرونا بار دیگر 
اوج گرفته است
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دولت سقوط نمی کند، اگر سقوط ندهید
اشاره غنی به مسأله »سقوط دولت« در سخنرانی او در نشست »مرکز بین المللی نظامی گنجوی«، واکنشی 
به جدول زمانی تازه برای خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در فاصله زمانی بیست وچهارم اپریل 

تا یازدهم سپتامبر سال جاری میالدی است.

غنی: 

کسی که در صف جمهوریت نمی ایستد، در دولت جای ندارد

در  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
جلسه شش ونیم اعالم کرده است، هر کسی که در صف 
ندارد.  دولت جای  در  این  از  پس  نمی ایستد،  جمهوریت 
غنی صف مقابل جمهوریت را صف دشمن خوانده است. در 
این نشست غنی گفته است که انتخاب به دست پاکستان 

است که با افغانستان دوست باشد یا دشمن.
غنی صبح روز یک شنبه، بیست ونهم حمل جلسه شش ونیم 
را که پیش از این به ریاست امراهلل صالح برگزار می شد، در 
ارگ ریاست جمهوری ریاست کرد. غنی در این نشست به 

۱۶ تن از منسوبان امنیتی مدال دولتی اعطا کرده است.
محمداشرف غنی در جلسه شش ونیم تأکید کرده است که 
با اعالم خروج نیروهای خارجی، برای اولین بار در تاریخ 
معاصر کشور فرصت مهم فراهم شده است. به گفته او، از 
سال ها به این سو برای روزی که نیروهای خارجی از کشور 
خارج شوند، آماده گی کامل گرفته شده است و برای خروج 

آن ها دولت برنامه همه جانبه دارد.
رییس جمهور غنی افزوده است که برای دفاع و حفاظت از 
خاک کشور آماده گی کامل دارد و وقت این رسیده است 
که حاکمیت ملی به صورت کامل عملی شود و افغانستان 

بی طرفی خود را ثابت کند.
غنی در این نشست صف مقابل جمهوریت را دشمن خوانده 

و گفته است آن هایی که در صف جمهوریت نمی ایستند، 
پس از این در دولت برای شان جای نیست.

رییس جمهور غنی، مشروعیت جنگ طالبان را زیر سوال 
برده و گفته است که این جنگ از نظر اجماع عالمان دین 

جهان اسالم ناروا است.
کشورهای  با  روابط  بازنگری  به  اشاره  با  هم چنان  غنی   
در  و  است  پاکستان  تصمیم  روز  که  است  گفته  منطقه 
ناآرام  هم  پاکستان  باشد،  ناآرام  افغانستان  که  صورتی 

خواهد بود.
بخواهد،  را  افغانستان  آرامی  پاکستان  اگر  غنی،  گفته  به 

خودش نیز آرام خواهد شد.
محمداشرف غنی به همین ترتیب گفته است که انتخاب 
در صورت  و  است  پاکستان  به دست  و دشمنی  دوستی 
همکاری های  افزایش  با  است  آماده  افغانستان  دوستی، 

منطقه ای و بین المللی، با این کشور نیز همکاری کند.
پایان گفته است که حاکمیت ملی، جمهوریت،  غنی در 
آباد، آزاد و مستقل خط مشی  افغانستان  مردم ساالری و 
دولت است و اگر طالبان در این چوکات صلح می خواهند، 
آغوش جمهوریت به روی شان باز است. غنی افزوده است: 
»هر انتخابی غیر از این، بهانه طالبان برای جنگ است. ما 

مردم ترس نه، بلکه مردم اراده مستحکم هستیم.«

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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قاچاق ادامه دار مرمر و رخام هلمند 
به پاکستان و ایران

ادامه قاچاق سنگ های مرمر و رخام هلمند به پاکستان و ایران، باشنده گان این 
والیت را نگران ساخته است. به گفته آنان، سنگ  های مرمر و رخام موجود در 
انتقال  از دیر زمانی به این دو کشور  ولسوالی های دیشو و خانشین این والیت 
می یابد و پس از پروسس، به نام آن کشورها وارد بازارهای جهانی می شود. این 
به  کار  این  زیرا  بگیرد؛  را  روند  این  از حکومت می خواهند که جلو  باشنده گان 
اقتصاد هلمند و کشور آسیب جدی می رساند. مسووالن در فابریکه پروسس سنگ 
رخام هلمند نیز تایید می کنند که از حدود ۱۱ سال بدین سو به معادن سنگ 
رخام دسترسی ندارند و این سنگ ها را از شرکت های دیگر دریافت و پروسس 
می کنند. هم زمان با این، شورای والیتی هلمند تصریح می کند که سنگ های مرمر 
و رخام هلمند از دیر زمانی بدین سو به پاکستان قاچاق و سپس به نام این کشور 

فروخته می شود. 

سرمایه گذاری های کوچک در 
بخش زراعت، سبب تغییر در 
زنده گی بسیاری از شهروندان 
کشور، به ویژه زنان والیت بلخ 

شده است. برخی از زنان در این 
والیت با ایجاد انجمن هایی، زنان 

زراعت پیشه را در...

۸

گامی به سوی خودکفایی؛ شمار زنان 
زراعت پیشه در بلخ رو به افزایش است

بررسی نیاز 
تمرکززدایی در 

گفت وگو با داکتر 
محمدنظیف 

شهرانی
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.

4 4

نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

شکایت دانش آموزان مکاتب کندز: 
کمبود معلم و مواد درسی داریم

۸صبح، کابل: شماری از دانش آموزان مکاتب شهر کندز از کمبود 
معلم، میز، چوکی و کتاب های درسی شاکی اند. آنان می گویند که 
در شرایط دشوار و زیر خیمه های گرم، درس می خوانند که این 

امر آنان را نگران کرده است.
این دانش آموزان از ریاست معارف کندز خواهان حل این مشکل 

شده اند.
از سویی هم، عبدالرحمن ثاقب، رییس معارف کندز، می پذیرد که 
کمبود شمار معلمان، تجهیزات و وسایل درسی از جمله  مشکالت 
عمده  دانش آموزان در کندز به شمار می رود که در جهت رفع این 

نیازمندی های آنان، تالش ها جریان دارد.
رییس معارف کندز می گوید که از جمله  ۵۲3 مکتب ۱8۰ مکتب 
ساختمان ندارد که دست کم ۱۰۰ هزار دانش آموز در زیر خیمه 

مصروف فراگیری علم و دانش اند.
درسی  کتب  کمبود  که  می کند  عالوه  کندز  معارف  رییس 
دانش آموزان مکاتب کندز را با وزارت معارف در جریان گذاشته 
است که با چاپ 3۰ میلیون کتب نو، این چالش شان رفع خواهد 

شد.
در حال حاضر بیش از 3۵۰ هزار دانش آموز که 3۹ درصدشان را 
دختران شکل می دهند، در مرکز و نُه ولسوالی این والیت درس 

می خوانند.
به گفته  رییس معارف کندز، از جمله ی ۵۲3 مکتب در کندز ۶۰ 
درصد آن زیر حاکمیت طالبان قرار دارد که در ساحات حاکمیت 

آنان نیز همه  مکاتب دخترانه و پسرانه فعال اند.

تأکید وزارت صحت عامه بر تطبیق واکسین؛ 



 

با اعالم خروج بدون قید و شرط سربازان امریکایی از افغانستان، این 
کشور در آستانه فصل جدیدی قرار گرفته است.

فصل جدید افغانستان می تواند در خوش بینانه ترین حالت ممکن، 
فصل برقراری صلح از طریق ادامه مذاکرات میان افغانی در استانبول 
پایان جنگ  و  دایمی  می تواند صلح  آن  پی آمد  که  باشد  دوحه  و 
باید  افغانستان  اما نشان می دهد که مردم  باشد. قراین  چهل ساله 

برای شرایط دشواری آماده گی بگیرند.
از  یکی  در  باری  خلیل زاد  زلمی  که  همان گونه  امریکایی ها 
گفت وگوهایش گفته بود که بدون مشوره آمده اند، بدون مشوره از 

افغانستان سر از اول ماه می برنامه خروج شان را کلید می زنند.
برگزاری  از  پس  می توانستند  امریکایی ها  که  است  حالی  در  این 
نشست استانبول برنامه خروج شان را اعالم کنند. اعالم زمان خروج 
سربازان امریکایی پس از نشست استانبول و با پیش شرط قرار دادن 
موفقیت پروسه صلح همان گونه که در توافق نامه دوحه آمده بود، 
اما  کند،  ضمانت  را  استانبول  نشست  نسبی  موفقیت  می توانست 

توافق نامه دوحه حاال به گونه معکوس عملی می شود.
در توافق نامه دوحه که در فبروری ۲۰۱۹ میان امریکایی ها و طالبان 
عنوان  صلح  پروسه  موفقیت  به  مشروط  خروج  برنامه  شد ،  امضا 
آن شد  باعث  دوحه  در  افغانی  میان  مذاکرات  ناکامی  است.  شده 
که این پروسه مطابق جدول تعیین شده عملی نشود و امریکایی ها 
تصمیم خروج را در زمانی بگیرند که هیچ یک از پیش شرط های آن 
توافق نامه از جانب طالبان عملی نشده است. حتا در جریان مذاکرات 
دوحه نیز با وجودی که طالبان می گفتند جنگ ها را کاهش داده اند، 
اما تالش ها برای سقوط هلمند و چند والیت دیگر نشان داد که 
آن ها به توافق نامه دوحه با وجود رهایی ۵۰۰۰ زندانی شان از سوی 

دولت، عمل نکرده اند.
نشست  روی  سنگین  سایه  امریکایی ها،  نابه هنگام  خروج  اعالم 
استانبول گذاشته است. به نظر می رسد نشست استانبول که قرار بود 
شبیه نشست بن باشد، حاال در ذهنیت عامه و طرف های این نشست 

به نشستی شکلی و فاقد ضمانت های عملی تقلیل یافته است.
ناتو و اروپایی ها که خالف حکومت رییس جمهور ترمپ از خروج 
اداره  از جانب  با اعالم خروج  مسووالنه سخن می گفتند، هم زمان 
برای خروج مسووالنه فراموش  را  نیز قول و قرار شان  بایدن آن ها 
و برای خروج اعالم آماده گی کردند. آلمان که یک ماه پیش دم از 
تمدید ماموریتش برای دو سال دیگر می زد، نیز در تازه ترین مورد 
اعالم کرد که از اول ماه می خروج نیروهایش را آغاز خواهد کرد. 
استرالیا نیز اعالم کرده است که نیروهایش را از افغانستان خارج 

می کند.
این اعالم خروج پرشتاب  باعث نگرانی مردم افغانستان شده است؛ 
چرا که پیش از این همه کشورها به شمول کشورهای منطقه تاکید 
بر خروج مسووالنه داشتند. حتا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 

نیز چندی پیش بر خروج مسووالنه امریکا و ناتو تاکید کرده بود.
توان  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  افغانستان  حکومت 
دفاع مستقل را دارند و رییس جمهور در تازه ترین مورد گفته است 
که  است  کرده  عنوان  او  است.  نادرست  روایت  روایت سقوط،  که 
روایت حکومت پس از این، روایت مسوولیت، فداکاری، مشارکت، 
تامین  و  منطقه ای  اتصال  مارکیت،  ایجاد  اعمار صلح،  ملت سازی، 

امنیت است.
اجماع  اما  امیدوارکننده  نقطه  خارجی،  نیروهای  خروج  وجود  با 
است.  افغانستان  در  موجود  نظم  حفظ  برای  منطقه ای  و  جهانی 
افغانستان در کنار برخورداری از نیروهای آموزش دیده امنیتی که 
هم تجربه جنگ دارند و هم پیش رفته ترین آموزش های رزمی را 

فراگرفته اند، رو به سقوط پیش نمی رود.
براساس پیمان امنیتی ای که در سال ۲۰۱4 میان واشنگتن و کابل 
امضا شد ، امریکایی ها مکلف به حمایت از نیروهای امنیتی تا سال 
۲۰۲4 شدند، اما چیزی که مایه نگرانی است، این است که خروج 
نابه هنگام و بدون قید و شرط موفقیت پروسه صلح را کم رنگ کرده 

است.
طوری که دیده می شود، هم طالبان هم حکومت افغانستان برای 
انسانی،  تلفات  جنگ آماده گی می گیرند؛ جنگی که پی آمدی جز 

موج عظیم بیجا شده گان داخلی و ناامیدی جمعی ندارد.
اگر امریکایی ها و ناتو پس از نشست استانبول برنامه خروج را اعالم 
می کردند، این تصمیم می توانست سناریوی صلح را تقویت کند. حاال 
که برنامه خروج در ماه می عملی می شود، حکومت افغانستان باید 
هم زمان با تاکید بر پروسه صلح، روی اجماع داخلی برای سناریو های 

محتمل نیز کار کند.
در فصل جدید جنگ و صلح، بدون تالش در جهت هم سویی مردم، 
پیروزی دشوار به نظر می رسد. حکومت افغانستان باید از یک سو 
روی صلح به عنوان نیاز مبرم ملی ما تاکید کند و روایت صلح را ترک 
نکند و از سوی دیگر با در نظر داشت سناریو های بد، از هیچ تالشی 
در جهت تقویت اجماع سیاسی به منظور حفظ دست آوردهای دو 

دهه اخیر دریغ نورزد.

اعالم خروج زودهنگام 
و مسوولیت های دولت

دو تن در هنگام دزدی حدود ۴۰ هزار دالر در شهر تالقان بازداشت شدند

شش تن در شبانه روز گذشته بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند

اسماعیل خان: 
آماده دفاع از هرات هستیم، نگران نباشید

دو شنبه
شماره 3584

30 حمل 1400
19 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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۸صبح، کابل: پولیس تخار، دو تن را به اتهام 
بازداشت  تالقان  شهر  صرافی  سرای  از  دزدی 

کرده است.

خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار می گوید که 
پولیس حوزه چهارم شهر تالقان این دو تن را 
در هنگام دزدی مبلغ 4۰ هزار دالر امریکایی از 

وزارت صحت عامه اعالم کرده  ۸صبح، کابل: 
بیمار  شش  گذشته  شبانه روز  در  که  است 

کرونایی در کشور جان باخته اند.
جدید  بیمار   ۱۰۵ وزارت،  این  اعالم  طبق 
شناسایی  گذشته  ساعت   ۲4 در  نیز  کرونایی 

شده اند.
هم چنان در شبانه روز گذشته ۵۲ بیمار کرونایی 

صحت یاب شده اند.
بیماران  مجموعی  شمار  جدید،  ارقام  ثبت  با 
کرونایی در کشور به ۵۷ هزار و 8۹8 تن رسیده 
است. از این میان، دو هزار و ۵4۵ تن جان باخته 

و ۵۲ هزار و ۱۶8 تن دیگر صحت یاب شده اند.

۸صبح، هرات: محمداسماعیل خان، عضو رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی و رهبر پیشین جهادی، 
در حضور صدها تن از هواداران تفنگ دار خود به 
آینده  نگران  که  داد  اطمینان  هرات  باشنده گان 
نباشند؛ زیرا »مجاهدان« از این شهر دفاع می کنند.
او که در مراسم تجلیل از بیست ونهم حمل، سالروز 
تصرف هرات توسط نیروهای مجاهدان سخنرانی 
صدها  هرات   ولسوالی  هر  در  که  افزود  می  کرد، 
از  می توانند  آنان  و  دارند  وجود  مسلح  مجاهد 
مناطق خود دفاع کنند، اما »بی کفایتی حکومت 

است« که به مجاهدان اعتماد نمی  کند.
کشور  غرب  حوزه  در  جهادی  پیشین  رهبر  این 
گفت: »به مردم هرات اعالم می کنیم هرکس به 
آبروی این سرزمین دست  درازی کند، با او برخورد 
و  عزت  به  کسی  نمی گذاریم  هرگز  و  می کنیم 
دفاع  هرات  مردم  از  ما  و  کند  تعرض  آبروی مان 

می کنیم.«
او به حکومت هشدار داد که اگر برای خلع سالح 
روبه رو  واکنش  با  کند،  اقدام  هرات  در  مجاهدان 
واکنش  عواقب  تمام  مسوولیت  و   شد  خواهد 

مجاهدان بر دوش خود حکومت است.

داخل سرای صرافی شهر تالقان بازداشت کرده 
است.

نام دارند،  این دو تن که عبداهلل و عبدالوکیل 
باشنده  ولسوالی بگرام والیت پروان و ولسوالی 

رستاق والیت تخار هستند.
طبق اطالعات پولیس، این دو نفر ساعت 3:۰۰ 
شب گذشته با استفاده از یک دکان کرایی در 
سرای رخت فروشی، دیوار و بام دو دکان صرافی 
را حفر کرده و 4۰ هزار دالر امریکایی را به سرقت 

می بردند که توسط پولیس بازداشت شدند.
پولیس می گوید که قضیه تحت تحقیق نهادهای 

عدلی و جنایی قرار دارد.

وزارت صحت عامه از شیوع موج سوم ویروس 
کرونا در کشور هشدار داده است.

این وزارت شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا 
در کشور را تأیید کرده است.

نگرانی از شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور 

او در ادامه سخنانش خطاب به مردم هرات تصریح 
اگر  اما  برقرار شود،  کرد: »امیدواریم صلح واقعی 
نشد، مردم تشویش نکنند، ما نمی گذاریم وضعیت 
بدتر شود؛ از آبرو و عزت مردم خود دفاع می کنیم 

و نمی گذاریم آنان پای مال شوند.«
که  گفت  طالبان  به  خطاب  محمداسماعیل خان 
اگر به قدرت رسیدن از طریق زور ممکن می بود، 
باقی می ماند و  افغانستان در  قدرت  شوروی در 
راه  از  نتوانستند  هم  خارجی  نیروهای  و  امریکا 

جنگ به پیروزی برسند.
در  حضور  برای  جهانی  جامعه  از  اسماعیل خان 
که  افزود  کرد  و  افغانستان  سپاس گزاری  جنگ  
امیدوار است تا آخرین سرباز امریکایی بیرون شود، 
اما مانند شوروی امریکا با افغانستان دشمنی نکند 
ادامه  برای حکومت داری خوب  را  و کمک هایش 

دهد.
در  باید  امنیتی  نیروهای  که  کرد  پافشاری  او 
شوند  حفظ  آن  از  پس  و  صلح  مذاکرات  جریان 
و مردم نباید اجازه دهند ارتش متالشی شود، اما 
در حکومت و ساختارهای موجود تغییرات مثبت 

به وجود آید.

با توجه به افزایش میزان مرگ ومیر و ابتال به این 
ویروس در روزهای اخیر افزایش یافته است.

آغاز شده  واکسن کرونا در کشور  روند تطبیق 
است و ادامه دارد. وزارت صحت عامه از عموم 

مردم خواسته است که خود را واکسن کنند.

هشت عضو یک خانواده 
در ننگرهار کشته شدند

والی  امرخیل،  ضیا الحق  ۸صبح، کابل: 
یک  عضو  هشت  که  می گوید  ننگرهار 
خانواده شام شنبه، بیست وهشتم حمل 
نماز  ادای  هنگام  در  جالل آباد  شهر  در 

تراویح کشته شده اند.
والی ننگرهار گفته است که این حادثه در 
مربوطات ناحیه نهم شهر جالل آباد، مرکز 

والیت ننگرهار رخ داده است.
حادثه  این  در  که  می گوید  امرخیل 
»حاجی  خانواده  اعضای  از  تن  هشت 
کشته  گلوله  ضرب  به  عبدالوهاب« 

شده اند.
ابتدایی  بررسی های  امرخیل،  گفته  به 
دلیل  به  حادثه  این  که  می دهد  نشان 

جنجال روی »زمین« رخ داده است.
نیروهای  که  است  افزوده  ننگرهار  والی 
در  رویداد  ساحه  به  کشفی  و  امنیتی 
شده  اعزام  حادثه  وقوع  ساعات  همان 
بررسی  دست  در  رویداد  این  و  بودند 
داده  وعده  امرخیل  ضیاالحق   است. 
است که عامالن این حادثه را شناسایی 

می کند و به پنجه قانون می سپارد.

۸صبح، کابل: چهار مقام پولیس والیت بلخ 
به اتهام فساد در قراردادهای »مواد اعاشه ای 

تیل و روغنیات« بازداشت شده اند.
یک منبع امنیتی با تأیید این خبر می گوید 
آمر  لوژستیک،  مدیر  تأمینات،  معاون  که 
فرماندهی  روغنیات  اکمال  آمر  و  اعاشه 
»مواد  قرارداد  عقد  در  بلخ  پولیس 
اعاشه ای تیل و روغنیات« برای سال مالی 
از  استفاده  سوء  و  فساد  به  متهم   ۱4۰۰

صالحیت های وظیفه ای هستند.
زمری اکرام زاده، به عنوان معاون، سیدبشیر 
سادات به حیث مدیر لوژستیک، اظهارالحق 
به عنوان آمر اعاشه و فضل الدین به عنوان 
پولیس  فرماندهی  در  روغنیات  اکمال  آمر 

بلخ کار می کردند.
با جرایم  مبارزه  پولیس  از سوی  افراد  این 
داخله  امور  وزارت  اداری  فساد  سنگین 

بازداشت شده اند.

چهار مقام پولیس بلخ به اتهام فساد بازداشت شدند



ویروس  جهش یافته  نوع  شیوع 
شمار  بر  کشور،  در  کرونا 
مبتالیان به کرونا افزوده است. 
هرچند وزارت صحت عامه سیر 
»موج  را  ویروس  این  صعودی 
سوم« ویروس کرونا نمی داند، اما 
می گوید که در جریان روزهای 
افزایش  به شکل چشم گیری  آن  میزان شیوع  اخیر، 
یافته است. به باور مسووالن در این وزارت، در حال 
حاضر نوع جهش یافته ویروس کرونا که به نام »کرونای 
انگلیسی« نیز مشهور است، در کشور به گردش آمده 
است. آمارهای این وزارت نشان می دهد که در حال 
حاضر نزدیک به ۲۰۰ تن به این ویروس مبتال شده اند. 
به  اگر شهروندان  این مسووالن هشدار می دهند که 
را  صحی  توصیه های  و  باشند  بی توجه  ویروس  این 
مراعات نکنند، ممکن وضعیت از کنترل خارج شود. 
افزون بر این، مسووالن در وزارت صحت عامه تصریح 
می کنند که روند تطبیق واکسین بر افراد عادی جامعه 
آغاز شده است و شهروندانی که سن شان باالتر از ۱8 
سال است، می توانند با مراجعه به مراکز درمان ویروس 

کرونا، واکسین دریافت کنند. 
هرچند ویروس کرونا در چند ماه گذشته سیر نزولی 
پیدا کرده بود، اما بر خالف توقعات، در جریان روزهای 
معاون  علی زی،  میرویس  است.  شده  بیش تر  اخیر 
8صبح  روزنامه  به  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی 
گفت که میزان شیوع این ویروس در مقایسه با یک 
ماه گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. او تصریح 
گرفته ،  صعودی  سیر  ویروس  این  هرچند  که  کرد 
اما نمی توان آن را »موج سوم ویروس کرونا« عنوان 
زیر  افغانستان  آن که  با  علی زی،  آقای  گفته  به  کرد. 
تهدید موج سوم قرار دارد، اما با توجه به آمار و ارقام 
در  این  است.  نشده  آغاز  ثبت شده، هنوز موج سوم 
حالی است که روزانه بیش از ۱۰۰ تن به این ویروس 
مبتال می شوند. براساس تازه ترین آمار وزارت صحت 

ادامه قاچاق سنگ های مرمر و رخام هلمند به پاکستان 
و ایران، باشنده گان این والیت را نگران ساخته است. 
در  موجود  رخام  و  مرمر  سنگ  های  آنان،  گفته  به 
ولسوالی های دیشو و خانشین این والیت از دیر زمانی 
به این دو کشور انتقال می یابد و پس از پروسس، به 
این  می شود.  جهانی  بازارهای  وارد  کشورها  آن  نام 
روند  این  از حکومت می خواهند که جلو  باشنده گان 
را بگیرد؛ زیرا این کار به اقتصاد هلمند و کشور آسیب 
جدی می رساند. مسووالن در فابریکه پروسس سنگ 
رخام هلمند نیز تایید می کنند که از حدود ۱۱ سال 
بدین سو به معادن سنگ رخام دسترسی ندارند و این 
پروسس  و  دریافت  دیگر  شرکت های  از  را  سنگ ها 
می کنند. هم زمان با این، شورای والیتی هلمند تصریح 
می کند که سنگ های مرمر و رخام هلمند از دیر زمانی 
بدین سو به پاکستان قاچاق و سپس به نام این کشور 
فروخته می شود. مسووالن محلی در هلمند اما دلیل 
این کار را ناامنی می خوانند و می گویند که به زودی 
طرح محافظت و جلوگیری از قاچاق معادن را در این 

والیت عملی می کنند.
هلمند در جنوب کشور از والیت هایی است که افزون 
معادن  گاز،  و  نفت  ذخیره  دالر  میلیاردها  داشتن  بر 
می شود.  پیدا  آن  در  نیز  مرمر  و  رخام  سنگ های 
اکنون باشنده گان این والیت با ابراز نگرانی از وضعیت 
موجود، می گویند که سنگ های  رخام و مرمر موجود 
در ولسوالی دیشوی هلمند در حال حاضر به پاکستان 
می خواهند  حکومت  از  آنان  می شود.  قاچاق  ایران  و 
ادامه  را بگیرد؛ زیرا  این قاچاق  که هرچه زودتر جلو 
وارد  جدی ای  آسیب های  کشور  اقتصاد  به  روند  این 
می کند. برخی از این باشنده گان تصریح می کنند که 
بارها در برابر قاچاق این سنگ ها صدا بلند کرده اند، اما 
هیچ گاهی از استخراج غیرقانونی و قاچاق آن جلوگیری 

نشده است.
مسووالن در کارخانه پروسس سنگ رخام هلمند نیز 
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عامه، روز گذشته ۱۰۵ تن در والیت های کابل، هرات، 
قندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، لوگر، غزنی، خوست 
حاضر  حال  در  شده اند.  مبتال  ویروس  این  به  فراه  و 
سه هزار و ۱48 مورد فعال ابتال به ویروس کرونا در 
کشور وجود دارد که از این میان بیش از ۲۲۰ تن در 

شفاخانه ها بستری  اند. 
حال  در  که  کرد  خاطر نشان  علی زی  دیگر  سوی  از 
به  جامعه  در  کرونا  ویروس  جهش یافته  نوع  حاضر 
حال  در  او،  گفته های  طبق  است.  درآمده  گردش 
حاضر ۱۹۷ تن در دست کم ده والیت به این ویروس 
مبتال شده اند که بیش ترین واقعه مثبت آن در والیت 
سخنگوی  معاون  گفته  به  است.  شده  ثبت  ننگرهار 
این والیت ۱۲4 مورد مثبت  وزارت صحت عامه، در 
شناسایی شده است. او تصریح کرد که پس از ننگرهار، 
ترتیب در  به  والیت های هرات، میدان وردک و کندز 
رده های بعدی قرار دارند. طبق معلومات آقای علی زی، 
در والیت هرات 3۱ مورد مثبت، در میدان وردک ۱۲ 
و  کابل  در  مورد  مورد، شش شش  کندز ۹  در  مورد، 
لوگر و یک مورد در بغالن ثبت  غزنی، سه مورد در 

شده است.

معاون سخنگوی وزارت صحت عامه تصریح کرد که 
آن  معمولی  نوع  به  نظر  ویروس  این  گردش  سرعت 
بیش تر است. او ضمن این که شهروندان را به رعایت 
و  ماسک  از  استفاده  کرد،  ترغیب  توصیه های صحی 
بیماری  این  برای کنترل شیوع  را  از تجمعات  دوری 

ناامنی  ،  دلیل  به  در حال حاضر  که  می کنند  تصریح 
از  را  آن  و  ندارند  سنگ ها  به  مستقیم  دسترسی 
شرکت های دیگر به دست می آورند. عبدالحکیم مثمر، 
رییس این کارخانه، به روزنامه 8صبح گفت که گروه 
علمیاتی فابریکه پروسس سنگ رخام هلمند پس از 
سال ۱38۹ به معدن سنگ رخام دسترسی مستقیم 
ندارد و به همین دلیل نمی تواند تولیداتش را با نرخ کم 

در بازار عرضه کند. 
آقای مثمر افزود که به تازه گی تالش ها برای دست یابی 
به معادن سنگ رخام آغاز شده است تا با دسترسی 
او  یابد.  کاهش  خام  مواد  کمبود  به  نیاز  مستقیم، 
گفت: »در حالی که ما فابریکه پروسس سنگ رخام 
را در هلمند داریم، اما با آن هم این سنگ را از دیگر 

نیاز جدی دانست. عالوه بر این علی زی یادآور شد که 
رفتارهای  در  را  معیاری  فاصله  شهروندان  است  نیاز 
اجتماعی در نظر بگیرند. مسووالن وزارت صحت عامه 
هم چنان هشدار می دهند که اگر شهروندان نسبت به 
این ویروس بی توجه باشند، ممکن است این ویروس 
به شکل چشم گیری انتشار یابد و وضعیت از کنترل 

خارج شود. 
توصیه های  مسووالن در وزارت صحت عامه در کنار 
جلوگیری  برای  که  می خواهند  شهروندان  از  صحی، 
مراکز  به  مراجعه  با  کرونا،  ویروس  بیش تر  شیوع  از 
صحی مخصوص درمان ویروس کرونا، واکسین کرونا 
تطبیق  روند  اکنون  هم  که  افزود  او  کنند.  در یافت 
واکسین کرونا باالی افراد معمولی جامعه که سن شان 
باالتر از ۱8 سال باشد، آغاز شده است. آقای علی زی 
خاطر نشان کرد که تنها زنان حامله و کودکان واکسین 
بهداشت  که سازمان جهانی  است  گفتنی  نمی شوند. 
است.  نکرده  توصیه  را  این طیف  بر  واکسین  تطبیق 
براساس نظر برخی داکتران، ممکن است این واکسین 
برای زنان حامله عوارض جانبی داشته باشد، از این رو 
از تطبیق واکسین باالی این افراد خودداری می شود. 

از ۱۹۵  یادآوری است که در حال حاضر بیش  قابل 
کرده اند.  دریافت  واکسین  در سراسر کشور  نفر  هزار 
از این میان بیش از  8۵ هزار تن را کارمندان صحی 
و بیش از 34 هزار تن را آموزگاران تشکیل می دهند. 

شرکت ها می گیریم و خود ما به آن دسترسی نداریم. 
از طرف دیگر بارها برای ما دونرهای خارجی پیشنهاد 
می کنند که با آنان قرارداد کنیم تا این سنگ را برای 
ما استخراج کنند، اما از آن جایی که ما به آن دسترسی 

نداریم، حاال این سنگ ها بیش تر قاچاق می شود.«
زمان  در  مرمر  و  رخام  سنگ های  معادن  بیش تر 
حاکمیت محمدظاهرشاه کشف شده و برای آن از دیر 
زمانی بدین سو فابریکه پروسس ساخته شده است. با 
این حال اما به دلیل مشکالت امنیتی در هلمند، این 
سنگ ها به گونه غیرقانونی استخراج و قاچاق می شود. 
عباداهلل علی زی، معاون شورای والیتی هلمند، گفت 
که این سنگ ها بیش تر به گونه قاچاقی به پاکستان 
نام  به  جهانی  بازارهای  در  سپس  و  می یابد  انتقال 

تا کنون ۹۶8 هزار دوز  هم چنان وزارت صحت عامه 
واکسین کرونا را فراهم کرده است. ۵۰۰ هزار دوز از 
این واکسین را کشور هند و 48۶ هزار دوز واکسین را 
سازمان جهانی صحت از طریق برنامه کواکس کمک 
کرده است. براساس برنامه ریزی ها، وزارت صحت عامه 
می خواهد که بیش از ۶۰ درصد نفوس افغانستان را 

واکسین کند.
گفتنی است که موج اول ویروس کرونا در کشور در 
پنجم حوت سال ۱3۹8 شیوع پیدا کرد. وزارت صحت 
عقرب  ماه  در  را  کرونا  ویروس  دوم  موج  عامه شیوع 
سال گذشته تأیید کرد. براساس آن چه تاکنون اعالم 
شده است، بیش از ۵۷ هزار تن در کشور به ویروس 
جان  دیگر  تن   ۵4۵ و  هزار  دو  و  شده   مبتال  کرونا 
باخته اند. این آمار رسمی از سوی وزارت صحت عامه 
تأیید شده است. ممکن است آمار غیررسمی با توجه به 
محدودیت دسترسی به خدمات صحی، خیلی بیش تر 

از رقم اعالم شده باشد.

سنگ مرمر و سنگ رخام پاکستان فروخته می شود. او 
تصریح کرد که نیاز است از استخراج غیرقانونی معادن 

در این والیت جلوگیری شود. 
بدین سو  ده سال  از  علی زی، حکومت  آقای  به گفته 
نتوانسته است جلو استخراج غیرقانونی معادن را بگیرد 
و ادامه این روند و قاچاق آن به کشورهای همسایه، به 
جای فایده، به کشور آسیب می رساند. او افزود: »ما در 
ولسوالی های خانشین و دیشو معادن خوبی داریم که 
زمانی از آن به خوبی استفاده می شد. همین گونه برخی 
دیگر از مواد ارزشمند داریم که قیمت خوبی دارد و 
می تواند اقتصاد هلمند و افغانستان را بهتر سازد، اما 
کند.  آن ها جلوگیری  قاچاق  از  است  نتوانسته  دولت 
ما از باشنده گان محل شنیده ایم که انفجارهای بزرگی 
در معادن می شود و مواد ارزشمند پس از استخراج به 

پاکستان و چین انتقال می یابد.«
عبدالنبی الهام، والی هلمند، اما ناامنی را دلیل اصلی 
استخراج غیرقانونی معادن این والیت می داند. او افزود 
قاچاق  از  جلوگیری  و  محافظت  برای  طرح  یک  که 
معادن ساخته شده است که به زودی عملی خواهد 
شد. آقای الهام گفت: »ناامنی است. مخالفان در محل 
کار، معادن را استخراج می کنند. در آن جا قاچاق بران 
محلی وجود دارد. اما جمهوری اسالمی افغانستان برای 
خواهد  عملی  زودی  به  که  است  ساخته  طرحی  آن 

شد.«
قاچاق  خبرهای  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
سنگ های مرمر و رخام هلمند به پاکستان نشر شده 
بود. حدود پنج سال پیش، مسووالن محلی در هلمند 
گفته بودند که معادن سنگ رخام دیشو و خانشین در 
اختیار گروه طالبان قرار دارد و این گروه با استخراج 
پاکستان  به  پروسس  برای  را  سنگ ها  غیرقانونی، 
کرده  تصریح  زمان  آن  در  مسووالن  می فروشند. 
بودند که طالبان به سنگ های رخام و مرمر به عنوان 

بزرگ ترین منبع مالی شان در هلمند می بینند.

کرونا بار دیگر اوج گرفته است

قاچاق ادامه دار مرمر و رخام هلمند به پاکستان و ایران

عبداالحمد حسینی 

هلمند در جنوب کشور از والیت هایی است که افزون بر داشتن 
میلیاردها دالر ذخیره نفت و گاز، معادن سنگ های رخام و مرمر نیز 

در آن پیدا می شود. اکنون باشنده گان این والیت با ابراز نگرانی 
از وضعیت موجود، می گویند که سنگ های  رخام و مرمر موجود در 
ولسوالی دیشوی هلمند در حال حاضر به پاکستان و ایران قاچاق 

می شود. 

هم چنان وزارت صحت عامه 
تا کنون 9۶8 هزار دوز 

واکسین کرونا را فراهم کرده است. 
500 هزار دوز از این واکسین را 

کشور هند و 48۶ هزار دوز واکسین 
را سازمان جهانی صحت از طریق برنامه 

کواکس کمک کرده است. براساس 
برنامه ریزی ها، وزارت صحت عامه 

می خواهد که بیش از ۶0 درصد نفوس 
افغانستان را واکسین کند.

گفتنی است که موج اول ویروس کرونا 
در کشور در پنجم حوت سال 1398 
شیوع پیدا کرد. وزارت صحت عامه 

شیوع موج دوم ویروس کرونا را در ماه 
عقرب سال گذشته تأیید کرد. براساس 
آن چه تاکنون اعالم شده است، بیش از 
5۷ هزار تن در کشور به ویروس کرونا 

مبتال شده  و دو هزار و 545 تن دیگر 
جان باخته اند. 

تأکید وزارت صحت عامه بر تطبیق واکسین؛ 

احمدشاه شاداب
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بیش از دو دهه است که طالبان با مردم و دولت افغانستان 
به خاطر برپایی نظام اسالمی در جنگ به سر می برند. به 
و  گروه  این  جنگ  شرعی  و  دینی  مشروعیت  آن که  رغم 
به  جهان،  کشورهای  تمام  سوی  از  جاری،  خشونت های 
 ویژه کشورهای اسالمی و علمای جهان اسالم ناروا و ناجایز 
خوانده شده  است ؛ اما شعله های آن همه روزه در بخش هایی 
از جغرافیای افغانستان انسان های بی گناه را به کام خود فرو 
می برد. هیچ روزی نیست که یک فقه و مفتی در یکی از 
کشورهای اسالمی، جنگ طالبان با مردم و دولت افغانستان 
در  اسالمی  کشورهای  رسانه های  و  نداند  ناروا  و  حرام  را 
تکریم و نکوهش جنگ طالبان و کشتار انسان های مسلمان، 
از زمانی  که  فتوای روحانیون شان را پخش و نشر  نکنند. 
طالبان در برابر دولت افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی 
دست به بغاوت زدند و جنگ در برابر نظام اسالمی را که در 
آن زمان نیز هیچ گونه توجیه شرعی و اسالمی نداشت، آغاز 
کردند، تالش ها پیوسته برای آغاز گفت وگو و جلوگیری از 
تشدید جنگ و پایان خون ریزی صورت می گرفت؛ اما به 
گروه  این  نامنعطف  مواضع  و  طالبان  گروه  لجاجت  دلیل 
به  که  زمان  آن   اسالمی  دولت جمهوری  ریاست  برابر  در 
 وسیله یک روحانی دینی رهبری می شد، به  ثمر ننشست 
به  آغاز  همان  از  طالبان  گروه  شد.  مواجه  شکست  با  و 
نظام  استقرار  خاطر  به  و  نمی داد  تن  مذاکره  و  گفت وگو 
سیاسی مورد نظرش، لشکرکشی و پیروزی از راه جنگ و 
قوت نظامی را تنها راه  حل می دانست. هیچ کس به  یاد ندارد 
که رهبران این گروه در برابر خواست های مردم افغانستان 
و جامعه  جهانی تساهل و مدارا و به خواست مردم تمکین 
خون  کشور  والیت  هر  سقوط  با  گروه  این  باشند.  کرده 
هیچ  در  حتا  کرد.  را سالخی  زیادی  انسان های  و  ریخت 
دوره ای از تاریخ اسالم، روایت نشده  است که اسیر توسط 
مسلمانان شکنجه، تیرباران یا کشته شود و دارایی عامه و 
کشت زارهای مسلمان و غیرمسلمان تخریب و تاراج گردد؛ 
انسان ها را سالخی  توانسته ،  تا  این گروه  اما جنگ جویان 
رحم  پرنده گان  و  حیوانات  به  مواردی  در  حتا  و  کرده اند 
اکثراً  را  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  اسیران  نکردند. 
در میدان جنگ تیرباران کرده اند و کم تر پیش   آمده است 
که اسیر را زنده نگه  دارند. شقاوت و بی رحمی طالبان و 
عطش شان در ریختاندن خون انسان ها در بیش از دو دهه 

در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  یادداشت: 
کرد  اعالم  گنجوی«  نظامی  بین المللی  »مرکز  نشست 
که افغانستان »در حالت سقوط قرار ندارد«. این نشست 
ابتکار آذربایجان در شهر باکو،  در بیست وششم حمل به 
در  که  غنی  اشرف  بود.  شده  برگزار  کشور،  این  پایتخت 
می کرد،  سخنرانی  ویدیوکنفرانس  طریق  از  فوق  نشست 
افغانستان« پس از خروج نیروهای  »روایت سقوط دولت 
که  افزود  او  خواند.  نادرست  را  کشور  این  از  بین المللی 
افغانستان در حال حاضر چهل هزار نیروی کماندو، ویژه 
و هوایی دارد که در سطح منطقه بی نظیر اند. اشرف غنی 
تأکید کرد تا زمانی که این نیروها باشند، »خطر سقوط 
و  نقد  به  مطلب  این  در  ندارد«.  وجود  افغانستان  دولت 

بررسی این اظهارات اشرف غنی پرداخته ام.
او در  به مسأله »سقوط دولت« در سخنرانی  اشاره غنی 
به  واکنشی  گنجوی«،  نظامی  بین المللی  »مرکز  نشست 
جدول زمانی تازه برای خروج نیروهای امریکایی و ناتو از 
افغانستان در فاصله زمانی بیست وچهارم اپریل تا یازدهم 
سپتامبر سال جاری میالدی است. در اظهارات او واکنش 
ضمنی به موضع گروه طالبان در پیوند به این جدول زمانی 
نشست های  در  شرکت  از  گروه  این  امتناع  همین طور  و 
نیروهای  از خروج کامل  افغانستان پیش  مربوط به صلح 
با این  بین المللی از کشور نیز دیده می شود. اشرف غنی 
نیروهای  خروج  نگران  که  است  کرده  اعالم  سخنرانی 
به  طالبان  گروه  اگر  و  بود  نباید  افغانستان  از  بین المللی 
آموزش دیده  نیروهای  پاسخ سخت  با  بدهد،  ادامه  جنگ 
برای  خطری  حیث،  این  از  و  شد  خواهد  روبه رو  داخلی 

سقوط دولت متصور نیست.
اگر عامل سقوط و یا بقای دولت را با مسأله توانایی و یا 
مرتبط  با گروه طالبان  دولتی در جنگ  نیروهای  ناتوانی 
دولت  نکردن  سقوط  درباره  غنی  اشرف  اظهارات  بدانیم، 
درست است. چهل هزار نیروی آموزش دیده کماندو، ویژه 
و هوایی، نیروی کمی نیستند؛ به  ویژه آن که این نیروها 
از نگاه تعلیمات نظامی و امکانات رزمی در سطح منطقه 
»بی نظیر« باشند. جنگ جویان طالبان اگرچه در سال های 

در صلح قابل رویت نیست. طالبان به درستی  می دانند که 
از  افغانستان، جامعه ۱۹۹۶ و سال  های قبل  جامعه امروز 
آن نیست و تغییرات ژرفی در افکار و باورهای مردم و طرز 
زنده گی  آن ها به استثنای جنگ جویان این گروه، به  وجود 
آمده است. رسانه های آزاد و همه گانی، اینترنت، شبکه های 
اجتماعی و فناوری با فرایند جهانی شدن و تبادله اطالعات، 
تاثیر عمیق  روی زنده گی مردم این کشور، به  ویژه زنان، 
قرار  افغانستان  مردم  در شرایطی که  است.  برجا گذاشته 
دارند، طالبان نمی توانند بدون خشونت، وجود و هستی شان 
خشونت  ادامه  در  را  حضورش  گروه  این  کنند.  اثبات  را 
می بیند و فکر می کند که باید خشونت کند تا دیده شود 
و قابل رویت باشد و به جز خشونت و کشتار که با قرائت 
از دین صورت می گیرد، متاع دیگری  سطحی و تندروانه 
با خشونت  طالبان  ندارد.  افغانستان  مردم  به  عرضه  برای 
و جنگ، امتیاز سیاسی - مادی به  دست آورده اند و هرگز 
نمی خواهند در صلح این امتیاز را از دست بدهند. رهبران 
گروه طالبان اگر همین امروز جنگ را متوقف کنند و به 
جنگ جویان شان اجازه دهند که به مراکز شهرها بیایند و با 
مردم مراوده داشته باشند، دیگر هیچ جنگ جوی این گروه 
طالبان،  که جنگ  زیرا  برنخواهد گشت.  میدان جنگ  به 
جنگ ایدیولوژی نیست و جامعه امروز، جامعه دیروز نیست؛ 
بلکه جامعه ای  است که همگام با جهان تغییر کرده  است. 
کثرت اقوام، مذاهب و گروه های سیاسی به عنوان بخشی 
از واقعیت جامعه و نیاز کشوری در حال توسعه، پذیرفته 
شده  است. در جامعه  امروز افغانستان، رسانه های دیداری، 
و  اجتماعی  نهادهای  دارند،  فعالیت  نوشتاری  و  شنیداری 
فرهنگی در حوزه های مختلف، به  ویژه حقوق و آزادی های 
زنان فعال هستند و باالخره درک مردم از محیط اجتماعی 
و پیرامون شان، دچار دگرگونی ژرف شده  است که در چنین 
از  و دست  کنند  متوقف  را  اگر خشونت  طالبان  شرایطی 

جنگ بردارند، محو می شوند.

۲- از دست دادن عواید نامشروع
از اواسط سال ۲۰۰3 میالدی، کشت کوکنار و تولید تریاک 
در افغانستان سیر صعودی در پیش گرفت. از سال ۲۰۰۹ 
تحت  مناطق  در  تریاک  تولید  و  کوکنار  کشت  میالدی 
سال ۲۰۱۷  در  و  یافت  افزایش  طالبان  نفوذ  و  حاکمیت 
مناطق  در  زمین  هکتار  هزار   ۱44 از  بیش  به  میالدی 
تا ده هزار  تحت نفوذ طالبان کوکنار کشت شد و هشت 
ثابت  در آمد  این  آمد.  دست  به  آن  از  تریاک  تُن  متریک 
مالی سبب تشدید جنگ از سوی طالبان و تعهد آنان به 

با چهره ها و احزاب  پایدار سیاسی  به سازش  خود موفق 
استفاده  صرفاً  احزاب  و  چهره ها  این  از  و  نشده  سیاسی 
وقتی  که  است  دلیل  همین  به  شاید  است.  کرده  فصلی 
طرح تشکیل دولت انتقالی مطرح شد، بسیاری از چهره ها 
و احزاب سیاسی و حتا بخش بزرگی از مردم از آن حمایت 
کردند. این نشانه ناسازگاری غنی با احزاب و جریان های 
سیاسی و نبود اعتماد متقابل بین آن ها به منظور همکاری 

برای آینده است.
محمداشرف غنی در حالی که دم از دفاع از قانون اساسی 
می زند، خودش بارها به نقض این قانون اقدام کرده است. 
و  اساسی  قانون  داشت  قصد  بودجه  تصویب  قضیه  در  او 
صالحیت مجلس نماینده گان در تصویب آن را دور بزند؛ 
مورد  وزیران  برکناری  به  دست  بعدتر  نشد.  موفق  اما 
افراد مورد  به جای آن ها  نماینده گان زد و  تأیید مجلس 
نظر خود را به عنوان سرپرست منصوب کرد. همین حاال 
هفت وزارت خانه و بانک مرکزی بر خالف حکم قانون از 
انتقاداتی که از  سوی سرپرستان اداره می شود. بر خالف 
اما هیچ تصمیمی  دارد، غنی  کار سرپرست ها وجود  این 
انتقادات ندارد. گویا  این  برابر  بازگشت به قانون در  برای 
او تصمیم گرفته است که حکومت مشارکتی کنونی را هم 

مثل حکومت وحدت ملی با افراد سرپرست اداره کند.
موریانه دیگری که در حال متالشی کردن دولت از درون 
به  افغانستان  حکومت  است.  اداری  و  مالی  فساد  است، 
رغم تعهدات خود به جامعه جهانی تا هنوز موفق به مهار 
است.  نشده  دولتی  ادارات  درون  در  افسارگسیخته  فساد 
قرار  بررسی  مورد  کرونا  بودجه  در  فساد  پرونده  اگر  تنها 
گیرد، میلیون ها دالر از بودجه مبارزه با کرونا در کشور در 
یک سال اخیر حیف ومیل شده است. رسانه ها بارها گزارش 
داده اند که در تمامی پروژه های مرتبط به کرونا، فساد مالی 

دوام جنگ در برابر دولت افغانستان شده است. تقریباً در 
اکثر بخش هایی از جغرافیای افغانستان که این گروه تسلط 
دارد، مواد مخدر زرع، تولید و قاچاق می شود. افغانستان در 
در جهان  مخدر  مواد  تولیدکننده  بزرگ ترین  حال حاضر 
است. تقریباً تمام مواد مخدر تولید شده در این کشور، در 
مناطق تحت تسلط طالبان زرع می شود. ساالنه طالبان از 
این طریق میلیون ها دالر عاید نامشروع دارند. حتا پس از 
تفاهم نامه صلح طالبان با ایاالت متحد که بیش از پنج هزار 
زندانی این گروه از زندان های دولت افغانستان آزاد شدند، 
در فهرست ارایه شده طالبان به جانب امریکا، بزرگ ترین 
قاچاق  اتهام  به  که  بودند  شامل  مخدر  مواد  قاچاقبران 
بودند.  شده  مجازات  به  محکوم  و  بازداشت  مخدر  مواد 
چنان که امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در 
صحبت هایش در حمایت از جمهوریت که در پروان برگزار 
شده  بود، این مسأله را نیز یادآوری کرد. بنابراین، طالبان به 
این دلیل از صلح هراس دارند که در نتیجه  آن میلیون ها 
دالر عواید نامشروع و ناشی از جنگ را از دست می دهند. 
جنگ طالبان، جنگ برای تصاحب کل قدرت و سرمایه و 
رونق تجارت شان است، نه جنگ ایدیولوژی و تحقق نظام 
اسالمی و احیای خالفت اسالمی. اصاًل این گروه برنامه  ای 

برای نظام اسالمی که ادعا می کند، ندارد.

3- ترس از  ادغام با جامعه
و  شهرها  در  که  افغانستان  جامعه   با  ادغام  از  طالبان 
را  زیادی  انسان های  و  ریختانده   خون  آن  روستاهای 
هراس  و  طالبان  سیاه  گذشته  دارند.  هراس  کشته اند، 
دالیلی  عمده ترین  از  یکی  از جنگ،  عاری  آینده  از   آنان 
 است که باعث شده  است، این گروه از توقف خشونت ها و 
جنگ در هراس باشد. طالبان هرچند بیان نمی کنند؛ ولی 
در خفا از آنچه در حق مردم افغانستان، آن هم به دستور 
استخبارات بیرونی روا داشته  و جنایاتی که در این کشور 
مرتکب شده اند، شرمسار هستند. حتا اگر دولت افغانستان 
در نتیجه  هر نوع فشار خارجی این گروه را عفو کند؛ ولی 
زنان این کشور و فرزندان قربانیان نیروهای دفاعی و امنیتی 
به ساده گی رهبران و جنگ جویان آن ها را نخواهند بخشید. 
در فضای عاری از جنگ و خشونت، این گروه به چشم های 
درد  پدران  و  مادران سوگوار  و  یتیم  کودکان  و  بیوه زنان 
دیده، نگاه نمی تواند. از این جهت، هراس این گروه از مواجه 
شدن با مردم افغانستان در فضای عاری از جنگ و خشونت 
پس از تفاهم  صلح با ایاالت متحده  امریکا، مضاعف شده  

است.

به صورت وحشتناک و کاماًل عریان در جریان بوده؛ اما این 
گزارش ها کم تر مورد توجه واقع شده است. حتا کسی که 
با  مبارزه  بودجه  از  افغانی  به حیف ومیل میلیون ها  متهم 
کرونا است، به تازه گی در یکی از وزارت خانه ها به عنوان 
عوامل  کنار  در  موریانه  این  است.  تعیین شده  سرپرست 
اسباب  و  کند  متالشی  درون  از  را  دولت  می تواند  دیگر 

فروپاشی آن را فراهم سازد.
ناتوانی دولت در ارایه خدمات مناسب به مردم نیز عاملی 
بازی خواهد کرد.  نقش جدی  آن  فروپاشی  در  است که 
است  روبه رو  کارآمدی  بحران مشروعیت  با  کنونی  دولت 
نیست.  به مردم  به موقع  و  موثر  ارایه خدمات  به  قادر  و 
و  گمرکات  معادن،  معارف،  سکتورهای صحت،  در  فساد 
مستوفیت ها باعث شده است که دارایی ملی بدون کم ترین 
دیگر،  جانب  از  برود.  هدر  عمومی  زنده گی  در  موثریت 
خود  کارمندان  به  است  ماه ها  که  داریم  سراغ  را  اداراتی 
معاش نداده اند. ماموران شورای عالی مصالحه ملی از زمان 
تشکیل تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. این ها نشانه های 
بحران مشروعیت کارآمدی است. واضح است که دولت های 

ناکارآمد محکوم به سقوط هستند.
با توجه به آنچه به صورت فشرده بیان شد، دولت سقوط 
نمی کند، با این شرط که اگر اشرف غنی رأساً آن را سقوط 
ندهد. گروه طالبان در جنگ جبهه ای با نیروهای دولتی 
شانس پیروزی ندارد؛ اما می تواند با ادامه جنگ فرسایشی 
کنونی روزگار آن را هم چنان بد نگه دارد. در سقوط دولت 
عواملی غیر از جنگ نیز دخیل است که باید این عوامل 
قرار  توجه  مورد  دولت  حفظ  برای  برنامه ریزی ها  در  نیز 
گیرد. برای بقای دولت و جلوگیری از سقوط و فروپاشی 
آن به مبارزه حساب شده در بخش های مختلف نیاز است و 
مقاومت در برابر طالبان به تنهایی ضامن حیات آن نیست. 
از این رو، نیاز است که اشرف غنی برای بقای دولت به قانون 
اساسی وقع بگذارد و برخورد گزینشی و شعارگونه با این 
قانون نداشته باشد. هم چنان کمرش را باید برای مبارزه با 
فساد محکم ببندد و با اصالحات اصولی ادارات، روند ارایه 

خدمات را بهبود ببخشد.

باعث  روز  هر  گذشت  با  و  ننشسته  فرو  کشتار،  و  جنگ 
از  طالبان  کارنامه  سیاه  است.  افزایش خشم جمعی شده 
جنگ،  جز  نیست،  چیزی  تاکنون  گروه  این  ظهور  زمان 
کشتار، ویرانی و ترویج افراطیت دینی و مذهبی با قرائت 

قشری از دین و آموزه های اسالمی.
گروه طالبان پس از  آن که با ایاالت متحده امریکا توافق نامه 
حمله  خارجی  نیروهای  پایگاه  هیچ  به  کرد،  امضا  صلح 
نکرد و هیچ سرباز امریکایی در این مدت توسط این گروه، 
کشته نشده  است. جنگ این گروه که جهاد علیه اشغال و 
نجات مردم افغانستان از سیطره اشغال گران عنوان می شد، 
مردم  علیه  امریکا،  با  گروه  این  صلح  تفاهم نامه  از  پس 
با  هم  هنوز  گروه  این  دارد. جنگ جویان  ادامه  افغانستان 
را  افغان ها  ماین گذاری ها،  و  انفجاری  سازماندهی حمالت 
را روا می دانند.  سالخی می کنند و ریختاندن خون آن ها 
امضا  صلح  تفاهم نامه   امریکا  با  که  زمانی   از  طالبان  گروه 
کرد، افغان های بی گناه را زیر عنوان بقایایی اشغال هر روز 
می کشد. هرچند دولت افغانستان از طالبان خواست که در 
ماه رمضان آتش بس کنند؛ اما طالبان با رد آتش بس در ماه 
رمضان، کشتار انسان مسلمان افغان را در ماه رمضان، ثواب 
گفتند. سوال اصلی این است که چرا طالبان از صلح با دولت 
افغانستان هراس دارند و چرا دست از کشتار مردم مسلمان 
افغانستان برنمی دارند؟ چرا طالبان به گفت وگو و مذاکره 
مستقیم با دولت افغانستان حاضر نمی شوند و به بهانه های 
طالبان  چنان چه  می کنند؟  ترک  را  مذاکره  میز  مختلف 
مذاکره کننده  با هیأت  ادامه  گفت وگو  به  در دوحه حاضر 
ترک  را  مذاکره  میز  و  نشدند  افغانستان  اسالم  جمهوری 
کردند. بن بست مذاکرات دوحه باعث شد که ایاالت متحده 
امریکا کنفرانس استانبول را با مدیریت سازمان ملل متحد 
پیشنهاد کند. زمانی  که تاریخ آغاز نشست استانبول تعیین 
شد، طالبان از شرکت در این نشست نیز خودداری کردند. 
نگارنده در این مقاله تالش کرده  است تا به این دو پرسش  
پاسخ ارایه کند. بنابراین، گروه طالبان با درنظرداشت دالیل 
ذیل از صلح با دولت و مردم افغانستان و گفت وگو هراس 

دارد:

۱- طالبان در صلح محو می شوند
یکی از دالیلی که طالبان از صلح با دولت افغانستان هراس 
دارند، این است که اگر تحت هر شرایطی این گروه با مردم 
و دولت افغانستان صلح کند و جنگ و خشونت ها را متوقف 
سازد، وجود و هستی  اش را از دست می دهد و محو می شود. 
هستی طالبان با خشونت رابطه ناگسستنی دارد و این هستی 

اخیر از نگاه آموزشی و تسلیحاتی در موقعیت بهتری قرار 
دارند؛ اما هرگز نمی توانند با نیروهای دولتی هم سری کنند 
و یا توان رزمی در سطح نیروهای دولتی داشته باشند. از 
این رو، جنگ جویان طالبان در جنگ های جبهه ای قادر به 
مقاومت در برابر نیروهای منظم دولتی نیستند و در این 

نوع جنگ چیزی جز شکست در تقدیرشان نیست.
برای  که  است  مدت ها  طالبان  گروه  دیگر،  جانب  از 
گروه  این  نشانه عطش  این  و  »فتح« رجزخوانی می کند 
برابر دولت است. جنگ جویان طالبان  ادامه جنگ در  به 
چنان که گفته شد، تاب جنگ رو در رو با نیروهای دولتی 
پارتیزانی  به جنگ های  مقابل می توانند  در  اما  ندارند؛  را 
ادامه بدهند. ضمن  این نیروها  برابر  و فرساینده خود در 
بخشی  ترور،  همین طور  و  انتحاری  و  ماین گذاری  آن که 
از مهم ترین تاکتیک این گروه در جنگ با دولت کماکان 
ادامه خواهد داشت. گروه طالبان در این روش جنگ باعث 
سقوط دولت نخواهد شد؛ اما می تواند از توسعه و استحکام 
حاکمیت دولت در مناطق عمدتاً روستایی بکاهد. طبیعی 
است که ادامه چنین جنگی، آرامش را از زنده گی مردم 
خواهد گرفت و مانع ارایه خدمات عمومی در ساحات تحت 
کنترل خود و اجرای پروژه های دولتی خواهد شد. این هم 

خطری است که نمی توان آن را دست کم گرفت.
اما سقوط دولت تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل 
متعددی می تواند در سقوط دولت نقش بازی کند. ظاهراً 
اشرف غنی تنها گروه طالبان را تهدید اصلی در برابر دولت 
می بیند و تصور می کند که این گروه از راه جنگ قادر به 
سقوط دولت نخواهد بود. این تصور اگر چه درست است؛ 
عوامل دخیل در سقوط  از  بسیاری  و  ندارد  اما جامعیت 

دولت را بازتاب نمی دهد.
در  که  است  دیگری  مهم  عوامل  از  موجود  سیاسی  نزاع 
کنار جنگ طالبان با دولت می تواند باعث سرنگونی دولت 
و خلع اشرف غنی و تیم او از قدرت شود. عامل این نزاع 
هم سیاست های ناشیانه غنی و نگاه تنگ نظرانه او نسبت 
به دیگران و ستیز بی مورد وی با چهره ها و جبهات سیاسی 
مختلف در سطح کشور است. اشرف غنی در طول حکومت 

عباداهلل بهمنش

دولت سقوط نمی کند
اگر سقوط ندهید
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والیت  مرکز  کیلومتری   ۹۵ در  واقع  کمال خان،  بند 
نیمروز و ۱8 کیلومتری ولسوالی چهاربرجک، یکی از 
در  سده  چند  از  پس  که  است  پروژه هایی  مهم ترین 
واقع  در  بند،  این  است.  شده  تطبیق  نیمروز  والیت 
به شمار می آید که در قرن  بزرگ رستم  بند  امتداد 
امیر تیمور گورکانی تخریب  هشتم هجری به دست 
شد و زوال تمدن شکوهمند سیستان باستان را رقم 
تامین آب  با  تاریخی کمال خان  بند  بدون شک،  زد. 
والیت  بایر  زمین  هکتار  هزاران  کشت  برای  فراوان 
ساعت،  در  برق  مگاوات   ۹ تولید  ظرفیت  نیمروز، 
تاثیرات مثبت زیست محیطی و ایجاد چندین فرصت 
در  را  ارزنده ای  نقش  می تواند  جوانان،  برای  شغلی 

توسعه همه جانبه والیت نیمروز بازی کند.
مردم  اکثریت  زنده گی  و  اقتصاد  که  آن جایی  از 
نیمروز بر زراعت استوار است، بند کمال خان می تواند 
از  باشد.  والیت  این  در  زراعت  صنعت  رونق بخش 
طرفی، با برنامه ریزی درست و استفاده از پتانسیل های 
بند، می توان زمینه ایجاد چندین شغل خرد و کالن را 
فراهم کرد. از این جهت، بند کمال خان در توسعه و 
شکوفایی اقتصادی والیت نیمروز نقش اساسی خواهد 
داشت. بررسی نقش بند کمال خان در توسعه والیت 
نیمروز، گامی است برای شناسایی فرصت ها، ظرفیت ها 

و پتانسیل هایی که هر بند آبی می تواند داشته باشد.

نقش بندهای آبی در زنده گی مردم نیمروز
در گذشته  باستان،  یا همان سیستان  نیمروز  والیت 
به گدام آسیا شهرت داشته است؛ زیرا بخش بزرگی 
تهیه  و  زرغ  منطقه  این  در  آسیا  نیاز  مورد  گندم  از 
بندهای  از شکسته شدن  اگرچه پس  است.  می شده 
پاشیدن صنعت زراعت در  از هم  و  اساسی سیستان 
این منطقه، سیستان لقب گدام آسیا را از دست داد؛ 
با  همجوار  کشورهای  مردم  پسین  سال های  تا  اما 
پیمودن ده ها کیلومتر، خود را به ولسوالی چهاربرجک 

می رساندند و گندم مورد نیازشان را تامین می کردند.
در واقع، فراوانی آب به دلیل بندهای مختلفی که باالی 
رود هلمند ساخته شده بود، سیستان را به گدام آسیا 
تبدیل کرده بود. زمانی هم که سیستان با کمبود آب 
مواجه شد، در مدت کوتاهی تمدن شکوهمندش را از 
دست داد. در کتاب تاریخ سیستان، حکایتی نقل شده 
است که نقش آب را در زنده گی مردم این منطقه بازگو 
می کند: »اندر سنه عشرین و مأتی، آب هیرمند خشک 
گشت از بست و قحطی صعب پدید آمد، اندر والیت 
سیستان و بست، و مرگی بسیار بود؛ چنان که تجار و 
بزرگان خداوندان نعمت بسیار بمردند و یک سال بماند، 
هم چنان، تا اول سنه احدی و عشرین و مأتی و مردمان 
اندرین سال بسیار مال ضعفا بدادند.« )تاریخ سیستان: 

)۱8۶
در چهار دهه گذشته، به علت خشک شدن  همه ساله 
رود هلمند، فقر و ناداری سایه شومش را بر مردم والیت 
نیمروز، به خصوص ساکنان ولسوالی چهاربرجک افکند 
که در اثر آن، هزاران نفر راه هجرت را در پیش گرفتند 
رود  آب  بنابراین،  شدند.  آواره  دیگر  کشورهای  در  و 

هلمند، شاهرگ حیات مردم این منطقه بوده است.

بند کمال خان در گذر زمان
باالی  زیادی  بندهای  برای مدیریت آب،  در گذشته، 
رود هلمند/هیرمند ساخته شده است. اگرچه موقعیت 
نام های شان در  اما  نیست؛  بندها مشخص  این  دقیق 
کتاب های تاریخ ذکر شده است. از جمله بزرگ ترین 
بندهای سیستان باستان که در توسعه صنعت زراعت 
منطقه نقش پررنگی داشته، بند رستم بوده است. این 
بند در قرن هشتم هجری به دست امیر تیمور تخریب 
این  درباره  شرقی  خالفت  جغرافیای  کتاب  در  شد. 
بند چنین آمده است: »در پایان قرن هشتم، هنگام 
و  این شهر  زرنج،  به  از بست  تیمور  امیر  لشکرکشی 
همین  ضمن  در  و  گردید  ویران  آن  حوش  و  حول 
لشکرکشی، بند عظیم هیرمند نیز که بند رستم نام 
باختر  روستاهای  تمام  بند  این  شد.  خراب  داشت، 
سیستان را مشرب می کرد.« )لسترنج: 3۶۹( موقعیت 
دقیق این بند اساسی معلوم نیست؛ اما به گفته اعظم 
سیستانی، در موقعیت فعلی بند کمال خان »عالیم و 
و  بیابان  رود  که  می شد  دیده  هیرمند  بر  بندی  آثار 
از همین نقطه آب می گرفته اند.« )سیستانی،  رام رود 
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به هر حال، بند رستم شاهرگ حیات مردم سیستان 
باستان بوده است؛ به گونه ای که پس از تخریب آن به 

از بین خواهد رفت. از طرفی دیگر، احیای اکوسیستم 
هامون ها، بر پاکی آب و هوای منطقه خواهد افزود.

مهاجرت  از  جلوگیری  و  آبی  امنیت  ایجاد  و- 
مردم منطقه

توسط  سیستان  تاریخی  بند  شدن  شکسته  از  پس 
آبی  ناامنی  با  همواره  منطقه  این  مردم  تیمور،  امیر 
دست وپنجه نرم می کرده اند. گاه به دلیل نبود و کمبود 
برف و باران، آب مورد نیاز برای کشاورزی میسر نبوده 
است که در نتیجه مردم با تبعات خطرناک خشک سالی 
گرفتار بوده اند. به طور نمونه، خشک سالی که بین دهه 
۷۰ تا 8۰ شمسی رخ داد، خسارات اقتصادی فراوان 
به نیمروزیان وارد ساخت. به گفته مدیر زراعت والیت 
نیمروز، در سال ۹۶ - ۹۷ خورشیدی، حدود 8۷۰۰ 
هکتار کشت خزانی به شمول گندم، جو، خربزه و تربوز 
در والیت نیمروز انجام شد و به دلیل نیامدن باران و 

کمبود آب از بین رفت.
گاهی به علت برف و باران زیاد، سیالب های بنیان برکنی 
نمونه اش  است.  برده  خود  با  را  مردم  داروندار  همه 
سیالبی است که در سال ۱3۵۰ خورشیدی رخ داد و 
مزارع، خانه ها و دام های مردم را با خود برد. نیز سیلی 
که سال گذشته آمد و بسیاری از زمین های کشاورزی 

ولسوالی چهاربرجک و چخانسور را زیر گرفت.
این دو عامل؛ خشک سالی  و سیالب ها، باعث ناامنی 
از  نفر  اثر آن ده ها هزار  بود که در  آبی منطقه شده 
مهاجر  منطقه  کشورهای  به  نیمروز  والیت  ساکنان 
شدند. بدون شک، بند کمال خان با از بین بردن این 
کلی  طور  به  نیز  را  مهاجرت  سوم  پدیده  پدیده،  دو 
ریشه کن و زمینه بازگشت مهاجران را فراهم خواهد 

کرد.

نتیجه گیری
شده  تخریب  تاریخی  بند  امتداد  که  کمال خان  بند 
والیت  ترقی  نردبان  است،  هشتم  قرن  در  سیستان 
نیمروز برای رسیدن به توسعه همه جانبه خواهد بود. 
این امر با برنامه ریزی بیش تر و شناسایی ظرفیت ها و 
پتانسیل های بند محقق خواهد شد؛ زیرا آنچه گفته 
شد، بخش کوچکی از ظرفیت های بند کمال خان است. 
بند کمال خان می تواند زمینه اشتغال را برای هزاران 
نفر فراهم کند و چهره والیت نیمروز را برای همیشه 
دگرگون سازد. طبیعتاً،  توسعه اقتصادی، راه را برای 

توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی هموار می کند.

پیشنهادات
از  بیش تر  هرچه  استفاده  برای  مقاله،  این  پایان  در 
مزایای بند کمال خان و حفاظت این بند تاریخی برای 

نسل های آینده، دو پیشنهاد دارم:
اول- برای شناسایی ظرفیت های بند کمال خان، باید 
هیأتی متشکل از کارشناسان آب، گردشگری، زراعت 
از تجارب  استفاده  با  این هیأت  برق تشکیل شود.  و 
برای  و  شناسایی  را  بند  ظرفیت های  کشورها،  دیگر 
بهره برداری از آن اقدام های عملی را روی دست بگیرد.
دوم- مهم تر از هرچیزی امنیت بند کمال خان است 
بند  اطراف  مردم  حداکثری  مشارکت  با  امر  این  که 
کمال خان در محافظت از این پروژه عظیم و بهره گیری 
از فواید آن، تحقق خواهد یافت. لذا، الزم است تا در 
تقسیم زمین های مازاد، به مردم منطقه اولویت داده 
شود. این امر سبب می شود تا مردم اطراف بند، خود را 
در حفاظت از آن مسوول بدانند و نگذارند که راه عملی 

شدن اهداف دشمنان آن، هموار شود. 

سخن آخر
والیت  که  است  رویدادی  بزرگ ترین  کمال خان  بند 
این  است.  دیده  خود  به  سال  صدها  از  پس  نیمروز 
رویداد بزرگ، نتیجه تالش ها و عرق ریزی های تمامی 
کسانی است که در ساخت و اعمار آن سهم گرفته اند. 
ابتدا به تمامی دست اندرکاران  این موفقیت بزرگ را 
تبریک  عزیز  افغانستان  بزرگ  ملت  به  سپس  و  بند 
می گویم و امیدوارم که این بند، زمینه ساز رشد و ترقی 

همه جانبه والیت نیمروز باشد.

منبع ها
۱- بهار، ملک الشعرا )مصحح(، تاریخ سیستان، )بی 

تا(، تهران: نشر کالله خاور.
ترجمه  شرقی،  جغرافیای خالفت  گای،  لسترنج،   -۲
عرفان، محمود، ۱3۷۷، تهران: شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی.
3- روستایی، عبدالحنان )۲۰۰8(، سرنوشت زار پروژه 
زراعت و آبیاری نیمروز، نسخه PDF از سایت رهروان 
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توسعه  و  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  نیمروز  والیت 
مقامات  گفته  به  آورد.  ارمغان  به  را  زراعت  صنعت 
وزارت آب و انرژی، این بند توانایی آب رسانی به بیش 

از 8۰ هزار هکتار زمین والیت نیمروز را دارا است.
لذا با وضعیت به وجود آمده، در آینده  نه چندان دور، 
انواع  و  گندم  تولید  از قطب های  یکی  نیمروز  والیت 

میوه ها خواهد بود.

ب- تولید برق
همین حاال برق مورد نیاز والیت نیمروز از کشور ایران 
دولت  بودجه  بر  را  هنگفتی  هزینه  که  می شود  وارد 
تحمیل کرده است. بند کمال خان با دارا بودن ظرفیت 
تولید ۹ مگاوات برق در ساعت، می تواند بخش بزرگی 
از برق مورد نیاز والیت نیمروز را تامین کند. چه آن که، 
تولید برق یکی از اهداف اولیه و اساسی ساخت بند 

کمال خان بوده است.

ج- توسعه صنعت گردشگری
امروزه، صنعت گردشگری، یکی از عوامل مهم توسعه 
از  می آید.  شمار  به  کشورها  اقتصادی  شکوفایی  و 
آن جایی که بند کمال خان یکی از بزرگ ترین بندهای 
آبی کشور است، حجم عظیم آبی که در کاسه آن جمع 
می شود، دریاچه چشم نوازی را شکل خواهد داد. این 
امر باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهد 
شد. صنعت گردشگری عالوه بر جذب سرمایه زیاد به 
منطقه، زمینه  اشتغال جوانان را فراهم خواهد کرد. در 
این زمینه، نیاز به برنامه ریزی بیش تر توسط دولت با 
همکاری بخش خصوصی است. فرهنگ متنوع بومی 
مردم نیمروز، نیز می تواند در کنار بند کمال خان بر 

رونق صنعت گردشگری منطقه بیفزاید.

د- صید ماهی
از دیر باز، یکی از پیشه های همیشه گی مردم منطقه، 
بوده  از رود هلمند و فروش آن در شهر  صید ماهی 
دهه  چند  خشک سالی های  اثر  در  متأسفانه،  است. 
گذشته، بازار ماهی به طور کلی با رکود مواجه شده 
آب  از  بودن  برخوردار  دلیل  به  هلمند  رود  است. 
بند  است.  خوبی  مکان  ماهی  پرورش  برای  شیرین، 
کمال خان می تواند بار دیگر پیشه ماهی گیری را احیا و 

زمینه اشتغال ده ها نفر را فراهم کند.

هـ- اثرات زیست محیطی بند کمال خان
والیت نیمروز در مسیر بادهای ۱۲۰ روزه قرار دارد. 
سال  تابستان  فصل  در  همه ساله  که  خاکی  بادهای 
نیمروز  والیت  باشنده گان  برای  را  زنده گی  می وزد، 
این  منفی  اثرات  است.  کرده  دشوار  و  سخت  بسیار 
پدیده، خودش را در زنده گی مردم، با بیماری تنفسی 
گفته  که طبق  است  حالی  در  این  است.  داده  نشان 
موسفیدان منطقه، در گذشته به دلیل فراوان بودن آب 
و سرسبزی والیت نیمروز، بادهای ۱۲۰ روزه خالی از 

خاک، گرد و غبار بوده است.
جریان  در  و  تابستان  فصل  در  همه ساله  متأسفانه، 
از طبقه کالن ساالن  زیادی  افراد  روزه،  بادهای ۱۲۰ 
دست  از  را  خود  جان  تنفسی  مریضی های  علت  به 
آمار  صحی،  امکانات  گسترش  با  اگرچه  می دهند. 
به  اما  شده؛  کم تر  گذشته  به  نسبت  مرگ ومیرها 
که  بیمارانی  هنوز  و  است  نشده  ریشه کن  کلی  طور 
در مناطق دور دست زنده گی می کنند، جان شان را از 
دست می دهند. در صورت اعمار کانال های متعدد برای 
والیت  بایر  زمین های  به  کمال خان  بند  آب  رساندن 
روزه  بادهای ۱۲۰  منفی  اثرات  آن ،  کشت  و  نیمروز 

دست امیر تیمور، والیت سیستان از رونق باز ایستاد و 
بیش تر ساکنانش منطقه را ترک کردند. از گذشته های 
دور، مردم منطقه آرزو داشتند تا بند رستم باری دیگر 
از چهره منطقه  اعمار گردد و غبار فقر و محرومیت 
زدوده شود. رهبران زیادی نیز آرزو داشتند تا افتخار 
اعمار بند کمال خان به نام شان ثبت شود؛ اما اختالفات 
موجود بین ایران و افغانستان باالی سهم ایران از آب 
آرزوی  این  تحقق  مانع  بزرگ ترین  هلمند/هیرمند، 
دیرینه بود. تا این که، در اخیر زمامداری محمدظاهر 
شاه، آخرین پادشاه افغانستان، با امضای سندی بین 
هویدا،  عباس  داکتر  و  شفیق  محمدموسی  داکتر 
نخست وزیر وقت ایران، اختالف ایران و افغانستان در 
تعیین حقآبه ایران حل شد و پروژه بند کمال خان در 
 ۱3۵۵ سال  در  خان  داوود  جمهوری  ریاست  زمان 
محمدداوود  سردار  زمان  در  خورد.  کلید  خورشیدی 
پیش  کمال خان  بند  کار  درصد  به 4۰  نزدیک  خان 
دوره های  داخلی  ناآرامی های  با  متأسفانه  ولی  رفت. 
بند کمال خان چور  تجهیزات موجود  بیش تر  پسین، 
برای سه  و حیاتی  پروژه عظیم  این  و  و چپاول شد 
دهه به دست فراموشی سپرده شد. تا این که، در سال 
۱3۹۰، در دوره حکومت آقای کرزی، بار دیگر احیای 
پروژه بند کمال خان روی دست گرفته شد و پس از 
کش و قوس های فراوان، اینک شاهد افتتاح آن هستیم.

نقش بند کمال خان در توسعه والیت نیمروز
و  کشور  مرکز  از  بودن  دور  علت  به  نیمروز،  والیت 
در  چه  دولت ها،  ساختار  در  قدرتمند  افراد  نداشتن 
نظام های  دوران  در  چه  و  پادشاهی  نظام های  زمان 
قرار  مرکزنشین  رهبران  توجه  مورد  کم تر  جمهوری، 
گرفته است. همین امر زمینه ساز سایه افکندن فقر و 
محرومیت  دوامدار بر مردم این منطقه شده است. اعمار 
فعلی  رهبران  نگاه  نوع  تغییر  نشانگر  کمال خان  بند 
افغانستان به والیات دوردست و محروم است که پدیده 
مبارکی است و باید به آن ارج نهاد. بند کمال خان در 
واقع، صفحه جدیدی از توسعه و شکوفایی اقتصادی 
نیم نگاهی  با  گشود.  خواهد  نیمروز  مردم  روی  به  را 
متوجه  حدودی  تا  دارند،  بندها  که  ظرفیت هایی  به 
توسعه  در  می تواند  کمال خان  بند  که  شد  خواهیم 

همه جانبه والیت نیمروز، نقش اساسی بازی کند.

الف- توسعه صنعت زراعت
خوبی  بسیار  شرایط  از  نیمروز  والیت  زمین های 
و  گیاهان  سبزیجات،  حبوبات،  انواع  کشت  برای 
رود  شیرین  آب  است.  برخوردار  میوه دار  درخت های 
هلمند و زمین های هموار و خالی از هرگونه شوره زار، 
نیمروز  والیت  در  زراعت  صنعت  اساسی  فاکتورهای 
است. عالوه بر شهرتی که گندم زمین های اطراف بند 
چهاربرجک  ولسوالی  بزرگ  باغ های  دارد،  کمال خان 
نیز شهرت منطقه ای دارد. تا 3۰ سال پیش، باغ های 
جمله  از  بود.  پابرجا  چهاربرجک  ولسوالی  در  بزرگی 
مشهورترین باغی که نگارنده بارها به دیدن آن رفته 
و از میوه آن خورده است، باغ میرحمزه خان سنجرانی 
واقع در منطقه ای بین قریه مورینکی و قریه حاجی 
امیر است. لذت میوه های شیرین و آب دار آن هنوز در 

کام ساکنان منطقه، تازه گی دارد.
از طرفی، 8۰ درصد ساکنان والیت نیمروز به کار زراعت 
مدیریت  و  زراعت  زمینه  در  دام پروری مصروف اند.  و 
نیمروز موجود است. در  نیروی کافی در والیت  آب، 
گذشته بزرگ ترین چالش کشاورزان منطقه، نبود و یا 
کمبود آب بوده است. حال با اعمار بند کمال خان و 
ذخیره آب فراوان، زمین های بیش تری قابلیت کشت را 
پیدا خواهد کرد و اقبال مردم به پیشه زراعت بیش تر 
خواهد شد. عنقریب است که نیمروز، لقب گدام آسیا 
را دو مرتبه به دست آورد. عبدالحنان روستایی درباره 
کشاورزی  صنعت  بر  کمال خان  بند  مثبت  اثرگذاری 
دو  دارای  کمال خان  »بند  می نویسد:  نیمروز  والیت 
کانال بوده که به طرف شرق و غرب امتداد می یابد. 
می کند.  آبیاری  را  زره  گود  زمین های  غربی  کانال 
کانال های شرقی )ِزرکن و ُزرکن( زمین های قلعه فتح، 
شرق  و  چخانسور  غربی  مناطق  امیران،  غلغله،  شهر 
ولسوالی کنگ را آب می دهد. این کانال از طرف شرق 
به شمال الی الش جوین در والیت فراه امتداد دارد که 
می تواند زمین های زراعتی را تا ولسوالی الش جوین 
آبیاری کند. از مدت ها به این طرف )۲۰۰۲( به جهیل 
گود زره آب نرسیده؛ ولی از آب آن استفاده بسیار شده 
که این عمل باعث شوری آن شده است. در صورتی که 
آب تازه به گود زره بریزد، آب آن شیرین می شود.« 

)روستایی: ۵ از ۱۲(
ذخیره  آب  روستایی،  آقای  دقیق  معلومات  براساس 
دوردست  زمین های  می تواند  کمال   خان  بند  شده 

عبداهلل نیازی

بند کمال خان، واقع در 95 
کیلومتری مرکز والیت نیمروز 

و 18 کیلومتری ولسوالی 
چهاربرجک، یکی از مهم ترین پروژه هایی 

است که پس از چند سده در والیت نیمروز 
تطبیق شده است. این بند، در واقع 

امتداد بند بزرگ رستم به شمار می آید 
که در قرن هشتم هجری به دست امیر 

تیمور گورکانی تخریب شد و زوال تمدن 
شکوهمند سیستان باستان را رقم 

زد. بدون شک، بند تاریخی کمال خان با 
تامین آب فراوان برای کشت هزاران هکتار 

زمین بایر والیت نیمروز، ظرفیت تولید 
9 مگاوات برق در ساعت، تاثیرات مثبت 

زیست محیطی و ایجاد چندین فرصت 
شغلی برای جوانان، می تواند نقش 

ارزنده ای را در توسعه همه جانبه والیت 
نیمروز بازی کند.



متأسفانه امریکایی ها تا حال 
توجه الزم به یافتن راه حل 

سیاسی نداشتند. آنان تاکنون 
با مجاهدین و قوماندان های جهادی و 

یک گروه کوچک کسانی که با استخبارات 
غرب سابقه داشتند، کار می کردند. آن ها 

را قدرتمند ساختند. اما آن ها متأسفانه 
با غربی ها و دیگران همکاری صادقانه 

نداشتند. مصروف جمع آوری پول و 
زراندوزی بودند و هستند. باالخره اگر 

چیزی را که بایدن، رییس جمهور امریکا 
گفت، شنیده باشید - او گفت که ما 
برای ساختن یک حکومت معقول و یا 

خوب به افغانستان نرفته بودیم، ما رفته 
بودیم که بن الدن را از بین ببریم، انتظار 

نداریم که حکومت خوب ساخته شود، 
این وظیفه مردم افغانستان است - با 
این همه، من معتقد هستم تا یک کادر 

تازه سیاسی جوان در افغانستان به میان 
نیاید، قشر رهبری و سال خورده گانی که 

تا حال از شرایط سوءاستفاده کرده اند و 
بخشی از مشکل و بحران کنونی هستند، 

آن ها نمی توانند بخشی از حل مشکل و 
بحران کنونی هم باشند.

بررسی نیاز تمرکززدایی در گفت وگو با
داکتر محمدنظیف شهرانی

گفت وگوکننده: حبیب حمیدزاده
بخش اول

در  را  تان  وقت  که  ممنون  استاد  جناب  حمیدزاده: 
آینده  سوال،  اولین  عنوان  به  دادید.  قرار  ما  اختیار 
افغانستان را چگونه می بینید، آیا مذاکرات صلح پیش 

رو به نتیجه مطلوب می انجامد؟
از  تشکر  خرد.  و  جان  خداوند  نام  به  شهرانی: 
پیش  کنفرانس  موضوع  گذاشتید.  قرار  من  با  این که 
برگزار خواهد شد  ترکیه  یا  استانبول  کنفرانس   - رو 
رییس  بایدن،  جو  چون  نیست.  معلوم  هنوز  نه،  یا  و 
یعنی  دیگر،  ماه  پنج  تا  که  کرد  اعالم  امریکا  جمهور 
باالی  در ۲۰۰۱  القاعده  حمله  سالگرد  بیستمین  در 
امریکا، بدون قید و شرط نیروهای خود را از افغانستان 
خارج می کند. این باعث شده که طالبان بگویند، قبل 
چنین  طالبان  اگر  نیستند.  مذاکره  آماده  خروج  از 
کنند، هیچ مذاکره ای نخواهد شد. اما آن چیزی را که 
امریکایی ها گفتند و وزیر خارجه شان هم اعالم  ناشده 
به کابل آمد، مشخص می سازد که آن ها به دنبال خروج 
متحده  ایاالت  امور خارجه  وزیر  نمی دانم  من  استند. 
امریکا به پاکستان هم می رود یا خیر. اگر برود، احتمال 
قبال  در  وعده هایی  بعضی  پاکستانی ها  طرف  از  دارد 
صلح افغانستان سپرده شود. چون جلو طالبان به دست 
دیگر سیاست مداران  آن گونه که جلو  است.  پاکستان 
افغانستان به دست دیگران است. وابسته گی به قوای 
اگر  است.  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  جزو  خارجی 
پاکستانی ها تعهدی کرده باشند که ما طالبان را مجبور 
می سازیم به مذاکره حاضر شوند. این امکان وجود دارد 
که نشست استانبول و نشست های احتمالی بعد از آن، 
به نتیجه مطلوب برسد. اگر پاکستان طالبان را وادار 
بسازند و بگویند، بودن یا امنیت شما را در پاکستان 
تضمین نمی کنیم، در این صورت، طالبان جز این که 

تن بدهند، راه دیگری ندارند.
به یک موضوع تاریخی مشابه به وضعیت امروز اشاره 
امارت  و  میانه  آسیای  مجاهدین  که  وقتی  می کنم. 
آنان  از  بعضی  و  برخاستند  بلشویک ها  ضد  بر  بخارا 
این  به  سال  تا ۱۵  تقریباً  آن ها  آمدند،  افغانستان  به 
جنگ ها ادامه دادند. اما امان اهلل خان بر اثر فشار روسیه 
برای آنان محدودیت وضع کرد و آنان دیگر نتوانستند 
علیه بلشویک ها اقدام کنند. هم چنان امان اهلل خان بر 
اثر فشار بلشویک ها امیر بخارا را نظربند کرد و در طول 
سلطنتش نخواست مجاهدین بخارا در برابر روس های 
متجاوز در ترکستان غربی جهاد کنند. در دوره کوتاه 
حکومت حبیب اهلل کلکانی، مجاهدین آسیای میانه که 
روس ها آنان را »باسماچی و یا اشرار و راهزن« خطاب 
به جهاد  افغانستان شروع  از شمال  دوباره  می کردند، 
کردند. اما بعد از این که نادر خان با کمک های نظامی 
و مالی بی حد و حصر که از طرف انگلیس ها شد، به 
شوروی ها  بست.  قرارداد  شوروی ها  با  رسید،  قدرت 
گفتند که مجاهدین ترکستانی و بخارایی را راه ندهد 
بسیار  چیزهای  از  یکی  کند.  بیرون  افغانستان  از  و 
)قرار  را  نادر خان مردمان سرحدی  بود که  این  مهم 
چشم دید خبرنگار جوان آن وقت، مرحوم محمدابراهیم 
عفیفی که مقاله اش در سال ۱۹۹۶ در جریده »امید« 
به نشر رسید( وعده داد که هر کله  کوسه ای را که برای 
ما بیاورید، پول نقد می دهیم. برای همین منظور، تعداد 
زیاد پشتون های قبایل سرحدی از هردو طرف مرزهای 

کنند، در آن صورت، امریکایی ها و نظامیان ناتو جواب 
دندان شکن می دهند. چون این ها غیر از افغانستان در 
دارند.  الزم  امکانات  و  قوت ها  افغانستان  نزدیکی های 
این ها اگر به خشونت دست بزنند، امریکا به ساده گی 
می تواند سرکوب شان کند. چون همان طوری که گفتم 
به  را  طالبان  هوا  از  دارد،  منطقه  در  زیادی  نیروهای 
برده می تواند. چون در شروع جنگ   بین  از  ساده گی 
امریکا در برابر طالبان و در آغاز حضورش بیست سال 
قبل، در کم تر از شش هفته با هواپیماهای غول پیکر بی 
۵۲ گروه طالبان را از بین برد. اگر طالبان به خشونت 
بیرون شدن  از  بعد  که  بکشند  انتظار  و  نزنند  دست 

کاری بکنند، چیزی دیگر است.
موضوع دیگر، نسل جدید است. نسل فعلی افغانستان 
با نسل بیست سال پیش بسیار متفاوت است. کادرهای 
استفاده  امکانات  از  نسل  این  شده اند.  تربیت  زیادی 
خوب می کند. طالب را هم خوب می شناسد. در هنگام 
ظهور و پیروزی طالبان، کابل از بین رفته بود. جنگ 
و فساد و قوماندان بازی بود. مردم از آن وضع خسته 
صلح  که  بود  این  طالبان  وعده های  وقت ،  آن  بودند. 
مردم  و  بود  عوام فریبانه  طالبان  وعده های  می آورند. 
هم عوام فریبانه عمل کردند. اکنون با توجه به تجربه 
گذشته، مردم فریب آنان را نمی خورند. خصوصاً زنان. 
کسانی که تجربه دارند، این ها هم می فهمند و می دانند 
که حکومت طالبی یعنی چه. مردم به صورت عموم 
حاضر نیستند، طالب را قبول کنند، حتا اگر طالبان به 
زور هم بخواهند بیایند، قابل قبول مردم نخواهند بود. 
قوای امنیتی افغانستان حدود 3۵۰ هزار نفر قوی و با 
امکانات خوب مجهز اند و تربیت شده اند. جامعه بیرونی 
این قوا را در آینده تمویل می کند  وعده می دهد که 
و این ها در حقیقت به جای خودشان به عوض قوای 
دوباره  نمی تواند،  طالب  می شوند.  نگه داری  خودشان 
کابل  شهر  وسعت  و  نفوس  هم چنان  کند.  حکومت 
چندین برابر بزرگ تر است که نمی توانند به ساده گی 
و  شمال  مناطق  بیش تر  آن که  با  طالبان  کنند.  اداره 
هرات و هم قسمت های مرکزی را گرفته بودند؛ ولی 
اجازه  کسی  را  آن ها  این بار  کنند.  اداره  نتوانستند، 

نمی دهد که حکومت کرده بتوانند.

در  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  مشکل  حمیدزاده: 
چیست؟

شهرانی: موضوع نوعیت نظام و رابطه آن با مردم و 

پاکستان به قطغن و ترکستان - به شمال افغانستان 
کله های شان  و  کردند  شروع  آدم کشی  به  و  رفتند   -
از  را  بسیاری  و  کشتند  را  بسیاری   و  کردند  را جمع 
دریای امو به آن سو مجبور به گذار کردند. چنین شد 
لقی  بیک  ابراهیم  مانند  بخارا،  مجاهدین  رهبران  که 
از  عبور  به  مجبور  را  میانه  آسیای  دیگر  مسلمانان  و 
دریای آمو کردند و به دست شوروی ها کشته شدند. 
علت اصلی شکست و نابودی نهضت اسالمی مردمان 
استعمار روس ها، حکومت  یا تحت  و  ترکستان غربی 
نادر خان و افغانستان بود. اگر مجاهدین آسیای میانه را 
مثلی که پاکستانی ها از مجاهدین افغانستان در مقابل 
خلق و پرچم و شوروی سابق در دهه ۱۹8۰ حمایت 
مقابل  در  افغانستان  در  خان  نادر  حکومت  کردند، 
بلشویک ها حمایت می کردند، مقاومت شان حتماً دوام 
می کرد. علت ختم جنگ و نابودی مجاهدین آسیای 
اگر  بود.  افغانستان  میزبانی حکومت  میانه چگونه گی 
مردم  علیه  طالبان  باشد که جنگ  پاکستان خواسته 
افغانستان پایان یابد، باید دست از حمایت عام و تام 
طالبان بکشد. این راه موثرتر است. اگر طالبان را مجبور 
کنند، ممکن است کنفرانس ترکیه موجب یافتن راه 
فکر  نکنند،  را  کار  این  پاکستانی ها  اگر  شود.  حل 
نمی کنم توقع حل مشکل را داشته باشیم. برای همین 
یافتن جنگ های داخلی وجود  امکان شدت  احتمال، 
دارد. اما نباید فراموش کرد که حضور امریکایی ها در 
افغانستان تنها با سربازان شان نیست. این ها می توانند 
فشارهای دیگری بیاورند، به طور غیرمستقیم تا راه حل 
سیاسی معقول پیدا شود. پس نباید در حال حاضر زیاد 

ناامید بود.
یافتن راه  به  تا حال توجه الزم  امریکایی ها  متأسفانه 
و  مجاهدین  با  تاکنون  آنان  نداشتند.  سیاسی  حل 
قوماندان های جهادی و یک گروه کوچک کسانی که 
با استخبارات غرب سابقه داشتند، کار می کردند. آن ها 
و  غربی ها  با  متأسفانه  آن ها  اما  ساختند.  قدرتمند  را 
دیگران همکاری صادقانه نداشتند. مصروف جمع آوری 
پول و زراندوزی بودند و هستند. باالخره اگر چیزی را 
که بایدن، رییس جمهور امریکا گفت، شنیده باشید - او 
گفت که ما برای ساختن یک حکومت معقول و یا خوب 
به افغانستان نرفته بودیم، ما رفته بودیم که بن الدن را 
از بین ببریم، انتظار نداریم که حکومت خوب ساخته 
شود، این وظیفه مردم افغانستان است - با این همه، 
من معتقد هستم تا یک کادر تازه سیاسی جوان در 
افغانستان به میان نیاید، قشر رهبری و سال خورده گانی 
که تا حال از شرایط سوءاستفاده کرده اند و بخشی از 
مشکل و بحران کنونی هستند، آن ها نمی توانند بخشی 

از حل مشکل و بحران کنونی هم باشند.

امریکایی  نیروهایی  خروج  اعالم  از  بعد  حمیدزاده: 
افغانستان، حاال بعضی نگران اند که گویا سرنوشت  از 
حکومت کمونیست ها تکرار می شود. به نظر شما خروج 

نیروهای امریکایی و ناتو سبب فروپاشی می شود؟
این دارد که طالبان چه کرده  به  شهرانی: بسته گی 
می توانند. در این پنج ماه اگر پاکستانی ها همین طور 
دوام بدهند؛ یعنی جنگ ها بر ضد قوای بیرونی شروع 
حمله  امریکا  و  ناتو  قوای  به  این ها  اگر  یعنی  شود؛ 

حکومت داری خوب  اساسات  از  یکی  می تواند  جامعه 
یا نابکار باشد. در افغاسنتان نظام های سیاسی تا هنوز 
متمرکز  حکومت  آمال شان  بودند،  که  نوعی  هر  به 
بهبود  برای  است،  نتوانسته  هیچ کدام شان  و  بوده 
برنامه  نیازمندی ها  دیگر  و  فقرزدایی  اقتصادی،  وضع 
موثر داشته باشد. از ۱88۰ تا ۱۹۷8 حکومت شاهی 
سلطنتی  آن جمهوری  از  بعد  و  داشتیم  سلطنتی  یا 
نبود  مردمی  و  غیرمتمرکز  هیچ کدام شان  داشتیم. 
اداره  قوم  یا  و  خانواده  یک  افراد  توسط  همه شان  و 
می شدند. بعد جمهوری خلقی ها و پرچمی ها به وجود 
آمد و آن ها هم معتقد بودند که قدرت به دست رهبران 
قبلی  ساختار  با  تفاوتی  و  باشد  کمونیستی  احزاب 
قدرت نداشت. جمهوری اسالمی مجاهدین هم معتقد 
هم  آنان  هرکدام  شود.  ساخته  متمرکز  نظام  که  بود 
می خواستند که حکومت فقط به دست خودشان باشد. 
هیچ  این ها  می خواست.  را  همین  هم  طالبان  امارت 
خدمتی برای هیچ کس نکردند. تا هنوز هم می جنگند. 
جمهوری کنونی غرب زده گان با شرکت قوماندان های 
جهادی که غربی ها فربه شان ساخته بودند هم همین 
نوع نظام متمرکز تحت سلطه خودشان را می خواهند. 
با اشاره به این رژیم های گذشته، بعضی ها ادعا می کنند 
سیاسی  نظام های  امتحان  البراتوار  به  افغانستان  که 
تبدیل شده که اساساً برداشت نادرست و غلط از تاریخ 
چهل  و  یک صد  در  افغانسان  در  ما  چه  است.  کشور 
سال گذشته فقط یک نوع نظام متمرکز خودکامه با 
کمونیستی،  قوم گرایی،  توجیهات  و  متفاوت  نام های 
بدون  دموکراسی  گذشته  سال  بیست  در  یا  و  دینی 
دموکرات ها داشتیم و بس. همین حکومت های ناکارا 
یا  و  هیچ کس  شده اند.  چالش ها  بزرگ ترین  سبب 
ندارد  اعتماد  قومیتی  یا  و  باالی کسی  امروز  گروهی 

و حتا اعتماد در سطح فامیل ها هم از بین رفته است.
مشکل ما با ارزش ها است. این بحران اعتماد که زاده 
فرهنگ  در  است،  گذشته  قالبی  سیاسی  نظام های 
سیاسی ما چالش زا است. فرهنگ سیاسی کشور کاماًل 
فردمحور است و نه ارزش محور و اتکای  آن به قوم گرایی 
و تعصب قومی است. هم چنان استفاده ابزاری از اسالم 
به شکل منفی آن، خصوصاً توسط طالبان است. این ها 
در  کرده اند؛  استخدام  سیاست  به  در خدمت  را  دین 
حالی که سنت پیامبر مان )حضرت محمد( و خلفای 
مقدس  دین  خدمت  در  سیاست  استخدام  راشدین 
دیگر  مهم  رکن  همین طور،  باشد.  باید  و  بود  اسالم 
عمیق  وابسته گی  و  اتکا  مملکت  سیاسی  فرهنگ 
مالی، نظامی و سیاسی به بیگانه گان شده است. این ها 
علت اصلی بحران اعتماد است. یعنی بحران اعتماد را 
اعمال خالف  و  بیگانه گان  به  متکی  سیاسی  فرهنگ 
ارزش های رحمانی و کاربرد ارزش های شیطانی همراه 
متمرکز  و  سلطنتی  حکومت های  قومی  تعصبات  با 
نظام های سیاسی  آورده است. اساس کار همه  بار  به 
افغانستان براساس قومیت بوده و افراد قومی سر قدرت 
همیشه اصرار به تفوق طلبی داشته و هنوز هم دارند. به 
افراد اقوام دیگر اجازه نمی دهند که در صدر قدرت قرار 
بگیرند. این فرهنگ سیاسی محصولی از اژدها خودی 
واقعیت  در  این ها  است.  بلعیده  را  جامعه  که  است 
اربابان زر، زور، زن و تزویر هستند. زر را از خارجی ها 
از  کرایی  رژیم های  این  برای  و سالح  پول  می گیرند. 
خارج می آید. مسأله زن منحیث وسیله دسترسی به 
قدرت هم با ازواج های متعدد از اقوام مختلف معمول 
و وجود  یافته  رواج  ارگ  در  ولی حاال فحشا که  بود. 
داشته، جزو فرهنگ سیاسی شده است. هم چنان تزویر 
دینی و خدعه سیاسی با هم دیگر و مردم امری است 
معمول و عادی. رییس جمهور در این اواخر افرادی را 
از اقوام دیگر در قدرت ارگ و سپیدار شریک ساخت که 
در حقیقت دهن جوال گیری بیش نیستند. این موضوع 
همیشه وجود داشته و همیشه جزو ساختار نظام های 

سیاسی افغانستان بوده و است.
در افغانستان هر رهبر و فرد برای خودش قانون اساسی 
بودند،  رهبر  که  کسانی  برای  اساسی  قوانین  ساخته. 
ساخته شده است. امیر امان اهلل بنیان گذار اولین قانون 
اساسی بود؛ ولی نادر خان، ظاهر خان، کمونیست ها و 
مجاهدین و طالبان )که رسماً اعالم نکردند(، هرکدام 
این  از  ساختند.  خودشان  برای  جدید  اساسی  قانون 
مشروعیت  را  خود  دیکتاتوری  قدرت  سلطه  طریق 

بخشیدند و توجیه کردند.
ادامه دارد...
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یادداشت: افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان بندی های احتمالی، این نشست در چهارم ثور 
برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در 

آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه 
جمهوریت، دیدگاه ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می شود. حبیب حمیدزاده، تحلیل گر روزنامه 8صبح در گفت وگو با داکتر 

محمدنظیف شهرانی، نیاز تمرکززدایی از قدرت را بررسی کرده است.



حسین پیشتاز

زراعت به عنوان ستون فقرات 
اقتصاد افغانستان به طور 

سنتی زیر سلطه مردان بوده 
است. در برخی مواقع زنان نیز جهت کار در 
مزرعه و مالداری استخدام می شوند. با 

این حال از مفاد این کار سهم قابل توجهی 
به آنان داده نمی شود. بانو فیض شرایط 

کاری برای زنان، به ویژه در روستاها را 
بسیار محدود می داند و می گوید که 
حکومت باید از زنان زراعت پیشه بیش تر 

حمایت کند. 

گامی به سوی خودکفایی؛

شکیبا سعیدی

شمار زنان زراعت پیشه در بلخ 
رو به افزایش است

سبب  زراعت،  بخش  در  کوچک  سرمایه گذاری های 
تغییر در زنده گی بسیاری از شهروندان کشور، به ویژه 
زنان والیت بلخ شده است. برخی از زنان در این والیت 
با ایجاد انجمن هایی، زنان زراعت پیشه را در کنار هم 
گرد آورده و زمینه کار را برای شان فراهم کرده اند. این 
زنان از حکومت می خواهند که افزون بر فراهم کردن 
وسایل مورد نیاز زنان زراعت پیشه، زمینه آموزش های 
حرفه ای را نیز برای  آن ها فراهم کند. مشتریان تولیدات 
زراعتی زنان نیز از کیفیت محصوالت تولید شده توسط 
می کنند.  خرسندی  ابراز  کار،  در  صداقت شان  و  زنان 
مسووالن محلی بلخ در سهم شان از تالش زنان برای 
و  می کنند  استقبال  زراعتی  تولیدات  در  سهم گیری 
می گویند که این کار افزون بر استقالل زنان، به اقتصاد 
آمارها،  براساس  می کند.  کمک  نیز  خانواده های شان 
پروژه های  از طریق  زن  هزار  به سه  نزدیک  همه ساله 
 ۱۰ حاضر  حال  در  می بینند.  آموزش  زراعت  سکتور 
جریب زمین در بلخ زیر کشت گل خانه ای و حدود ۲۵ 
هکتار زمین به صورت باز زیر کشت توت زمینی قرار 

دارد که زنان در آن نقش ارزنده ای دارند. 
برخی از زنان در بلخ با ایجاد انجمن هایی، زمینه کار 
نزدیک در عرصه زراعت را برای یک دیگر فراهم کرده اند. 
شکیبا فیض یکی از این بانوان است که بیش  از هشت 
بانو  اندک کشاورزی می کند.  با سرمایه  سال می شود 
اقتصاد  دانشکده  از  دارد،  سال   ۲۲ حدود  که  فیض 
دانشگاه بلخ فارغ است. او باشنده ولسوالی دهدادی در 
۱۲ کیلومتری شهر مزارشریف و یکی از تولیدکننده گان 
فراوانی  مشکالت  با  که  او  است.  بلخ  در  زمینی  توت 
می گوید:  شود،  مبدل  کار آفرین  یک  به  توانسته 
»خانواده ام ابتدا دوست نداشتند که مه در بخشی که 
تحصیل کردم، کار کنم. با وجود این هم نخواستم بیکار 

باشم و دست به یک سلسله کارهای اقتصادی زدم.«

شماری از مکاتب در شهر کابل با کمبود جدی معلمان 
روبه رو هستند. مسووالن در این مکاتب می گویند که با 
وجود سپری شدن حدود یک ماه از آغاز سال تعلیمی، 
هنوز هیچ معملی از سوی وزارت معارف و ریاست معارف 
شهر کابل به آنان معرفی نشده است. دانش آموزان در 
زیرا  می برند؛  سر  به  بی سرنوشتی  در  نیز  مکاتب  این 
برخی از مکاتب به دلیل محدود بودن تشکیالت اداری 
و تدریسی، گاهی دانش آموزان شان را رخصت می کنند 
و حتا در مواردی دانش آموزان صنوف یازدهم و دوازدهم 
به دانش آموزان صنوف پایین تر درس می دهند. مدیران 
این مکاتب می گویند که چالش های موجود را با حوزه 
معارف  وزارت  و  معارف شهر  ریاست  مربوطه،  تعلیمی 
در  مربوطه  نهادهای  از سوی  اما  گذاشته اند،  میان  در 
این زمینه توجهی صورت نگرفته است. در همین حال 
آمریت حوزه سیزدهم تعلیمی شهر کابل می گوید که 
در مجموع این حوزه تعلیمی با کمبود آموزگار و نبود 
این  اما در  امکانات درسی روبه رو است. وزارت معارف 
رابطه می گوید که در همه مکاتب شهر کابل، موضوع 
با  از چالش های اساسی است که  کمبود معلمان یکی 
این مشکل حل خواهد  استادان حق الزحمه  ،  استخدام 
شد. این وزارت تاکید می کند که گفت وگوها با وزارت 
مالیه برای پرداخت امتیاز معلمان قراردادی جریان دارد 
معلمان حق الزحمه،  با جذب  فرصت«  »زودترین  به  و 
کشور  سراسر  در  زیادی  حد  تا  آموزگار  کمبود  مساله 

حل خواهد شد.
ماه  یک  ۱4۰۰حدود  تعلیمی  سال  شروع  از  آن که  با 
کتاب  نبود  و  آموزگار  کمبود  چالش های  می گذرد، 
لیسه  است.  نشده  برطرف  مکاتب  از  برخی  در  هنوز 
فیض محمد کاتب در مربوطات حوزه سیزدهم تعلیمی از 
مکاتی است که افزون بر سایر چالش ها، با کمبود معلم 
در  اکنون  هم  لیسه  این  است.  مواجه  درسی  کتاب  و 
حدود هشت هزار دانش آموز در ۱۶ صنف دارد. براساس 

می کنند،  خریداری  را  بانوان  تولیدات  که  مشتریانی 
می گویند که این محصوالت از کیفیت باالیی برخوردار 
است. آن ها صداقت این بانوان در تولیدات فرآورده های 
زراعتی را می ستایند. محمدگل، یک تن از باشنده های 
والیت بلخ که دوکان میوه فروشی دارد، می گوید: »من با 
یک زن زراعت پیشه قرار داد دارم و چندین سال می شود 

که برایم میوه می آورد و خیلی ازش راضی هستم.«
بلخ  والیت  زراعت  ریاست  مسووالن  این  بر  افزون 
در  والیت  این  در  زمینی  توت  کشت  که  می گویند 
این  تولید  و  کشت  در  نیز  زنان  و  است  رشد  حال 
رییس  ساعی،  محمدعالم  دارند.  ارزنده ای  نقش  میوه 
زراعت والیت بلخ، گفت: »زنان در بلخ نقش ارزنده ای 
در انکشاف زراعت و مالداری دارند و خود زنان دارای 
چندین انجمن در بخش تولید هستند.« آقای ساعی 
طریق  از  زن  هزار  سه  به  نزدیک  همه ساله  که  افزود 
پروژه های سکتور زراعت آموزش و راهنمایی می شوند. 
به گفته آقای ساعی، تا اکنون بیش از ۱۵ صد گل خانه 
نیمه معیاری با ظرفیت های متفاوت در بلخ ایجاد شده 
خرد  ظرفیت های  با  »همه ساله  کرد:  تصریح  او  است. 
ساخته  گل خانه  خانواده ها  از  تعدادی  برای  بزرگ  و 
دارند،  زنان  که  نیازمندی هایی  به  نظر  ولی  می شود، 

خیلی ناچیز است.«
بلخ،  زراعت  ریاست  زراعتی  امور  آمر  زوبین،  ذبیح اهلل 
نیز می گوید که نزدیک به ده سال است توت زمینی 
در والیت بلخ کشت می شود. به گفته آقای زوبین، در 
حدود ۱۰ جریب زمین زیر کشت گل خانه ای و حدود 
۲۵ هکتار زمین به صورت باز برای کشت توت زمینی 
وجود دارد که بیش تر خانم ها در آن اشتغال دارند. به 
گفته آقای زوبین، حاصالت توت زمینی نسبت به سال 
گذشته دو برابر افزایش یافته است. او افزود: »در سال 
گذشته از فی جریب زمین دهقانان والیت بلخ مقدار ۱ 
الی ۱.۲ متریک تُن حاصل برداشت می کردند، ولی به 
دلیل تجارب به دست آمده امسال از فی جریب زمین 

۲ تن حاصل بیش تر برداشت می کنند.«
در حال حاضر نظر به ساحه زیر کشت توت زمینی در 
والیت بلخ، حدود ۲۵۰ متریک تُن یا بیش  از آن حاصل 
به دست می آید. ساحات زیر کشت نبات توت زمینی در 
والیت بلخ بیش تر در ولسوالی های نهرشاهی، دهدادی، 
بلخ، دولت آباد، شولگر و خلم موقعیت دارد. گفتنی است 
به کشاورزی  زنان  آوردن  اخیر، روی  که در سال های 
و کارهای تولیدی رو به رشد است. زنان در شهر های 
بزرگ و نسبتاً آرام افغانستان ، دست به ایجاد کار هایی 

زده اند که نتایج موثری برای آنان داشته است.

تنها در مکاتب غرب کابل، بلکه در همه مکتب های شهر 
کابل وجود دارد. این وزارت تصریح می کند که با جذب 
استادان حق الزحمه،  چالش های موجود در مکاتب شهر 
و والیت ها حل شدنی است و به »زودترین فرصت« این 
مشکالت حل خواهد شد. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت 
معارف، به روزنامه 8صبح گفت که استادان حق الزحمه 
و ضعف  کرونا  ویروس  انتشار  علت  به  در سال ۱3۹۹ 
اقتصادی که در کشور به وجود آمده بود، جذب نشدند. 
سلسله  یک  آنان  بودجه   مسایل  که  افزود  هم چنان  او 
چالش ها داشته است. با این حال او تأکید می کند که در 
رابطه به موضوع کمبود آموزگار با وزارت مالیه گفت وگو 
کرده اند و تاکنون نیز بحث ها با این وزارت جریان دارد 
تا وزارت معارف بتواند به زودترین فرصت روند استخدام 

معلمان قراردادی را آغاز کند.
به گفته بانو آرین، رسیده گی به دانش آموزان به  دلیل 
این  معارف  وزارت  زیرا  است؛  دشوار  معلمان  کمبود 
مشکل را پذیرفته و با آن مواجه است. او یگانه راه حل 
این معضل را استخدام استادان قراردادی یا حق الزحمه 
و هم چنان به اعالن سپردن بست های خالی می داند. به 
گفته نجیبه آرین، وزارت معارف بست های خالی را به 
اداری شریک  اصالحات  کمیسیون  با  فرصت  زودترین 
می کند و در کنار آن روند جذب معلمان قراردادی را 

آغاز خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته منابع، برخی از مکاتب 
دانش آموزان  معلمان،  رفع کمبود  برای  کابل  در غرب 
به  استاد  حیث  به  را  دوازدهم  و  یازدهم  صنف های 
حالی  در  معضل  این  می فرستند.  پایین تر  صنف های 
وزارت  در  اصالحات  روند  پیش تر  که  می گیرد  شکل 
معارف به رهبری رنگینه حمیدی، سرپرست این وزارت، 
وزارت  در  مسووالن  که  است  گفتنی  است.  شده  آغاز 
معارف روند اصالحات را به گونه مداوم به محمداشرف 

غنی، رییس جمهور کشور، گزارش می دهند.

هزار   ۱۰۰ حدود  در  زمین  جریب  هر  از  فیض  بانو 
تغییرات  درصد   ۷۰ و  می آورد  دست  به  مفاد  افغانی 
اقتصادی زنده گی اش را مدیون کارهای زراعتی، به ویژه 
کشت توت زمینی می داند. او می گوید: »از وقتی توت 
زمینی کشت می کنم، تقریباً ۷۰ درصد تغییرات مثبت 
اقتصادی در زنده گی ام رخ داده است و خیلی خوشحال 

هستم که استقالل مالی دارم.«
نادیه، یکی از زنانی که در انجمن شکیبا فیض عضویت 
دارد، می گوید: »خیلی خوشحال هستم که برایم زمینه 
کار مساعد شده است و می توانم در اقتصاد خانواده ام 
سهم بگیرم.« بنفشه، یکی دیگر از این بانوان، می گوید: 
به جز  قباًل  کار می کنیم، چون  در خانه همه گی  »ما 
نداشتیم و در کنار پدر  از پدرم دیگر کارگر در خانه 
بهتر  خود، ما هم کار می کنیم و وضعیت زنده گی ما 

شده است.« 
برای  زنان  تالش  از  نیز  بلخ  در  محلی  مسووالن 
یونسی،  آرش  استقبال می کنند.  اقتصادی  خودکفایی 
مسوول اتاق های تجارت بلخ، گفت: »ما همیشه با زنان 
زراعت پیشه همکار بوده ایم. ما زنان را کمک می کنیم 
و کوشش می کنیم برای آنان زمینه را مساعد بسازیم 
جهان  و  افغانستان  بازارهای  در  را  محصوالت شان  تا 

بفروشند.« 
شهال حدید، رییس امور زنان والیت بلخ، نیز زراعت و 
مالداری را بهترین راه برای افزایش درآمد زنان می داند. 
زنان در هر بخشی که  برای  او می افزاید: »کار کردن 
و  اقتصاد خودشان  به  است، چون  باشد، خیلی خوب 
خانواده شان کمک می کند. ما زنان زیادی را می شناسیم 
از  پر  زنده گی  زراعتی  فعالیت های  آغاز  از  پیش  که 
جنجال داشتند، ولی بعد از این که کارهای زراعتی را 
وجود  به  تغییر  خیلی  زنده گی شان  در  کردند،  شروع 

آمده و این زنده گی شان را بهتر ساخته است.«

روزها دانش آموزان را داخل می آورم و همراه دو استاد 
حاضری صنف ها را گرفته که حتا همان کار را هم انجام 
داده نتوانستیم. آنان را رخصت کردیم، چون نمی توانیم 
با دو استاد ۱4 صنف درسی را کنتر ل کنیم. بدی کار در 
افغانستان این است که هیچ کسی مسوولیت را به دوش 
نمی گیرد و پاسخ گو نیست. رییس معارف می گوید که از 
عهده من نیست، این مربوط وزارت می شود و وقتی به 
وزارت مراجعه کنیم، وزیر صاحب می گوید که این کار 
از عهده من خارج است. پس گپ این جا است که وقتی 
از عهده کاری برآمده نمی توانید، چرا در کرسی وزارت 

تکیه زدید؟«
به گفته منابع در این مکتب، شورای حمایت از معارف 
مدیر  با  یک جا  اتفاق«  »شهرک  بزرگان  از  جمعی  با 
این لیسه به حوزه تعلیمی و سپس به ریاست معارف 
پاسخ  در  شهر  معارف  رییس  اما  رفته اند،  کابل  شهر 
او  عهده  از  کار  این  که  است  گفته  آن ها  مشکالت  به 
و وزیر معارف خارج است. بدین ترتیب رییس معارف 
شهر کابل به مراجعه کننده گان پیشنهاد کرده است که 
این چالش ها باید از سوی پارلمان یا از طریق ریاست 

جمهوری حل شود.
غالم قادر نساج، آمر حوزه سیزدهم تعلیمی شهر کابل، 
به روزنامه 8صبح می گوید که حوزه سیزدهم تعلیمی با 
کمبود یک هزار و 3۷۷ معلم روبه رو است. او گفت که 
تاکنون منتظر هدایت وزارت معارف است تا برای شان 
با  قبل  »هفته  افزود:  نساج  آقای  می دهد.  دستور  چه 
جمعی از آمران حوزه های تعلیمی شانزده گانه به دفتر 
ما  آن جا  در  و  بودیم  شده  دعوت  معارف  وزارت  مقام 
خواسته های خویش را با وزارت در میان گذاشتیم. آنان 
در  ریاست جمهوری  با  را  مسایل  همه  که  گفتند  نیز 
میان مانده اند، ولی تا حال کدام جوابی در این رابطه به 

ما داده نشده است.«
وزارت معارف نیز تایید می کند که چالش کمبود معلم نه 

ولسوالی  در  کشاورز  زنان  برای  را  انجمنی  فیض  بانو 
زن   ۵۰ که  است  کرده  ایجاد  بلخ  والیت  دهدادی 
عضویت آن را دارند. او گفت: »اقتصاددان نباید پشت 
باشد.  کارآفرین  باید  اقتصاد دان  یک  بلکه  بگردد،  کار 
خوش هستم که در پهلوی خودم به ۵۰ بانوی دیگر 
زمینه کار را فراهم کردم.« این بانوی جوان در حدود 
۱۵ جریب زمین توت زمینی کشت می کند و تولیدات 
خود را در شهر مزارشریف می فروشد. بخشی از تولیدات 
او به والیت های کابل، کندز، جوزجان، سرپل و فاریاب 

نیز فرستاده می شود.
زراعت به عنوان ستون فقرات اقتصاد افغانستان به طور 
سنتی زیر سلطه مردان بوده است. در برخی مواقع زنان 
نیز جهت کار در مزرعه و مالداری استخدام می شوند. 
با این حال از مفاد این کار سهم قابل توجهی به آنان 
به  زنان،  برای  کاری  فیض شرایط  بانو  نمی شود.  داده 
ویژه در روستاها را بسیار محدود می داند و می گوید که 
حکومت باید از زنان زراعت پیشه بیش تر حمایت کند. 
مورد  فراهم کردن وسایل  با  او می افزاید که حکومت 
ضرورت زنان، کاری کند که زنان بتوانند از زمین کم تر، 
محصوالت بیش تر به دست بیاورند و در اقتصاد کشور 
نیز سهم ارزنده داشته باشند. او هم چنان از حکومت 
آموزش های  و  کارگاه ها  برگزاری  زمینه  تا  می خواهد 

حرفه ای را برای زنان زراعت پیشه فراهم کند.
شکیبا فیض افزود: »توقعم از حکومت به حیث یک خانم 
زراعت پیشه، این است که دولت باید از ما حمایت کند و 
برای ما وسایل مورد ضرورت کشت را فراهم کند. برای 
کشورهای  سویه  به  استندرد  و  بزرگ  گل خانه های  ما 
دارند،  زیاد  پیش رفت  زراعت  عرصه  در  که  همسایه 
بسازد.« این بانوی زراعت پیشه در مورد کشت و برداشت 
توت  به کشت  اواخر خزان  توت زمینی می گوید: »در 
زمینی شروع می کنیم و اگر کشت در گل خانه باشد، در 
ماه حوت شروع به حاصل دهی می کند و اگر در فضای 

آزاد باشد، در ۱۵ الی 3۰ حمل حاصل می دهد.« 

معلومات مسووالن این مکتب، در حال حاضر این مکتب 
دارای سه تعمیر کرایی است و ُکل تشکیل آن نیز به 3۵ 
نفر می رسد. از میان این کارمندان، دو نفر شان در بخش 
تدریسی و سه تن دیگر به عنوان مالزم کار می کنند. 
این در حالی است که از جمله معلمان این مکتب، دو 
تن شان مدیر و ۱۱ تن شان سرمعلم اند. یکی از معلمان 
این لیسه افزون بر تدریس در آن جا، در مکتب »شهید 
یوسف«، از مربوطات ساحه »دشت سمندر« از سه سال 
در  ترتیب  بدین  می کند.  کار  مدیر  عنوان  به  بدین سو 

بخش تدریسی این مکتب تنها ۱۶ معلوم وجود دارد.
باقر باقری، مدیر اجرایی این مکتب، به روزنامه 8صبح 
گفت: »بعد از ختم قرنطین زمانی که مکتب ها دوباره 
آغاز شد، برای ما دیگر معلمی روان نکردند. از مکتب های 
دیگر استادان به صورت خدمتی کمک آمدند و امتحان 
ساالنه ۹۹ را گرفتند و در زمینه نیز چالش هایی وجود 
پایان  به  نحوی  به   ۹۹ تعلیمی  سال  سرانجام  داشت. 
رسید.« به گفته آقای باقری، هیات نظارتی از ریاست 
معارف شهر پیش از شروع سال تعلیمی ۱4۰۰ به این 
این  با  را  آنان همه خواسته های شان  بود و  لیسه آمده 
هیات در میان گذاشته اند. مدیر اجرایی این لیسه تایید 
اقدامی صورت  این زمینه هیچ  تاکنون در  می کند که 
نگرفته است. او افزود: »وزارت معارف دیگر به این مکتب 
همین  از  ما  دادن  رخصتی  نداد.  حق الزحمه  معلمان 
خاطر است که اوالد مردم از اثر بی نظمی و زدن و کندن 
یک دیگر خود را افگار نکنند.« آقای باقری تاکید کرد که 
تشکیالت فعلی این لیسه تنها برای صنف های ۱۱ و ۱۲ 
کفایت می کند و کنترل و تعلیم کل دانش آموزان این 

مکتب از توان 3۵ نفر خارج است.
هم زمان با این عبدالحکیم فضیلت، سر معلم این لیسه 
که ۱4 صنف مربوط او است، می گوید که تنها دو معلم 
در اختیار دارد، در حالی که تنها برای صنف های زیر 
کنترل او به ۱۷ آموزگار نیاز است. او افزود: »در بعضی 
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برخی از مکاتب به رخصت دادن 
دانش آموزان مجبور شده اند

چالش کمبود معلم در پایتخت؛
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تصمیم بایدن مبنی بر ترک افغانستان پیروزی 
برای پاکستان است، اما با چه هزینه ای؟

در اوج جنگ امریکا در افغانستان، یک تن از روسای 
پیشین اطالعات نظامی کشور همسایه - پاکستان - 
نهادی که هم متحد ارتش امریکا و هم متحد طالبان 
متخاصم است، در یک برنامه گفت وگوی تلویزیونی 
به نام »شب شوخی« در سال ۲۰۱4 ظاهر شد. او 
پیش بینی جسورانه ای در مورد تاریخچه این روابط 

انجام داد.
خوفناک  جاسوسی  سازمان  که  گل  حمید  جنرال 
معروف به آی اس آی را رهبری می کرد، اظهار داشت: 
بخش جنگ  آخرین  در  نوشته شود؛  تاریخ  »وقتی 
سرد در دهه ۱۹8۰، گفته خواهد شد که آی اس آی 
اتحاد جماهیر شوروی را با کمک امریکا در افغانستان 

شکست داد.«
جنرال گل پس از مکث کوتاهی، در میان کف زدن 
و تشویق حاضران اضافه کرد: »یک موضوع دیگر این 
است که آی اس آی با کمک امریکا، امریکا را شکست 

داد.«
همه  خروج  برای  بایدن  جمهور  رییس  تصمیم  با 
افغانستان،  از  سپتامبر  ماه  تا  امریکایی  نیروهای 
دهه ها  از  پس  پاکستان  قدرتمند  ارتش  سرانجام 
توطئه خونین، سرانجام به آرزوی خود رسید: خروج 
یک ابرقدرت مزاحم از در عقب منزل که آی اس آی 
از   ۲۰۰۱ سال  در  متحده  ایاالت  حمله  از  قبل 
آن جا  در  زیادی  نفوذ  طالبان  دوستانه  رژیم  طریق 
ایجاد کرده بود. بازگشت طالبان به قدرت می تواند 
به  پاکستان  ارتش  برگرداند که  زمانی  به  را  ساعت 
عنوان دروازه بان در افغانستان بازی می کرد و برای 
جلوگیری از نفوذ دشمن خود )هند( تالش می نمود. 
اما پناه دادن ارتش پاکستان به شورشیان طالب طی 
پیروزی  دنبال  به  سماجت  با  که  گذشته  دهه  دو 
ژئوپلیتیکی تعریف شده در همسایه گی خود است، 
به  در خانه خود  را  اختالل  از  دیگری  موج  ریسک 
جان می خرد.  پاکستان کشوری در وضعیت شکننده 
و مسلح با سالح هسته ای است که در حال حاضر 
از سقوط اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی، تحرکات 
اقلیت های زیر ستم و جنگ جویان افراطی اسالمی 

که خود برای مهار آن تالش می کند، رنج می برد.
اگر افغانستان به هرج ومرج کشیده شود، پاکستانی ها 
یک بار دیگر فشاری همانند از هم پاشیدن افغانستان 
پسا خروج شوروی در دهه ۱۹۹۰ را احساس خواهند 
جست وجوی  برای  افغان  پناه جوی  میلیون ها  کرد. 
وارد  پاکستان  متخلخل  مرزهای  از  نسبی  امنیت 
شهرهای این کشور شدند. برعالوه، بازگشت طالبان 
طریق  از  یا  داخلی  جنگ  طریق  از  چه  قدرت،  به 
می کند،  سهیم  قدرت  در  را  آن ها  که  صلح  توافق 
یکسان  منابع  که  را  پاکستان  افراطی  جنبش های 
مربی گری ایدیولوژیک در مدارس دینی سراسر آن 
کشور دارند، جسارت بیش تر می بخشد. این گروه ها 
در مخالفت با دولت پاکستان هیچ گونه تردید از خود 

نشان نداده اند.
را در  بازی خطرناکی  پاکستان  ارتش  در حالی که 
حمایت از شبه نظامیان خارج از کشور و مهار افراط 
گرایان در داخل انجام داد، جنبش های اسالم گرای 
این کشور با حضور یک نیروی خارجی متجاوز در 
علنی  جمع آوری  برای  را  خوبی  بهانه  همسایه گی 
و  خود  افغان  هم کالسی های  برای  مالی  کمک های 

بیش تر برخوردار است.
در سال های اخیر، هنگامی که مقامات امریکایی به 
دنبال راهی برای خروج از افغانستان بودند، مجبور 
شدند، دوباره به پاکستان روی بیاورند تا طالبان را 
برای حاضر شدن به گفت وگوهای صلح تحت فشار 
قرار دهند و در صورت اقدام ایاالت متحده علیه افراد 
وابسته به القاعده یا دولت اسالمی در منطقه، به آن ها 
کمک کنند. با اعالم آشکار قصد امریکا برای ترک 
افغانستان، پاکستان هرگونه تظاهر که گویا رهبران 
طالبان را پناه نداده بودند، کنار گذاشت که سپس 
رهبران طالبان برای شرکت در گفت وگوهای صلح 
وقتی  و  کردند  پرواز  پاکستان  از شهرهای  قطر  در 
مستلزم  و  رسید  لحظات حساسی  به  مذاکرات  که 
رای زنی با فرماندهان میدان جنگ بود، آن ها دوباره 

به پاکستان بازگشتند.
هنگامی که ایاالت متحده سرانجام در فبروری سال 
گذشته توافق نامه خروج با طالبان را امضا کرد، حال 
و هوای برخی محافل در پاکستان یک جشن آشکار 

بود.
پاکستان  پیشین  دفاع  وزیر  آصف،  محمد  خواجه 
که بارها به عنوان متحد ایاالت متحده از سالن های 
مایک  عکس  بود،  کرده  دیدار  واشنگتن  در  قدرت 
پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا  را در حال دیدار با 
مال عبدالغنی برادر، معاون طالبان در مذاکرات قطر 
توییت کرد. آقای آصف در توییت خود گفت: »قوت 
در کنار شما است؛ اما خدا با ما است.« او در پایان، با 

فریاد پیروزی نوشته بود: »اهلل اکبر!«
اما نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد گروه های 
طالبان  احتمالی  پیروزی  با  پاکستان  در  افراطی 
ایجاد  صدد  در  می رسد،  نظر  به  و  شده اند  جسور 
طالبان  هستند.  پاکستانی  مقامات  برای   مشکل 
شکست  کشور  آن  ارتش  از  یک بار  که  پاکستانی 
خورده ، فعالیت های خود را در مناطق قبایلی هم مرز 
با افغانستان افزایش داده اند و افراز کمین این گروه 
در برابر نیروهای امنیتی پاکستان بیش تر شده است. 
این که مشکل افراط گرایی تا چه حد گسترده است، 
اصلی  شهر  دو  خیابان های  در  اخیر  روزهای  طی 
پاکستان - الهور و کراچی - دیده شده است. حامیان 
تحریک لبیک پاکستان که خود را محافظ اسالم در 
برابر کفر می دانند، نظامیان پاکستانی را کتک زدند 
گرفتند.  گروگان  به  ساعت ها  برای  را  نفر  ده ها  و 
برای  در تالش  پاکستان  ارتش  افسران  از  فلم هایی 
استدالل با معترضان خشن به نشر رسید. به گفته 
با  مقامات، در نتیجه درگیری معترضان خشمگین 
نیروهای امنیتی، دو پلیس کشته و 3۰۰ تن دیگر 
زیرا  دارد؛  ادامه  معترضان  با  شدند.  مقابله  زخمی 
دولت پاکستان اقدام به ممنوعیت این گروه به عنوان 

گروه تروریستی کرده است.
حقوق  کمیسیون  پیشین  رییس  ختک،  افراسیاب 
بشر پاکستان گفت: »دولت قادر به کنترل اعضای 
پرتاب کننده سنگ و چوب به دست  تحریک لبیک 
پاکستان نبود. آن ها به مدت دو روز بیش تر مناطق 
کشور را فلج کردند. آن ها چگونه خواهند توانست با 
که سالح حمل  طالبان  دیده  آموزش  شبه نظامیان 

می کنند، برخورد کنند؟«

ارتش  را که می توانستند  ایاالت متحده، مجاهدین 
شوروی را در افغانستان شکست دهند و دولت مستقر 
در آن را سرنگون کنند، مسلح و تأمین مالی کرد. 
نقش  آن  اطالعاتی  شاخه  ویژه  به  پاکستان،  ارتش 
راهنما، میزبان و مربی را داشت. پس از جنگ های 
داخلی در دهه ۱۹۹۰، جنرال های پاکستانی به گروه 
به  افغان، معروف  بنیادگرای  از جنگ جویان  جوانی 
را  جنگی  جناح های  سایر  تا  کردند  کمک  طالبان 
شکست دهد و دولتی با کنترل بیش از ۹۰ درصد 
افغانستان ایجاد کند. اما هنگامی که ایاالت متحده 
و  الدن  بن  اسامه  تعقیب  برای   ۲۰۰۱ سال  در 
القاعده پس از حمالت تروریستی در خاک امریکا به 
افغانستان حمله کرد، توجه آن ها به متحدان پاکستان 
در افغانستان، از جمله طالبان معطوف شد. پاکستان 
در موقعیت دشواری قرار گرفت. با اتمام حجت جورج 
بوش، رییس جمهور امریکا، »با ما یا علیه ما«، جنرال 
پرویز مشرف، حاکم نظامی پاکستان، با اکراه با این 
فوری  پس لرزه  یک  تصمیم  این  شد.  همراه  کشور 
داشت: پاکستان به دلیل جانب داری از کارزار نظامی 
ایاالت متحده علیه برادران عقیدتی طالبان پاکستانی 
در افغانستان، با حمالت این گروه روبه رو شد. برای 
سرکوب این گروه، عملیات نظامی سال ها طول کشید 
پاکستانی  نیروهای  از  نفر  نتیجه آن هزاران  که در 
کشته و مردم شمال غربی پاکستان آواره شدند. در 
عین زمان، ارتش پاکستان به کار خود برای کمک به 
گروه طالبان افغانستان ادامه داد تا دوباره به عنوان 
یک شورش تجدید قوا کند و ایاالت متحده را تحت 
مراقبت داشته باشد. حتا وقتی مقامات امریکایی به 
کمک پاکستان برای انجام جنگ و عملیات اطالعاتی 
اتکا کردند، برخی از آن ها درباره نقش دوگانه ای که 
آی اس آی بازی کرد، خشمگین بودند. کشته شدن بن 
الدن در پاکستان توسط نیروهای امریکایی در سال 
۲۰۱۱، یکی از اتفاقات نادر بود که این تنش ها را در 
انظار عمومی بیرون کشید. اما جنرال های پاکستان 
نیز در مهم نشان دادن خود به ایاالت متحده، موفق 
در  امریکا  به سالح هسته ای  متحد مسلح   - بودند 
منطقه ای که چین، روسیه و جنگ جویان اسالم گرا 

همه دارای منافع بودند.
این به آن معنا بود که ایاالت متحده تصمیم گرفت 
کمک متحد پاکستانی خود به طالبان را برای از پا 
در آوردن نیروهای امریکایی و متحدان افغانش در 
مقامات  حال،  همین  در  بگیرد.  نادیده  افغانستان 
دولت افغانستان از این که متحدان امریکایی آن ها بر 

پاکستان سخت نمی گیرند، بیش تر مضطرب شدند.
یک  در  بایدن  جو  از  کرزی  حامد  جمهور  رییس 
سفرش به افغانستان بالفاصله پس از انتخاب شدن 
در سال ۲۰۰8،  رییس جمهور  معاون  عنوان  به  او 
تا  دهد  قرار  فشار  تحت  را  پاکستان  که  خواست 
پناهگاه های امن طالبان را در خاک خود از بین ببرد. 
براساس گزارش، آقای بایدن در پاسخ به کرزی گفت 
که پاکستان نسبت به افغانستان ۵۰ مرتبه از اهمیت 

تشویق آن ها پیدا کردند.
گروه های جدید افراطی عرصه را برای جامعه مدنی 
و  روشن فکران  اغلب  و  کرده اند  تنگ  پاکستان  در 
متخصصان را به دلیل فحش و حمله به این گروه ها 
هدف قرار می دهند و حتا در صفوف نیروهای امنیتی 

پاکستان هواداران خود را پیدا کرده اند.
داکتر عایشه صدیقه، همکار تحقیقاتی در دانشکده 
که  گفت  لندن،  در  آفریقایی  و  شرقی  مطالعات 
جنرال های پاکستانی برای حل مشکل ستیزه جویی 
زور و دل جویی  اعمال  از  ترکیبی  به  در حال رشد 
با  مقابله  برای  استراتژی  یک  اما  شده اند.  متوسل 
است.  دست یابی  غیرقابل  گرایی  افراط  گسترش 
داکتر صدیقه گفت: »این من را می ترساند، من را 
می ترساند. بازگشت طالبان می تواند دولت پاکستان 
یا هر دولت دیگری را به درد سر بیندازد. پیروزی 
الهام بخش  افراطی  گروه های  دیگر  برای  طالبان 

خواهد بود«.
سید نذیر، برید جنرال بازنشسته و تحلیل گر دفاعی 
در اسالم آباد، گفت که پاکستان از عواقب حمایتی 
که در گذشته از گروه های جهادی انجام داده بود، 
»درس هایی آموخته است، این کشور باید با احتیاط 
بیش تر در مرحله نهایی بازی افغانستان گام بردارد«. 
آقای نذیر گفت: »پاکستان پیروز نمی شود؛ مگر به 
صورت ضمنی، زیرا طالبان مدیون پاکستان هستند. 
صورت  در  و  گذشته  حوادث  تکرار  از  پاکستان 
عقب نشینی عجوالنه و بدون یک مصالحه سیاسی، از 

جنگ خونین و خشونت داخلی می ترسد.«
ست جونز از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی 
و  نظامی  نهادهای  اگرچه  که  گفت  واشنگتن،  در 
را  بایدن  اعالمیه  »بدون شک«  پاکستان  اطالعاتی 
جشن می گیرند؛ اما به دست آوردن کنترل بیش تر 
گفت:  وی  است.  دور  به  اطمینان  از  افغانستان  در 
»در حالی که افغانستان به سوی یک جنگ داخلی 
گروه های  سایر  و  طالبان  کنترل  است،  حرکت  در 
دشوار  پاکستان  برای  کشور  این  در  شبه نظامی 
خواهد بود. پاکستان به هیچ وجه نمی تواند گروه های 
القاعده، دولت اسالمی و سایر گروه ها که از قبل در 
افغانستان فعالیت می کنند و دارای منافع، رهبران و 

اهداف مختلف هستند را کنترل کند.«
پاکستان از زمان تولد به عنوان یک کشور در سال 
۱۹4۷، درگیر اختالفات مرزی با همسایه های خود 
انگلیسی  مقامات  توسط  که  جدیدی  مرزهای  شد. 
اختالفات  درگیر  را  پاکستان  بالفاصله  کشیده شد، 
ارضی کرد که در یک مورد جدی با افغانستان هنوز 
این کشور دعوا وجود  هم روی مناطق شمال غربی 

دارد.
اوج جنگ سرد در دهه  اتحاد جماهیر شوروی در 
۱۹۷۰، هنگامی که می خواست نفوذ خود بر آسیای 
جنوبی و مرکزی را گسترش دهد، رهبران پاکستان 
فرمولی را برای استقرار نیروهای نیابتی اسالم گرا که 

تاکنون به آن چسپیده اند، یافتند.

جنرال حمید گل که سازمان 
جاسوسی خوفناک 

معروف به آی اس آی 
را رهبری می کرد، اظهار داشت: 

»وقتی تاریخ نوشته شود؛ در آخرین 
بخش جنگ سرد در دهه 1980، 

گفته خواهد شد که آی اس آی اتحاد 
جماهیر شوروی را با کمک امریکا در 

افغانستان شکست داد.«
جنرال گل پس از مکث کوتاهی، در 

میان کف زدن و تشویق حاضران اضافه 
کرد: »یک موضوع دیگر این است که 

آی اس آی با کمک امریکا، امریکا را 
شکست داد.«

ارتش پاکستان هم با امریکایی ها و هم با طالبان متحد مانده است. اما اکنون این کشور ممکن در نتیجه پیروزی طالبان در افغانستان با 
افراط گرایی شدیدتر داخلی روبه رو شود.
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یورونیوز گزارش داده است که پزشک الکسی ناوالنی، 
منتقد سرسخت والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
می گوید که وضعیت سالمتی او به سرعت رو به وخامت 

است و ناوالنی 44 ساله با خطر مرگ روبه رو است.
الکسی ناوالنی که هم اکنون در زندان در هفته سوم 
اعتصاب غذا به سر می برد، اجازه دیدار با پزشکانش را 
ندارد و به همین دلیل پزشکان شخصی او از طریق 
خانواده اش در جریان وضعیت سالمت او قرار می گیرند.
کرد  اعالم  آشیخمین  یاروسالو  دکتر  اساس،  این  بر 
او  اختیار  در  ناوالنی  خانواده  که  آزمایش هایی  نتایج 
گذاشته اند، نشان می دهد که »سطح پتاسیم در بدن 
او به شدت افزایش یافته که می تواند باعث ایست قلبی 
شود؛ سطح کراتینین نیز در بدن ناوالنی افزایش یافته 

که اختالل در کلیه ها را نشان می دهد.«
بر این اساس دکتر یاروسالو آشیخمین در فیس بوک 

نوشت: »بیمار ما هر لحظه ممکن است بمیرد.«
از  که  پزشکانی  اتحادیه  رییس  واسیلیوا،  آناستازیا 

جان کری، مسوول دولت امریکا در امور ناظر بر تغییرات 
اقلیمی، برای گفت وگو با همتای چینی خود راهی پکن 
شده است. هدف از سفر جان کری جلب حمایت چین 
سران  و  رهبران  اقلیمی  کنفرانس  برگزاری  از  پیش 

کشورهای جهان اعالم شده است.
دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، چین و امریکا، بیش ترین 
ایجاد گازهای گل خانه ای و گرمایش زمین  نقش را در 
اپریل کنفرانس  قرار است در روزهای ۲۲ و ۲3  دارند. 

جمهوری چک ۱۸ دیپلمات 
روس را اخراج کرد

امریکا و چین درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین 
توافق کردند

به گزارش رادیو فردا، جمهوری چک روز گذشته اعالم 
و  به دلیل »جاسوسی  را  کرد که ۱8 دیپلمات روس 
دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 

۲۰۱4« اخراج می کند.
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک، گفته است 
که تصمیم اخراج دیپلمات های روس براساس »شواهد 
و  اطالعاتی  سرویس های  توسط  شده  ارایه  صریح« 
امنیتی چک در خصوص دخالت عوامل نظامی روسیه 
در انفجار گسترده در یک شهر شرقی اتخاذ شده است.
یک  است، جمهوری چک  کرده  اضافه  بابیش  آندری 
مقتضی  طور  به  می بایست  و  است  مستقل  کشور 
براساس شواهد بی سابقه به دست آمده، واکنش نشان 

دهد.
گفته  وزیر خارجه جمهوری چک، هم  َهماِچک،  یان 
تا  داده شده  مهلت  افراد 48 ساعت  این  به  که  است 

خاک جمهوری چک را ترک کنند.
یان َهماِچک این ۱8 دیپلمات شاغل در سفارت روسیه 
را عامل مخفی »سرویس اطالعات خارجی« و »اداره 

اصلی اطالعات فدراسیون روسیه« معرفی کرده است.
انفجار در انبار یک کارخانه مهمات سازی منطقه وربتیچ 
در جنوب شرقی پراگ پایتخت جمهوری چک در ۱۶ 
اکتبر ۲۰۱4 دو کشته برجای گذاشت. در سوم دسامبر 
همین سال یک انفجار دیگر در این کارخانه رخ داد. 
به دنبال این انفجارها ، صدها نفر از روستاهای مجاور 

مجبور به ترک خانه ها و محل زنده گی شان شد ند.
جنیفر باخوس ، کاردار سفارت ایاالت متحده در پراگ، 
با اشاره به این که امریکا در کنار متحد خود جمهوری 
چک ایستاده ، گفته است که ما از اقدامات قابل توجه 
)دولت چک( برای افشای اقدامات خطرناک روسیه در 

خاک چک تقدیر می کنیم.
اخراج دیپلمات های روس توسط دولت جمهوری چک 
دولت  است.  گرفته  صورت  امریکا  اقدام  پس  روز  دو 
تالفی  به  که  کرد  اعالم  گذشته  پنج شنبه  روز  امریکا 
سال  ریاست  جمهوری  انتخابات  در  روسیه  دخالت 
۲۰۲۰ و حمله هکرهای وابسته به کرملین بر نهادهای 
 38 و  اخراج  را  روس  دیپلمات   ۱۰ امریکا،  دولتی 

شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را تحریم می کند.
روسیه هم دور روز پیش اعالم کرد که در واکنش به 
این اقدام واشنگتن ، مسکو نیز از ۱۰ دیپلمات امریکایی 
و  کنند  ترک  را  کشور  این  خاک  تا  خواست  خواهد 
اعمال خواهد  امریکایی  تحریم هایی علیه هشت مقام 

شد.

ناوالنی حمایت می کنند، نیز خواستار اقدام سریع برای 
نجات جان او شد.

ناوالنی که در زندان دچار بیماری های متعدد از جمله 
کمردرد شدید و از دست دادن حس در پاهایش شده، 
اجازه مالقات  به عدم  اعتراض  از سه هفته پیش در 

پزشکانش با او، دست به اعتصاب غذا زده است.
تمام  ناوالنی  که  می گوید  روسیه  زندان های  سازمان 

کمک های پزشکی مورد نیاز را دریافت می کند.
هنگام  جاری  سال  جنوری   ۱۷ در  ناوالنی  الکسی 
بازگشت از آلمان به روسیه، بازداشت شد. او پس از 
مسمومیت با سم اعصاب نوویچوک مدت پنج ماه را 

برای مداوا در آلمان گذرانده بود.
مقام های روسیه هرگونه دخالت در مسمومیت ناوالنی 
را انکار کرده  و حتا موضوع مسمومیت او را زیر سوال 
آزمایشگاه  چند  که  است  حالی  در  این  بودند؛  برده 
اتحاد  دوران  یادگار  سمی  ماده  این  وجود  اروپایی 
جماهیر شوروی پیشین در بدن او را ثابت کرده بودند.

تغییرات اقلیمی سران و رهبران کشورهای جهان برگزار 
شود. شی جین پینگ، رییس جمهور چین، نیز قرار است 

در این همایش شرکت کند.
کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی به میزبانی ایاالت 
متحده امریکا و به شکل آنالین برگزار می شود. در این 
کنفرانس به استثنای شی جین پینگ، والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، نیز 

شرکت خواهند کرد.

یک شنبه  روز  فرانسه  خبرگزاری  دویچه وله،  گزارش  به 
۱8 اپریل )۲۹ حمل( به دیدار جان کری با شی ژن هوا، 
چین،  دولت  اقلیمی  تغییرات  بر  ناظر  امور  مسوول 

پرداخته است.
جان کری، مامور دولت امریکا در امور مربوط به تغییرات 
بایدن  جو  دولت  ارشد  سیاست مدار  نخستین  اقلیمی، 

است که به چین سفر می کند.
دو کشور چین و امریکا مجموعاً حدود نیمی از گاز های 
گل خانه ای جهان را تولید می کنند. از این رو، امریکا و 
چین اعالم کرده اند که به  رغم اختالفات در عرصه های 
مختلف، تصمیم دارند در زمینه مقابله با گرمایش زمین 

با یک دیگر همکاری کنند.
جان کری و همتای چینی او تاکید کرده اند که بحران 
اقلیمی »رویکرد جدی و فوری« هر دو کشور را طلب 
که  کرده اند  تاکید  کشور  دو  هر  آن،  بر  افزون  می کند. 
زمین  با گرمایش  مقابله  زمینه  در  بین المللی  تعامل  از 

استقبال می کنند.
گردن  از  امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
نهادن به مصوبات پیمان های بین المللی ناظر بر تغییرات 
اقلیمی خودداری ورزیده و از جمله از پیمان اقلیمی سال 
که  است  حالی  در  این  بود.  شده  خارج  پاریس   ۲۰۱۵
مقابله با گرمایش زمین، در شمار اولویت های دولت جو 

بایدن است.

پزشک ناوالنی می گوید منتقد پوتین 
هر لحظه ممکن است بمیرد

مستقیم  مذاکرات  برگزاری  به  مربوط  خبر 
را  عربستان سعودی  و  ایران  دو کشور  نماینده گان 
روزنامه فایننشال تایمز رسانه ای کرده است. هدف 
از این گفت وگوها، تنش زدایی اعالم شده است. چهار 
سال پیش مناسبات دیپلماتیک دو کشور قطع شده 

بود.
نماینده گان ارشد جمهوری اسالمی ایران و عربستان 
سعودی برای مذاکره از جمله بر سر جنگ نیابتی شان 

در یمن، در بغداد با یک دیگر دیدار کرده اند.
اپریل )۲۹ حمل(  روز ۱8  تایمز  فایننشال  روزنامه 
این خبر را منتشر کرده است. گفته می شود مذاکره 
نهم  روز  کشور  دو  این  ارشد  نماینده گان  مستقیم 
که  است  حالی  در  این  است.  گرفته  صورت  اپریل 
مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان در سایه جنگ 

یمن، چهار سال پیش قطع شده بود.
هدف از این مذاکرات یافتن راه حلی برای جنگ یمن 
و تنش زدایی در مناسبات دو کشور اعالم شده است. 
نخستین دور این گفت وگوها »مثبت« ارزیابی شده 
است. این موضوع را فایننشال تایمز به نقل از یکی از 

مسووالن دو کشور اعالم کرده است.
این در حالی است که دولت های عربستان و ایران به 
درخواست خبرنگار رویترز برای اعالم موضع نسبت 

به این دیدار و نتایج آن، واکنشی نشان نداده اند.
به گزارش دویچه وله، فایننشال تایمز حتا در گزارش 
خود نوشته است که یکی از مقام های ارشد عربستان 
نماینده گان  با  مذاکره  و  گفت وگو  هرگونه  خبر 

سیاسی ایران را تکذیب کرده است.
مذاکرات نماینده گان دو کشور در شرایطی صورت 
می گیرد که دولت امریکا رسماً خواستار پایان جنگ 

آغاز گفت وگوهای  دیگر،  از سوی  است.  یمن شده 
و  تحریم ها  رفع  برای  برجام  مشترک  کمیسیون 
از  نیز  توافق هسته ای  به  امریکا  بازگشت  هم چنین 
جمله مسایلی است که برای مقام های عربستان از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
منطقه خواستار  عربی  دیگر کشورهای  و  عربستان 
مشارکت در مذاکرات مربوط به مناقشه هسته ای با 
ایران شده و هم چنین درخواست کرده اند که موضوع 
ایران نیز در این مذاکرات مد  فعالیت های موشکی 

نظر قرار گیرد.
با دیدار و گفت وگوی  ارتباط  خبرگزاری رویترز در 
هیات نماینده گان دو کشور ایران و عربستان به سفر 
به  عراق  نخست وزیر  کاظمی،  ماه گذشته مصطفی 

ریاض اشاره کرده است.
یکی از مسووالن وزارت امور خارجه عربستان هفته 
اقدامات  که  بود  گفته  رویترز  خبرنگار  به  گذشته 
گسترش  برای  را  زمینه  می تواند  ایران  اعتمادساز 
کشورهای  با  کشور  این  گفت وگوهای  و  مذاکرات 

عربی حوزه خلیج فارس هموار کند.

گفت وگوی دیپلماتیک ایران و عربستان در بغداد با هدف تنش زدایی


