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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

4

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.
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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...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
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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

4

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.

مبایل را برمی دارم و زنگ می زنم. هنوز صدای حسن علی 
راه  در  بگویم. همیالی  دارد، می گوید: »دخترم، چه  درد 
تیر شده،  ماه  به شش  قریب  نفوس هستم،  احوال  ثبت 
وزارت  در  بیایین  خوده  فرزند  نام  می گن  طرف  یک  از 
شهدا ثبت کنین، از یک طرف دگه هیچ کسی ما ره درک 

نمی کنه.« می  پرسم چرا...
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برشنا: با نرخ قبلی ماهانه یک میلیارد 
افغانی زیان می بینیم

کودک همسری در افغانستان؛ از دوحه تا استانبول
ریشه های قانونی و زمینه های 

فرهنگی

نیروهای جنگی ایاالت متحده ، انگلیس و ناتو در تابستان 
امسال افغانستان را ترک می کنند. طالبان روز به روز قوی تر 
حمالت  اسالمی  دولت  گروه های  و  القاعده  و  می شوند 
بنابراین زمانی که  انجام می دهند.  را  بی باکانه بیش تری 
باشند ،  نداشته  حضور  کشور  در  غرب  نظامی  نیروهای 

چگونه می توان آن ها را مهار کرد؟

غرب چگونه می تواند پس از عقب نشینی 
از افغانستان با تروریسم مبارزه کند؟
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ایاالت متحده امریکا در پی خروج آبرومندانه خود از افغانستان، ترجیح داد با گروه طالبان که جنگ بیست  ساله این کشور در افغانستان 
را به چالش کشیده است، صلح کند تا بتواند از باتالقی که در آن افتاده است، بدون آن که به اعتبار بین المللی خویش آسیبی برساند، 

خارج شود. پس از ١٨ ماه مذاکره سخت و نفس گیر بین طرفین، سرانجام توافق نامه صلح در دوحه قطر، در حوت ١٣٩٨ به امضا رسید.

سه روایت از دو رویداد تروریستی؛ 
قربانیان حمالت کوثر دانش و دانشگاه 
کابل انتظار تأمین عدالت را می َکشند

3

شرکت برشنا در بیستم حمل سال جاری اعالم کرد که روند جمع آوری صرفیه 
برق کابل ماهوار شده است. هرچند این اقدام در ابتدا با استقبال شهروندان روبه رو 
شد، اما پس از آمدن نخستین بل صرفیه برق، نارضایتی مشترکان این شرکت را 
به همراه داشت. شماری از شهروندان کشور در واکنش به این اقدام شرکت برشنا، 
می گویند که ماهوار شدن بل صرفیه برق به  جای این که هزینه ها را کاهش دهد، 
آن را افزایش داده است. این شهروندان شرکت برشنا را به »دزدی« متهم می کنند 
و می گویند که برشنا با ماهوار ساختن صرفیه برق، »آشکارا دزدی می کند.« آنان 
از شرکت برشنا می خواهند که صرفیه برق را با کتگوری جدید نه، بلکه با همان 

قیمت سابق به گونه ماهوار جمع آوری کند.

اعتراض به افزایش قیمت برق؛ 

رییس پیشین تصدی مواد نفتی به سه سال زندان محکوم به مجازات شد

فرمانده پولیس ولسوالی وازه خواه پکتیکا کشته شد

مبارزه  ابتدایی مرکز عدلی و قضایی  دادگاه  8صبح، کابل: 
با جرایم سنگین فساد اداری، عبدالولید تمیم رییس پیشین 
تصدی مواد نفتی را به سه سال زندان و پرداخت ۵۷۴ هزار و 

۲۲١ دالر امریکایی، محکوم به مجازات کرده است.
این دادگاه روز یک شنبه، پنجم ثور در غیاب متهم و با حضور 
دادگاه  حکم  به  تمیم  است.  شده  برگزار  آن  مدافع  وکیل 
اعتراض کرده و گفته است که کسی به وکالت از او در محکمه 

حضور نداشته است.
طبق اعالم دادگاه عالی، در صورت دعوای دادستان این پرونده 
آمده است که دولت افغانستان هشت هزار تُن گاز مایع را از 
ترکمنستان خریده بود تا در جریان سال های ٩٣، ٩۴، ٩۵ و 
١٣٩۶ از سوی ریاست تصدی مواد نفتی به ادارات به فروش 
برسد، اما یک هزار و ۶۶ تُن گاز مایع از سوی تصدی مواد 

نفتی در وقت معین آن فروخته نشده است.
به این ترتیب، دادستان موظف پرونده دریافته است که بدون 
از  بیش  مایع،  گاز  و خطرات  درنظرداشت ضایعات، کسرات 
۵۶٩ هزار و ٩۵۰ دالر امریکایی به دولت خسارت وارد شده 

8صبح، کابل: عبدالرحیم فرمانده پولیس ولسوالی وازه خواه 
والیت پکتیکا در حمله طالبان کشته شده است.

که  است  گفته  پکتیکا  پولیس  سخنگوی  آرین،  شاه محمد 
فرمانده پولیس ولسوالی وازه خواه شام روز یک شنبه، پنجم ثور 
اکماالت را به پوسته های مرجان انتقال می داد که هدف حمله 

طالبان قرار گرفت.
این حمله درست  افزوده است که  سخنگوی پولیس پکتیکا 
پوسته های  به  عبدالرحیم  که  است  گرفته  صورت  زمانی 

است.
به این ترتیب، هیأت قضایی دادگاه ابتدایی رسیده گی به جرایم 
پیشین  رییس  قضایی،  و  عدلی  مرکز  اداری  فساد  سنگین 
اتهام سوء استفاده از صالحیت های  تصدی مواد نفتی را به 
وظیفه ای به سه سال »حبس تنفیذی« و پرداخت ۵۷۴ هزار 

و ۲۲١ دالر امریکایی محکوم به مجازات کرده است.
عبدالولید تمیم در یادداشتی در فیس بوکش این »فیصله و 
حکم« را جالب توصیف کرده است. به گفته او، گاز در سال 
به  مالی ١٣٩۵  او در سال  اما  است،  ١٣٩۲ خریداری شده 

عنوان رییس تصدی مواد نفتی و گاز تعیین شده است.
رییس پیشین تصدی مواد نفتی افزوده است که حکم ۴۰۰ 
رییس جمهور در مورد خریداری گاز مایع ١٣٩۲، انتقال گاز 
و  پروژه ها، و کارکرد رییس اسبق این اداره صادر شده بود، اما 

حلقه »مفسد« آن را طور دیگر تغییر داده است.
»دوسیه سازی  را  خودش  شدن  دادگاهی  تمیم  عبدالولید 
مافیایی« توصیف کرده است. او از نهادهای مرتبط به فساد 
خواسته است که این موضوع را به صورت جدی بررسی کنند.

نیروهای امنیتی مستقر در ساحه مرجان رسیده بود.
او گفت که این حمله از راه دور اجرا شده است.

به گفته سخنگوی پولیس پکتیکا، در این حادثه تنها فرمانده 
پولیس ولسوالی وازه خواه کشته شده است و به دیگران آسیب 

نرسیده است.
گروه طالبان مدعی شده است که در این حمله فرمانده پولیس 
زخمی  محافظش  دو  و  است  شده  کشته  وازه خواه  ولسوالی 

شده اند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

۴۰۰۰ افغانی

٣۰۰۰ افغانی

٨۰۰۰ 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.

ادعای فساد 
گسترده در گمرک 

ابونصر فراهی
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شماری از تاجران والیت های 
غرب کشور ادعا می کنند که 

فساد در گمرک مرزی ابونصر 
فراهی والیت فراه، موجب 

کسادی بازار تجارت آنان شده 
است.



 

حفظ  عامل  مهم ترین  افغانستان،  چون  بحران خیزی  کشور  در 
دادن  و  سیاسی  دوراندیشی  مردم،  هم بسته گی  و  موجود  نظم 
حس مالکیت و مشارکت به تمام گروه های اجتماعی در کشور 
است. به خصوص در شرایطی که مسأله خروج زودهنگام نیروهای 
بین المللی مردم را نگران ساخته است، ایجاب می کند که رییس 
افغانستان که صالحیت های بی حد و حصری در اختیار  جمهور 
دارد، این صالحیت ها را با درنظرداشت انکشاف اوضاع در جهت 

جلب حمایت مردم و تحکیم پایه های نظام اعمال کند.
توافق نامه  براساس  و  است  توافقی  حکومت  کنونی،  حکومت 
امضا  رییس جمهور غنی  و  عبداهلل  عبداهلل  میان  سیاسی ای که 
دو طرف  هر  مشوره  با  مقرری ها  و  تعیینات  بود  قرار  بود،  شده 
انجام شود؛ اما رییس جمهور از همان آغاز حکومت جدید تاکنون 
به گونه سیستماتیک تالش کرده است تا موتلف سیاسی اش را 
از نظام تجرید کند و تمام تصامیم مهم از جمله مقرری ها را در 

غیاب او بگیرد.
رییس جمهور  موتلف  تیم   از  عامه  و صحت  داخله  امور  وزیران 
با  بدون مشورت  و  بدون دالیل موجه  اما رییس جمهور  بودند؛ 

عبداهلل عبداهلل هر دو وزیر را برکنار کرد.
در کنار آن، وزیر مالیه نیز بدون دالیل موجه خانه نشین شد. این 
بانک مرکزی هنوز به واسطه  در حالی است که هفت وزارت و 
سرپرست ها اداره می شوند و رییس جمهور به درخواست پارلمان 

مبنی بر معرفی نامزدوزیران جدید وقعی نگذاشته است.
در کنار آن، در نامه وزیر خارجه اداره بایدن، به رییس جمهور 
تاکید شده بود که رییس جمهور غنی باید در تصامیم کالن مربوط 
به افغانستان با رهبران سیاسی تأثیرگذار افغانستان مشورت کند؛ 
اما رییس جمهور بدون مشورت با این رهبران، سیاست جدیدش 
را در قبال صلح و حکومت داری با ادبیات غیریت ساز و خصمانه 

ابراز کرد.
در شرایطی که تمام مسوولیت صلح و جنگ به دوش حکومت و 
مردم افغانستان سپرده شده است، رییس جمهور افغانستان باید 
در جهت تامین مشارکت مردم افغانستان و احیای حس مالکیت 

تالش کند، نه در جهت مخالف آن.
رییس جمهور برعکس حتا در درون نظم جمهوری نیز صف کشی 
کرد و گفت آنانی که امتیاز می خواهند باید از نظام خارج شوند. 
سوال اصلی این است که آیا رییس جمهور صالحیت بیان چنین 
دیدگاه هایی را براساس قانون دارد؟ آیا رییس جمهور کنونی واجد 
جایگاه یک رییس جمهور منتخب است؟ اگر رییس جمهور در 
راس یک نظام توافقی قرار دارد، پس بهتر است در مورد اعمال 
صالحیت هایش با احتیاط بیش تر رفتار کند. شرایط کنونی ایجاب 

تک روی، قوم گرایی و انحصار قدرت را نمی کند.
از  شماری  است  قرار  رسیده،  ٨صبح  به  که  معلوماتی  براساس 
والی ها برطرف و به جای آن ها والیان جدید معرفی شوند. هم چنان 
گفته می شود که قرار است شماری از وزیران کابینه نیز تعویض 
شوند. پیش از این، در وزارت های دفاع تعییناتی انجام شده است. 
نظر  بدون در  و  بوده  تعیینات یک جانبه  این  براساس گزارش ها 

گرفتن توازن قومی صورت گرفته است.
اخیراً موجی از تعیینات و مقرری ها در سطح قوماندانی های امنیه 
ولسوالی ها و والیات نیز آغاز شده است؛ اما مردم هنوز نمی دانند 

که این مقرری ها براساس چه مکانیسمی انجام می شود.
عبداهلل عبداهلل، موتلف سیاسی رییس جمهور غنی در حکومت 
کنونی، در جریان این مقرری های قرار ندارد و رییس جمهور تمام 
این مقرری ها را به گونه یک جانبه با حلقه نزدیکش انجام داده 

است.
در آخرین مورد، تعویض والی فاریاب نیز جنجال برانگیز شد. به 
احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد مقرری های جنجال برانگیز 

بیش تری نیز از جانب رییس جمهور خواهیم بود.
چیزی که مایه نگرانی است، این است که رییس جمهور افغانستان 
باید مانند یک رییس جمهور مسوول در اعمال صالحیت هایش 

عمل کند.
تصمیم گیری های یک جانبه از جانب رییس جمهور و حلقه خاص 
او در شرایط کنونی می تواند پیامدهای ناگواری برای کشور داشته 

باشد.
تعیینات سلیقه ای و حساسیت برانگیز، تصامیم یک جانبه و نادیده 
گرفتن موتلفین سیاسی، از رییس جمهور تصور یک رییس جمهور 
خودرای و کوته اندیش در ذهنیت عامه ایجاد کرده است؛ رییس 
جمهوری که در اعمال صالحیت ها و مقرری هایش به جز آنچه را 
خود و حلقه نزدیکش درست می پندارند، حرف و خواست دیگران 

را جدی نمی گیرد.
سیاسی،  اجماع  جهت  در  تالش  تنها  و  تنها  کنونی  شرایط  در 
اصول گرایی و عمل کرد ملی می تواند راه نجات کشور و مردم از 

شرایط دشوار آینده باشد.
تک روی و استبداد رای جز شکست اعتماد ملی و فروپاشی شیرازه 

نظام پیامد دیگری در تاریخ معاصر افغانستان نداشته است.

موج تازه تعیینات یک طرفه

انتشار فایل صوتی جنجالی وزیر خارجه ایران

حمله راکتی بر مراسم مسابقه قاریان قرآن 
در دفتر والی کنر

طالبان هفت نگهبان معدن مس عینک را کشتند

سه شنبه
شماره 3590

7 ثور 1400
27 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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از  صوتی  فایل  یک  نشر  کابل:  8صبح، 
امور  وزیر  ظریف،  جواد  جنجالی  صحبت های 
دنبال  به  گسترده ای  واکنش های  ایران،  خارجه 
داشته است. آقای ظریف در این فایل صوتی که 
حدود »هفت ساعت« است و بخشی هایی از آن 
منتشر شده، در پیوند به دخالت و نقش آفرینی 
سیاست  در  سلیمانی،  قاسم  و  پاسداران  سپاه 

خارجی ایران افشاگری کرده است.
از  بخش هایی  فارسی زبان،  رسانه های  برخی 
صحبت های جواد ظریف را شام یک شنبه، پنجم 
به  گفته هایش  از  بخشی  در  او  کردند.  نشر  ثور، 
نقش آفرینی سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، در 
تحوالت منطقه ای، سیاست خارجی ایران و جنگ 

سوریه اشاره می کند.
ظریف با صراحت گفته است که او به عنوان وزیر 
سوریه  جنگ  تحوالت  از  اطالعی  ایران،  خارجه 
نداشت و از جان کری، وزیر خارجه وقت امریکا، 
در پیوند به تلفات نیروهای حامی ایران در جنگ 

سوریه معلومات دریافت می کرد.
سوریه،  بحران  و  داخلی  جنگ  آغاز  از  پس 
در چارچوب  افغانستان  از شهروندان  تن  هزاران 
این  در  ایران،  حمایت  با  و  فاطمیون«  »لشکر 
جنگ اشتراک کردند، اما در پیوند به تلفات این 

جنگ جویان آمار دقیق وجود ندارد.
از  ایران هم چنان در بخش دیگری  وزیر خارجه 
سخنانش، به نارضایتی روسیه از توافق هسته ای 
ایران با کشورهای غربی اشاره کرده و در پیوند به 

سفر قاسم سلیمانی به روسیه، دیدار سلیمانی با 
والدیمیر پوتین، و استفاده روسیه از جنگ جویان 
افشاگری  نیز  سوریه  جنگ  در  ایران  به  وابسته 

کرده است.
این دیپلمات ایرانی، در پیوند به سقوط هواپیمای 
هم  پاسداران  سپاه  موشک های  توسط  اوکراینی 
گفته است که مقام های ارشد نظامی ایران، چند 
روز پس از سقوط هواپیما با آن که می دانستند 
او  از  اما  است،  موشک  شلیک  سقوط  عامل 
علت  بنویسد  شخصی اش  توییتر  در  خواستند 

سقوط »مشکل فنی« بوده است.
برخی تحلیل گران سیاسی از نقش پُررنگ نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سیاست 
برخی  از  حکومت  بی خبری  و  ایران  خارجی 
اقدامات منطقه ای سپاه سخن گفته بودند، اما این 
برای نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومت 

ایران، این مسأله را تأیید می کند.
پیش از این جواد ظریف، در گفتگوی ویژه با شبکه 
فعالیت  مورد  در  بود  گفته  افغانستان  طلوع نیوز 
شوراهای »مشهد« و »زاهدان«، شوراهای نظامی 
فرماندهان  برخی  اقامت  نیز  و  ایران  در  طالبان 
ارشد طالبان در خاک کشورش، چیزی نمی داند.

وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به نشر فایل 
این  او  است  گفته  ظریف،  جواد  سخنان  صوتی 
با  ساعته  مصاحبه ای حدود هفت  در  را  سخنان 
یکی از خبرنگاران ایرانی بیان کرده، اما قرار نبوده 

حرف هایش به گونه عمومی منتشر شود.

8صبح، کابل: مسووالن محلی در والیت کنر 
نزدیکی  در  راکت  فیر مرمی  می گویند که یک 
محل برگزاری مراسم مسابقه حافظان قرآن در 

دفتر والی کنر اصابت کرده است.
مرکز رسانه های حکومت با نشر خبرنامه ای گفته 
است که در این حادثه ١۶نفر به شمول ١٣ قاری 

قرآن زخمی شده اند.
والیت خان مشوانی، رییس شورای والیتی کنر 
به روزنامه ٨صبح می گوید که این راکت ساعت 

که هفت  می گوید  لوگر  پولیس  کابل:  8صبح، 
از منسوبان محافظت عامه که مسوولیت تأمین 
امنیت مس عینک را بر عهده داشتند، در کمین 

طالبان کشته شده اند.
گل حیدر احمدی، سخنگوی پولیس لوگر می گوید 
که این رویداد پس از چاشت روز یک شنبه، پنجم 
ثور در سید آباد ولسوالی محمدآغه لوگر رخ داده 

است.
به گفته احمدی، در این حادثه سه نفر از نیروهای 

محافظت عامه زخمی شده اند.
نیروهای  رویداد هنگامی رخ داده است که  این 

٩:۴۰ بامداد روز دوشنبه، ششم ثور در نزدیکی 
تاالر دفتر والی کنر اصابت کرد.

به گفته او، طبق معلومات ابتدایی، در این حادثه 
پنج نفر زخمی شده اند.

مراسم  که  گفت  کنر  والیتی  شورای  رییس 
مسابقه قاریان قرآن از تمامی مدرسه های والیت 

کنر در حال برگزاری بود که راکت اصابت کرد.
مسوولیت این حمله راکتی را فرد ویا گروهی بر 

عهده نگرفته است.

سوی  به  رنجر  عراده  یک  با  عامه  محافظت 
»قرارگاه غند مس عینک« در حرکت بودند.

گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 
است.

نیز  گذشته  سال  جریان  در  عینک  مس  معدن 
چند بار مورد حمله قرار گرفت و در آن شماری 

از نگهبانان این معدن کشته شدند.
معدن مس عینک در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق 
کابل در والیت لوگر واقع است. این ساحه دومین 
ذخیره ی مس جهان را در خود دارد و از آن به 
عنوان منبع عظیم عایداتی افغانستان یاد می شود.

ولسوال پیشین و مدیر امنیت 
ولسوالی گلران هرات در 
انفجار ماین کشته شدند

درگیری نظامیان پاکستانی 
با نیروهای امنیتی در والیت 

قندهار

یک  انفجار  دنبال  به  هرات:  8صبح، 
گلران  ولسوالی  در  جاده ای  کنار  ماین 
پیشین  ولسوال  نوری،  عبدالغنی  هرات، 
این ولسوالی، مدیر امنیت ملی، و یک فرد 
نظامی دیگر کشته و سه تن دیگر زخم 
برداشته اند. سیدوحید قتالی، والی هرات، 
یک شنبه،  شام گاه  رویداد  این  می گوید 
پنجم ثور، در منطقه »قشاوری« ولسوالی 

گلران روی داده است.
به گفته او، ولسوال پیشین و مدیر امنیت 
ملی گلران سوار بر یک موتر »هایلکس« 
به  ولسوالی  مرکز  از  که  زمانی  و  بودند 
سمت هرات در حال حرکت بودند، موتر 
برخورد  جاده ای  کنار  ماین  با  حامل شان 

کرده است.
گلران،  پیشین  ولسوال  نوری،  عبدالغنی 
که در این رویداد کشته شده است، پس 
عنوان  به  کاری اش  روز  آخرین  انجام  از 
جدید،  ولسوال  معرفی  و  گلران  ولسوال 
گلران را ترک کرده و با کاروان موترهای 

نظامی به سمت هرات حرکت کرده بود.
ولسوالی گلران در ١۲۰ کیلومتری غرب 
والیت هرات موقعیت دارد و با ترکمنستان 
هم مرز است. طالبان در برخی بخش های 
این ولسوالی حضور دارند و حمالتی را بر 

ضد نیروهای امنیتی انجام می دهند.

8صبح، قندهار: منابع محلی در والیت 
قندهار می گویند که نظامیان پاکستانی 
در مرز دیورند در ولسوالی اسپین بولدک 
درگیر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با 

شده اند.
روز  صبح   ٩:۰۰ ساعت  درگیری  این 
لقمان  روستای  در  ثور  ششم  دوشنبه، 
برای  و  آغاز شد  اسپین بولدک  ولسوالی 

ساعاتی ادامه یافته است.
غالم یحیا علوی، سخنگوی قول اردوی 
۲۰۵ اتل در قندهار می گوید که در حال 
حاضر جنگ پایان یافته است و نظامیان 

پاکستانی عقب رانده شده اند.
این درگیری یک سرباز  او، در  به گفته 
و  افغان زخمی شده  نیروهای سرحدی 
شده  تخریب  افغان  نظامیان  موتر  یک 

است.
معلومات  پاکستانی  نظامیان  تلفات  از 

دقیق در دست نیست.
در جریان ماه رمضان این دومین بار است 
که نیروهای امنیتی با نظامیان پاکستانی 
درگیر می شوند. این درگیری ها به علت 
از  عبور  برای  پاکستانی  نظامیان  تالش 
خط دیورند و نصب سیم خاردار به وقوع 

پیوسته است.



حسیب بهش

میزان  که  می دهد  نشان  کشور  در  روزانه  آمارهای 
در  می یابد.  افزایش  روز  هر  گذشت  با  کرونا  مبتالیان 
جریان دو  هفته اخیر نزدیک به دو هزار بیمار کرونایی 
در کشور به گونه رسمی شناسایی شده  و حدود ۷۰ تن 
دیگر نیز جان باخته اند. بدین ترتیب شمار بیماران فعال 
کرونا در حال حاضر به بیش از چهار هزار نفر می رسد. 
مسووالن در وزارت صحت عامه می گویند که آمارها به 
وزارت  این  و  است  افزایش  به  رو  نگران کننده ای  گونه 
از شیوع موج سوم  و پیش گیری  برای کنترل وضعیت 
از  بررسی می کنند.  را  اقدامات  از  برخی  ویروس کرونا، 
مسافران  تردد  محدودیت  وضع  هند،  با  پروازها  قطع 
شب گردی،  قیود  اعمال  ایران،  و  پاکستان  مرزهای  در 
جلوگیری از تجمعات و فعال سازی کمیته های اضطراری 
به عنوان گزینه های مورد نظر نام برده شده است. این 
نگرانی ها در حالی مطرح شده است که وضعیت کرونا 
در پاکستان، ایران، ترکیه و هند بدتر می شود. در جریان 
شبانه روز گذشته هند بیش ترین میزان مبتالیان کرونا 
مرگ ومیر  میزان  بیش ترین  نیز  پاکستان  کرد.  ثبت  را 
برخاسته از کرونا را در یک روز گزارش داد و ستاد مقابله 
آن کشور  که شهروندان  کرد  تصریح  ایران  در  کرونا  با 
که  است  گفتنی  دارند.  پیش رو  در  سختی  هفته های 
افغانستان در حال حاضر بیش ترین رفت وآمد را با همین 
کشورها دارد و این موضوع سبب شده است که نگرانی ها 

از شیوع موج سوم کرونا بیش تر شود. 
به  ابتال  میزان  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از 

حمل  بیستم  در  برشنا  شرکت 
سال جاری اعالم کرد که روند 
کابل  برق  صرفیه  جمع آوری 
هرچند  است.  شده  ماهوار 
استقبال  با  ابتدا  در  اقدام  این 
پس  اما  شد،  روبه رو  شهروندان 
صرفیه  بل  نخستین  آمدن  از 
این  مشترکان  نارضایتی  برق، 
شرکت را به همراه داشت. شماری از شهروندان کشور 
در واکنش به این اقدام شرکت برشنا، می گویند که 
ماهوار شدن بل صرفیه برق به  جای این که هزینه ها را 
کاهش دهد، آن را افزایش داده است. این شهروندان 
شرکت برشنا را به »دزدی« متهم می کنند و می گویند 
که برشنا با ماهوار ساختن صرفیه برق، »آشکارا دزدی 
می کند.« آنان از شرکت برشنا می خواهند که صرفیه 
برق را با کتگوری جدید نه، بلکه با همان قیمت سابق 
از سوی  اما  امر  این  کند.  ماهوار جمع آوری  گونه  به 
در  مسووالن  می شود.  تلقی  غیر عملی  برشنا  شرکت 
شرکت برشنا می گویند که اگر بل صرفیه برق به شکل 
ماهوار و با کتگوری سابق جمع آوری شود، این شرکت 

ماهانه یک میلیارد افغانی زیان می کند. 
به دنبال در خواست شهروندان مبنی بر ماهوار شدن 
جمع آوری پول صرفیه برق ، شرکت برشنا حدود ١۵ 
روز پیش اعالم کرد که پس از این پول صرفیه برق 
کابل را ماهوار جمع آوری می کند. این شرکت گفت 
کابل،  برق در  پول صرفیه  پرداخت  ماهوار شدن  که 
با  اما  می آورد،  بار  به  برشنا  شرکت  برای  مالی  زیان 
به  اقتصادی مشتریان خود  نابه سامان  درک وضعیت 
ویژه خانواده های نادار، تن به این تصمیم داده است. 
اکنون شهروندان معتقدند که این اقدام شرکت برشنا 

به جای مفاد، به شهروندان زیان وارد کرده است. 
او  است.  کابل  شهر  باشنده گان  از  تن  یک  رفیع، 
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آن برای سومین بار افزایش چشم گیری یافته است. روز 
دوشنبه، ششم ثور، دست کم ۲١۰ بیمار کرونایی به گونه 
روزانه  آمار  بیش ترین  که  ثبت شدند  در کشور  رسمی 
در  کرونا  وضعیت  است.  بوده  اخیر  ماه های  جریان  در 
مجموع »نگران کننده« خوانده شده است؛ زیرا براساس 
اخیر  دو هفته  عامه، در جریان  وزارت صحت  آمارهای 
یک هزار و ٨۷٨ بیمار کرونایی به گونه رسمی تشخیص 
شده اند. در این میان بیمارانی نیز شامل اند که به کرونای 
نوع انگلیسی مبتال شده اند. شمار این بیماران به بیش 
از ۲۰۰ نفر می رسد که در ١۲ والیت ثبت شده است. 
افزون بر این، احتمال می رود که شمار دیگری که ثبت 
آمارهای وزارت صحت عامه نیستند، به این ویروس مبتال 
شده باشند. بدین ترتیب در جریان دو هفته اخیر، شمار 
بیماران فعال ویروس کرونا از دو هزار و ٨٣۰ بیمار به 
بیست ودوم  در  است.  رسیده  بیمار   ١۰۷ و  هزار  چهار 
حمل درصدی ابتال به کرونا در کشور ۵.٣ درصد گزارش 

داده شد، اما اکنون به حدود ١٣ درصد رسیده است. 
روز  عامه،  صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
دوشنبه، ششم ثور، در نشستی با رییسان صحت عامه 
»تدابیر  گرفتن  به  مقام ها،  از  دیگر  برخی  و  والیت ها 
ویروس  سوم  موج  از  پیش گیری  راستای  در  جدی« 
کرونا تأکید کرد. به باور سرپرست وزارت صحت عامه، 
نهادها«  دیگر  و  عامه  صحت  وزارت  میان  »هماهنگی 
می تواند این وزارت را در پیش گیری از موج سوم ویروس 
کرونا کمک کند. در این نشست تصریح شده است که 

ماه های  به  مقایسه  در  برق  پول صرفیه  که  می گوید 
قبل، سه برابر آمده است. به گفته او، پیش از این بل 
برق او هیچ گاهی دو هزار افغانی نشده بود، اما اکنون 
این  او گفت: »از  افغانی آمده است.  از دو هزار  بیش 
وضعیت راضی نیستیم. کسانی  که مامور و یا معلم اند 
و معاش اندک دارند، نمی توانند ماهانه به مقدار گزافی 
ما که هر  پهلوی  از همسایه  برق تحویل دهند.  پول 
به ده  برقش  بل  اکنون  یا سه هزار می آمد،  دوره دو 
هزار سر کشیده است. این به شکل بی سابقه افزایش 

پیدا کرده است.«
عزیزاهلل، باشنده دیگر شهر کابل است. او می گوید که 
از مشکالت  افزایش و کاهش آن  و  برق  پول صرفیه 
همیشه گی شهروندان بوده است. به گفته این باشنده 
شهر کابل، هرچند دولت خواسته است که با ایجاد یک 
راهکار جدید، به این مشکالت شهروندان نقطه پایان 
بگذارد، اما این راهکار نه تنها مشکالت را حل نکرده، 
بلکه افزایش نیز داده است. او افزود که بل برق خانه او 
پیش از این در دو ماه یک هزار و ۵۰۰ افغانی می شد، 

اما اکنون در یک ماه همین مقدار آمده است.
از سوی دیگر شماری از شهروندان نسبت به این اقدام 

ظرفیت تولید شرکت های آکسیجن در مرکز و والیت ها 
بررسی و متناسب با آن آماده گی ها گرفته شود. هم چنان 
فراهم سازی کیت های  بر  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
خصوصی،  شفاخانه های  در  کرونا  ویروس  تشخیص 
پرداخت معاشات کارمندان صحی، استفاده از »تیم های 
آرآرتی« به حیث تیم های کلینیکی و استخدام کارمندان 
روی  که  است  حالی  در  این  است.  کرده  تأکید  جدید 
»قطع پروازهای هند به افغانستان«، »وضع محدودیت در 
تردد مسافران در مرزهای پاکستان و ایران«، »وضع قیود 
»فعال سازی  و  تجمعات«  از  »جلوگیری  شب گردی«، 
کمیته های اضطراری« نیز بحث شده و قرار است رهبری 

دولت در این موارد تصمیم بگیرد. 
هم زمان با این مسووالن در وزارت صحت عامه تصریح 
می کنند که بررسی ها در مورد وضعیت کنونی همه گیری 
کرونا در افغانستان ادامه دارد. میرویس علی زی، معاون 
سخنگوی وزارت صحت عامه، روز دوشنبه، ششم ثور، به 
روزنامه ٨صبح گفت که شمار مبتالیان کرونا در روزهای 
اخیر افزایش یافته است، اما بحث اجرایی شدن قرنطین 
افزود که بررسی ها در  او  در حال حاضر مطرح نیست. 
متناسب  است  قرار  و  دارد  جریان  کرونا  وضعیت  مورد 
به شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود. با این حال 
بحرانی  وضعیت  اگر  که  کرد  تصریح  علی زی  میرویس 
دارد  دست  روی  کامل  طرح  عامه  وزارت صحت  شود، 
و در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، ایجاد مراکز 
آکسیجن  دستگاه های  نصب  البراتوارها،  ایجاد  صحی، 
او  است.  گرفته  آماده گی  عامه  آگاهی  و  شفاخانه ها  در 
افزود که روند تطبیق واکسین نیز ادامه دارد و این روند 
کرونا  ویروس  به  ابتال  بحث  در  شهروندان  به  می تواند 

معافیت دهد.

و  ترکیه  ایران،  پاکستان،  در  وضعیت  شدن  بدتر 
هند

یکی از نگرانی های عمده مقام های صحی و شهروندان، 
افزایش میزان ابتال به کرونا و مرگ ومیر در کشورهایی 

شرکت برشنا انتقاد تند کرده و این شرکت را به دزدی 
نوشته  فیس بوکش  صفحه  در  رابعه  می کنند.  متهم 
است که شرکت برشنا با ماهوار ساختن صرفیه برق، 
»در  است:  نوشته  ادامه  در  او  می کند.  دزدی  آشکارا 
گذشته بل برق ما در دو ماه ٨۰۰ افغانی می شد، حاال 
تنها در یک ماه ١۴١٨ افغانی آمده است. این ظلم قابل 
قبول نیست. دزدی را بس کنید.« او از شرکت برشنا 
خواسته است که بل صرفیه برق را با قیمت و کتگوری 

جدید نه، بلکه با قیمت قبلی تطبیق کند. 
 شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز با شهروندان 
و  »چور  به  متهم  را  برشنا  شرکت  و  شده  هم صدا 
مردم  نماینده  بشردوست،  رمضان  می کنند.  چپاول« 
کابل در مجلس نماینده گان، روز دوشنبه، ششم ثور، 
در نشست عمومی مجلس از این اقدام شرکت برشنا 
انتقاد کرد. او گفت که با ماهوار ساختن صرفیه برق، 
شرکت   « گفت:  او  است.  شده  برابر  چند  آن  هزینه 

برشنا به نام های نیک، چور و چپاول می کند.« 
شرکت  سخنگوی  نیازی،  سنگر  حال  همین  در 
برشنا، می گوید که این تصمیم به خواست مکرر خود 
شهروندان گرفته شده است. او به روزنامه ٨صبح گفت، 

آن ها  به  مداوم  گونه  به  افغان  شهروندان  که  است 
ایران در حال حاضر در  رفت وآمد دارند. هند، ترکیه و 
صدر کشورهای دارای بیش ترین بیمار کرونایی در آسیا 
قرار دارند. پاکستان نیز روزهای سختی را سپری می کند. 
مقام ها در پاکستان روز دوشنبه، ششم ثور، گزارش دادند 
که بیش ترین میزان مرگ ومیر روزانه برخاسته از کرونا 
در آن کشور را ثبت کرده اند. در جریان این روز ١۵۷ 
باختند.  به کرونا جان  ابتال  به دلیل  پاکستانی  شهروند 
این آمار در مجموع به ١۶ هزار و ٩٩٩ نفر می رسد. در 
ایران نیز وضعیت روبه راه نیست. ستاد مقابله با کرونای 
ایران اعالم کرد که میزان بیماران در این کشور افزایش 
یافته است و احتمال دارد که در جریان هفته های آینده 
میزان مرگ ومیر به باالترین حد خود برسد. تاکنون در 
این کشور بیش از ۷۰ هزار بیمار کرونایی جان باخته اند. 
کرونا در ترکیه نیز در جریان روزهای اخیر اوج گرفته 
مبتال  آن  به  نفر  میلیون  چهار  حدود  تاکنون  و  است 
بیماری کووید-١٩  آغاز شیوع  از  ترتیب  بدین  شده اند. 
در ترکیه تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار نفر جان باخته اند. 

در هند اما وضعیت به شدت بحرانی است. این کشور در 
جریان روزهای اخیر باالترین میزان ابتال به کرونا را ثبت 
می کند. در جریان روزهای اخیر، میزان ابتالی روزانه در 
این کشور بیش تر از ٣۰۰ هزار نفر است که رکورد جهانی 
ابتال به کرونا به حساب می آید. شهروندان افغانستان در 
روزهای اخیر به همه این چهار کشور رفت وآمد می کنند 
و افزایش این آمار نگرانی های جدی را از شیوع موج سوم 

ویروس کرونا در افغانستان در پی داشته است.
گفتنی است که تاکنون ۵٩ هزار و ۲۲۵ تن در کشور به 
ویروس کرونا مبتال شده اند که در نتیجه آن، ۵۲ هزار 
و ۵۲۰ تن شان بهبود یافته  و دو هزار و ۵٩٨ تن جان 
باخته اند. هم زمان با این، روند تطبیق واکسین کرونا در 
کشور نیز ادامه یافته است. براساس آمارها، تا پایان روز 
دوشنبه، ششم ثور، ۲٩۶ هزار و ۵٨۴ نفر در ۲۴ والیت 
نیز  را  کارمندان صحی  و  معلمان  که  شده اند  واکسین 

شامل اند.

افغانستان برای روزهای سخت آماده گی می گیرد

برشنا: با نرخ قبلی ماهانه یک میلیارد افغانی 
زیان می بینیم

خطر موج سوم کرونا؛

شهروندان اعتراض به افزایش قیمت برق؛ مهم  خواست های  از  یکی  که  آن جایی   از 
همین بود، این در خواست به رییس جمهور رسید و 
رییس جمهور به شرکت برشنا دستور داد که طرحی 
را بریزد تا براساس آن صرفیه برق ماهوار جمع آوری 
شود. به گفته نیازی، شرکت برشنا تحلیل کرد که اگر 
بل صرفیه برق به صورت ماهوار به قیمت سابقش اجرا 
شود، این شرکت ماهانه حدود یک میلیارد افغانی زیان 
می کند. به گفته او، شرکت برشنا این کتگوری را تغییر 
داد که نه مردم زیان کنند و نه شرکت برشنا ورشکسته 
شود. از این رو این شرکت قیمت صرفیه برق را از صفر 
الی  از ١۰١  و  افغانی  تا ١۰۰ کیلووات ۲.۵  کیلووات 
۲۰۰ کیلووات ٣.۷۵ افغانی تعیین کرد. این در حالی 
از ۰  برق  کیلووات  هر  قیمت  این  از  پیش  که  است 
تا ۲۰۰ کیلووات، مبلغ ۲.۵ افغانی و از ۲۰١ تا ۴۰۰ 
کیلووات مبلغ ٣.۷۵ افغانی بود و مصرف برق هر دو ماه 

یک بار پرداخت می شد. 
سخنگوی شرکت برشنا تصریح کرد، اکنون که پول 
می شود،  جمع آوری  ماهوار  صورت  به  برق  صرفیه 
شهروندان فایده کرده اند، زیرا با جمع آوری ماهوار پول 
صرفیه برق، شهروندان می توانند عواید و مصارف شان 
را مدیریت کنند. او گفت: »سهولت این است که اگر 
پول برق یک مشتری در دو ماه پنج هزار می آمد و آن 
فرد دوازده هزار افغانی معاش داشت، مجبور بود که ۵ 
هزارش را به برشنا بپردازد و هفت هزار افغانی را صرف 
مصارف خانه اش کند. اکنون که تقسیم دو می شود، 
خوب تر می تواند عاید ماهوار خود را پالن و مدیریت 
کند.  حاال که کم است، می تواند مصارفش را بپردازد.«

هم چنان آقای نیازی بیان کرد که برای شرکت برشنا 
از کشورهای  این شرکت  که  است  این  در  خوبی اش 
ایران، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان در برابر 
پول برق وارد می کند و اکنون می تواند پول آن را به 
صورت ماهوار پرداخت کند. او خاطر نشان کرد که اگر 
این شرکت پول برق را به صورت ماهوار پرداخت نکند، 
این کشورها جریمه تاخیر پرداخت مطالبه می کنند. 
هم چنان او افزود که شرکت برشنا با ماهوار شدن پول 

صرفیه برق ، امور مالی خود را بهتر مدیریت می کند. 
ایران،  کشورهای  از  برشنا  شرکت  که  است  گفتنی 
تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان برق مورد نیاز 
کشور را تأمین می کند. براساس معلومات، این شرکت 
بیش از ٨۰ درصد برق مورد نیاز کشور را از این چهار 

کشور وارد می کند.

عبداالحمد حسینی 



از دوحه تا استانبول
سه شنبه

شماره 3590

7 ثور 1400
27 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

ایاالت متحده امریکا در پی خروج آبرومندانه خود از 
افغانستان، ترجیح داد با گروه طالبان که جنگ بیست  
کشیده  چالش  به  را  افغانستان  در  کشور  این  ساله 
است، صلح کند تا بتواند از باتالقی که در آن افتاده 
است، بدون آن که به اعتبار بین المللی خویش آسیبی 
برساند، خارج شود. پس از ١٨ ماه مذاکره سخت و 
در  صلح  توافق نامه  سرانجام  طرفین،  بین  نفس گیر 
دوحه قطر، در حوت ١٣٩٨ به امضا رسید. براساس 
این توافق نامه که به »توافق نامه دوحه« معروف شد، 
نیروهای  همه   خروج  بدل  در  که  پذیرفتند  طالبان 
خارجی از افغانستان و آزادی زندانیان خود، با دولت 
افغانستان مذاکره کنند. در این چارچوب، طالبان و 
دولت افغانستان برای اولین بار پس از ١٩ سال جنگ 
خونین و با تلفات هزاران نفر ملکی و نظامی برای دولت 
افغانستان، در سنبله ١٣٩٩ در دوحه قطر بر سر میز 
مذاکره نشستند. هرچند گفت وگوها همراه با امیدهای 
زیادی آغاز شده بود؛ اما به سبب دالیلی چون اختالف 
نظر جدی بین طرفین و افزایش خشونت در کشور، 
بارها به نقطه بن بست رسید. تغییر قدرت در ایاالت 
متحده در ماه جنوری ۲۰۲١، مذاکرات صلح را که 
به کندی پیش می رفت، متوقف ساخت. پس از ورود 
به دنبال اعالم واشنگتن  بایدن به کاخ سفید و  جو 
مبنی بر بررسی توافق نامه دوحه، طالبان میز مذاکره 
را عماًل ترک کردند. هرچند در آن زمان نماینده گان 
دولت افغانستان و گروه طالبان گفته بودند که آن ها 
به توافق ابتدایی برای پیشبرد مذاکرات صلح دست 
بزرگی  موفقیت  کار،  شیوه   روی  موافقت  یافته اند. 
پنداشته می شد. در آن  در روند گفت وگوهای صلح 
زمان، زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح 
افغانستان، موافقت نامه سه صفحه  ای را موفقیت قابل 
مالحظه ای در رابطه به مذاکرات در مورد نقشه راه 
سیاسی و آتش بس سراسری دانسته بود. اما با آن هم، 
مذاکرات ۵ ماهه میان هیأت دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان و گروه طالبان  بدون هیچ گونه دست آورد 

مشخصی در دوحه قطر به پایان رسید.

ایاالت متحده و نقشه راه جدید
با پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا و ورود او به 
کاخ سفید، روند صلح افغانستان وارد مرحله تازه ای 
اعالم  امریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  شد. 
کرد که کشورش این توافق نامه  را از نو بررسی خواهد 
کرد. بالفاصله پس از آن نیز بلینکن در ١۷حوت سال 
گذشته، نامه ای به رهبران افغانستان نوشت و نقشه 
راه آینده واشنگتن در مورد افغانستان را با آن ها به 
اشتراک گذاشت. در این نامه که به سبک نامتناسب با 
اصول دیپلماتیک نگاشته شده بود، بلینکن از رهبران 
افغانستان خواست تا برای تشکیل »یک دولت جدید 
فراگیر« گرد هم آیند. بلینکن هم چنین در آن زمان 
گفته بود که در ماه های آینده در ترکیه و زیر نظر 
شرکت  با  بین المللی  کنفرانس  متحد،  ملل  سازمان 
کشورهایی مانند چین، ایران، روسیه، هند و پاکستان 
باشند،  تاثیرگذار  افغانستان  معضل  در  که می توانند 
برگزار خواهد شد. از پیش نویس طرح واشنگتن که 
بعداً زلمی خلیل زاد آن را در اختیار رهبران افغانستان 
گذاشت، معلوم شد که منظور از عبارت »یک دولت 
نامه بلینکن، به وجود آمدن یک  جدید فراگیر« در 
از سقوط طالبان، در  است. پس  بوده  انتقالی  دولت 
نوامبر ۲۰۰١ و در نشست سازمان ملل در بن آلمان، 
یک دولت انتقالی با مشارکت همه گروه های سیاسی 
بود.  شده  تشکیل  طالبان  استثنای  به  افغانستان 
ایاالت متحده در مرحله  مانند سال ۲۰۰١،  درست 
اول خواهان تشکیل یک دولت انتقالی است که همه 
این نظر، می توان نشست  از  بر بگیرد.  گروه ها را در 
استانبول را که قرار است پس از ماه رمضان برگزار 

شود، »بُن دوم« عنوان کرد.

کدام موارد در نشست استانبول مورد بحث قرار 
خواهد گرفت؟

هنوز به طور دقیق مشخص نیست که شرکت کننده گان 
نشست استانبول در چه سطحی قرار دارند و اگر آنان 
در این نشست به توافقی دست یابند، آیا فیصله  شان 
عده ای  خیر.  یا  بود  خواهد  پذیرش  قابل  همه  برای 

مطرح شود که می تواند به برقراری صلح در افغانستان 
کمک کند.

افغانستان،  دلیل دیگر موثریت ترکیه در روند صلح 
روابط نزدیک این کشور با پاکستان است. پاکستان 
که تقریباً ۲۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان 
دارد، به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در مسأله 
افغانستان به شمار می آید. به ویژه واحدهای نظامی 
طالبان  بر  توجهی  قابل  نفوذ  پاکستان  اطالعاتی  و 
به  دست یابی  کارشناسان،  از  بسیاری  باور  به  دارند. 
یک راه  حل دایمی در افغانستان بدون کسب رضایت 
پاکستان امکان پذیر نیست. این امر نیز روابط ترکیه 
با پاکستان را با اهمیت تر  ساخته است. از این نظر، 
انقره و اسالم آباد می تواند در  روابط استراتژیک بین 

ایجاد صلح و ثبات در افغانستان موثر باشد.
هم چنین ترکیه تنها عضو ناتو است که بخش اعظم 
می شود  باعث  نیز  این  است.  مسلمان  آن  جمعیت 
نیروهای  اعزام  برای  قابل قبول ترین کشور  ترکیه  تا 
نظامی به افغانستان به عنوان کشور ناظر باشد. این 
احتمال وجود دارد که طالبان و یا دیگر گروه ها که 
مخالف سرسخت حضور نظامی ایاالت متحده یا هر 
کشور دیگری در افغانستان اند، به حضور یک نیروی 
حافظ صلح به رهبری ترکیه اعتراض نکنند. همه این 
روند  در  می تواند  ترکیه  که  می دهد  نشان  مولفه ها 

صلح افغانستان نقش بسیار موثر داشته باشد.

اهمیت نشست استانبول برای ترکیه چیست؟
ترکیه هم اکنون با سیاست های عثمانی گرایی )اسالم 
در  را  زیادی  اهداف  اسالمی(  بیداری  یا  جهان  و 
این که  آن  مهم ترین  می  کند.  دنبال  بین الملل  حوزه 
می خواهد به یک قدرت مهم منطقه  ای و بین  المللی 
سال گرد  صدمین  که  سال ۲۰۲٣  تا  و  شود  تبدیل 
قدرت  ده  از  یکی  به  است،  نوین  ترکیه  تأسیس 
راستا،  این  برتر در جهان مبدل گردد. در  اقتصادی 
مقامات این کشور معتقدند که باید گفتمان ملی و 
گفتمان سیاست خارجی این کشور در یک راستا و 
موازی با هم حرکت کنند تا در پی گیری اهداف خود 

با مشکل روبه رو نشود.

ترکیه برای رسیدن به اهداف آرمانی خود سیاست های 
ذیل را دنبال می کند:

اروپا  اتحادیه  در  به عضویت  بودن  شرایط  واجد   -١
از اعضای موثر این  تا بتواند به یکی  تا سال ۲۰۲٣ 

اتحادیه تبدیل شود؛
۲- تالش خود را برای همگرایی منطقه  ای در قالب 

همکاری های امنیتی و سیاسی ادامه دهد؛
٣- تالش کند تا یک نقش فعال در حل درگیری ها و 

منازعات منطقه  ای ایفا کند؛
۴- مشارکت فعال در تمام عرصه های جهانی داشته 

باشد؛
۵- نقش تعیین  کننده در تمام سازمان  های بین المللی 

بازی کند و یکی از ده اقتصاد برتر جهان شود.

برگزاری  راهبردی،  سیاست های  چنین  به  توجه  با 
فرصت  بهترین  ترکیه  دولت  برای  استانبول  نشست 
است تا بتواند در راستای اهداف خود قدم بردارد و 

موثریت خود در منطقه را پررنگ کند.
در  امریکا  هم  پیمان  آن که  با  حاضر  حال  در  ترکیه 
همکاری  کشور  این  با  عماًل  و  است  ناتو  سازمان 
در  که  جدیدی  رویکردهای  بر  بنا  اما  دارد؛  نظامی 
سیاست  های این دو کشور به  خصوص در خاورمیانه 
است،  آمده  میان  به  آذربایجان  و  سوریه  جمله  از 
ترکیه  و  گرفته  قرار  هم  تقابل  در  واشنگتن  و  انقره 
بیش تر با رقیب دیرینه  ی امریکا یعنی روسیه براساس 
در  چندقطبی(  )جهان  اوراسیاگرایی  سیاست های 
تفاهم است. همین مسایل سبب شده است تا ترکیه 
نسبت به سازمان ناتو در بیش تر مواقع تمایلش را به 

سازمان شانگهای بروز دهد.
توسط   ۲۰۰١ سال  در  شانگهای  همکاری  سازمان 
آسیای  کشور   ۴ همراه  به  چین،  و  روسیه  رهبران 
و  تاجیکستان  قرقیزستان،  )قزاقستان،  مرکزی 
دایم  اعضای  این کشورها  اوزبیکستان( تشکیل شد. 
به حساب می آیند و مغولستان، هند، ایران، پاکستان 
سازمان  دارند.  حضور  ناظر  جایگاه  در  افغانستان  و 
شانگهای بزرگ ترین پیمان منطقه ای است که عمدتاً 

امنیتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  همکاری های  هدف  با 
تأسیس شده است.

بربنیاد گزارش ها، سازمان همکاری شانگهای در سال 
خود  گفت وگوی  شریک  عنوان  به   را  ترکیه   ۲۰١۲
نشست  در  مرتب  طور  به  کشور  این  و  کرد  تعیین 
ساالنه این سازمان شرکت کرده و از این طریق با هر 
بار فشار وارد کردن غرب، با نزدیکی به این سازمان 

علیه آنان موضع گرفته است.
بین االفغانی که  از نشست  میزبانی  با  روی  هم  رفته 
ارزنده  ای  و  نیز در آن سهم فعال  کشورهای منطقه 
نیتش  حسن  هم  می تواند  ترکیه  داشت،  خواهند 
می تواند  هم  و  دهد  نشان  را  افغانستان  قبال  در 
سیاست های منطقه ای خود را در قالب همکاری های 
امنیتی و بیرون کشوری دنبال کند و موثریت خود را 

به رخ جهانیان و اروپا بکشد.
اما نباید فراموش کرد که هم اکنون ترکیه در دو جناح 
مخالف فکری قرار دارد، یکی دل بسته گان سکوالریسم 
و دیگری اسالم گرایان. آزادی های فردی و اجتماعی با 
رنگ اسالمی و دینی  ، مبنای دید جناح اسالم گرایان 
حزب  عضویت  بیش تر  سکوالرها  می دهد.  شکل  را 
جمهوریت خلق ترکیه را دارند؛ حزبی که قدیمی ترین 
جریان سیاسی در جمهوری ترکیه و مهم ترین حزب 
چپ میانه این کشور است که گرایش های ملی گرایانه، 
انترناسیونال  در  و  دارد  الئیک  و  دموکرات  سوسیال 
سوسیالیست و حزب سوسیالیست های اروپایی عضو 
است. این حزب در نهم سپتامبر سال ١٩۲٣ از سوی 
آتاترک، رهبر جمهوری نوین ترکیه  مصطفی کمال 
تأسیس شده است که فعاًل از اپوزیسیون های قوی این 
از  به  شمار می رود.  اردوغان  کشور در حکومت داری 
سویی هم تطبیق نظام اسالمی و شریعت از پایه های 
امپراتوری عثمانی به  شمار می رود. آنچه را که حاال 
حزب عدالت و توسعه بر آن تأکید دارد و سیاست های 
ضد غرب گرایی که بیش تر بر دموکراسی تکیه دارد را 

روی دست گرفته است.
سوی  از  افغانستان  صلح  روند  در  فعال  نقش  ایفای 
و  انقره  روابط  در  را  تازه ای  صفحه  می تواند  ترکیه، 
افغانستان  باز کند. در حال حاضر، مسأله  واشنگتن 
در رأس سیاست خارجی امریکا قرار دارد که دولت 
بایدن باید فوراً به آن بپردازد. همان طوری که در باال 
نیز اشاره شد، ایاالت متحده براساس توافق نامه دوحه 
متعهد شده است تا در ماه سپتامبر از افغانستان خارج 
شود. بنابراین، دولت بایدن به دلیل محدودیت زمانی 
مجبور است اقدامات فوری در مورد افغانستان انجام 
حیاتی  اهمیت  از  استانبول  نشست  این رو،  از  دهد. 
این موضوع  در  ترکیه  نقش سازنده  است.  برخوردار 
روابط  در  مثبت  بازتاب  نشست،  میزبان  عنوان  به 
واشنگتن و انقره خواهد داشت. ترکیه در ازای نقش 
خود در نشست استانبول، ممکن است خواستار برخی 
امتیازها درباره موارد اختالفی هم چون اس - ۴۰۰، 

»ی.پ.گ« و سازمان فتح اهلل گولن شود.
از سوی دیگر، مسوولیتی که ترکیه در جست وجوی 
راه حل برای مشکل مزمن افغانستان برعهده خواهد 
افکار عمومی  در  را  انقره  میانجی گرانه  نقش  گرفت، 
نشست  لحاظ،  این  از  کرد.  خواهد  تقویت  جهان 
استانبول می تواند نمونه ای برای حل و فصل اختالفات 
نشست  آن که  پایانی  سخن  باشد.  آینده  در  مشابه 
استانبول آخرین امید صلح برای شهروندان افغانستان 
با جنگ داخلی  از ۴۰ سال  است؛ مردمی که بیش 
دست و پنجه نرم کرده اند. مردم افغانستان، به ویژه 
سیاست مداران کشور، نشست استانبول را نقطه عطفی 
داکتر  می دانند.  افغانستان  در  صلح  برقراری  برای 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی در 
این باره چنین اظهار نظر کرده است: »ما از اجالس 
تقریباً  داریم«.  مشخصی  پیش رفت  انتظار  استانبول 
همه رهبران سیاسی افغانستان، نشست استانبول را 
»یک فرصت مهم در راه صلح در افغانستان« می دانند. 
همه این عوامل، اهمیت نقش ترکیه را در روند صلح 
این  متوجه  باید  انقره  می دهند.  نشان  افغانستان 
فرصت باشد و براساس آن عمل کند. گفت وگوهای 
صلح دوحه نشان داد که هرگاه مذاکرات تنها بر عهده 
افغان ها گذاشته شود، با دشواری پیش خواهد رفت. 
بنابراین، ترکیه نباید به میزبانی مذاکرات اکتفا کند؛ 
بلکه می تواند در صورت لزوم، ابتکار عمل نشان دهد و 

نقش میانجی را بر عهده بگیرد.

این نشست را با نشست بن در سال ۲۰۰١ مقایسه 
می کنند که در آن بنیاد نظام جدید در افغانستان با 
به  این عده  حضور چند گروه سیاسی گذاشته شد. 
آغاز  می تواند  استانبول  نشست  که  باور هستند  این 
منابع  باشد.  افغانستان  تاریخ  در  جدید  فصل  یک 
برقراری صلح  و  قطع جنگ  بر  تأکید  که  می گویند 
و  تالش  افغان ها،  همه   سراسری  خواست  عنوان  به   
همکاری مشترک برای ایجاد یک افغانستان اسالمی، 
متحد و دموکراتیک، توافق بر سر دین اسالم به   عنوان 
دین رسمی دولت و مردم افغانستان، ایجاد حکومت 
همه شمول و اشتراکی و قانون اساسی مدون، حرکت 
به سمت اعالم آتش بس و در موازات با آن ایجاد یک 
حکومت  یک  به  که  صلح  انتقالی/عبوری  حکومت 
به    توافق  مورد  اصول  از  بخشی  شود،  منجر  دایمی 

عنوان اساسات مذاکرات استانبول است.
به وجود آمدن دولت انتقالی در افغانستان در چارچوب 
اولویت های  از  یکی  متحده،  ایاالت  صلح«  »برنامه 
نشست استانبول خواهد بود. درباره دولت انتقالی که 
اتفاق نظر  جزئیات آن هنوز مشخص نیست، تقریباً 
وجود دارد. یکی دیگر از موارد مهمی که در نشست 
موضوع  گرفت،  خواهد  قرار  بحث  مورد  استانبول 
خروج امریکا از افغانستان خواهد بود. این در حالی 
است که جو بایدن، رییس جمهور امریکا چندی قبل 
اعالم کرد که تمامی نیروهای خارجی تا ١١ سپتامبر 
سال ۲۰۲١ میالدی افغانستان را ترک خواهند کرد. 
باید  امریکا  متحده  ایاالت  دوحه،  توافق نامه  طبق 
میالدی   ۲۰۲١ سال  می  ماه  اول  تا  را  نیروهایش 
متهم  را  امریکا  اعالمیه ای،  طی  طالبان  کند.  خارج 
مجاهد،  ذبیح اهلل  کرده اند.  دوحه  توافق نامه  نقض  به 
سخنگوی طالبان تهدید کرد که »اگر ایاالت متحده 
در چارچوب جدول زمانی تعیین شده در توافق نامه 
ادامه خواهد  نکند، جنگ  ترک  را  افغانستان  دوحه، 
یافت«. طالبان بالفاصله پس از آن، موج ویرانگری از 
حمالت را آغاز کرد ند. این گروه در شهرهای بزرگ و 
نزدیک به ۵۰ ولسوالی حمالت شان را تشدید بخشید.

نقش ترکیه در روند صلح افغانستان
در حالی که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساسی 
از  میزبانی  برای  شدن  آماده   حال  در  ترکیه  شده، 
بازگشت  با  است.  استانبول  شهر  در  صلح  کنفرانس 
بین المللی پس  روابط  به چندجانبه گرایی در  امریکا 
از روی کار آمدن جو بایدن، نقش بازیگران منطقه ای 
در صلح افغانستان بیش از گذشته پررنگ  شده است، 
انقره دوخته شده اند که مهم ترین  به  نگاه ها بیش تر 
اخیر سربازانش  کشور اسالمی است که در دو دهه 
را به افغانستان فرستاده است. قرار است در کنفرانس 
استانبول که »سرنوشت ساز« خوانده شده است و پس 
از ماه رمضان برگزار می شود، برای ده روز مقام های 
ارشد دولت، طالبان و جناح های سیاسی درباره »آینده 

سیاسی« افغانستان تصمیم بگیرند.
پس از پیشنهاد میزبانی ترکیه توسط آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه امریکا، دیپلماسی صلح انقره در افغانستان 
فعال تر شده و نقش ترکیه در میزبانی و میانجی گری 
میان طرف ها مهم ارزیابی شده است. زلمی خلیل زاد 
است.  کرده  دیدار  انقره  از  بارها  اخیر  سال  یک  در 
چاووش  اوغلو، وزیر خارجه ترکیه موضع مشابه دولت 
افغانستان را اعالم کرده و گفته که کنفرانس استانبول 
در ادامه روند مذاکرات دوحه است و نه جایگزین آن.

ترکیه به دلیل داشتن امکان همکاری با ایاالت متحده 
به عنوان یک متحد ناتو و هم چنین به دلیل دارا بودن 
که  منطقه  کشورهای  از  دسته  آن  با  نزدیک  روابط 
می توانند بر مشکل افغانستان تأثیر بگذارند و داشتن 
روابط خوب و دیرینه با افغانستان، از همه ویژه گی هایی 
که می تواند در برقراری صلح در این کشور موثر باشد، 
برخوردار است. ترکیه تا به امروز - چه در چارچوب 
روابط دوجانبه و چه در چارچوب سازمان ملل متحد 
زمینه های  در  مالحظه ای  قابل  کمک های   - ناتو  و 
گوناگون به افغانستان کرده است. کمک های ترکیه به 
افغانستان از سوی مردم و بازیگران محلی این کشور 
و در رأس آن ها دولت افغانستان مورد قدردانی قرار 
گرفته است. با توجه به این ویژه گی ها، ترکیه توانسته 
است با همه گروه ها، بدون در نظر گرفتن تفاوت های 
باعث  نیز  این  شود.  گفت وگو  وارد  مذهبی  یا  قومی 
شده است تا ترکیه به عنوان یکی از معدود کشورهایی 

یحیی دادفر، نویسنده و پژوهشگر

با پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا و ورود او به کاخ سفید، روند صلح افغانستان وارد مرحله تازه ای شد. آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه امریکا اعالم کرد که کشورش این توافق نامه  را از نو بررسی خواهد کرد. بالفاصله پس از آن نیز بلینکن 

در ١٧حوت سال گذشته، نامه ای به رهبران افغانستان نوشت و نقشه راه آینده واشنگتن در مورد افغانستان را با آن ها به اشتراک 
گذاشت. در این نامه که به سبک نامتناسب با اصول دیپلماتیک نگاشته شده بود، بلینکن از رهبران افغانستان خواست تا برای تشکیل 

»یک دولت جدید فراگیر« گرد هم آیند. 
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از استقالل مالیزیا بیاموزیم

که  ماالکا  سلطنت  از  مالیزیا  تاریخ  که  می شود  گفته 
متعلق به نژاد ماالیی است، آغاز می شود و این کشور در 
حدود سال ١۴۰۰ میالدی تشکیل شده بود. ماالکا به 
دلیل موقعیت استراتژیک خود که نقطه اتصال آسیای 
شرقی و خاورمیانه بود، به عنوان یک دولت باشکوه ظهور 
کرد. اسالم به دین اصلی ساکنان این منطقه تبدیل شد؛ 
زیرا حاکم شان اسالم را دین خود اعالم کرد و نامش را 

از پارامسوار )parameswara( به اسکندر تغییر داد.
جنگ  پایان  و  استقالل  به  رسیدن  از  قبل  کشور  این 
جهانی دوم، بیش از چهار قرن زیر سیطره  استعمار  بود. 
در سال ١۵١١، ماالکا )ماالیا( به دست پرتغالی ها افتاد 
و این آغاز دوران استعمار در مالیزیا بود. سپس، در سال 
١۶۴١ به تصرف هالند در آمد و در سال ١٨۲۴ باانعقاد 
استعمار  گرفت.  قرار  انگلیس ها  اختیار  در  معاهده ای 
بود.  استعمار  بقیه طوالنی ترین  با  مقایسه  در  انگلیس 
توسط  قباًل  که  را  ماالیی  دولت های  تمام  انگلیس ها 
می شدند،  اداره  ایالت  بزرگان  کمک  با  و  حاکمان شان 
محلی  مردم  نارضایتی  انگلیس  مداخله  کردند.  ادغام 
افراد در برابر استعمار قیام  از  را برانگیخته بود. برخی 
کردند؛ اما به راحتی توسط انگلیس ها شکست خوردند؛ 
زیرا تالش آن ها بیش تر فردی بود تا گروهی. از مهم ترین 
محمد  زد،  قیام  به  دست  بریتانیا  برابر  در  که  کسانی 
صالح »مات صالح«١، سرگروه مسلمانانی بود که در برابر 
گسترش قدرت بریتانیا در شمال بورنئو از سال ١٨٩۵ 
تا ١٩۰۰ جنگید. از کسان دیگری که علیه استعمارگران 
قیام کردند، دول سعید، توک جانگوت، داتوک باهمان، 
رنتاپ، داتو ماهاراجاال، روسلی دوبی و چندین نفر دیگر 

بودند.
این مبارزات شبیه نبرد هایی بود که افغان ها در سه جنگ 
مشهور علیه انگلیس ها داشتند؛ ولی نه به شدت جنگ 
نشان  که  پراکنده ای  جنگ های  انگلیس.  و  افغان  اول 
داشت.  اشغال گران  برابر  در  مقاومت  و  ناخوشنودی  از 
افغان ها در گیرودار نبرد با انگلیس، مراوداتی هم داشتند 
و امیری چون دوست محمد خان هم مبارزه کرد و هم 
به انگلیس ها پناه برد. امیران قبلی نیز مانند زمان  شاه و 
شاه شجاع به دربار انگلیس ها پناه برده بودند. شجاعت 
این که  از  بیش  نیز  مکناتن  در کشتن  خان  اکبر  وزیر 
یک شجاعت ملی محسوب شود، یک تمرد معاهداتی 
بود. وی در حین مذاکره، خود را باالی مکناتن انداخت 
و او را کشت که در تاریخ مذاکرات دنیا بی سابقه و یا 
کم سابقه بوده است. حیرانم که تا حال آقای خلیل زاد در 
دوحه، چگونه از دست طالبان جان سالم بدر برده است. 
لجاجت و یک دنده گی، مانند »قهرمانی« و »شیر بودن« 

از صفات مشبه ما افغان ها است.
از ساکنان  در طی دهه های ١٩۲۰ و ١٩٣۰، بسیاری 
ماالیا شروع به تحصیل کردند و گروه ها و اتحادیه هایی 
و   )KesatuanMelayu Muda )KMM مانند 
KesatuanMelayu Singapura )KMS( را تشکیل 
دادند. به نظر می رسید که این گروه های تحصیل کرده 
به نام ناسیونالیسم مبارزه می کنند. آن ها برای گسترش 
ایدیولوژی خود از رسانه هایی مانند روزنامه ها و مجالت 
بسیار  کشور  این  مردم  که  هنگامی  کردند.  استفاده 
مشتاق پایان دادن به سیطره  انگلیس ها بودند، جاپانی ها 
و  بردند  یورش  این سرزمین  به  اواخر سال ١٩۴١  در 

ماالیا را تا سال ١٩۴۵ اشغال کردند.
با خروج جاپان، فضا برای تحرک حزب کمونیست ماالیا 
)PKM( که متأثر از مائوئیسم چین بود و بیش تر اعضای 
با خشونت  حزب  این  و  میسر  بودند،  چینی تبار  آن ها 
نیز  مالیزیا خود  وارد سیاست شد. هرچند چینی های 
با کشتن سه  بودند.  این سرزمین  در  وارداتی  مردمان 
اشغال گر  دو  با  این حزب  و جنگ شش ساله   اروپایی 
توسط این حزب، »ادوارد گنت« حاکم انگلیسی ماالیا 
 PKM در جون ١٩۴٨ اعالم حالت اضطرار کرد. حزب
بر ماالیا مسلط نشد و انگلیسی ها به قدرت بازگشتند. در 
اول اپریل ١٩۴۶، انگلیس ها اتحادیه ماالیی را تأسیس 
کردند؛ کاری که انگلیس ها برای تاسیس حزب کنگره 

در هند نیز انجام داده بودند.
انگلیس  از  بعد  روسیه  تهاجم  افغانستان،  در  اما  و 
بی شباهت با تجربه مالیزیای درگیر با انگیس و جاپان 
)انگلیس( در قالب  بر آن، حضور  دوباره  نبود و مزید 
افغانستان،  در  متحدانش(  و  )امریکا  غربی  نیروهای 

این، استقالل مالیزیا توسط سه نژاد با فرهنگ و مذهب 
متفاوت تحقق یافت. شگفت آور است که چگونه استقالل 
باشکوه ٣١  این طریق به دست آمده است. در روز  از 
آگست ١٩۵۷، تونکو عبدالرحمان با افتخار هفت بار واژه  
ماالیی »Merdeka«۴ را در ورزشگاه »مردکا« فریاد زد 

و استقالل ماالیا )مالیزیای فعلی( را اعالم کرد.
عقل  با  معاش  عقل  هماهنگی  محصول  حرکت  این 
معاد در ذهن و فرهنگ مردم مالیزیا بود. اگر معیشتی 
میسر نباید، فکر معاد در ذهن خطور نمی کند. پیامبر 
اکرم )ص( در باب نزدیکی فقر و کفر می فرماید: »کاد 
فقر ان یکون کفرا« - نزدیک است که فقر کفر باشد. 
مالیزیایی های مسلمان و عاقلی مانند تونکو عبدالرحمان 
و ماهاتیر محمد با روشنگری عقالنی این مبارزه را ادامه 
دادند و با استفاده از عقل معاد و عقل معاش، یعنی )هنر 
زنده گی( بر مشکالت فایق آمدند و استقالل خویش را 
در مذاکره به دست آوردند و امروز پیش رفته ترین کشور 
مسلمان در جهان محسوب می شود. گفته می شود که 
از  زودتر  مالیزیا  در  استقالل  اعالم  و  انگلیس ها  خروج 
این ها میسر بود؛ اما چون جناح های قومی و سیاسی به 
نتیجه مطلوب دست نیافته بودند، از انگلیس ها خواستند 
که رفتن شان را به تعویق بیندازند تا مصالحه ملی شان 
شکل بگیرد و حتا دولت مورد قبول همه گان را بتوانند 
بسازند، سپس طبق توافق انجام شده، خارجی ها زحمت 
معاش  عقل  و  اقتصادی  لحاظ  از  مالیزیا  کنند.  کم  را 
همه چیز را داشت و عقل معاد مالیزیایی ها نیز در حضور 
میلیونی مردم مسلمان شان در مساجد مملو از نمازگزار 

و با حضور چشم گیر در مراسم حج، تجلی یافته است.
برعکس  افغانستان،  فعلی  وضعیت  مقایسه،  این  در 
شرایطی است که در مالیزیا سپری شده بود. بخشی از 
افغان های ما یعنی طالبان غیر از علم فقه چیز دیگری 
از  و  ندارند  مدرن  دانش  نخوانده اند،  تاریخ  نمی دانند، 
دانستن تجارب دیگران، حتا کشورهای اسالمی مانند 
از علم معاد  نه  ابا می ورزند. مشخص است که  مالیزیا 
چیزی می دانند و نه هم از علم معاش بهره  ای برده اند. 
اگر یکی از آن ها را هم خوب می دانستند، مذاکرات به 
جایی می رسید. افغانستان کشوری است که ٩٩ درصد 
حدود  در  که  مالیزیا  مانند  نه  مسلمان اند،  آن  مردم 
میلیاردی  اقتصادی  منابع  دارد.  مسلمان  درصد   ۶۰
ما  گاز  و  نفت  است. ذخایر  باقی مانده  ما دست نخورده 
استخراج نشده است و هیچ روزنه  ای برای آینده اقتصاد 
این کشور وجود ندارد و طالبان اصرار دارند که تمام این 
موفقیت های سیاسی و اقتصادی کشور را از مسیر فقه 
یکی از مذاهب اسالمی میسر می سازند و هیچ نیازی به 
تفاهم با دنیا و هم وطنان شان که طالب نیستند، ندارند. 
با آن که رهبران شان ماه ها است در مجلل ترین پایتخت 
اسالمی دنیا و در کنار بزرگ ترین پایگاه نظامی امریکا، 
روز می گذرانند، با درک این نکته که در دنیا به تنهایی 
با یک سلیقه  خاص نمی توان کشورداری کرد، کنار  و 
نیامده اند. کاری که رهبران مسلمان مالیزیا از ابتدا به 

آن واقف بودند.
ماهاتیر محمد یکی دیگر از رهبران موفق مالیزیا است 
که در دو نوبت و به مدت ۲۴ سال صدراعظم این کشور 
کشورش  توسعه   در  درخشانی  بسیار  نقش  وی  بود. 
داشته است. نخست وزیر ٩٣ ساله مالیزیا که تاریخ این 
کشور را در خود ثبت و ضبط کرده است، روایتش از 
علل پیش رفت و توسعه این کشور را در پیامی که برای 
بار  بازخوانی کرد تا مردم این کشور  مردمش فرستاد، 
نگه  را محفوظ  توسعه  برای  این کشور  رفته  راه  دیگر 

دارند.
برخی محورهای اظهارات ماهاتیر در این پیامی که در 
واقع بازخوانی تاریخ ۶١ سال گذشته این کشور از دوران 
اقتصادی است، مرور  تا استقالل و پیش رفت  استعمار 
را  این کشور جنوب شرق آسیا  بر علل پیش رفت  کلی 

فراهم می سازد:
از  مستقل  کشور  یک  به  شدن  تبدیل  برای  مالیزیا 
استعمار انگلستان وقایع بسیاری را پشت سر گذاشت تا 
بتواند مسیر خودش را طراحی کند. به عنوان یک کشور 
جدید و مستقل چالش های زیادی برای مالیزیا وجود 
داشت؛ زیرا باید همه چیز را از ابتدا شروع می کرد. تقریباً 
تمام زمینه ها، تجربه ها و تخصص ها متعلق به مدیران 
دوران استعمار و روشن فکران بود و در میان ما تعداد 
کمی از افراد توانستند این مسوولیت ها را به طور کامل 

بر عهده بگیرند. حتا برای اجرای برخی از بخش هایی 
از سیستم های اداری و حقوقی مشکالت زیادی وجود 
داشت که پشت سر گذاشته شد؛ چرا که این طرح ها به 
تناسب نیاز استعمارگران طراحی شده بود. مردم مالیزیا 
استعماری  دوران  طرح های  پذیرش  که  شدند  متوجه 

برای آن ها غیرقابل قبول است.
اما ما بهتر از برخی کشورهای دیگر بودیم که مجبور به 
تحمل شرایط بسیار بدتر شده بودند؛ زیرا استعمارگران 
آن ها را در شرایط آشفته، بدون مدیران آموزش دیده و 
قوانین مناسب برای اجرا رها کردند. کشور ما به خاطر 
تدبیر رهبری ملی در آن زمان خوش شانس بود؛ زیرا 
استقالل را از طریق مذاکرات و نه شورش و خون ریزی 
به دست آورد. بنابراین، استعمارگران سابق توانستند از 
نظر امنیت، مدیریت و برنامه های کشور به مالیزیا کمک 

کنند.
١- کمک استعمارگران صرفاً به دلیل احساس مسوولیت 
نبود.این به دلیل نیاز به ثبات و صلح بود تا اطمینان 
و  کشتزارها  در  آن ها  سرمایه گذاری  که  شود  حاصل 
منابع  لحاظ  از  مالیزیا  است.  بی خطر  مالیزیا  معادن 
طبیعی غنی بود که این ثروت به پیش رفت استعمارگران 

کمک زیادی کرد.
۲- در این زمینه، استقالل فقط زمانی معنادار و مستدام 
یا استعمار  نئواستعمارگرایی  بتوانیم  خواهد بود که ما 
اقتصادی را از بین ببریم. با تالش های مداوم ما توانستیم 
توسعه  ثروت  مان  ثمر رساندن  به  برای  را  کشور خود 
دهیم. اما در این مسیر متهم به ناسیونالیسم شدیم. با 
پذیرش  به  مایل  هنوز  استقالل  از  پس  ما  وجود،  این 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI(، از جمله کشور 
استعمارگر خود بودیم. اما آن ها دیگر مجاز به دخالت 
را  استقالل خود  ما  نبودند.  اداره کشور  و  در سیاست 

حفظ کردیم.
٣- مصالحه جویی: فدراسیون ماالیی از طریق مصالحه 
تبدیل به مالیزیا شد و هیچ کس نمی تواند بر این تمایل 
مالیزیا چشم پوشی کند. اگرچه مالیزیا دارای گروه ها و 
و  آرامش  و  با صلح  اما همواره  قوم های مختلف است؛ 

باثبات بوده است.
۴- رشد اقتصادی: مالیزیا در خالل این سال ها به سرعت 
پیش رفت کرد و به ببر آسیا تبدیل شد و قرار بود در 
برنامه چشم انداز تا سال ۲۰۲۰ به یک کشور توسعه یافته 

تبدیل شود.۵

نتیجه
ما چه کردیم و هنوز در کجاییم. مالیزیا این همه مزیت 
داشت. ما چه داریم؛ غرور، افتخار، تعصب، خودشیفته گی، 
لجاجت و بی اطالعی از علل پیش رفت کشورهای جهان. 
مسوولیت انسانی و ایمانی ما در خدمت منافع دیگران 
است و گویا خود اطالعی نداریم. عرق ملی به فنا رفته 
است و برای خوب معلوم شدن در برابر خدا و بنده گانش 

تجاهل عارفانه می کنیم.
باز جای شکر است که جانب جمهوریت یا بهتر بگوییم 
نظام افغانستان با داشتن چند کادر تحصیل کرده، حداقل 
چند طرح  در هر نشست و مذاکره، با خود دارد؛ اما جالب 
است که طرف دیگر صلح، یعنی گروه طالبان، تا حال 
نشست های  در  شرکت  و  مصالحه  برای  طرحی  هیچ 
است.  نکرده   ارایه  و  تهیه  استانبول  کنفرانس  و  دوحه 
طالبان از بعد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و 
از همه جهت ها، وقتی به پرسشی بر می خورند، صرف 
دامن شریعت را محکم می گیرند و خود نسخه  مداوای 
شریعت را در این زمینه نمی دانند. دین و شریعت، تنها 
فقه نیست. دین اندیشه است که در آیات قرآنی باید آن 
را جست وجو کرد و فقه روش عملی در جزئیات دساتیر 
دینی است؛ حال آن که سیاست و حکومت داری به دانش 
در  برجسته تری  جایگاه  که  دارد  ضرورت  اندیشه ای  و 

نصوص نقلی و متون علمی داشته باشد.
نکنیم،  توجه  مان  اطراف  به  ما  اگر  حالتی،  چنین  در 
تاریخ ملل مسلمان را مطالعه نداشته باشیم و از گذشت 
آن  شایسته   که  صلحی  به  هرگز  نگیریم،  پند  زمان 

هستیم نخواهیم رسید.
***

هر که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

١- داتو محمد صالح )معروف به مات صالح(، یکی از بزرگان 
محلی در منطقه لینگکابو و رودخانه سوگوت بود. او شورشی را 
در برابر انگلیس ها بین سال های ١٨٩۴ - ١٩۰۰، یعنی تا زمان 

مرگش در تامبونان رهبری کرد.

Merdeka -۴ یک کلمه در زبان اندونیزیایی و ماالیایی 
به معنای مستقل یا آزاد است. این ماده از سانسکریت 
)maharddhika )महर्द्धिक به معنای »ثروتمند، مرفه و 

قدرتمند« گرفته شده است. در مجمع الجزایر ماالیی، این 
اصطالح معنای برده آزاد شده را پیدا کرده بود.

فضای  در  انگلیس ها  مجدد  بازگشت  به  بی شباهت 
چنین  افغان ها  برای  نیست.  مالیزیا  زمان  آن  سیاسی 
اتفاق مسالمت آمیزی نیفتاد و نمی افتد؛ زیرا در جنگ 
انگلیس ، افغان ها با شعار »پریده چې ګرځم لیونې د  با 
غرونو  سره« به منفعت  لغوی استعمار توجه نکردند و 
که  دادند  ترجیح  منفعت  مدارای  بر  را  غرور جنگیدن 
تهاجم  می رسید.  نظر  به  موجه  زمان  همان  در  شاید 
روسیه نیز استعمار نبود؛ بلکه استثمار و حتا استحمار 
به  تهاجم جاپان  با  مقایسه  قابل  این جهت  از  بود که 
مالیزیا می تواند باشد. با این مشابهت مضاعف که جنبش 
چپ گرای مالیزیا در زمان اشغال آن کشور، مانند نهضت 
راست گرای مجاهدین، عنان مبارزه علیه اشغال گران را 
بر عهده داشت، هم خوانی تاریخ معاصر این دو کشور از 
منظر مبارزات استقالل طلبانه تا این جا، وضعیت نسبتاً 

مشابهی را ترسیم می کند.
به  قبلی  استعمارگران  بازگشت  مقایسه   در  حاال  و 
مالیزیای آن روز و افغانستان امروز، تفاوت های فاحشی 
وجود دارد. در زمانی که مالیزیای آن روز مانند افغانستان 
امروز از پراکنده گی قومی رنج می برد، برعکس افغان های 
طالب حضور استعمارگران را برای ساختن یک کشور 
قوی غنیمت می دانستند. ظهور شخصیتی به نام تونکو 
عبدالرحمان شکل تازه ای به مبارزه ملی گرایان ماالیی 
داد، هنگامی که وی حزب اتحاد را ایجاد کرد. چشم  و 
گوش انگلیسی ها برای اجازه ماالیی ها به اداره کشورشان 
باز شد. اتحاد بین سه گروه عمده قومی یعنی ماالیی ها، 
چینی ها و هندی ها منجر به توافق نامه لندن شد که در 
٨ فبروری ١٩۵۶ امضا شد و نشانه هایی برای دست یابی 
به استقالل ماالیا در ٣١ آگست ١٩۵۷ داشت. مالیزیا 
و  رسید  استقالل  به  عبدالرحمان  تونکو  قیادت  تحت 
 ١٩۶١ سال  در  قلمروشان،  یک پارچه گی  برای  سپس 
سنگاپور،  ماالیا،  یعنی  مستعمره،  پنج  ادغام  پیشنهاد 
کشور  یک  تشکیل  برای  را  برونئی  و  ساراواک  صباح، 
دولت  نماینده گان  مخالفت   با  که  کرد  مطرح  جدید، 
انگلیس، ماالیا، صباح، ساراواک و سنگاپور مواجه شد؛ 
ولی در نهایت با وساطت انگلیس، تشکیل کشوری به نام 
مالیزیا در ١۶ سپتامبر ١٩۶٣ محقق شد.۲ هرچند در 
همان زمان برونئی ترجیح داد که تحت الحمایه انگلیس 
باقی بماند و به مالیزیا نپیوندد و سنگاپور نیز در سال 

١٩۶۵ از مالیزیا جدا و به کشور مستقل تبدیل شد.
مناسبت  به  خود  سخنرانی  در  عبدالرحمان  تونکو 

استقالل مالیزیا به نکات مهمی اشاره کرد:
بزرگ ترین  روز،  این  در  که  می کنم  افتخار  واقعاً  »من 
کشور  این  رسمی  استقالل  اعالم  ماالیا،  تاریخ  در  روز 
جدید،  صفحه   برگرداندن  با  امروز  است.  من  عهده  به 
ماالیا قدم به جلو می گذارد تا جایگاه شایسته خود را به 
عنوان یک شریک آزاد و مستقل در عزت بزرگ ملت ها 
به دست آورد. یک ملت جدید متولد می شود و اگرچه 
کاماًل درک می کنیم که مشکالت زیادی پیش رو است؛ 
ولی ما اطمینان داریم که به برکت خدا، این مشکالت 
برطرف خواهد شد و رویدادهای امروز، در مسیر تاریخ، 

الهام بخش و راهنمای ما خواهد بود.
سال های گذشته ثروت های ما با بریتانیای کبیر پیوند 
خورده است و ما به ویژه رفاقت دو جنگ جهانی را به 
یاد می آوریم. ما هم چنین ثمرات اتحادیه خود را به یاد 
می آوریم. عدالت در برابر قانون، میراث خدمات عمومی 
کارآمد و باالترین سطح زنده گی در آسیا. بنابراین، ما 
همیشه باید کمال مساعدتی را که از انگلیس بزرگ در 
راه طوالنی ما به سوی ملت شدن دریافت کرده ایم، به 
خاطر بسپاریم. کمکی که امروز با اعالم استقالل ماالیا 

به اوج خود رسید.
اما دوستی دیرینه بین کشورهای ما با استقالل متوقف 
نمی شود؛ بلکه شکل جدیدی به خود می گیرد. همان طور 
این  از  اعلی حضرت ملکه شنیده اید، ماالیا  پیام  که در 
بزرگ  مشترک المنافع  اتحادیه  در  را  خود  جای  پس 
که اعضای آن در اقصی نقاط جهان یافت می شود، به 
عنوان یک شریک برابر در این اتحادیه بزرگ به دست 
برای  را  توان خود  تمام  این کشور  ما در  آورد.  خواهد 
ارتقای رفاه و سعادت آن و در کل برای تامین منافع 
بشریت و به صورت خاص در خدمت صلح جهانی به کار 
خواهیم گرفت. اعتماد به نفس باال در ما به وجود آمده 
است. بگذارید متحدانه با چالش روبه رو شویم. بنابراین، 
با یادآوری گذشته و با اطمینان به آینده، تحت عنایت 

خداوند، ما موفق خواهیم شد.«٣
این داستان مختصر تاریخ مالیزیا به همین ساده گی که 
با  مالیزیا  استقالل  نیامده است.  به دست  یافت  تحریر 
استقالل بسیاری از کشورها متفاوت است. چه چیزی آن 
را بسیار متفاوت می کند؟ این یک استقالل مسالمت آمیز 
است که با گفت وگو با انگلیس حاصل شده است. قبل از 
مالیزیا هیچ کشوری چنین کاری نکرده است. عالوه بر 

اقتباس و ترجمه: داکتر محمد افضلی

از عقل معاش تا عقل معاد؛

2- https://www.ukessays.com/essays/history/road-of-
the-independent-malaysia-history-essay.php 
3- https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30120

5- https://www.irna.ir/news/83020774
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ریشه های قانونی و زمینه های فرهنگی

والیت های  تاجران  از  شماری 
که  می کنند  ادعا  کشور  غرب 
ابونصر  فساد در گمرک مرزی 
موجب  فراه،  والیت  فراهی 
کسادی بازار تجارت آنان شده 
برخی  دارند که  ادعا  است. آن ها 
گمرک  در  باربری  موترهای 
»میل ۷٨« فراه، تعرفه گمرکی را کم تر از میزان اصلی 
بار تحویل می کنند و پول های هنگفتی از این رهگذر 
حیف ومیل می شود. اعضای شورای والیتی فراه تأکید 
دارند که فساد در تمام گمرکات کشور نهادینه شده 
باور آنان،  و در گمرک این والیت نیز وجود دارد. به 
منتقل  ایران  مرزی  نوار  به  فراه  گمرک  که  زمانی  از 
شد، عواید این نهاد کاهش چشم گیر یافته است. اتاق 
تجارت و سرمایه گذاری فراه، می پذیرد که در گمرک 
این والیت فساد وجود دارد، اما پا فشاری دارد که تمام 
اداره های گمرک در غرب کشور، به فساد آلوده هستند 
و با وجود فساد گسترده در گمرک، اسناد کافی برای 
اثبات آن وجود ندارد. مقام های محلی فراه نیز تأیید 
می کنند که تاسیسات گمرک مرزی ابونصر فراهی دور 
از دسترس اداره محلی بوده و همین امر سبب افزایش 
فساد و باج گیری در این نهاد شده است. افزون بر این، 
به دلیل حضور طالبان در مسیر منتهی به گمرک فراه، 
گمرک  به  ایران  خاک  طریق  از  نهاد  این  کارمندان 

رفت وآمد می کنند.
قرار  ٨صبح  روزنامه  اختیار  در  که  ویدیویی  نوارهای 
از  که  باربری  موترهای  برخی  می دهد  نشان  گرفته، 
گمرک ابونصر فراهی محصول شده اند، به دلیل بارگیری 
بیش از حد واژگون شده  و بار موترها روی زمین افتاده 
است؛ مسأله ای که بازرگانان آن را سندی برای اثبات 
از  شماری  می کنند.  عنوان   گمرک  در  مالی  فساد 

کودک همسری یک پدیده  ناهنجار است که به آن 
ازدواج زودهنگام نیز می گویند. این امر در کشورهای 
طبیعی  فرایند  یک  مذهبی،  و  فقیر  سوم،  جهان 
است و گاه گاه تشویق نیز می شود. در افغانستان هم 
متأسفانه ازدواج های زیر سن فراوان است. امروز در 
اکثر کشورها، سنت ازدواج اجباری نه تأیید می شود 
و نه قابل توجیه است؛ بلکه کاماًل نوعی خشونت علیه 
زنان محسوب می شود. ازدواج در افغانستان نیز سنتی 
است، مبتنی بر نابرابری جنسیتی و اعتقاد به این که 

پسران از دختران برتر هستند.
فرهنگ افغانستان ترکیبی از چندین فرهنگ مختلف 
دوستی،  مهمان  نوازی،  دارد؛  تداخل  هم  با  و  است 
افغانستان  در  قبیله ای  و  خانواده گی  هم بسته گی 
ریشه در گذشته دور دارد. برای بررسی این موضوع 
که بخشی از سنت های کهن است، باید ارتباط بین 
فرهنگ ها، ارزش ها و سیستم آموزش و پرورش این 
مرزو بوم مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اکثر جنگ ها، 
خشونت ها و نابرابری های جنسیتی ریشه در اعتقاد و 

سنت  ناپسند مذهبی این کشور دارد.
هرچند ازدواج کودکان در سراسر جهان کاهش یافته 
است؛ اما این سنت ناپسند در کشورهای جهان سوم 
هم چنان به صورت گسترده ادامه دارد و در افغانستان 
صرفاً  مسأله  واقع  در  نیست.  دست  در  دقیقی  آمار 
ازدواج کودکان دختر نیست، عمق فاجعه آن جا است 
و  میان سال  مردان  با  باید  همیشه  کودکان  این  که 
یا پیرمردان متمکن ازدواج کنند. طبق گزارش های 
کمیسیون حقوق بشر، نیمی از ازدواج های دختران، 
میان  این  در  و  است  سال  شانزده  قانونی  سن  زیر 

بیش تر از سایر گمرکات است.
نبود  فراه،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مقام های 
محصول  پرداخت  در  فساد  و  بلندتناژ  ترازوهای 
گمرکی را می پذیرند، اما پافشاری دارند که فساد در 
تمام گمرک های کشور وجود دارد و مدارک کافی که 
وجود فساد و حیف ومیل تعرفه گمرکی را ثابت کند، 
در دست نیست. دین محمد نعمتی، رییس اتاق تجارت 
که  روزنامه ٨صبح می گوید  به  فراه،  و سرمایه گذاری 
برای  »اکرامیه«  نام  به  پول  مقداری  بازرگانان  برخی 
کارکنان گمرک فراه می پردازند، اما این میزان پرداخت 

پول با ادعای فساد گسترده هم خوانی ندارد.
فساد  که  دارند  باور  پارلمان  در  فراه  نماینده گان 
کشور  مرکز  در  ریشه  والیت،  این  گمرک  در  موجود 
و غیرمعیاری،  زیاد  بارگیری  با  تاجران،  برخی  و  دارد 
و  می زنند  آسیب  مردم  سرمایه های  و  بزرگ راه ها  به 
کاالها  گمرکی  تعرفه  گمرک،  کارمندان  با  تبانی  در 
را کاهش می دهند. عبدالستار حسینی، عضو مجلس 
نماینده گان، در گفت وگو با روزنامه ٨صبح ادعا می کند 
که تمام گمرک های کشور آلوده به فساد هستند و هر 
روز میزان فساد در گمرک ها افزایش پیدا می کند. به 
گفته او، فساد در گمرکات ریشه در مرکز کشور دارد و 

به  از طرفی  تجاوز می کند.  به من  می کنم، شوهرم 
به  نوجوانی  در  که  مسوولیت هایی  و  بارداری  دلیل 
عهده ام گذاشته شد، حاال از مشکالت جسمی زیادی 

مثل کم خونی، روماتیسم و ریزش مو رنج می برم«.
نمونه دیگر، زن جوانی است که در چهارده ساله گی 
ازدواج کرده و اکنون هم به خاطر وجود فرزندانش با 
شوهرش خو گرفته است. او هم به دلیل عدم مراجعه 
- دست  نوع  دیابت  بیماری  پیش رفت  با  پزشک  به 
به گریبان است. می گوید: »طبق خواست خانواده ام 
او  نداشتم.  به شوهرم عالقه  ازدواج کردم. هیچ وقت 
شیردهی  و  زایمان  نمی داد.  اهمیت  من  به سالمت 
بیماری های  و  کمردرد  دچار  شده،  باعث  زودهنگام 

مفصلی شوم«.
مشکالت  از  دیگر  یکی  هم  خانه گی  خشونت های 
این زنان است. زن بیست وسه ساله ای که در پانزده 
و یک پسر  فرزند دختر  و دو  ازدواج کرده  ساله گی 
دارد، بعد از سال ها شکنجه جسمی و روحی موفق 
به طالق شده؛ اما هنوز هم از نظر روانی به آرامش 
نرسیده است و نیاز به درمان دارد. شب ها با فریاد از 
کابوس خون و خشونت از خواب می پرد. او می گوید: 
از  اما  می زد؛  کتک  در حد خون ریزی  مرا  »شوهرم 
چاره ای  نمی برد.  شفاخانه  به  مرا  دست گیری  ترس 
نداشتم، روی زخم هایم توتون می بستم تا خونش بند 

بیاید«.
ازدواج کودکان  به نظر می رسد، مهم ترین عامل در 
اما به نظر برخی فعاالن  دختر، فقر اقتصادی است. 
اجتماعی، ازدواج دختران، ریشه در فرهنگ و رسوم 
ساختارهای  هم چنین  دارد.  مردم  غلط  باورهای  و 
حتا  و  فرهنگی  اجتماعی،  سلسله مراتبی  زن ستیز 
تاریخی هر روز از زنان قربانی می گیرند. عدم حمایت 
تبعیض دستگاه های  قوانین،  و عدم تطبیق  حقوقی 
قضایی جنسیت زده که این زن ستیزی و انکار هویت 
را رواج داده  اند و باز تولید می کنند، در دامن زدن به 
این عمل غیرانسانی دخیل اند. آن ها زن را جنس دوم، 

ناموس و جزو اموال مرد معرفی می کنند.
»مردان  می گوید:  زنان  حوزه  در  فعاالن  از  یکی 

بازرگانان فعال در والیت نیمروز، در همسایه گی والیت 
مواد  واردکننده های  برخی  که  دارند  ادعا  فراه،  غربی 
نفتی و ساختمانی، حدود ١۰۰ تُن کاالی وارداتی را از 
گمرک فراه، با تناژ ۲۰ تا ۲۵ تُن تعرفه گمرکی کرده 
و با بهای ارزان تر در بازار می فروشند. از دید آنان، این 
اقدام زیان بزرگی به تاجران مواد نفتی و ساختمانی در 
هرات و نیمروز وارد کرده است. عبدالکریم سروری، از 
تاجران نیمروز، مدعی است که برخی از سودجویان، 
فراهی،  ابونصر  گمرک  از  اندک  محصول  پرداخت  با 

اموال شان را به کشور وارد می کنند.
مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می پذیرند 
در  و  یافته  افزایش  شدت  به  گمرکات  در  فساد  که 
تاسیسات  جغرافیایی  فاصله  دلیل  به  فراه،  گمرک 
گمرک و دسترسی کم تر حکومت به آن و از سوی دیگر 
به دلیل نبود ترازوهای بلندتناژ، کاالها با بهای اندک 
محصول گمرکی می شود. احمدسعید عظیمیان، معاون 
٨صبح  روزنامه  به  هرات،  تجارت  اتاق  سرمایه گذاری 
می گوید که فساد به صورت گسترده و سیستماتیک 
در گمرکات کشور در حال افزایش است و در گمرک 
ابونصر فراهی، این گسترده گی به دلیل دوری از مرکز 
والیت و عدم دسترسی اداره محلی فراه به این نهاد، 

هشتاد درصد این ازدواج ها مربوط به مناطق روستایی 
است که رسماً ثبت نمی شود. طبق آمار جهانی ۵۴.۵ 
درصد کل افغانستان زیر خط فقر زنده گی می کنند. 
۵۲ درصد جمعیت را زنان تشکیل می  دهند. بسیاری 
از دختران در   واقع خرید و فروش و معامله می شوند 
یا  شود،  رفع  خانواده ها  مالی  مشکالت  از  بخشی  تا 

خانواده ها صاحب موقعیت بهتری شوند.
طی یک بررسی در سال ۲۰١۵ در مرکز افغانستان، 
به دلیل خشونت خانواده گی و ترس  اغلب دختران 
این  که  گفت  بتوان  شاید  می کنند.  فرار  ازدواج  از 
آسان ترین راه برای دور زدن قیود و محدودیت های 
اجتماعی باشد؛ اما اکثر این دختران در آینده و بعد 
از ازدواج، خشونت، تحقیر، انزوا و شکست را تجربه 

می کنند.
دالیل تداوم ازدواج کودکان متنوع و غالباً با یک دیگر 
مرتبط است. از جمله آن ها می توان به فقر، آداب و 
رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختالف طبقاتی، 
مردان  ناموس پرستی  و  پدرساالری  تحصیالت، 
اشاره کرد. در چند ماه اخیر تصمیمات ضد زن در 
افغانستان اتخاذ شده که جنجال های زیادی در پی 
داشته است و آخرین مورد آن تصمیم وزارت معارف 

در قبال دختران مکتب بود.
و  شهرها  در  دختران  برای  پایین  سن  در  ازدواج 
روستاهایی افغانستان رایج است؛ به طوری که گاهی 
دختری هشت ساله به عقد مرد شصت ساله درمی آید. 
در واقع خریده می شود تا اعضای خانواده اش کمی از 
فقر دورتر شوند. حتا در بعضی مناطق، دختران را در 
دوران جنین عقد می کنند. رسم است که در هنگام 
ازدواج، والدین دختر مبلغی را به عنوان هزینه ای که 
از زمان تولد تا زمان ازدواج برای او صرف کرده اند، از 

داماد مطالبه می کنند.
زن جوانی که با وجود ۲٣ سال سن، سی ساله به نظر 
می رسد، ازدواجش را این طور روایت کرد: »در دوازده 
ساله گی با پسر کاکایم ازدواج کردم؛ زیرا خانواده ها در 
زمان تولد ما این طور توافق کرده بودند. من از زنده گی 
احساس  و  نمی برم  لذتی  هیچ  جنسی  و  زناشویی 

حکومت خود عامل فساد است.
فراه  والیتی  شورای  اعضای  برخی  دیگر،  جانب  از 
مرکز  به  ایران  مرزی  نوار  از  گمرک  انتقال  خواهان 
والیت هستند. شاه محمود نعیمی، عضو شورای والیتی 
فراه، به روزنامه ٨صبح می گوید طی بیش  از سه سال 
از مرکز والیت فراه  ابونصر فراهی  که ریاست گمرک 
رسیده  نصف  به  آن  عواید  منتقل شد،  مرزی  نوار  به 
حیف ومیل  فرصت طلب  افراد  توسط  ملی  سرمایه  و 
می شود. بر اساس معلومات اعضای شورای والیتی فراه، 
ماهانه  بود،  فراه  مرکز  در  گمرک  ریاست  که  زمانی 
۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون افغانی از گمرک عواید گردآوری 
می شد، اما از هنگامی که تأسیسات گمرک به مرز ایران 

انتقال یافت، عواید ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به دلیل دور  پافشاری دارند که  مقام های محلی فراه 
بودن گمرک و وجود ناامنی در این مسیر، هیچ نظارتی 
بر گمرک و چگونه گی محصول شدن کاالهای تجارتی 
ندارند. آنان می پذیرند که فساد در گمرک فراه وجود 
اداره محلی مشخص نیست.  اما مقدار آن برای  دارد، 
روزنامه  با  صحبت  در  فراه،  والی  جاهد،  تاج محمد 
٨صبح می گوید که ریاست گمرک از چند سال پیش 
به نوار مرزی ایران منتقل شد و هیچ نهاد دولتی به آن 
دسترسی ندارد و نظارتی از عملکرد این نهاد عوایدزا 
ابونصر فراهی ١۲۰  او می افزاید که گمرک  نمی شود. 
کیلومتر از مرکز این والیت فاصله دارد و به دلیل حضور 
طالبان در مسیر، کارمندان گمرک از طریق خاک ایران 

به این محل رفت وآمد می کنند.
به دنبال آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه هرات، دو 
آتش سوزی پی هم در گمرک مرزی ابونصر فراهی نیز به 
وقوع پیوست و پس از آن، اعضای شورای والیتی فراه 
و تاجران فراهی خواهان انتقال گمرک از مرز ایران به 

مرکز این والیت شدند.
یک  جریان  در  غنی  جمهور  رییس  پیش  چندی 
نشست در کابل اعتراف کرد که بخش بزرگی از عواید 
حکومت  و  می شود  حیف ومیل  کشور  گمرک های 
با  کند.  مهار  را  گمرک ها  در  موجود  فساد  نتوانسته 
فساد  از  کشور،  غرب  والیت های  تاجران  این همه، 
گسترده در گمرک فراه ابراز نگرانی کرده و فساد در 
پرداخت تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی در این گمرک 

را، عامل زیان اقتصادی به بازرگانان عنوان می کنند.

سنگینی  مسوولیت  و  اضافی  بار  را  زنان  افغانستان 
پیشبرد  و  رشد  جهت  در  هزینه  هرگونه  می دانند. 
آنان اعم از تحصیل و یا کار و حتا رفاه زنده  گی شان، 
و  است  اضافی  زنده گی،  در  آن ها  نمی کنند.  مصرف 

تنها راه خالصی از این مسوولیت، ازدواج است«.
او به این باور است که ناآگاهی مردم از قوانین اساسی 
و مواد حقوق شهروندی به ماندگاری باورهای غلط 
زنان  مورد  در  دینی  احکام  می کند.  کمک  دینی 
در  متمادی  سال های  در  و  مرور  به  که  دختران  و 
به  نیاز  است،  شده  درونی  مردم  رسوم  و  فرهنگ 
ریشه ای حل  به صورت  تا  دارد  بازتعریف  و  بررسی 
شود. او می گوید که در افغانستان باوری در بین مردم 
رواج دارد که براساس آن نگه داشتن دختر در خانه 
گناهی بزرگ است؛ در حالی که من معتقدم این باور 

به علت عدم شناخت درست از دین است.
اخیراً قوانینی در حمایت کودکان و منع ازدواج آنان 
تصویب شده و مورد حمایت رییس جمهور قرار گرفته؛ 
اما پارلمان به دلیل حساسیت های موجود، هنوز آن 
را تصویب نکرده است. قانون مدنی افغانستان ازدواج 
دختران کم تر از پانزده سال را غیرقانونی می داند؛ اما 
و  است  قوانین  این  کامل  اجرای  مانع  قضا  دستگاه 
هنوز هم چالش بزرگی در این راه محسوب می شود. 
تطبیق  مسوول  که  کسانی  حتا  و  مردم  از  بسیاری 
قوانین  موجودیت  از  هستند،  قوانین  این  تنفیذ  و 
ازدواج  بودن  غیرقانونی  خصوص  در  شده  تصویب 
کودکان آگاهی ندارند و فرهنگ زن ستیز و مالمت گر 

در ساختارهای قضایی دخیل است.
متعهد  افغانستان  بین المللی،  قوانین  چارچوب  در 
تا سال ۲۰٣۰ هرگونه خشونت علیه زنان  شده که 
و کودکان اعم از ازدواج زیر سن و اجباری را متوقف 
ازدواج دختران زیر  قانون مدنی در مورد منع  کند. 
شانزده سال و پسران زیر هجده سال تصریح دارد و 
باید همه ازدواج ها ثبت شود؛ اما در حال حاضر هیچ 
مکانیسمی برای اجرای کامل این قوانین وجود ندارد.
فعاالن  که  تالش هایی  وجود  با  اخیر  سال های  در 
به  داده اند،  انجام  خصوصی  نهادهای  در  اجتماعی 
دلیل عدم حاکمیت قانون در نهادهای قضایی و به 
تغییرات  زمینه  این  در  مسوول  نهادهای  کلی  طور 
خاصی صورت نگرفته است؛ اما باز هم امیدواریم که 
در آینده  نزدیک شاهد از میان برداشتن این میراث 
از  دیگری  نقطه  هر  و  افغانستان  در  انسانی  ناپسند 

جهان باشیم.

کودک همسری در افغانستان؛

داکتر بهناز حسینی

خلیل رسولی 

مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری فراه، نبود ترازوهای بلندتناژ و فساد در پرداخت محصول گمرکی را می پذیرند، اما پافشاری 
دارند که فساد در تمام گمرک های کشور وجود دارد و مدارک کافی که وجود فساد و حیف ومیل تعرفه گمرکی را ثابت کند، در 

دست نیست. دین محمد نعمتی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری فراه، به روزنامه 8صبح می گوید که برخی بازرگانان مقداری 
پول به نام »اکرامیه« برای کارکنان گمرک فراه می پردازند، اما این میزان پرداخت پول با ادعای فساد گسترده هم خوانی ندارد.
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قربانیان حمالت کوثر دانش و دانشگاه کابل 
انتظار تأمین عدالت را می َکشند

در میان یادداشت ها، یادداشتی را پیدا می کنم که از 
اوایل ماه عقرب است. در آن نوشته بودم: »فرید فرزند 
حسن علی/ ١٨ ساله/ کوثر دانش/ زخمی در شفاخانه 
جناح، انگار با قلمی دیگر چند روز بعد نوشته شده 
بود... جان باخت.« دلم یک باره فرو می ریزد. یادم از 
عزاداری سنگین و تلخ مادرش می آید، از حسن علی 
پدرش و آن همه درد که می گفت : »یک جای طاقت 

این همه درد را ندارم.«  

روایت اول: حسن علی پدر فرید
صدای  هنوز  می زنم.  زنگ  و  برمی دارم  را  مبایل 
بگویم.  چه  »دخترم،  می گوید:  دارد،  درد  حسن علی 
به  قریب  هستم،  نفوس  احوال  ثبت  راه  در  همیالی 
فرزند  نام  می گن  طرف  یک  از  شده،  تیر  ماه  شش 
خوده بیایین در وزارت شهدا ثبت کنین، از یک طرف 
دگه هیچ کسی ما ره درک نمی کنه.« می  پرسم چرا. 
حادثه  در  فرید  که  است  ماه  »شش  می دهد:  ادامه 
در  است  ماه  پنج  باخته،  جان  دانش  کوثر  کورس 
دهلیزهای ادارات دولتی سرگردان که نامش ره ثبت 

اقتصادی  رشد  در  مهم  عوامل  از  یکی  انسانی  سرمایه 
افغانستان است. این سرمایه توانسته است، رشد تدریجی 
کشور را برای سال ها با گسترش دانش، مهارت و تخصص 
افغانستان  حال،  همین  در  کند.  تامین  انسانی  نیروی 
کشوری است که از دهه های گذشته با کمبود سرمایه 
سال  چهل  طی  امر  این  و  بوده  روبه رو  کارآمد  انسانی 
گذشته باعث توسعه و رشد اقتصادی کم تری شده است. 
با این حال، سناریوی مربوط به ترور و قتل های هدفمند 
برای مردم افغانستان وقتی بدتر می شود که این قتل ها 

نسبت به سال های گذشته بیش تر شده است.
سال  جدی   ۲۶ در  بیانیه ای  در  بشر  حقوق  کمیسیون 
 ٣١ هدفمند  »قتل های  بود:  گفته   )١٣٩٩( گذشته 
درصد از کل تلفات غیرنظامیان را در شش ماه اول سال 
۲۰۲۰ در افغانستان تشکیل می دهد.« هم چنین، طبق 
کودکان،  زنان،  جمله  از   - غیرنظامی   ٩۴۵ بیانیه،  این 
روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر، کارمندان دولت و سایر 
شهروندان - در نتیجه این قتل ها کشته شده اند. اگرچه 
چالش   ۲۰۲۰ سال  ماه  چند  در  افغانستان  در  ترورها 
امنیتی مداوم بود؛ اما اخیراً بار دیگر این حمالت باعث 

نگرانی جدی شهروندان افغانستان شده است.
با این وجود، این گونه قتل ها اقتصاد افغانستان را در مسیر 
منفی قرار خواهد داد. بنابراین، برای قضاوت این منظور 
که قتل های هدفمند به چه اندازه بی ثباتی را در اقتصاد 
افغانستان ایجاد می کند، می توانیم این تأثیرات را در سه 
بخش مهم اقتصاد بررسی کنیم: دولت، خانوارها و مشاغل. 
این بخش ها برای توسعه اقتصاد بسیار قابل توجه اند و به 
عنوان منابع حیاتی عمل می کنند که هرگونه تخریب در 
بخش های ذکر شده، می تواند اقتصادی را به زانو درآورد.

به دلیل این که دولت مبلغ هنگفت پول را روی سرمایه 
افغانستان  دولت  پس  می کند،  سرمایه گذاری  انسانی 
اولین و مهم ترین منبعی است که تحت تأثیر قتل های 

روایت سوم: نعمت اهلل پدر احسان اهلل
می گوید: »در حمله تروریستی به مرکز آموزشی کوثر 
دانش فقط پسرم را از دست ندادم، تمام خانواده ام را 
از دست دادم. هیچ کدام دیگه آدمای قبلی نشدیم... 

ُمرده ایم، مرده های متحرک.« 
نعمت اهلل، پدر احسان اهلل جوان است که رویای پرشور 
رفتن به دانشگاه در سر داشت و در حمله سوم عقرب 
به آموزشگاه کوثر دانش، کشته شد. احسان اهلل نازدانه 
خانواده بود و بعد مرگش همه از هم پاشیدند. مادرش 
هنوز خوب نیست و داکتران تشخیص داده اند که به 
تکلیف روانی جدی دچار شده است. دو خواهرش بدتر 
از دیگران هستند. نعمت اهلل می گوید: »شاگردان اول 
نمره مکتب بعد مرگ برادرشان شده اند آخرین نمره. 
در خانه ما کم تر کسی حرف می زند، همه در سکوتیم، 

همه داغ دار.«
افغانستان  حکومت  و  جهانی  جامعه   از  نعمت اهلل 
تامین عدالت می خواهد. او تاکید دارد که صلح در هر 
مسیری پیش برود، نباید عدالت انتقالی برای قربانیان 
جنگ به فراموشی سپرده شود. »مذاکرات دوحه که 
آغاز شد، خوش بین بودیم، گفتیم صلح بیاید، امنیت 
بیاید و در وطن خود زنده گی کنیم. با چنین شرایطی، 

امیدها بر باد رفت. اگر صلح نیاید، چه خواهد شد؟«
از  او  دارد.  دولت گالیه  بی توجهی  از  احسان اهلل  پدر 
جلسه دو ماه پیش لوی سارنوالی در مرکز کوثر دانش 
می گوید، از این که آمدند، حرف ها را شنیدند، از تامین 
عدالت سخن گفتند، اما هیچ خبری نیست که نیست.
می میریم.  ما  نشود،  صلح  که  مادامی  »تا  می گوید: 
به  را هم خواهند گرفت.  را گرفتند، دخترانم  پسرم 

چه امید ببندیم؟«
مذاکرات  روند  شدن  پیچیده  و  طوالنی  به  توجه  با 
صلح افغانستان، نگرانی های عموم مردم افغانستان به 
ویژه قربانیان و بازمانده های جنگ بیش تر شده است. 
نهادهای  و  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هر چند 
قربانیان  حقوق  دادخواهی  با  رابطه  در  ذی ربط 
قربانیان  اما  اعالمیه هایی صادر کرده اند،  بارها  جنگ 
دلهره های  و  ندانسته  کافی  را  اعالمیه   صدور  جنگ 
جدی در رابطه با آینده مبهم جنگ و صلح، عدالت 
انتقالی و مساله مهم رسیده گی به جنایات جنگی و 
نقض گسترده حقوق بشر دارند. برخی از بی توجهی 
نگران  برخی  دارند،  گالیه  آن ها  به  نسبت  حکومت 
آزادی هفت هزار زندانی طالب هستند و برخی دیگر 
می گویند اگر جنگ تشدید شود و صلح نیاید، باز هم 
ما می میریم، ما غیرنظامیان، ما مردم ملکی. به راستی 

چه خواهد شد؟

افغانستان باور خود را نسبت به دولت از دست می دهند 
و دیگر عالقه مند به مشاغل دولتی نخواهند بود که این 
امر ناتوانی در عمل کرد معمول سیستم دولت را به همراه 

خواهد داشت.
۲- از منظر بخش خصوصی، این قتل ها باعث خواهد شد 
تا در کشور سرمایه گذاری صورت نگیرد؛ بلکه در عوض 

سرمایه و پول به خارج از مرزها انتقال یابد.
است.  متکی  انسانی  سرمایه  به  اقتصاد  کلی،  طور  به 
افغانستان کشوری است که قادر به حفظ سرمایه انسانی 
مطلق  طور  به  چالشی  چنین  عواقب  است.  نبوده  خود 
باعث سقوط سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد شد، 
سپس باعث کاهش تولید در کشور می شود که این عامل، 
اقتصاد را به طرف واردات عظیم و صادرات قلیل سوق 
از حد  را در کشور  تورم  این چالش،  می دهد. هم چنان 
نرمال آن افزایش می دهد که در حقیقت تورم به دو دلیل 
به وجود می آید: تقاضای بیش تر و مصارف بیش تر، هر 
دو مسوول افزایش سطح عمومی قیمت در یک اقتصاد 
تقاضا  کار می کنند. کشش  متفاوت  دو  اما هر  هستند؛ 
زمانی اتفاق می افتد که تقاضای بیش تر مشتریان قیمت ها 
را باال ببرد و فشار مصارف زمانی اتفاق می افتد که مصارف 
بیش تر، عرضه قیمت ها را وادار به افزایش کند. بنابراین، 
اگر اقتصاد افغانستان توانایی تأمین محصوالت داخلی تا 
میزان مطلوب را نداشته باشد، این امر به طور خودکار 
نشان می دهد که کشور کاالهای بیش تری را با مصارف و 
قیمت های اضافی همان طوری که مردم انتظار دارند، وارد 
خواهد کرد و تقاضا برای کاالها در داخل کشور را افزایش 
خواهد داد و مصارف واردات را باال خواهد برد. افزایش 
تقاضا و مصارف، اقتصاد را درگیر تورم می کند. در واقع، 

تورم قدرت خرید مردم را پایین می آورد.
در  سرمایه گذاری  به  افغانستان  شکوفایی  نتیجه،  در 
فرارسیده  آن  زمان  و  دارد  بسته گی  آن  انسانی  سرمایه 
است که افغانستان توجه جامعه بین المللی را برای تقویت 
امکان پذیر  امر  این  کند.  جلب  انسانی  سرمایه  بیش تر 
را  شهروندان  امنیت  دولت  که  صورتی  در  فقط  است، 
در  ساکنان  آگاهی  دهد،  کاهش  را  فساد  کند،  تامیین 
تبعیض  و  افزایش دهد  را  از خود شان  مورد محافظت 

میان مردم را از میان ببرد.

تضمینی است که باز ما مردم ملکی قربانی نشویم؟ 
چه خاک بر سر کنیم؟« 

روایت دوم: محمدراشد برادر محمدراهد
چند  و  چاشت  بود،  جاری  سال  عقرب  دوازدهم 
زدنی  هم  به  در چشم  ظهر.  دوازده  به  مانده  دقیقه 
بر  شد.  خون  در  غرق  کابل  دانشگاه  قضایی  ستاژ 
عامه حمله  و  پالیسی  اداره  چهارم  سال  دانشجویان 
شد و یکی از دانشجویانی که در لحظات نخست جان 
باخت، محمد راهد امین بود؛ جوان خوش سیمایی که 
انگیزشی  ویدیوهای  نشر  به  اجتماعی  در شبکه های 

معروف شده بود.
حاال بعد از گذشت حدود ۶ ماه از آن حادثه هولناک، 

محمدراشد، برادر راهد، نگران است. 
برادرم  کشتار  عامل  »طالبان  می گوید:  محمدراشد 
در  آن ها  هستند.  همین ها  هست  هر چه  هستند، 
نشست صلح اشتراک نخواهند کرد، چون از ریختن 
خون  هنوز  نشده اند.  سیراب  بی گناه  مردم  خون 
می خواهند، هنوز خون ما را می مکند. در میز مذاکره 
حاضر نمی شوند، چون فتح الفتوح می خواهند؛ همان 
نظام امارتی که حقوق بشر در آن هیچ جایی ندارد. 

طالب دشمن آموزش است، دشمن آبادی است.« 

روایت  خانواده اش  و  خود  نگرانی های  از  ادامه  در  او 
در  که  نفر  شش  »گفتند  می گوید:  راشد  می کند. 
را  داشته اند  دست  کابل  دانشگاه  حمالت  طراحی 
اعدام خبری  از  هنوز  اما  می کنند،  اعدام  و  دستگیر 
نیست. ما نگرانیم و تامین عدالت می خواهیم. نگرانیم 
که اگر هفت هزار زندانی طالب را آزاد کنند، آن شش 
نفر هم در میان شان باشند. ما را زنده نمی مانند. ما 
همه جا علیه  آن ها شهادت داده ایم که باید اعدام شوند. 
نگرانیم و آیا کسی هست که به نگرانی و تامین عدالت 

خانواده های قربانی جنگ اهمیت بدهد و بپردازد؟«

سراسر  در  طوالنی  مدت  به  هدفمند  قتل های  اگر   -
افغانستان ادامه پیدا کند، باعث ضایع شدن پول می شود. 
این به آن معنا است که بودجه میلیون دالری دولت که 
برای سرمایه های انسانی تخصص داده شده است، هدر 

می رود.
- سرمایه انسانی واجد شرایط یک مسأله مهم در اقتصاد 
سرمایه  کمبود  باعث  که  ترورهایی  و  است  افغانستان 
انسانی می شود، می تواند بهره وری و پیش رفت را در حال 
و  تسریع  برای  دولت  سرانجام،  و  کند  محدود  آینده  و 
بهبود روند پیش رفت کشور راه دیگری نخواهد داشت جز 
با معاشات  استخدام کارمندان خارجی در داخل کشور 

باال.
به  نسبت  صلح  روند  در  افغانستان  اتباع  بی اعتقادی   -
دولت: طبق بررسی ها، از زمان امضای توافق نامه دوحه، 
افزایش یافته است که  افغانستان  خشونت ها در سراسر 
کابلیان مرگ بارترین حمالت را طی ماه های اخیر تجربه 
کرده اند و برخی غیرنظامیان مذاکرات صلح را عامل این 

قتل  ها می دانند.
عالوه بر این، بخش دومی که در معرض خطر از دست 
در  است.  کسب وکارها  است،  انسانی  سرمایه  دادن 
واقع، شرکت ها بر خالقیت و بهره وری نیروی کار خود 
اقتصاد  افغانستان  اقتصاد   ،۲۰۰۰ سال  در  ایستاده اند. 
در  بازار  سیاست   نوع  این  و  بود  شده  تعیین  آزاد  بازار 
افغانستان پس از سال ۲۰۰١ باعث توسعه اقتصادی و 
جذب سرمایه گذاری خارجی شد. این در حالی است که 
بخش  خصوصی فعال تر از بخش  دولتی عمل می کند. با 
این حال، تعداد زیادی از قربانیانی که مورد هدف قرار 
گرفتند، نیروی کار دولتی هستند که دلیل آن اختالف 
نظر بین طالبان و دولت افغانستان است. آدم ربایی مشکل 
دیگری است که بیش تر تاجران را تهدید می کند. به طور 
کلی، هر دو تهدید )قتل های هدفمند و آدم ربایی( برای 

اقتصاد پیامدهای منفی زیر را دارد:
١- از منظر بخش دولتی، تعداد بی شماری از شهروندان 

شهدا کنیم. هیچ کسی به کار ما رسیده گی نمی کنه؛ 
حتا کوچک ترین احترام به عنوان یک شهروند یا پدر 
داغ دیده به مه نمی شه. دولت د قصه ما نیست. از صبا 

روز می ترسم... بسیار می ترسم.«
حسن علی در ادامه حرف هایش از نگرانی های وضعیت 
فعلی صلح می گوید. بغض می کند و خانه اش را خانه 
عزا و ماتم همیشه گی توصیف می کند. از این می گوید 
از  است،  هنوز  که  هنوز  بار  دو  روزی  دست کم  که 
از همسرش  نبودن جوان ١٨ ساله اش می گرید.  غم 
پسرش  فراق  در  همواره  که  فرید  مادر  می گوید، 
می گرید. از کتابخانه کوچک فرید که راوی تالش های 
در  مرگش  بعد  اما  است،  دانشگاه  به  رفتن  برای  او 
دانش،  کوثر  آموزشی  مرکز  حادثه  و  عقرب  سوم 
حجله عزاداری شد. اهل خانه دور کتابخانه کوچک 
او می گردند و می گریند و هنوز یاد فرید آسمان این 

خانه کوچک در برچی را بارانی می کند.
این حالتی که  با  حسن علی فقط می گوید: »نگرانم، 
پیش روی است. صلح گپی نمادین بیش نیست. یک 
 بار زخم تروریستان را خورده ایم، اگر صلح نشود، چه 

زنجیره ای قرار می گیرد. این در حالی است که خدمات 
آموزشی از زمان شاه امان اهلل خان به این طرف تا مقطع 
لیسانس به شهروندان افغانستان به صورت رایگان ارایه 
شده است که ساالنه دولت در حدود ۴۵ میلیارد بودجه 
این  می دهد.  اختصاص  آموزش  توسعه  برای  را  کشور 
پول از منابع مختلف، مانند درآمد داخلی، مالیات، وام، 
صادرات، تعرفه ها و منابع دیگر جمع آوری و دوباره برای 
تأسیس مکاتب و دانشگاه ها، ارتقای معلمان و کارمندان، 
داده  تخصیص  آموزشی  فرصت های  و  بورسیه ها  ارایه 
می شود. با این حال، حمالت اخیر به کارمندان دولتی، 
رسانه ها و فعاالن جامعه مدنی و غیرنظامیان، نگرانی ها و 

معضالت عمیق زیر را ایجاد کرده است:
- بزرگ ترین آسیبی که اقتصاد در این شرایط متحمل 
خواهد شد، از دست دادن سرمایه انسانی متخصص است 
دیگری  فرعی  مشکالت  و  نگرانی  باعث  چالش  این  و 
می شود. در یک مطالعه در سال ۲۰١٩ نشان داده شد که 
اقتصاد افغانستان دارای بخش های ذیل است: کشاورزی 
 ١۴.۰۶ صنعت  داخلی،  ناخالص  تولید  درصد   ۲۵.۷۷
درصد   ١.٨٩ معدنکاری  داخلی،  ناخالص  تولید  درصد 
تولید ناخالص داخلی، برق و گاز و آب ۲.۰۴ درصد تولید 
ناخالص  تولید  درصد  ساختمان ۴۵.۴  داخلی،  ناخالص 
ناخالص داخلی.  تولید  داخلی و خدمات ۵۵.۴۷ درصد 
دادن  دست  از  که  کنیم  درک  می توانیم  ما  سرانجام، 
ترور، دو  دلیل  به  این بخش ها  انسانی در همه  سرمایه 
موضوع را به صورت صریح بیان می کند: اول، کشور در 
آینده نزدیک با کمبود سرمایه انسانی روبه رو خواهد شد. 
دوم، دولت مجبور است خواستار سرمایه گذاری بیش تر 

در بخش سرمایه انسانی شود.
باعث  انسانی،  سرمایه  کاهش  بر  عالوه  فاجعه  این   -
طبق  که  می شود  کشور  از  مغزها  فرار  بحران  تسریع 
گزارش کمیسیون عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد، 
افغانستان به دلیل شرایط بد امنیتی به مدت ۲٣ سال 

رکورددار بیش ترین تعداد پناهجویان بوده است.

سه روایت از دو رویداد تروریستی؛ 

شهیره قانعی

عاقبت اقتصاد افغانستان با قتل های هدفمند
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دشاروالیو معینیت
ملی پیوستون پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه خریداری تجهیزات انجینری  برای برنامه ملی میثاق شهروندی  معینیت شاروالی ها   

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها ازتمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری تجهیزات انجینری  اشتراک نموده 
وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه مل میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها و یا از 
طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی و اکبر  به دست آورده، آفر های خویش 
را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ١۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۰۵ جوزا ١۴۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ١۵۰.۰۰۰  یک صد و پنجاه هزار افغانی و جلسه آفر گشایی 
به ساعت ١۰:۰۰ قبل از ظهر ۰۵ جوزا ١۴۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و 

اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )١( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.
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غرب چگونه می تواند پس از عقب نشینی 
از افغانستان با تروریسم مبارزه کند؟

در  ناتو  و  انگلیس  متحده ،  ایاالت  جنگی  نیروهای 
طالبان  می کنند.  ترک  را  افغانستان  امسال  تابستان 
روز به روز قوی تر می شوند و القاعده و گروه های دولت 
اسالمی حمالت بی باکانه بیش تری را انجام می دهند. 
کشور  در  غرب  نظامی  نیروهای  که  زمانی  بنابراین 
مهار  را  آن ها  می توان  چگونه  باشند ،  نداشته  حضور 

کرد؟
گروه های  باورند  که  این  بر  غربی  اطالعات  مقام های 
تروریستی هم چنان خواهان طرح نقشه های تروریستی 
بین المللی از مخفی گاه های خود در افغانستان هستند؛ 
حمالت  طرح  که  الدن  بن  اسامه  مانند  درست 

تروریستی ١١ سپتامبر را در افغانستان ریخته بود.
سیاست مداران  ناراحتی  باعث  که  است  مشکلی  این 
رییس  سپتامبر   ١١ مهلت  زیرا  می شود ،  انگلیس 
جمهور امریکا ، جو بایدن، نزدیک می شود. همان طور 
ارتش  ستاد  رییس  کارتر،  سرنیک  جنرال  اخیراً  که 
انگلیس، گفت : »ما انتظار چنین نتیجه ای را از جنگ 
دارد  وجود  جدی  خطر  اکنون  نداشتیم«  افغانستان 
که  تروریسم  با  مبارزه  ساله  دست آوردهای ۲۰   که 
با هزینه هنگفت به دست آمده است، نابود شو د؛ زیرا 

آینده افغانستان به سمت نا معلومی در حرکت است .
جان راین ، کارشناس امنیت منطقه ای در انستیتوت  
می گوید:   )IISS( استراتژیک  مطالعات  بین المللی 
که  است  تغییر  در حال  به سرعت  »وضعیت طوری 
حتا با کمک از راه دور ایاالت متحده، دولت افغانستان 
نمی تواند ادامه دهد.« با این حال ، رییس جمهور جو 
بایدن همیشه چنین نقشه ای را در سر داشت. هنگامی 
که وی در سال های ۲۰۰٩ و ۲۰١١ به عنوان معاون 
کرد ،  بازدید  افغانستان  از  اوباما  اداره  جمهور  رییس 
اتالف  آن جا  در  ملت سازی  که  رسید  نتیجه  این  به 
وقت است و در عوض ایاالت متحده باید با استفاده 
از حمالت هوایی و حمالت نیروهای ویژه، بر رویکرد 
ایستاده گی در مبارزه با تروریسم تمرکز کند. پنتاگون 
با طرز دید بایدن اختالف نظر داشت و رابرت گیتس، 
کتاب  در  را  بایدن  آقای  امریکا ،  پیشین  دفاع  وزیر 
خاطرات خود توصیف کرد  که: »تقریباً در مساله مهم 
سیاست خارجی و امنیت ملی طی چهار دهه گذشته 

اشتباه کرده است.«

بنابراین پس از ماه سپتامبر مبارزه با تروریسم 
غربی در افغانستان چگونه خواهد بود؟

-  حمالت هواپیما های بدون سرنشین
افزایش خواهد  بدون سرنشین،  حمالت هواپیما های 
یافت. استفاده از هواپیما های بدون سرنشین که نام 
یا )پهپاد(  از راه دور  کامل آن ها هواپیما های خلبان 
است ، در زمانی که جو بایدن به عنوان معاون رییس 
جمهور دولت اوباما کار می کرد، مورد تایید قرار گرفت.

به گفته افسران اطالعاتی حمالت پی در پی هواپیما های 
بدون سرنشین در مناطق دور افتاده و قبایلی پاکستان 
ارشد  رهبران  که  جایی  یمن،  جنگلی  مناطق  و 
بر  اثر دل سرد کننده«  القاعده پنهان می شدند، »یک 
را  القاعده فرماندهان خود  عملیات های آن ها داشت. 
بیش  هرگز  باشند ،  حرکت  در  مدام  که  کرد  مجبور 
ارتباطات  و  نمانند   مکان  یک  در  دو شب  یا  یک  از 
آن ها را محدود کرد که نشود با خروج یکی از آن ها 
از مخفی گاه هدف شلیک موشک هوا به زمین توسط 

دشمن قرار گیر د.
بحث برانگیز  سرنشین  بدون  هواپیما های  حمالت 
نه  البته  باشد؛  این حمالت می تواند خطر ناک  است. 
برای گرداننده پهپاد که در یک اطاق ایرکندیشن دار 
هزاران کیلومتر دور در یک پایگاه هوایی در شهر نوادا 
غیر نظامیان  برای  بلکه  است،  نشسته  لینکلن شایر  یا 

و نمی کنند و نمی شود به قول آن ها اعتماد کرد.«
 

- حمالت نیروهای ویژه 
اطالعات جمع آوری  از  استفاده  با  که  حمالت شبانه 
شده دست اول از میدان جنگ توسط تیم های کوچک 
نیروهای ویژه امریکایی انجام شده است، تلفات زیادی 
کرد.  وارد  آن ها  شبکه های  و  شورشی  فرماندهان  به 
این تیم های ویژه با شعار »بازداشت کردی بکش« که 
اغلب با چرخ بال از طرف شب بیرون می شوند و سپس 
به گشت زنی می پردازند  و با همکاری نزدیک نیروهای 
ویژه افغانستان کار می کنند ، تا حال از حمالت بی شمار 
جلوگیری کرده اند. اما بعد از سپتامبر ، در صورت ادامه 
کشور  خارج  از  باید  بیش تر  حمالتی،  چنین  یافتن 
آغاز یا حداقل برنامه ریزی شود. خطر تأخیر در زمان 
دیگران،  برای  عملیات  برنامه  وقت  از  قبل  افشای  و 
بیش تر خواهد بود. هم چنان وظیفه یافتن مکان های 
جدید برای راه اندازی چنین عملیات ها، کاری نیست 

که یک شبه صورت گیرد.

- یافتن پایگاه های جدید
امریکایی  ویژه  نیروهای  محرم  و  مخفی  پایگاه  یک 

روی  که  توجهی  قابل  جزییات  علی رغم  منطقه.  آن 
میز گرداننده گان پهپاد دیده می شود ، همیشه خطر 
آخرین  در  غیر نظامیان  ورود  جمله  از  جانبی   آسیب 
که  طوری  است ،  موجود  حمله  صحنه  به  لحظات 
اموازی ،  است. محمد  افتاده  اتفاق  و سوریه  در عراق 
معروف به »جان جهادی« جالد داعش چندین بار در 
تیررس امریکایی ها قرار گرفت، اما به دلیل موجودیت 
غیر نظامیان در نزدیکی وی، مجبور به توقف عملیات 

شدند.
در یمن ، حمالت هواپیما های بدون سرنشین از نظر 
فعاالن حقوق بشر که ادعا می کنند اجتماعات مردم 
با شورشیان مسلح اشتباه گرفته شده ،  اغلب  قبایلی 
منفور است. وزیر خارجه آن  کشور به من گفت که 
او از استفاده هواپیما های بدون سرنشین در آن طرف 
دریای سرخ در جیبوتی علیه شبه نظامیان الشباب در 
همسایه گی سومالیا استقبال می کند و آماده است این 

موضوع را در مقابل دوربین رسانه ها هم بگوید.

- شبکه های اطالعاتی
سیا ، MI6  و سایر سازمان های اطالعاتی در طول ۲۰ 
سال گذشته با امنیت ملی افغانستان  رابطه نزدیکی 
برقرار کرده اند و به این نهاد کمک می کنند تا تهدیدات 
از بین ببرد و در عین حال سعی  را شناسایی کرده 
می کنند تا مانع استفاده از روش های وحشیانه برخی 

از افراد شوند.
هنوز  »ما  گفت :  هفته  این  غربی  امنیتی  مقام  یک 
امنیت  اداره  به  توجهی  قابل  کمک  می توانیم  هم 
ملی افغانستان کنیم ، به شرط این که با سیاست های 

عملیاتی ما خود را منطبق کند.«
از  بخشی  طالبان  سرانجام  که  است  واقع بینانه  این 
دولت آینده افغانستان را تشکیل خواهند داد. این مقام 
گفت : »پس آیا بعد از این همه سال جنگ با طالبان ، 
غربی ها آماده خواهند شد اطالعات را با آن ها شریک 

کنند؟ تصور این مساله بسیار دشوار است.«
به  وقتی  طالبان  که  است  این  اصلی  پرسش 
مذاکره کننده گان صلح در دوحه گفتند که روابط خود 
را با القاعده قطع کرده اند، آیا روی حرف خود ایستادند 
یا خیر؟ این روابط قبل از حمله یازدهم سپتامبر در 
برخی موارد تاریخی ، زناشویی و قومی است. طالبان به 
اندازه کافی زرنگ هستند و می دانند که اگر بخشی 
از دولت آینده افغانستان که از مشروعیت بین المللی 
برخوردار است  شوند ، نمی توان آن ها را به دید همسان 
گروه های تروریستی ممنوعه نگریست. با این حال به 
باور گاوین مک نیکل ، مدیر اتاق فکر اطالعات انگلیس 
»اعتماد به طالبان ساده لوحانه است.«  او می گوید: »به 
نظر می رسد که دولت امریکا در مورد این که طالبان 
ارتباط خود با القاعده و داعش را قطع کرده و به آن ها 
اجازه بازگشت نخواهند داد، در خواب و خیال به سر 
می برد. آن ها هرگز روابط خود با القاعده را قطع نکرده 

در شرق افغانستان که از آن به عنوان سکوی پرش 
استفاده  مهم«  بسیار  »اهداف  علیه  عملیات  برای 
خبر  یک  این  است.  شدن  بسته  حال  در  می کردند ، 
بسیار خوش برای القاعده و داعش است که اکنون از 
ورود غیر منتظره نیروهای امریکایی به شدت مسلح در 
هنگام شب دیگر هراس کمی خواهند داشت. بنابراین 
اکنون کجای منطقه می تواند جایگزین مناسبی ارایه 

دهد؟
پاکستان از نظر جغرافیایی بارزترین نامزد است، اما در 
غرب سوءظنی عمیق وجود دارد که اطالعات مخفی 
با  که  است  عناصری  دارای  یا  آی اس آی  پاکستان 

گروه های خشن اسالم گرا ارتباط دارند.
هنگامی که سازمان سیا در ماه می ۲۰١١ عملیاتی 
بازداشت  یا  کشتن  برای  را  نپتون«  »نیزه  نام  تحت 
اسامه بن الدن راه اندازی کرد ، در حالی که تیم های 
در  پاکستان  آسمان  در  چرخ بال  با  دریایی  نیروهای 
حال پرواز بودند، ترجیح داد به پاکستان اطالع ندهد، 

زیرا می ترسید کسی به بن الدن خبر فرار بدهد.
در عوض ، عمان جایگزین احتمالی است. این کشور 
خود،  غرب گرای  و  پایدار  دولت  داشتن  با  سلطنتی 
میزبان پایگاه های عمده انگلیسی در ثمرایت و اخیراً 
در »دوقم« در ساحل اقیانوس هند بوده است. دوقم 
هر  و  دارد  فاصله  افغانستان  مرز  با  کیلومتر   ١۰۰۰
هواپیمای حامل نیروها باید از باالی آسمان پاکستان 

عبور کند .
احتمال دیگر برای ایجاد پایگاه ، بحرین است؛ جایی 
که انگلستان از قبل یک پایگاه کوچک زیر دریایی به 
نام »همس جوفر« و نیروی دریایی شماره ۵ ایاالت 

متحده پایگاه بزرگ دارد.
خوب  گزینه  یک  همیشه  میانه  آسیای  آن  از  پس 
است .  هم مرز  افغانستان  شمال  با  زیرا  است،  سوده 
در سال های نزدیک به »١١ سپتامبر« ، ارتش ایاالت 
متحده از یک پایگاه قدیمی شوروی در جنوب شرقی 
استفاده  خان آباد«   - »کارشی  نام  به  اوزبیکستان 
می کرد. اما در سال ۲۰۰۵ پس از وخیم شدن روابط 
دو کشور و حتا دعوت برای بازگشت بحث برانگیز شده 
بود، زیرا گزارش شده بود که این پایگاه به شدت به 
مواد شیمیایی و رادیواکتیو آلوده است. واقعیت آشکار 
القاعده و  این است که کار جلوگیری از فعالیت های 
داعش در مناطق جنگلی و وحشی افغانستان بسیار 

دشوار خواهد شد.
و  احضار  و  زمین  در  دست داشته  منابع  مدیریت 
هماهنگ ساختن آن در مدت کوتاهی، آسان نیست. 
اکنون این کار بیش تر به تمایل و موثریت دولت های 
جاری افغانستان برای مقابله با این گروه های تروریستی 

ممنوعه فراملی بسته گی دارد.

منبع : بی بی سی

برگردان: سیدجمال اخگر

نویسنده : فرانک گاردنر، خبرنگار امنیتی بی بی سی
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بحران کرونا در هند؛ 
امریکا برای تولید فوری واکسین 

به دهلی نو کمک می کند

رییس  بایدن،  جو  که  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
که  کرد  اعالم  گذشته  روز  متحده،  ایاالت  جمهور 
واشنگتن به منظور کمک به هند که با موج سنگین 
شیوع کرونا مواجه شده است، مواد خام مورد نیاز برای 
تولید واکسین کرونا و هم چنین تجهیزات پزشکی الزم 

را در اقدامی فوری به این کشور ارسال می کند.
آقای بایدن در توییتر نوشت: »همان طور که هند در 
اوایل این بیماری همه گیر و وقتی که شفاخانه های ما به 
تقال درآمده بودند، کمک مان کرد، ما نیز مصمم هستیم 

که در وقت نیاز به هند کمک کنیم.«
مشاور  سخنگوی  هورن،  امیلی  این  از  قبل  ساعاتی 
امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود که مقام های ایاالت 
متحده بی وقفه تالش می کنند که منابع و کمک های 
بتواند  این کشور  تا  بگذارند  اختیار هند  را در  ممکن 
واکسین های بیش تری برای مهار ویروس کرونا بسازد. 
به گفته او، ایاالت متحده هم چنین کیت های تشخیص 
ارسال  به هند  ویروس کرونا و دستگاه های آکسیجن 

می کند.
واشنگتن تحت فشار فزاینده ای برای کمک به هند قرار 
دارد که بزرگ ترین دموکراسی جهان محسوب می شود. 
قبل از آن سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان اعالم کرده 

بودند که می خواهند به هند کمک کنند.
رو خانا، عضو دموکرات مجلس نماینده گان امریکا که 
هندی تبار است، از تصمیم جو بایدن استقبال کرد، اما 
در عین حال از او خواست که گام بعدی را هم بردارد 
و واکسین های آسترازنکا را که در ایاالت متحده بدون 

استفاده مانده است، به هند ارسال کند.
به  متحده  ایاالت  در  هنوز  آسترازنکا  واکسین  توزیع 
تصویب نرسیده، در حالی که این کشور میلیون ها دوز 

از واکسین آسترازنکا را ذخیره کرده است.
رو خانا گفت: »از ارتش کمک بگیرید و تا جایی که 
امکان دارد، هر چه سریع تر دستگاه آکسیجن و واکسین 

آسترازنکا به هند بدهید.«
 ٣۴٩٬۶٩١ با  هند  یک شنبه،  به  منتهی  شبانه روز  در 
مورد جدید، رکورد جهانی بیش ترین ابتال به ویروس 
کرونا در یک روز را شکست. طی این مدت دو هزار و 
۶۲۴ نفر در این کشور از ویروس کرونا جان باختند و به 
این ترتیب آمار رسمی قربانیان این بیماری در هند به 

حدود ١٩۰ هزار نفر رسید.

ترکیه،  جمهور  رییس  سخنگوی  کالین،  ابراهیم 
کشتار  خواندن  نسل کشی  دانستن  »شنیع«  با 
رییس  سوی  از  اول  جهانی  جنگ  در  ارمنی ها 
جو  اقدام  این  به  ترکیه  پاسخ  از  امریکا،  جمهور 

بایدن »در روزها و ماه های آتی« خبر داد.
گذشته  روز  کالین  آقای  بی بی سی،  گزارش  به 
به  اشاره  بدون  رویترز  خبرگزاری  با  مصاحبه  در 
و  روزها  »در  گفت:  کشورش  احتمالی  اقدامات 
واکنش هایی  مختلف  اشکال  در  آینده  ماه های 

خواهیم داشت.«
به گفته آقای کالین، رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه، قرار است روز دوشنبه درباره این 

موضوع در نشست هیات وزیران صحبت کند.
ابراهیم کالین هم چنین گفت که مجلس ترکیه هم 
قرار است این هفته در این باره بیانیه ای صادر کند.

روز  متحده،  ایاالت  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
سالروز  یک صد و ششمین  مناسبت  به  شنبه 
جهانی  جنگ  در  ارامنه  کشتار  قربانیان  یادبود 
را  واقعه  این  عثمانی،  امپراتوری  وسیله  به  اول 

»نسل کشی« نامید.

در  جهان  کشورهای  شده،  منتشر  آمار  آخرین  بر اساس 
سال ۲۰۲۰ حدود دو تریلیون دالر صرف بودجه نظامی 
تجهیز  برای  بودجه ای  چنین  اختصاص  کرده اند.  خود 
نظامی کشورهای جهان در یک سال امری بی سابقه بوده 

است.
استکهلم  صلح  پژوهش های  بین المللی  انستیتوت 
و  نظامی  بودجه  درباره  خود  ساالنه  گزارش  )سیپری( 

دفاعی کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است.
بر اساس گزارش رادیو فردا و به نقل از سیپری، کشورهای 
یک  معادل  بودجه ای  مجموعاً   ۲۰۲۰ سال  در  جهان 
تسلیحات  خرید  صرف  دالر  میلیارد   ٩٨١ و  تریلیون 
بحران  و  کرونا  ویروس  شیوع  ترتیب،  این  به  کرده اند. 
اقتصادی برخاسته از آن تاثیری بر هزینه های تسلیحاتی 

کشورهای جهان نداشته است.
نظامی  توان  تقویت  برای  بودجه ای  چنین  اختصاص 
گزارش های  تهیه  زمان  از  جهان  کشورهای  سوی  از 
انستیتوت سیپری در سال ١٩٨٨ تا کنون بی سابقه بوده 

است.
نظامی  بودجه  که  دارد  آن  از  حکایت  گزارش  همین 
کشورهای جهان در سال گذشته میالدی حدود دو و نیم 

درصد کل تولید ناخالص اجتماعی جهان بوده است.
دالر  میلیارد   ۷۷٨ اختصاص  با  امریکا  متحده  ایاالت 
این  به  است.  داشته  را  نظامی  بودجه  میزان  بیش ترین 

رسانه های محلی در موگادیشو، پایتخت سومالیا، از 
زد و خورد واحدهای نظامی طرفدار محمد عبداللهی 
محمد، رییس جمهور این کشور و شبه نظامیان خبر 

داده اند.
گزارش ها بیانگر حمله گروه های متخاصم با خم پاره و 

سالح های سنگین بر یک دیگر است.
به گزارش بی بی سی فارسی، حسن شیخ محمد، رییس 
جمهور پیشین سومالیا و عبدالرحمن عبدالشکور، از 

با  ترکیه  خارجه  امور  وزارت  اقدام،  این  پی  در 
فراخواندن سفیر امریکا، اعتراض خود را اعالم کرد.

جمله  از  جهان،  کشور  سی  حدود  این  از  پیش 
آلمان و فرانسه از کوچ اجباری و کشتار صدها هزار 
ارمنی در خاک عثمانی حین جنگ جهانی اول به 

عنوان نسل کشی نام برده اند.
افراد  این  که  می گوید  نسل کشی،  رد  با  ترکیه 
بیش تری  تعداد  و  بوده اند  داخلی  قربانیان جنگ 
از مسلمانان به دست شبه نظامیان ارمنی که متحد 

روسیه تزاری بودند، کشته شده اند.
واژه نسل کشی از سوی جو بایدن در حالی به کار 
برده شده که روابط انقره و واشنگتن دچار تنش 

است.
تماس  در  اردوغان  آقای  کالین،  ابراهیم  گفته  به 
تلفنی روز جمعه با جو بایدن، به رییس جمهور 
شناختن  رسمیت  به  که  است  گفته  امریکا 

نسل کشی، اشتباه بزرگی برای امریکا خواهد بود.
ترک ها،  شود  گفته  »این که  گفت:  کالین  آقای 
اجداد عثمانی ما، در نسل کشی دست داشته اند، 

شنیع است.«

 ۲۰۲۰ سال  نظامی  هزینه های  کل  درصد   ٣٩ ترتیب 
مربوط به خرید تسلیحاتی امریکا می شود.

چین نیز با اختصاص ۲۵۲ میلیارد دالر بودجه نظامی در 
با صرف حدود ۷٣  هند  آن  از  پس  دارد.  قرار  دوم  رده 

میلیارد دالر در رده سوم قرار گرفته است.
روسیه با حدود ۶۲ میلیارد دالر و بریتانیا با بیش از ۵٩ 

شخصیت های مخالف، گفته اند که واحدهای نظامی 
حمله  آن ها  اقامتگاه های  بر  جمهور  رییس  طرفدار 

کرده اند.
هم زمان با درگیری ها، یک سایت خبری خصوصی در 
سومالیا از برگزاری تظاهرات ضد دولتی در پایتخت 

خبر داده است.
تنش بین طرفداران آقای محمد و مخالفانش پس از 
گرفته  باال  او  ریاست جمهوری  دوره  دوساله  تمدید 

میلیارد دالر در رده های بعدی قرار دارند. باید یادآور شد 
این  عربستان،  تسلیحاتی  به  رغم کاهش هزینه های  که 
دالر در رده  میلیون  میلیارد و ۵۰۰  با صرف ۵۷  کشور 
ششم قرار دارد. به این ترتیب، بودجه نظامی این شش 
سال  نظامی  هزینه های  کل  درصد   ۶۵ مجموعاً  کشور 

۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.

است. دوره ریاست جمهوری آقای محمد دو ماه پیش 
به پایان رسیده بود.

اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد از شیخ محمد به 
خاطر این کار انتقاد کرده اند.

اختالف بر سر نحوه تقسیم قدرت بین مناطق مختلف 
باعث  انتخاباتی،  کمیسیون  اعضای  انتخاب  نحوه  و 
تاخیر در روند پیچیده انتخاب رییس جمهوری این 
پیچیده  روندی  سومالیا  انتخابات  است.  شده  کشور 

دارد.
نماینده گان پارلمان به وسیله بزرگان قبایل و طوایف 
وسیله  به  هم  جمهور  رییس  و  می شوند  انتخاب 

نماینده گان مجلس انتخاب می شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار 
به  سومالیا،  در  سیاسی  بن بست  دلیل  به  که  داد 
موضوع های مهمی مانند مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا، حمله ملخ ها بر مزارع و گسترش افراط گرایی در 

این کشور، بی توجهی شده است.

ترکیه در »روزها و ماه های آتی« به امریکا 
پاسخ می دهد

افزایش بی سابقه بودجه نظامی کشورهای جهان 
به  رغم بحران کرونا

درگیری نظامی مخالفان و حامیان رییس جمهور سومالیا


