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ویرانگری طالبان در چند روز گذشته  سیاست 
به دست  ولسوالی ها  برخی  سقوط  با  همزمان  و 
گروه  است.  گرفته  بیشتر  شدت  گروه،  این 
اولین  ولسوالی،  یک  به  دست یافتن  با  طالبان 
کاری که می کند تخریب زیربناها است. طالبان 
اناردره  ولسوالی  بر  مسلط شدن  با  پیش  هفته 
بمب  با  را  ولسوالی  این  ساختمان  فراه،  والیت 
منفجر کردند. رویداد مشابه این در نقاط دیگر 
آن،  دیگر  نمونه  است.  داده  رخ  نیز  افغانستان 
جریان  دایکندی  والیت  در  که  است  وضعیتی 
شدیدی  جنگ  این طرف  به  روز  چند  از  دارد. 
در ولسوالی پاتوی والیت دایکندی وجود دارد. 
طالبان با عقب نشیتی نیروهای امنیتی از برخی 
و  کشیده   آتش  به  را  مردم  خانه های  ساحات 
یک  براساس  است.  داده  برباد  را  آنان  داروندار 
اطالعات روز  روزنامه  پیش  هفته  که  گزارش 
دنبال  به  طالبان  که  نشان می داد  کرد،  منتشر 

تخریب بند سلما در هرات اند. 
گذشته  روز  چند  در  تنها  طالبان  ویران گری 
برای  طالبان  که  سال هاست  نمی شود.  خالصه 
سیرناپذیری  عطش  و  برنامه  زیربناها  تخریب 

دارند...
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طالبان تنها برای ویرانی 
برنامه دارند
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افغانستان و قزاقستان 
توافق نامه ی همکاری های 
نظامی امضا کردند

سه ولسوالی دیگر 
در هرات، فاریاب و بغالن 
از کنترل دولت خارج شد

خانه ی پروانه ها کجاست؟
مروری بر رمان زمستان، اثری از ضیا قاسمی

سازمان ملل: 
جمعیت آوارگان جهان 
سه میلیون نفر بیشتر شد 

کیم جونگ اون: 
بـایـد بـرای گفت وگـو و 
تقابل با امریکا آماده شویم

اطالعات روز: افغانستان و جمهوری قزاقستان باهم 
موافقت نامه ی همکاری های نظامی امضا کرده اند. 
این موافقت نامه در جریان سفر حمداهلل محب، 
مشاور امنیت ملی افغانستان به نورسلطان،...

رییس دانشگاه کابل یکی از استادان این دانشگاه را 
به دفترش خواسته است. از او که صالحیت معرفی 
یکی از دانشجویان را به بورسیه دارد،...
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افغانستان  المپیک  ملی  کمیته  روز:  اطالعات 
تکواندوکار  رضایی،  محسن  که  است  کرده  اعالم 
در  را  قهرمانی  عنوان  کیلوگرام   58 وزن  در  کشور 

بیست وچهارمین دور رقابت های قهرمانی...

خزانه داری امریکا 
از صدور معافیت 

تحریمی برای 
مبادالت کرونایی 

با ایران خبر داد

محسن رضایی از افغانستان قهرمان 
رشته ی ورزشی تکواندو در آسیا شد حمله ی طالبان 

بر ولسوالی 
دره صوف پایان 
والیت سمنگان 

ناکام شد
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نظام فدرال با مناطق خودمختار: 
راهی برای موفقیت در افغانستان؟ )2(

اعضای  است؛  سنا  و  نمایندگان  کنگره ی  برگیرنده ی  در 
کنگره از طریق انتخابات سراسری و اعضای سنا از طریق 
انتخابات مستقیم و پارلمان های ایالتی انتخاب می شوند. 
اسپانیا در پهلوی بلژیک یکی از غیرمتمرکزترین ساختارها 

را در اتحادیه ی اروپا دارد که چنین امری...

2. اسپانیا
از  متشکل  و  مشروطه  پادشاهی  اسپانیا  فعلی  دولت 
هفده منطقه ی خودمختار است. قوه ی اجرایی آن شامل 
شورای وزیران با ریاست رییس شورا است که با پیشنهاد 
تأیید شورای ملی شکل می گیرد. قوه ی مقننه  پادشاه و 
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ُنه روز جنگ شدید در 
ولسوالی پاتوی دایکندی؛ 

ده ها خانه ویران و صدها 
خانواده بی جا شده اند

میان  درگیری  تاکنون  گذشته  هفته ی  پنجشنبه  روز  از 
نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان در ولسوالی 

پاتوی والیت دایکندی جریان دارد...

قریشی در دیدار با عبداهلل: 

از تسلط نظامی طالبان 
طرفداری نمی کنیم

ابهام و اتهام فساد در 
پروژه ی مدیریت خط آهن 

حیرتان – مزار شریف

این  سو  به  سال ها  از  که  می دهد  نشان  اطالعات 
عملیات،  مدیریت،  پروژه ی  برای  دالر  میلیون ها 
شریف  مزار   – حیرتان  آهن  خط  مراقبت  و  حفظ 
بیهوده و به گونه ی پرسش برانگیز مصرف شده است. 
 2016 سال  از  افغانستان  آهن  خط  اداره  همچنین 
مراقبت  و  حفظ  عملیات،  مدیریت،  برای  این  سو  به 
خط آهن حیرتان – مزار شریف به ارزش میلیون ها 
دالر تجهیزات خریداری کرده است، اما این تجهیزات 
میان  از  معتبر  منابع  است.  نشده  استفاده  تاکنون 
مسئوالن پیشین این اداره به اطالعات روز می گویند 
که تجهیزات خریداری شده به ارزش هشت میلیون 

دالر از چهار سال به این  سو به دلیل نبود...

 میلیون ها دالر بیهوده 
مصرف شده است؟
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محسن رضایی از افغانستان قهرمان رشته ی ورزیش تکواندو در آسیا شد
طــال شــده اســت.

کمیته ملی المپیک افغانستان در ادامه گفته است که محسن رضایی نخستین تکواندوکار 
در تاریخ ورزش افغانستان است که موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی 

تکواندو در قاره ی آسیا شده است.
بیست وچهارمین دور رقابت های قهرمانی تکواندوی آسیا با اشتراک 189 ورزشکار از 21 

کشور در شهر بیروت لبنان برگزار شده بود.

رضایی،  محسن  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  المپیک  ملی  کمیته  روز:  اطالعات 
دور  بیست وچهارمین  در  را  قهرمانی  عنوان  کیلوگرام   58 وزن  در  کشور  تکواندوکار 

رقابت های قهرمانی تکواندوی آسیا کسب کرده است.
در اعالمیــه ی ایــن کمیتــه کــه دیــروز )جمعــه، 28 جــوزا( منتشــر شــده، آمــده اســت 
ــن،  ــت، چی ــورهای کوی ــش از کش ــا حریفان ــن دور رقابت ه ــی در ای ــای رضای ــه آق ک
ــت نشــان  ــه دریاف ــق ب ــی را شکســت داده و موف ــای جنوب ــوان، پاکســتان و کوری تای

تخریب  از  است  پر  طالبان  کارنامه ی 
تا  گرفته  شاهراه ها  از  عامه.  دارایی های 
ساختمان های مکاتب، پایه های مخابراتی، 
نوع  هر  و  برق  پایه های  آب،  بندهای 
تأسیسات عامه و زیرساخت های توسعه ای 
نشان زخم طالبان را بر تن دارد. براساس 
افغانستان،  در  مسئول  نهادهای  برآورد 
تاکنون طالبان به ارزش یک میلیارد دالر 
زیربناهای کشور را تخریب کرده اند. رقمی 
تنها  طالبان  می کند  تأیید  که  درشتی 
برای ویرانی برنامه دارند. اگر بودجه ای که 
حکومت افغانستان صرف جنگ با طالبان 
کرده، حساب شود، ضرری که این گروه به 
مردم افغانستان زده، سر به فلک می کشد. 
اجتماعی  شبکه های  در  ویدیوهایی  بارها 
جاده های  طالبان  که  شد  منتشر 
جنوبی  والیت های  در  را  اسفالت شده 
و  می کنند  ویران  تراکتور  با  کشور 
با  و  سر  درد  هزار  با  که  را  زیربناهایی 
ساخته  خارجی  کمک کننده های  پول 
رویکرد  می برد.  بین  از  بی محابا  شده، 
عامه  تأسیسات  با  طالبان  ویران گرایانه ی 
طالبان  کند.  انکار  نمی تواند  را  کسی 
کرده اند  ادعا  بارها  حرف  در  هرچند 
افغانستان  در  انکشافی  پروژه های  از  که 
اما در عمل  حمایت و حفاظت می کنند، 
این  نظامی  اهداف  جز  عامه  تأسیسات 
گروه قرار داشته یا دست کم هیچ پروایی 
نداشته اند.  را  عامه  دارایی ها  مصونیت 
انفجار هرروزه ی پل های ارتباطی، تخریب 
شاهراه ها با تراکتور، سوختاندن مکتب ها 
و درمانگاه ها در شرق و غرب کشور شاهد 

این ادعا است. 
تنها  طالبان  می رساند  که  دیگری  دلیل 
برای تخریب و ویرانی برنامه دارند، مساله 
مواجهه ی این گروه با سازندگی است. در 
مناطقی  در  به 20 سال گذشته،  نزدیک 
مانع  گروه  این  داشته،  تسلط  طالبان  که 
پروژه های  تطبیق  راه  سر  بر  بزرگی 
زیربنایی بوده و ساخت وساز مطلقا متوقف 
بوده است. حتا در دوران حاکمیت طالبان، 
افغانستان یک مورد بازسازی و توسعه را 
نشان دهنده ی  که  سندی  نبود.  شاهد 
افغانستان  بازسازی  برای  طالبان  طرح 
با  طالبان  آن  به جای  ندارد.  وجود  باشد 
فصل  سیاه ترین  بامیان،  بودای  تخریب 
رویدادی  زدند.  رقم  را  افغانستان  تاریخ 
که می تواند نماد ضدیت طالبان با توسعه، 

بازسازی، آبادانی و فرهنگ تلقی شود. 
ستیزه جویانه ی  رویکرد  روشن  پیام 
طالبان با زیربناها، از یک طرف این است 
که این گروه از تخریب زیربناها به عنوان 
از  می گیرد.  کار  جنگی  استراتژی  یک 
سوی دیگر، راه های ارتباطی و مواصالتی 
می شود  شهروندان  آسایش  و  رفاه  باعث 
دارایی  جزء  عامه  تأسیسات  همچنین  و 
ماهیت  آن،  تخریب  بنابراین  است.  مردم 
که  می دهد  نشان  را  طالبان  ویران گری 
عرضه  و  حکومت داری  ابتدایی  اصول  با 
خدمات به شهروندان بیگانه اند و به رفاه، 
آسایش و نیازهای شهروندان بی پروا. این 
این که  دارد:  نیز  سوم  پیام  یک  رویکرد 
طالبان مصر به ادامه سیاست ویران گرایانه 
با  است. دست کم  نکرده  تغییری  و  است 
طالبان  صلح  گفت وگوهای  جدی شدن 
طالبان  از  که  کوشیدند  جهانی  جامعه  و 
چهره ی خوب تری در افکار عمومی ترسیم 
ولی  کرده اند.  تغییر  طالبان  گفتند  کند. 
سیاست ویران گری طالبان گواه است که 

این گروه تغییر نکرده است.
چهره  طالبان  از  افغانستان  شهروندان 
دارد.  ذهن  در  سیاهی  کارنامه  با  زشت 
بدرفتاری طالبان با مردم و ادامه سیاست 
کارنامه  و  چهره  این  طالبان  ویران گری 
با این  را سیاه تر می کند. پذیرش طالبان 
است  و  خواب  عمومی  افکار  در  کارنامه 
طالبان  که  بودند  امیدوار  مردم  خیال. 
کردند  ثابت  طالبان  اما  کرده اند.  تغییر 
دهه ی  سال های  متحجر  گروه  همان  که 
چهره  نمایان شدن  میالدی اند.   1990
واقعی طالبان از پشت نقاب دورویی باعث 
افغانستان در مقابل  شده است که مردم 
این  بزنند.  مقاومت  به  دست  گروه  این 
روزها بسیج مردم علیه طالبان بی پیشینه 

است. 

ترکیه  در  حاضر  حال  در  عبداهلل  عبداهلل 
دعوت  به  پیش  روز  دو  او  می برد.  بسر 
نشست  در  شرکت  برای  ترکیه  رسمی 
رفته  به آن کشور  آنتالیا  مجمع دیپلماسی 
آنتالیا  دیپلماسی  مجمع  نشست  در  است. 
رییسان جمهور، وزیران خارجه و نمایندگان 

کشورهای مختلف شرکت کرده اند. 
نشسـت  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
صلـح  جملـه  از  مختلـف  موضوعـات 
در  بشردوسـتانه  رویکردهـای  منطقـه ای، 
در  ثبـات  مهاجـران،  و  پناهجویـان  مـورد 
زنـان  نقـش  افریقـا،  شـمال  و  خاورمیانـه 
در برقـراری صلـح، مبـارزه بـا رادیکالیـزم و 
می شـود. گرفتـه  بحـث  بـه  و...  تبعیـض 

است که رییس شورای عالی مصالحه ی ملی 
وضعیت  آخرین  توضیح  ضمن  افغانستان 
بر  امنیتی،  تحوالت  و  صلح  تالش های  در 
اراده ی مردم افغانستان برای دست یافتن به 

صلح تأکید کرده است.
تأمین  در  را  پاکستان  نقش  عبداهلل  آقای 
و  خوانده  مهم  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
با  پاکستان  همکاری های  افزایش  خواهان 
مردم افغانستان و حمایت از تالش های صلح 

در این کشور شده است.
براساس معلومات سپیدار، عبداهلل و قریشی 
و  معنادار  مذاکرات  آغاز  بر  دیدار  این  در 
استفاده از فرصت برای دست یافتن به صلح 

تأکید کرده اند.

افغانستان از طریق گفت وگو است و به هیچ 
یا تسلط نظامی  از راه حل نظامی و  صورت 

طالبان طرفداری نمی کند.
که  است  گفته  همچنین  قریشی  آقای 
پاکستان آماده است افغانستان را در رسیدن 
او در عین حال گفته  به صلح کمک کند. 
است که سیاست پاکستان در منطقه تغییر 

کرده است.
برای  اسالم آباد  که  است  کرده  تأکید  او 
توسعه و اتصال منطقه ای دید اقتصادمحور 
این  تحقق  و  می کند  دنبال  را  منطقه  در 
افغانستان  دیدگاه مستلزم صلح و ثبات در 

است.
در همین حال، در خبرنامه ی سپیدار آمده 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی با شاه محمود قریشی، 
حاشیه ی  در  پاکستان  خارجه ی  امور  وزیر 
دیدار  ترکیه  در  آنتالیا  دیپلماسی  مجمع 

کرده است.
)جمعه،  دیروز  ظهر  از  بعد  دیدار  این 
طرف  دو  است.  شده  انجام  جوزا(   28
صلح،  تالش های  درباره ی  دیدار  این  در 
افغانستان  میان  مشترک  همکاری های 
 – سیاسی  تحوالت  آخرین  و  پاکستان  و 
امنیتی در افغانستان و منطقه بحث کرده اند.

خارجه ی  وزیر  سپیدار،  خبرنامه ی  طبق 
که  است  گفته  دیدار  این  در  پاکستان 
قضیه ی  سیاسی  حل  طرفدار  کشورش 

ییش در دیدار با عبدهللا:  قر

از تسلط نظامی طالبان طرفداری نمی کنیم

موقت به یک مکان مناسب دیگر نقل مکان 
کرده اند.

در جریان دو ماه اخیر بیش از 20 ولسوالی 
سقوط  طالبان  به دست  مختلف  والیات  در 
تنها  امنیتی و دفاعی  نیروهای  کرده است. 
والیت های  در  را  محدود  ولسوالی  چند 
از نزد طالبان پس  فاریاب، هلمند و قندوز 

گرفته اند.
دفاع  وزارت  سخن گوی  احمدزی،  روح اهلل 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  کشور 
گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی از برخی 
عقب نشینی  موقتی  به گونه ی  کشور  نقاط 

کرده اند.
کـه  گفـت  همچنیـن  احمـدزی  آقـای 
اخیـرا  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 
پیش روی هایـی را در والیـات از جملـه در 
خان آبـاد قنـدوز و چـاه آب تخار داشـته اند. 
نیروهـای  فرسـتادن  بـا  کـه  افـزود  او 
و  ویـژه  نیروهـای  به شـمول  تازه نفـس 
کمانـدو، نقـاط از دسـت رفته دوبـاره از نزد 

شـد. خواهـد  گرفتـه  پـس  طالبـان 

به منظور راه اندازی عملیات بازپس گیری به 
به  روز  از چند  ولسوالی دولت آباد می رفت، 
این سو در کنار نیروهای امنیتی در ولسوالی 

شیرین تگاب گیر مانده بودند.
ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان گروه طالبان 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
را  شیرین تگاب  ولسوالی  مرکز  کنترل  که 
به دست گرفته اند. مجاهد در تویتی در مورد 
ولسوالی دهنه غوری والیت بغالن نوشته که 
نظامیان دولتی از این ولسوالی فرار کرده و 
مرکز ولسوالی به دست طالبان افتاده است. 
سخن گوی  دیگر  احمدی،  یوسف  قاری 
طالبان نیز در تویتی از تصرف ولسوالی اوبه 

در هرات خبر داده است.
شمال شرق  در  پامیر   217 اردوی  قول  اما 
طبق  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  کشور 
والیت  نظامی  شورای  فیصله ی  و  لزوم دید 
بغالن و جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم 
محل و مسدود شدن مسیر راه ها و همچنین 
نیروهای  موقع،  به  اکمال نشدن  به دلیل 
به گونه ی  را  غوری  دهنه  ولسوالی  امنیتی 

والیتی  شورای  معاون  سیالب،  صبغت اهلل 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  فاریاب 
از  پس  والیت  این  شیرین تگاب  ولسوالی 
چاشت دو روز پیش )پنج شنبه، 27 جوزا( 
نیروهای  به  که  کرد  سقوط  آن  از  پس 

گیرمانده در این ولسوالی، کمک نرسید.
آقای سیالب همچنین گفت که نزدیک به 
به دست  زرهی  غیر  و  زرهی  وسایط   150
طالبان  او،  به گفته ی  است.  افتاده  طالبان 
زیادی  سنگین  و  سبک  جنگ افزارهای  به 
دست یافته اند که می تواند وضعیت امنیتی 
جدی  خطرهای  با  را  شمال  والیت های 

مواجه کند.
نیز  فاریاب  در  امنیتی  معتبر  منبع  یک 
اسیرشدن  و  شیرین تگاب  ولسوالی  سقوط 
ده ها نیروی امنیتی به دست طالبان را تأیید 
کرد و گفت که نزدیک به 140 عراده وسایط 
زرهی و غیر زرهی در ولسوالی شیرین تگاب 

موجود بود.
صبغت اهلل سیالب نیز گفت که بیش از 140 
عراده وسایط زرهی و غیر زرهی ارتش که 

والیت های  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
ولسوالی های  که  می گویند  فاریاب  و  هرات 
به دست  این والیات  اوبه و شیرین تگاب در 
طالبان سقوط کرده و ده ها نظامی و ده ها 
عراده وسایط زرهی در شیرین تگاب به دست 

این گروه افتاده اند.
روزنامه  به  اوبه  ولسوال  نوری،  ضیاءالحق 
اطالعات روز گفت که حوالی ساعت 1:00 
بامداد دیروز )جمعه، 28 جوزا( چرخ بال های 
ارتش 150 نیرو به شمول 68 زخمی مستقر 
منتقل  هرات  شهر  به  را  ارتش  قرارگاه  در 

کرده  اند. 
تخلیه ی  با  که  گفت  همچنین  نوری  آقای 
قرارگاه ارتش در اوبه، این ولسوالی به گونه ی 

کامل به دست طالبان سقوط کرده است.
 40 حدود  در  اوبه  ولسوالی  او،  به گفته ی 
قرار  روز در محاصره ی شدید گروه طالبان 
درحالی  جاری  هفته ی  طی  اما  داشت، 
بسر  بدی  شرایط  در  امنیتی  نیروهای  که 
از زمین و هوا  می بردند، هیچ گونه کمکی 

به آنان صورت نگرفته بود.

یاب و بغالن از کنرتل دولت خارج شد سه ولسوایل دیگر در هرات، فار

ولسوالی عقب رانده اند.
درگیری های  در  منابع،  معلومات  براساس 
پایان  دره صوف  ولسوالی  در  پیش  شب  دو 
هیچ  امنیتی  نیروهای  به  سمنگان،  والیت 

آسیبی نرسیده است.
چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

نگفته است.
ولسوالی دره صوف پایان از بخش های ناامن 
والیت سمنگان است که در سال های پسین 
گروه  جنگ جویان  مکرر  حمالت  شاهد 

طالبان بوده است.

در همین حال، یکی از فرماندهان نیروهای 
خیزش مردمی که در چند روز گذشته در 
است،  جنگیده  طالبان  با  پایان  دره صوف 
می گوید که نیروهای خیزش مردمی، ارتش 
شکست  در  نزدیک  همکاری  در  پولیس  و 

حمالت سهمگین طالبان نقش داشته اند.
این فرمانده در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز گفت که در جریان این درگیری ها بیش 
زخمی  و  کشته  طالب  جنگ جوی   30 از 
شده اند. او تأکید کرد که نیروهای امنیتی و 
دفاعی، طالبان را از بخش های نزدیک مرکز 

پاسـگاه های اطـراف آن حملـه کردنـد، امـا 
بـا مقاومت شـدید نیروهای امنیتـی مواجه 

شـدند.
آقـای گارد همچنیـن گفـت کـه در جریان 
گـروه  جنگ جـوی   19 درگیری هـا،  ایـن 
کـه  افـزود  او  شـده اند.  کشـته  طالبـان 
جنگ جویـان گـروه طالبـان از والیت هـای 
بلـخ، قنـدوز، بغـالن و سـرپل تجمـع کرده 
و در سـه روز گذشـته ولسـوالی دره صـوف 
پایـان را به منظـور سـقوط، محاصـره کـرده 

بودند.

والیت  در  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
سمنگان می گویند که حمالت گروه طالبان 
که به هدف تصرف ولسوالی دره صوف پایان 
این والیت راه اندازی شده بود، با وارد شدن 
تلفات سنگین به این گروه با شکست مواجه 

شده است.
سـمنگان  پولیـس  فرمانـده  گارد،  عبـداهلل 
کـه  گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه 
جنگ جویـان گـروه طالبـان دو شـب پیش 
)پنج شـنبه، 27 جـوزا( بیـش از ده مرتبـه 
و  پایـان  دره صـوف  ولسـوالی  مرکـز  بـر 

کام شد حمله ی طالبان بر ولسوایل دره صوف پایان والیت سمنگان نا

افغانستان و قزاقستان توافق نامه ی همکاری های نظامی امضا کردند
همکاری های طبی، نوسازی تجهیزات، پشتیبانی لوژستیکی و 
فنی، آموزش جنگ و همکاری اطالعاتی نظامی میان دو کشور 

شاملند.
به  روزه  دو  رسمی  سفر  یک  در  پیش  روز  دو  محب  حمداهلل 
دفاع  و  خارجه  وزیران  با  کنون  تا  او  است.  رفته  قزاقستان 

قزاقستان دیدار کرده است. 
در دیدار محب با مختار تیوبردی، وزیر خارجه ی قزاقستان که 
انکشاف،  زمینه ی  در  عملی  همکاری های  درباره ی  دو طرف  شد،  انجام  پیش  روز  دو 
امنیت غذایی، تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، انجام کارهای مشترک چندجانبه 

و تسهیل همکاری های اقتصادی میان آسیای جنوبی و آسیای میانه بحث کرده اند.

اطالعات روز: افغانستان و جمهوری قزاقستان باهم موافقت نامه ی 
جریان  در  موافقت نامه  این  کرده اند.  امضا  نظامی  همکاری های 
سفر حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان به نورسلطان، 

پایتخت جمهوری قزاقستان امضا شده است.
در اعالمیه ی دفتر شورای امنیت ملی که دیروز )جمعه، 28 جوزا( 
منتشر شده، آمده است که از جانب جمهوری قزاقستان، نورالن 
این موافقت نامه را امضا کرده  بایف، وزیر دفاع آن کشور  یرمک 

است. طبق اعالمیه، امضای این توافق نامه زمینه ی حمایت متقابل نظامی در حوزه های 
مختلف میان دو کشور را ایجاد کرده است.

براساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی، در این توافق نامه امکان تمرینات مشترک، 
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اهبام و اهتام فساد در پروژه ی مدیریت خط آهن حیراتن – مزار رشیف
در اندازه گیری اجناس انتقالی از ازبیکستان به 
بارنامه  در  آن  ثبت  و  گزارشدهی  افغانستان، 

وجود نداشته است. 
فواید  وزارت  قرارداد ها،  ترجمه نشدن  برعالوه 
عامه متن اصلی قرارداد اول زیر نام O&M را 
در اختیار هیأت تفتیش اداره عالی تفتیش قرار 
بلکه کاپی آن را در اختیارشان قرارداده  نداده 
است. وزارت فواید عامه در آن زمان به هیأت 
قرارداد  اصلی  متن  که  داده  اطالع  تفتیش 
هیأت  کنند.  ارائه  را  آن  نمی توانند  و  سوخته 
این  از  که  است  نوشته  گزارشش  در  تفتیش 
بابت نتوانسته اند اطمینان حاصل کنند که کاپی 
قرارداد دستکاری نشده و با اصل قرارداد تفاوت 

نداشته است. 

ابهام در قیمت قرارداد 
ترانس  سگدیانا  شرکت  نخست  قرارداد  قیمت 
)2011 – 2014( از طریق روش تدارکاتی منبع 
واحد 32 میلیون دالر امریکایی بوده است. با ختم 
این قرارداد در سال 2014 اداره خط آهن پروژه 
را به داوطلبی به روش باز می گذارد. در داوطلبی 
به روش باز دوباره شرکت ازبیکستانی سگدیانا 
ترانس برنده می شود. براساس گزارش اداره عالی 
تفتیش، پس از آفرگشایی نمایندگان حکومت 
افغانستان با مسئوالن خط آهن ازبیکستان که 
شرکت سگدیانا ترانس را کنترل می کنند وارد 
مذاکره می شود. در نتیجه قیمت قرارداد از 32 
کم  دالر  میلیون  به 19  امریکایی  دالر  میلیون 

می شود. 
که  است  داده  گزارش  تفتیش  عالی  اداره 
قرارداد  قیمت  در  دالری  میلیون   13 تفاوت 
پرسش  برانگیز است. گرچند در گزارش این اداره 
آمده است که اسناد مرتبط به اشتراک شرکت 
سگدیانا ترانس در داوطلبی در اختیارشان قرار 
روند  که  نتوانسته اند  این  رو  از  است.  نگرفته 

داوطلبی را به گونه دقیق بررسی کنند. 
و  تعهدات  که  است  دریافته  تفتیش  هیأت 
مسئولیت های کاری قرارداد سه ساله ی اول با 
قرارداد دوم هیچ تفاوتی نداشته بلکه تنها نام آن 
تفاوت داشته است. از این  رو تفاوت 13 میلیون 
دالری در قیمت دو قرارداد شفافیت در قرارداد 
گزارش  در  می دهد.  قرار  پرسش  زیر  را  اول 
تفتیش آمده است که وزارت فواید عامه فرصت 
دارد تا پیش از آن که این موضوع برای تحقیق 
بیشتر به دادستانی فرستاده شود، توضیح دهد 
که چرا قیمت قرارداد 13 میلیون دالر بیشتر از 

قرار دوم بوده است. 
در بخش دیگر از گزارش اداره ی عالی تفتیش 
آمده است که اداره ی خط آهن در بعضی موارد، 
شرکت  باالی  را  قرارداد  مواد  تطبیق  توانایی 
سگدیانا ترانس نداشته است. به گونه ی نمونه، 
هیأت تفتیش دریافته است که در قرارداد دوم 
براساس  ترانس  MOMTC، شرکت سگدیانا 
ارائه  بانکی  اجرایی  ضمانت  هیچ  قرارداد  مواد 
نکرده است. مسئوالن اداره خط آهن در پاسخ 

به اعضای هیأت تفتیش گفته اند: 
از  یکی  از  باید  مالیه،  وزارت  هدایت  به  »نظر 
بنابرین  شود،  ارائه  افغانستان  ملی  بانک های 
و  میلیون  سه  مبلغ  به  کار  اجرای  تضمین 
بانک های  از  یکی  از  امریکایی،  دالر  هزار   200
با  موضوع  این  نیست.  قبول  قابل  ازبیکستان 
اما  شد  گذاشته  میان  در  قراردادی  شرکت 
قرارداد  در  کار  اجرای  تضمین  حتا  نپذیرفت. 
جدید برای سال نخست هم اشتباه تایپی داشته 

و قابل قبول اداره خط آهن نیست.« 
درحالی که در سند قرارداد صراحت داشته است 
که تضمین اجرای کار و ضمانت بانکی باید قابل 
قبول وزارت فواید عامه و اداره خط آهن باشد. 
همین گونه در موارد دیگر نیز یافته های هیأت 
تفتیش نشان داده است که صراحتا مواد قرارداد 
از هردو جانب وزارت فواید عامه، اداره خط آهن 
و شرکت سگدیانا ترانس تطبیق نشده و سبب 
تأخیر و ابهام در جمع آوری عواید و پرداخت آن 

شده است. 
ابهام ها در روند جمع  آوری عواید و اتهام فساد در 
پروژه ی خط آهن حیرتان – مزار شریف درحالی 
است که مسئوالن وزارت مالیه افغانستان اخیرا 
دولت  عواید  درصد   50 تا   40 که  گفته اند 
افغانستان در بنادر و گمرکات حیف  ومیل شده 
و حاصل نمی شود. سرپرست وزارت مالیه یک 
بود  گفته  نمایندگان  مجلس  نشستی  در  بار 
که روزانه هفت تا هشت میلیون دالر از عواید 

گمرکات حیف  ومیل می شود. 

سایر  و  واگن ها  مانوری،  لوکوموتیف  انتقاالت، 
کمیته ا ی  و  دارد  جریان  نیز  مراقبتی  امکانات 
برای آن توظیف شده است. به گفته ی مسئوالن 
امکانات  این  تکمیل شدن  با  آهن،  اداره ی خط 
و  حفظ  عملیات،  مدیریت،  پروژه  مسئولیت 
را  شریف  مزار   – حیرتان  آهن  خط  مراقبت 

خودشان به عهده می گیرند. 
یک نامه ی رسمی اداره خط آهن در سال 2018 
خریداری  برای  اداره  این  که  می دهد  نشان 
تجهیزات ریلی به شمول لوکوموتیف ها بیش از 
امریکایی معادل  18 میلیون و 447 هزار دالر 
از  افغانی  میلیون  میلیارد و 260  از یک  بیش 
مسئوالن  است.  کرده  درخواست  مالیه  وزارت 
بودجه  این  اگر  که  نوشته اند  آهن  خط  اداره 
تأمین شود و دستگاه ها خریداری شود، اطمینان 
می دهند که مسئولیت عملیات، حفظ و مراقبت و 
بهره برداری پروژه را خودشان به عهده می گیرند 
و پالن انتقال مسئولیت را نیز تهیه کرده اند. برای 
اطمینان بیشتر، مسئوالن اداره ی خط آهن به 
وزارت مالیه گزارش داده اند که براساس هدایت 
کمیسیون تدارکات ملی قرار است به زودی 35 
کارمند اداره برای آموزش های عالی به سویه ی 
لیسانس و 150 کارمند اداره برای آموزش های 

مسلکی نیمه عالی به ازبیکستان بروند. 
اختصاص  و  اجناس  خریداری  درخواست 
میلیون ها دالر امریکایی برای آن، به هدف انتقال 
مسئولیت از شرکت قراردادی به اداره خط آهن 
عمدتا در سال 2016 میالدی آغاز شده است. 
ماه های  در  تفتیش  عالی  اداره  آن که  از  پس 
آخر سال 2016 گزارش داده است که قرارداد 
شرکت سگدیانا ترانس با ابهام ها و اتهام فساد 
در بخش جمع آوری عواید و ... روبه رو است که 
اگر این اتهام ها و ابهام از قرارداد برداشته نشود، 
طرف های قرارداد را به دادستانی معرفی خواهد 

کرد. 
پس از گزارش اداره ی عالی تفتیش، کمیسیون 
تدارکات ملی در نشست 128، تاریخ 17 دسامبر 
اداره خط   )MOMC( نام  زیر  قرارداد   2017
بررسی  زیر  را  ترانس  سگدیانا  شرکت  با  آهن 
گرفته است. در نتیجه کمیسیون تدارکات ملی 
این قرارداد را به گونه ی مشروط تمدید کرده 
است. کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرده است 
همزمان با تمدید یک ساله این قرارداد اداره خط 

آهن باید شرایط زیر را اجرا کنند: 
1- برنامه ی واضح عواید ترتیب شود. جمع  آوری 
مالیه  وزارت  طریق  از  گذشته  سال های  عواید 

تصدیق شود؛
2- برنامه بودجه ای در همکاری با وزارت مالیه 

تهیه شود؛
3- برای ارتقای ظرفیت دانشگاه های درجه اول 

ازبیکستان تشخیص و انتخاب شود؛
4- برنامه واضح انتقال مسئولیت از شرکت به 
اداره تهیه شود و پیشنهاد تمدید قرارداد برای 

سال های بعدی پس از مذاکره انجام شود. 
خط  اداره  پیشین  مسئوالن  از  شماری  اکنون 
مهم  و  عمده  بخش های  که  می گویند  آهن 
شرایط کمیسیون تدارکات ملی عمل نشده و 
از سال 2017 به این  سو قرارداد در حالی تمدید 
از آن  اتهام های فساد  و  ابهام ها  شده است که 

دانشجویان  انتخاب  نیست.  ممکن  برنامه  این 
براساس معیارهای وزارت تحصیالت عالی انجام 
شده و افراد وابسته به مسئوالن اداره خط آهن 

نمی باشند.« 
سگدیانا  ازبیکستانی  شرکت  با  قرارداد  شرایط 
ارتقای  هدف  به  که  است  بوده  قسمی  ترانس 
آموزش های  زمینه  باید  شرکت  این  ظرفیت 
فراهم  آهن  اداره خط  کارمندان  برای  را  عالی 
اداره  این  کارمندان  می شود  گفته  حال  کند. 
دستگاه های  نتوانسته اند  ظرفیت  نبود  به دلیل 

خریداری شده را به کار ببندند. 
تأیید  افغانستان  آهن  خط  اداره ی  مسئوالن 
می کنند که این اداره در سال 2016 میالدی، 
دستگاه های تخلیه و بارگیری را با کمک مالی 
برای خط آهن حیرتان  انکشاف آسیایی  بانک 
– مزار شریف خریداری کرده اند اما تا کنون از 
بخشی  در  نکرده اند.  »اعظمی«  استفاده ی  آن 
از پاسخنامه ی این اداره آمده است که شرکت 
و  رشد  مانع  نیز  آستراس  شوروی   – افغان 
است.  شده  آهن  خط  اداره  کارمندان  فعالیت 
به دلیل »ممانعت، مخالفت و تداخل وظیفه ای« 
امکانات  از  آستراس  شوروی   – افغان  شرکت 
خریداری شده استفاده نشده است. این که چگونه 
فعالیت  مانع  آستراس  به نام  دیگری  شرکت 
کارمندان اداره خط آهن شده است، مسئوالن 

این اداره پاسخ نمی دهند. 
آستراس  شرکت  مسئوالن  دیدگاه  خواستیم 
را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. 
شماری از کارمندان پیشین اداره خط آهن که 
نمی خواهند نام شان در گزارش نوشته شود به 
اطالعات روز می گویند که شرکت آستراس هیچ 
ندارد.:  افغانستان  اداره خط آهن  با  ربط کاری 
»آستراس صرف بهانه است. دستگاه ها به ارزش 
به دلیل  اما  شده  خریداری  دالر  میلیون  هشت 
نبود ظرفیت و نبود زیرساخت سال ها است که 

استفاده نشده و فرسوده شده است.« 
مسئوالن اداره خط آهن فرسوده شدن دستگاه 
را رد می کنند و می گویند که از ماشین آالت به 

گونه ی دوامدار حفظ و مراقبت می شود.
شماری از مقامات پیشین اداره خط آهن ادعا 
الزم  زیرساخت  و  ظرفیت  اداره  این  که  دارند 
مراقبت خط  و  حفظ  عملیات،  مدیریت،  برای 
آهن حیرتان مزار شریف را ندارد اما به گونه  ی 
بیهوده منابع مالی را برای خریداری دستگاه ها 
اختصاص می دهند. به این بهانه بخشی از منابع 
نیز  امکانات و تجهیزات را  آن را حیف  ومیل و 
ضایع می کنند. بار ها منابع مالی برای خریداری 
به کار  دستگاه ها  اما  یافته  اختصاص  دستگاه ها 

انداخته نشده است. 
بنابر اطالعات رسمی، امکانات تخلیه و بارگیری 
که در سال 2016 خریداری شده بدون استفاده 
مانده، اما به تازگی در سال گذشته ی میالدی نیز 
اداره ی خط آهن افغانستان به ارزش یک میلیون 
و 890 هزار دالر امریکایی از طریق اداره تدارکات 
است.  کرده  خریداری  ریلی  غیر  امکانات  ملی 
براساس اطالعات اداره خط آهن، این امکانات 
شامل وسایط نقلیه، وسایل ساختمانی و مراقبتی 
که  می گویند  آهن  خط  اداره  مسئوالن  است. 
لوکوموتیف  مثل  ریلی  امکانات  روند خریداری 

لیاقت الیق

اطالعات نشان می دهد که از سال ها به این  سو 
میلیون ها دالر برای پروژه ی مدیریت، عملیات، 
حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف 
بیهوده و به گونه ی پرسش برانگیز مصرف شده 
است. همچنین اداره خط آهن افغانستان از سال 
2016 به این  سو برای مدیریت، عملیات، حفظ 
و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف به 
ارزش میلیون ها دالر تجهیزات خریداری کرده 
استفاده نشده  تاکنون  این تجهیزات  اما  است، 
است. منابع معتبر از میان مسئوالن پیشین این 
تجهیزات  که  می گویند  روز  اطالعات  به  اداره 
از  دالر  میلیون  هشت  ارزش  به  خریداری شده 
و  ظرفیت  نبود  به دلیل  این  سو  به  سال  چهار 
زیرساخت بدون استفاده مانده و فرسوده شده 

است. 
برای خریداری  دالر  با وجود مصرف میلیون ها 
تاکنون  افغانستان  آهن  خط  اداره  امکانات، 
نتوانسته مسئولیت پروژه ی مدیریت، عملیات، 
مزار   – حیرتان  آهن  خط  مراقبت  و  حفظ 
خط  اداره ی  قرارداد  گیرد.  عهده  به  را  شریف 
 SE( آهن با شرکت ازبیکستانی سگدیانا ترانس
از سال ها  پروژه  این  Sogdiana Trans( در 
به این  سو به گونه ی پرسش  برانگیز تمدید شده 
عالی  اداره ی  گزارش  بنابر  که  قراردادی  است. 
تفتیش با ابهام ها و اتهام های فساد روبه رو است.

شرکت سگدیانا ترانس از سال 2011 به این  سو 
در قرارداد با اداره خط آهن مسئولیت مدیریت، 
عملیات، حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – 
مزار شریف را به عهده  دارد. اداره ی عالی تفتیش 
سه  دور  دو  که  است  دریافته   2016 سال  در 
با  این شرکت )2011 – 2016(  قرارداد  ساله 
ابهام ها و چالش هایی روبه رو بوده است که زمینه 
را برای فساد فراهم کرده است. بنابراین از سال 
2016 به این  سو حکومت افغانستان خواسته که 
با فراهم سازی امکانات و تجهیزات و بلندبردن 
ظرفیت نیروی بشری به این قرارداد پایان دهد، 
ولی تاکنون این کار نشده است. قرارداد با این 
شرکت هر سال به گونه ی پرسش  برانگیز تمدید 
شده است. در کنار آن به ارزش میلیون ها دالر 
نیز  شده  خریداری  هدف  این  به  که  امکاناتی 
بدون استفاده مانده و گفته می شود که فرسوده 

شده است. 
اکنون  افغانستان  آهن  خط  اداره ی  مسئوالن 
امکانات  تکمیل نشدن  به دلیل  که  می گویند 
از سوی وزارت  برای آن  بودجه  فراهم نشدن  و 
مالیه تاکنون نتوانسته اند که به قرارداد شرکت 
سگدیانا ترانس خاتمه دهند. به گفته ی آنان با 
تکمیل شدن امکانات، کارمندان این اداره اکنون 
مسئولیت  که  دارند  آمادگی  و  کافی  ظرفیت 
این پروژه را به عهده گیرد. اما منابع معتبر از 
دارند  تأکید  آهن  اداره خط  پیشین  کارمندان 
که ظرفیت کافی میان کارمندان این اداره ایجاد 
نشده است. از این  رو امکانات به ارزش میلیون ها 
دالر را نمی توانند استفاده کنند و این امکانات و 
بودجه ی آن در معرض سوءاستفاده، حیف  ومیل 

و فرسوده شدن قرار دارد.

ارتقای ظرفیت
و  آموزش  ترانس  سگدیانا  شرکت  قرارداد  در 
نیز شامل بوده  اداره  ارتقای ظرفیت کارمندان 
این بخش  از  منابع محرم  به گفته ی  اما  است 
قرارداد سوءاستفاده شده است. این منابع ادعا 
از  قرارداد  این  افرادی که در چوکات  می کنند 
سال 2011 به این  سو برای تحصیالت عالی به 
کشور ازبیکستان فرستاده شده، کارمندان اداره 
اداره خط آهن و  وابستگان مسئوالن  بلکه  نه، 

شرکت قراردادی بوده اند. 
نداده  جزئیات  مورد  این  در  آهن  خط  اداره ی 
است که در چوکات قرارداد های شرکت سگدیانا 
ترانس )2011 – 2018( چه تعداد از کارمندان 
به  تحصیل  برای  مشخصات  کدام  با  اداره  این 
این  پاسخنامه ی  در  رفته اند.  ازبیکستان  کشور 
این  سو  به  سال 2018  از  که  است  آمده  اداره 
قرارداد  از  کارمندان  ظرفیت  ارتقای  و  آموزش 
است.  شده  حذف  ترانس  سگدیانا  شرکت 
براساس اطالعات این اداره، 25 نفری که اکنون 
به  لیسانس  سطح  در  آهن  خط  رشته ی  در 
ازبیکستان رفته اند نیز کارمندان اداره نیستند، 
بلکه این دانشجویان از سوی وزارت تحصیالت 

عالی فرستاده شده اند. 
شرکت  »کارمندان  است:  آمده  پاسخنامه  در 
در  اعزام شان  امکان  و  است  ازبیکستانی   ST

رفع نشده است. این منابع می گویند که قرارداد 
سال  هر  به خاطری  ترانس  سگدیانا  شرکت  با 
تمدید می شود که در جمع آوری عواید مخفی و 

غیرقانونی این پروژه هردو طرف شریک اند. 
تمدید  ابهام در  و  اتهام های فساد  به  پاسخ  در 
قرارداد مسئوالن اداره ی خط آهن نوشته اند که 
برای تطبیق قوانین، اصالحات الزم آمده است. 
وجود  ابهام  عواید  جمع آوری  بخش  در  اکنون 
براساس مواد قرارداد عواید جمع  آوری  ندارد و 
می شود. برعالوه قیمت قرارداد نیز کاهش یافته 
است. قیمت قرارداد اول )2011 – 2014( زیر 
در  و  امریکایی  دالر  میلیون   32  ،O&M نام 
نام MOMTC، 19 میلیون  قرارداد دوم زیر 

دالر امریکایی بوده است. 

یافته های اداره عالی تفتیش
ترانس  قرارداد شرکت سگدیانا  از دو دور  پس 
در  تفتیش  عالی  اداره ی  آهن،  خط  اداره  با 
است  داده  گزارش   2016 سال  آخر  ماه های 
چشم پوشی  با  قرارداد  طرف  هردو  چگونه  که 
از قانون، مقررات و مواد قرارداد زمینه ی فساد 
و ابهام را در پروژه فراهم کرده اند. عدم تطبیق 
ضعف  باعث  قرارداد  مواد  و  مقررات  قوانین، 
اداره خط آهن در نظارت و کنترل پروژه شده 
این گونه در جمع  آوری عواید و پرداخت  است. 
آن تأخیر به وجود آمده و جریمه های عایداتی و 

مالیاتی آن نیز پرداخت نشده است. 

نبود کنترل و نظارت
هدف  به  تفتیش،  عالی  اداره  گزارش  براساس 
قرارداد  دو  هر   23 ماده ی  کنترل،  و  نظارت 
مواد  طبق  که  دارد  صراحت   )2016 -2011(
از  یکی  به  باید  قرارداد  اسناد  تدارکات  قانون 
هیأت  شود.  ترجمه  دری  یا  پشتو  زبان های 
که  است  دریافته  تفتیش  عالی  اداره  تفتیش 
وزارت فواید عامه که آن زمان طرف قرارداد بوده 
ترجمه ی قرارداد ها را تهیه نکرده است. مسئوالن 
اداره خط آهن و به ویژه مسئوالن ریاست امور 
مالی وزارت فواید عامه که مسئولیت نظارت و 
درباره ی  داشته اند  را  عواید  جمع  آوری  کنترل 
مواد قراداد و اسناد آن آگاهی کافی نداشته اند. 
سقم  و  که صحت  نتوانسته اند  آنان  نتیجه  در 
شرکت  قرارداد  مصارف  و  عواید  صورت حساب 

سگدیانا ترانس را تثبیت کنند. 
شماری از کارمندان ریاست مالی وزارت فواید 
عامه، در زمان تفتیش به اعضای هیأت تفتیش 
گفته اند که هیچ کدام شان به زبان روسی بلدیت 
ثبت  مسئولیت  که  کارمندان  این  نداشته اند. 
بسیار  که  کرده اند  اظهار  داشته اند  را  بارنامه ها 
و  درک  را  بارنامه ها  در  ثبت  اطالعات  اندک 
اطالعات  ثبت  درحالی که  کرده اند.  استفاده 
بارنامه های فرستاده شده از سوی شرکت میزان 
تثبیت  بار ها  انتقال  طریق  از  ار  پروژه  عواید 
می کند. همچنان برخالف مواد قرارداد، براساس 
ضرورت بارنامه ها ترجمه نشده، هیأت تفتیش 
دریافته است که بارنامه ها هیچ نمبر مسلسل نیز 
نداشته اند. اینگونه زمینه ی مخفی کردن بارنامه 
برعالوه  است.  کرده  فراهم  را  آن  ثبت  عدم  و 
هیأت تفتیش دریافته است که هیچ کارشیوه ای 
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 میلیون ها دالر بیهوده مصرف شده است؟



عراق، این مشکل را تا حدودی حل کرد، اما 
مشارکت  بدون  عراق  دولت  سال 1974  در 
پرداخت  اساسی  قانون  اصالحات  به  کردها 
که بیشتر ضمانت های خودگردانی کردها را 
نادیده گرفت. لذا، کردها از پذیرش اصالحات 
در قانون اساسی خودداری کردند و به دنبال 
آن دولت عراق نیروهای نظامی خود را برای 
اشغال منطقه ی کردنشین اعزام کرد. استدالل 
توافق  براساس  خودمختاری  برای  کردها 
خودگردانی  حق  مذکور  توافق  بود؛   1970
و  عراق  اساسی  قانون  چارچوب  در  را  آن ها 
پیمان خودمختاری به رسمیت شناخته بود.

ازسال 1974 تا 1991 کردها از سوی صدام 
حسین، دولت و ارتش عراق متحمل جنایات 
و  معروف  حوادث  از  یکی  شدند.  زیادی 
هولناک آن زمان، حمله  با گاز بر مردان، زنان 
حمله ی  با  بود.  روستاها  در  کرد  کودکان  و 
عراق،  به   1991 سال  در  متحده  ایاالت 
جهت تأمین امنیت کردها مناطق کردنشین 
بعدا  شدند.  اعالم  ممنوع الپرواز«  »منطقه ی 
در  غذا«  برای  نفت   « برنامه ی  راه اندازی  با 
سازمان ملل در سال 1997، کردها به صورت 
بدست  نفتی  بزرگ  درآمدهای  مستقیم 
آوردند که این امر به احیای اقتصاد کردستان 

و توسعه ی زیرساخت های آن کمک کرد.
زمینی  حمالت  درجریان   ،2003 درسال 
کردنشین  مناطق  عراق،  به  متحده  ایاالت 
تنها  داشتند.  قرار  تأثیر جنگ  تحت حداقل 
بیش ترین  با  و  شهر  بزرگ ترین  کرکوک، 
قبل  عراق  شمال  در  کرد  جمعیت  تعداد 
نیروهای  به  مسالمت آمیز  تحویل دهی  از 
امریکایی، تحت تأثیر جنگ قرار گرفت. پس 
بار دیگر  به عراق، مردم کرد  پایان حمله  از 
جنبش هایی را برای خودمختاری بیشتر آغاز 
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3. کردستان
کردها تا کنون بزرگ ترین گروه قومی بدون 
در  آن ها  بوده اند.  جهان  در  مستقل  کشور 
بیشتر مناطق شمال عراق، شمال- غرب ایران، 
سوریه و ترکیه با محدودیت های مرزی کم تر 
و در امتداد و ماورای این مرزها پراکنده اند. 
ایران  و  ترکیه  عراق،  کشورهای  در  کردها 
تقریبا  که  دارند  برجسته ای  و جمعیت  نفوذ 
از جمعیت  درصد  و 10  ترتیب 23، 20  به  
در  می دهند.  تشکیل  را  نام برده  کشورهای 
عنوان  به  کردها  متمادی،  قرون  درازنای 
شناخته  شده ی  و  مترقی  تمدن های  از  یکی 
منطقه در مسیرهای تجاری حوزه ی خویش 
پس  اما  بوده ا ند،  برخوردار  زیادی  قدرت  از 
مرزهای  هنگامی که  اول  جهانی  جنگ  از 
شد،  ترسیم  دوباره  تازه تأسیس  کشورهای 
کردها در تشکیل ملت-دولت مسقل کردی 
ناکام ماندند و در عوض، به یک گروه قومی 
تازه تأسیس  ملی  های  دولت  در  چشم گیر 

تبدیل شدند.
امپراتوری  فروپاشی  از  پس   ،1918 درسال 
رییس  ویلسون«،  »وودرو  طرح  و  عثمانی 
مبنی  او  تأکید   و  امریکا،  وقت  جمهوری 
به  خودمختاری  ارایه ی  و  امنیت  تأمین  بر 
قومی  اقلیت های  دیگر  و  کردنشین  مناطق 
تحت سیطره ی عثمانی ها و ایجاد دولت های 
جدید ملی، کردها مطمئن بودند که به عنوان 
ملت واحد کرد دارای سرزمین و قلمرو جدید 
کنفرانس  در  وجود،  این  با  شد.  خواهند 
»پیمان  وقتی  در سال 1919،  پاریس  صلح 
این  نکرد،  اقدامی  کردها  مورد  در  ورسای« 
امیدها نیز از بین رفت. پیمان سور )1921 
درفرانسه میان امپراتوری عثمانی و متفقین( 
دوباره کردها را به استقالل امیدوار کرد، اما 

به نتیجه ای نرسید، و ترکیه و قدرت های 
منابع  از  سرشار  مناطق  سر  بر  اروپایی 
بارها  کردها  زندگی  محل  اقتصادی 
مرزهای دولت های  ترسیم  با  جنگیدند. 
ملی جدید مناطقی  که به لحاظ قومی 
گرفته  نادیده  بودند،  کردنشین  غالبا 
داشتن  از  کردها  بدین ترتیب  و  شدند 
ملت واحد در قلمرو مستقل )کردستان( 

محروم ماندند.
پس از این عقب گردها، کردها از دهه ی 
دولت  با  هرازگاهی   1970 تا   1930
در  برزنجی  محمود  جنگیدند.  عراق 
بارزانی  مصطفی  ومال   1930 دهه ی 
دولت  علیه   1960 و   1950 دهه ی  در 
عراق  در  انگلیس  تحت الحمایه ی 
بارزانی مسئول تشکیل حزب  رزمیدند. 
نیروهای  با   KDP(( کرد  دموکراتیک 
دفاعی داخلی خود به عنوان یک حزب 
رژیم   1970 سال  در  بود.  سیاسی 
با تضمین حق  برای مدتی  بغداد  بعثی 
آن ها  منطقه ی  در  کردها  خودگردانی 
قانون گذاری  روند  در  برابر  نمایندگی  و 

در  نیز  را  کرکوک  بر  حاکمیت  که   کردند 
برمی گرفت.

این  دولت  عراق،  به  امریکا  زمان حمله ی  از 
داد.  خودمختاری  حق  کردها  برای  کشور 
عنوان  به  کردنشین  ایالت های  و  مناطق 
بخشی از عراق باقی ماندند، اما آن ها در سطح 
مسائلی  در  داخلی  حاکمیت  حق  از  باالیی 
موضوعات  و  داخلی  اقتصاد  مدیریت  چون 
برخوردارشدند.  داخلی  سیاست  با  مرتبط 
کردها اکنون بخشی از قوه ی مقننه ی عراق 
را تشکیل می دهند و نمایندگی قابل توجهی 
در قوه ی مجریه دارند. با توجه به منابع عظیم 
و حاصل درآمدهای نفتی فراوان و استقاللیت 
از  آن ها  اقتصادی،  درعرصه های  اجرایی 
عرصه ی  در  خودکفایی  برای  باالیی  توانایی 
اقتصاد و زراعت برخوردارند. کردها همچنان 
تعداد چشم گیری از نیروی های ارتش، ملیشه  
و پولیس را در اختیار دارند که قابلیت تأمین 
امنیت داخلی و امنیت مرزهای منطقه ای را 

دارا می باشند.
کردها  برای  خودمختار  منطقه ی  ایجاد 
تأثیرات مثبتی داشت. کردها سال های زیادی 
گذشته ی  دولت های  بدرفتاری  به  نسبت 
عراق در برابرآن ها و آرمان استقال خواهی شان 
عمیقا ابراز نارضایتی کرده اند، اما تبدیل شدن 
ازاین  بسیاری  خودمختار  منطقه ی  یک  به 
برطرف  را  تاریخی  ونارضایتی های  گالیه ها 
داشتن  توانایی  براین،  عالوه  است.  کرده 
سطح باالیی از خودگردانی و استقالل داخلی 
بسیاری از چالش های محلی را به میزان قابل 
محلی  حاکمیت  است.  داده  کاهش  توجهی 
و مردم  تقویت شده  تغییر ساختار  قالب  در 
داخلی  حکومت داری  امور  در  کردستان 
خویش، نسبت به استان های غیر کردنشین 
اطراف شان ازاختیارات بیشتری برخودار 

هستند.
در  شورشیان  از  پشتیبانی  و  حمایت 
است.  یافته  کاهش  نیز  کردستان 
خاص  به طور  شورشی ای  که  گرو ه های 
برای خودمختاری  در سال های گذشته 
بیشتر در عراق می جنگیدند، به گونه ی 
شده اند.  رانده  حاشیه  به  چشم گیری 
گروه  یک  از  نمونه ای  انصارالسالم 
است  کردستان  منطقه ی  در  شورشی 
و  افزایش  حاکمیت،  نوع  تغییر  با  که 
علت  به  همچنان  و  تقویت  خودگردانی 
عدم حمایت مردم محلی تقریبا از بین 
مناطق خودمختار  بر  عالوه  است.  رفته 
در  قومی  گروه های  دیگر  کردنشین، 
داخل عراق نیز به »خودمختاری« تمایل 
و  سنی  قومی  گروه های  کرده اند.  پیدا 
شیعی همچنان با واگذاری سطح باالیی 
مخالفتی  کردها  به  خودمختاری  از 
آن  مطلوب  امر  یک  عنوان  به  و  ندارند 
توزیع  روند  زمانی که  تا  و  پذیرفته اند  را 
با روش فعلی  نفتی  منابع و درآمدهای 

صورت  مردم  انتخاب  با  و  مردم  توسط 
انعکاس دهنده ی  ساختار  بنابراین،  می گیرد؛ 
دوم،  آن هاست.  خواست های  و  تمایالت 
جوامع می توانند در سطح محلی و منطقه ای 
انتخاب کنند که کدام مسئولیت ها و اجرای 
کدام قوانین را بر عهده گیرند و تطبیق کدام 
اجرایی  حیطه ی صالحیت های  به  را  قوانین 
نهاد باالتر حکومتی واگذار کنند. این دو وجه 
دولت های  ایجاد  در  محلی  مشارکت  امکان 
را فراهم کرده و در حل  محلی و منطقه ای 
معضل قومی نیز خیلی سازنده و موثر واقع 

شده است.
گواه  اسپانیا   1983 و   1979 سال های  بین 
تحوالت سیاسی زیادی بود؛ از جمله کودتای 
ناکام، و متعاقبا تغییرات متعدد و در فرجام 
متالشی شدن دو حزب عمده ی ملی. در سال 
پیمان های خودمختاری  اسپانیا  1981 دولت 
)Autonomic Pacts( را امضا کرد که بدین  
خودمختاری  به  اسپانیا  مناطق  تمام  ترتیب 
خودمختاری،  میثاق  مفاد  براساس  رسیدند. 
شکل  کشور  در  خودمختار  منطقه ی  هفده 
شباهت های  خودمختاری  میثاق  گرفت. 
زیادی با اساس نامه ی خودمختاری فوق الذکر 
داشت. میثاق مزبور قدرت مردم مناطق را در 
انتخاب مقررات و ابزار های جمع آوری عواید 
حفظ کرد، اما معیارهای حکومت داری ساده 
را در میان دولت فدرال و مناطق خودمختار 
به حداقل رساند. این امر همچنان سیستمی 
را به نام »سیستم دادگاه قانون اساسی« ایجاد 
کرد که با رویکرد »حفظ بی طرفی« موجب 
حل اختالفات بین دولت فدرال و ایالت ها ی 

خودمختار شد.
پیمان های  دوم  دور   ،1992 سال  در 
خودمختاری امضا شد که می کوشید برخی 
کاهش  را  دولت داری  جاری  مشکالت  از 
دهد. دولت مرکزی اسپانیا به دلیل مقررات 
منحصر به فردی که مناطق برای خود تعیین 
با  منطقه ای  هر  با  شد  مجبور  بودند،  کرده 
رویکردهای متفاوت وارد تعامل شود. دور دوم 
پیمان ها در واقع تالشی بود به منظور تسهیل 
بین  تعامالت  همگن سازی  و  منابع  توزیع 
سطوح مختلف دولت تا اسباب تأمین روابط 
موثرتر بین دولت مرکزی و دولت های محلی 
در همه ی سطوح را فراهم سازد. پیمان های 
منابع،  توزیع  بیشتر  تسهیل  جهت  جدید 
حداقل الزامات مربوط به نهادهای قانون گذار 

در سطوح محلی را تنظیم کردند.
این تغییرات باعث افزایش اختیارات وسیع تر 
سال 1992  در  شد.  منابع  توزیع  در  ایاالت 
از  درصد  پانزده  با  تقریبا  خودمختار  مناطق 
می کردند  پرداخت  مردم شان  که  مالیاتی 
این   1997 سال  در  اما  داشتند،  سر و کار 
میزان به 30 درصد ارتقا یافت. این تغییرات 
همچنان منجر به توانایی و تقویت بیشتر رای 
شد،  اروپا  اتحادیه ی  در  اسپانیا  ملی  دولت 
به صورت  توانستند  ایالتی  پارلمان های  زیرا 
موثر وکارآمدتر اظهار نظر و ابراز رأی کنند. 
اسپانیا از جهات مختلف از تغییرات اخیر بهره 
برده است. اوال، دولت فدرال توانست به صورت 
صلح آمیز و موفقانه و از راه قانون مشکالت و 
اختالفات قومی را حل کند. ثانیا، یک سیستم 
حکومت مرکزی را موفقانه و مسالمت آمیز به 
یک سیستم غیرمتمرکز که عمیقا پاسخ گوی 
نیازهای مردم است تبدیل کرد. بر عالوه، به 
کمک  محلی  حاکمیت  توسعه ی  و  تحکیم 
شده  گرفته  نادیده  قبال  که  چیزی  کرد، 
بود. ثالثا، از طریق اصالحات مداوم، فرهنگ 
اسپنایی ها  جمعی  روان  در  را  خودمختاری 
به یک پدیده ی جاافتاده تبدیل کرد. اسپانیا 
در فرجام توانست گرایش های ناسیونالیستی 
را  کاتالونیا  و  باسک  و جدایی طلبانه ی مردم 
برساند.  ثبات  به  کوتاه مدت(  برای  اگر  )حتا 
همه ی این ها را می توان به عنوان موفقیت های 

چشم گیر در نظر گرفت. 
پیش رفت  حال  در  الگوی  منفی  جنبه های 
دولت داری که اسپانیا به وجود آورده دو سویه 
است. باوجود کاهش قابل توجه جنبش های 
از شورشیان کامال  جدایی طلب، هنوز برخی 
آرام نشده اند. در باسک و کاتالونیا هنوز هم 
عناصر افراطی وجود دارند و تالش می کنند 
با  را  خود  جدایی طلبانه ی  خواسته های 
فدرالیسم  کنند.  اعمال  تروریستی  اقدامات 
اسپانیا اکنون هم در حال توسعه است و باید 
این کشور  در  را  ثبات  درازمدت  در  دید که 
کوتاه مدت  در  اما  خیر،  یا  می کند  تضمین 
مطمئنا اقدامات زیادی برای ایجاد ثبات در 

کشور انجام داده است. 

2. اسپانیا
و  مشروطه  پادشاهی  اسپانیا  فعلی  دولت 
است.  منطقه ی خودمختار  هفده  از  متشکل 
با  وزیران  شورای  شامل  آن  اجرایی  قوه ی 
پیشنهاد  با  که  است  شورا  رییس  ریاست 
می گیرد.  ملی شکل  شورای  تأیید  و  پادشاه 
کنگره ی  برگیرنده ی  در  مقننه  قوه ی 
از  کنگره  اعضای  است؛  سنا  و  نمایندگان 
از  سنا  اعضای  و  سراسری  انتخابات  طریق 
طریق انتخابات مستقیم و پارلمان های ایالتی 
بلژیک  پهلوی  در  اسپانیا  می شوند.  انتخاب 
در  را  ساختارها  غیرمتمرکزترین  از  یکی 
اتحادیه ی اروپا دارد که چنین امری منجر به 

ثبات پایدار در این کشور شده است. 
تا سال 1931، اسپانیا تحت  از سال 1923 
ریورا«  ده  پریمو  میگوئل  »جنرال  حاکمیت 
قرار داشت، اما حاکمیت میگوئل با تأسیس 
این  یافت؛  پایان  اسپانیا  در  دوم  جمهوری 
حاکمیت  و  داخلی  جنگ های  آغاز  پایان 
بر  فرانکو  فرانسیسکو  جنرال  ساله ی   36
تا  اسپانیا را درپی داشت. فرانکو تالش کرد 
به ویژه  جدایی طلبانه،  برنامه های  از  بسیاری 
در مناطق باسک و کاتالونیا، را سرکوب کند. 
جمهوری دوم به مناطق مزبور خودمختاری 
و امتیازات بیشتری داده بود که با به  قدرت 
دوم،  جمهوریت  پایان  و  فرانکو  رسیدن 
نیز  آن ها  امتیازات  و  خودمختاری  قصه ی 
بدست  و  فرانکو  مرگ  از  پس  یافت.  پایان 
گرفتن قدرت توسط پسرش شاهزاده خوان 
قومی  خواسته های   ،1975 درسال  کارلوس 
و آرمان های جدایی طلبانه به ویژه در مناطق 
باسک و کاتالونیا دوباره مطرح شد؛ باسکی ها 
و کاتالونیایی ها تغییر در رأس قدرت و توجه 
به مسائل قومی را به عنوان فرصت بازیافت 
امتیازات و اختیارات از دست رفته ی خویش 
در  اسپانیا  اساسی  قانون  مبحث  می دیدند. 
ماهوی  اصالحات  به  منجر  که   1978 سال 
دولت شد، تا حدی این تمایالت و خواسته ها 
بحث  اما  کرد،  مرفوع  قانون  چارچوب  در  را 
و  سیاسی  جناح  چندین  از  نیز  مشروطیت 

قومی رشد کرد. 
این  در  نظر  مورد  مسأله ی  بزرگ ترین 
دو  که  بود  تمرکززدایی  به  تمایل  مباحث، 
داشت؛  قرار  آن  پشت  در  محرک  نیروی 
قوی ترین  که  ملی گرایی  گروهای  نخست 
بودند؛  کاتالونیا  و  باسک  مناطق  مقیم  آن ها 
درک  اسپانیا  مردم  بیشتر  میان  در  دوم، 
بین  ارتباط  و  اهمیت  به  نسبت  مشترکی 
دموکراسی و خودمختاری وجود داشت. بعد 
از تجربه ی دولت تک ساخت مرکزی و بسیار 
قدرتمند در زمان فرانکو، اسپانیایی ها تمایل 
زیادی به دوری از این نوع حکومت داشتند. 
با  اسپانیا  اساسی 1978  قانون  متأسفانه  اما 
ابهامات زیادی نوشته شد. چنانکه رسیدن به 
اجماع دشوارتر از آن چه بود که تصور می شد. 
اساس نامه ی  ایجاد  بحث  همه  از  مهم تر 
بود.  اساسی  قانون  با  همزمان  خودمختاری 
این سند چگونگی تبدیل شدن یک منطقه به 
خودمختاری را با جزئیات بیان می کند؛ گام 
نخست این روند، تعیین سطح خودمختاری 
مورد نظر هرمنطقه است. این امر میان دولت 
خودمختاری  متقاضی  مناطق  و  مرکزی 
دوم  گام  می شد.  آغاز  انفرادی  به صورت 
ساختار  تصویب  و  وضاحت  خواستار  صریحا 
گام  است.  خودمختار  مناطق  برای  دولتی 
سوم به تعیین و تشخیص مرزهای منطقه ی 
پرسش  مهم ترین  اما  می پردازد.  خودمختار 
براساس  مرزکشی ها  این  آیا  که  است  این 
بود  از قبل تعیین شده خواهد  همان مرزهای 
یا به دالیل گرایش های گروهی و قومی باید 
مرزهای تازه ای تعیین شوند. مرحله ی  بعدی، 
خودمختار  منطقه ی  و  مرکزی  دولت  توافق 
بر سر برنامه ی جمع آوری و چگونگی تقسیم 
عواید و درآمد است. سرانجام، میان شورای 
ملی اسپانیا و پارلمان های ایالتی تصمیماتی 
صالحیت های  تشخیص  و  توضیح  بر  مبنی 
حیطه ی  و  ایالتی  پارلمان های  اجرایی 
اتخاذ  مرکزی  دولت  اجرایی  صالحیت 

می شود.
ساختاری که اسپانیایی ها مهندسی کرده اند 
دارد؛  محنصر به فرد  و  مهم  بسیار  صورت  دو 
را  محلی  دولت های  چارچوب   آن ها  نخست، 
بر احساسات مردم بنا گذاشته اند. هر منطقه 
به  نظر  متفاوت  دیگر  منطقه ی  به  نسبت 
می رسد. چگونگی تشکیل و ساختار مناطق، 

نظام فدرال اب مناطق خودمختار: 
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نویسندگان: برایان کارول و دیوید آ. اندرسون
مترجمان: سمیع الحق قیومی و باسط آریانفر

جنبه های منفی الگوی در 
حال پیش رفت دولت داری که 
اسپانیا به وجود آورده دو سویه 

است. باوجود کاهش قابل 
توجه جنبش های جدایی طلب، 
هنوز برخی از شورشیان کامال 
آرام نشده اند. در باسک و 

کاتالونیا هنوز هم عناصر افراطی 
وجود دارند و تالش می کنند 

خواسته های جدایی طلبانه ی خود 
را با اقدامات تروریستی اعمال 

کنند. فدرالیسم اسپانیا اکنون هم 
در حال توسعه است و باید دید 
که در درازمدت ثبات را در این 

کشور تضمین می کند یا خیر، اما 
در کوتاه مدت مطمئنا اقدامات 

زیادی برای ایجاد ثبات در کشور 
انجام داده است. 
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بی جا شده اند.  این طرف  به  روز پیش  از دو  بیشترین خانواده ها 
اکنون نیز مردم در حال ترک خانه های شان هستند. 

دایکندی  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  مالستانی،  نقیب اهلل 
روستای  باشندگان  تمام  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 

سرتگاب از خانه های شان بی جا شده اند. 
از آغاز حمله ی طالبان بر ولسوالی پاتو تا کنون نُه روز می گذرد. 
از آن زمان تا کنون هفت نفر از نیروهای خیزش مردمی به شمول 
یک غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند. در این نبردها 
هشت  و  باخته  جان  نیز  امنیتی  نیروهای  از  نفر  یک  همچنین 

نیروی امنیتی دیگر زخمی شده اند. 
طالبان نیز تلفات سنگینی را در این درگیری ها متحمل شده اند. 
مقام های امنیتی از کشته و زخمی شدن بیش از 50 جنگ جوی 

طالب در جریان این درگیری ها خبر می دهند. 

نبود امکانات
و  مردمی  بسیج  نیروهای  گذشته،  روز  نُه  درگیری های  در طول 
خیزش های مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی سالح بر دوش 
گرفتند. چندین حمله ی شدید طالبان را نیروهای بسیج مردمی 
نبود  به دلیل  سرتگاب  روستای  در  مورد  آخرین  در  زدند.  عقب 
سالح و مهمات، طالبان موفق به تصرف این ساحه شدند. نیروهای 
مهمات  و  نبود سالح  از  مردمی همواره  و خیزش  مردمی  بسیج 

شکایت داشتند. 
روزنامه  به  پاتو  ولسوالی  قخور  ساحه ی  باشندگان  از  یکی  اسد، 
اختیار  کافی در  و مهمات  آنان سالح  روز می گوید که  اطالعات 
ندارند و تا کنون با سالح های دست داشته ی خودشان در مقابل 
طالبان جنگیده اند. اسد می افزاید که در این مدت هر قدر تالش 
فرستاده  برای شان  مهمات  و  سالح  و  کمکی  نیروی  تا  کرده اند 
شود، کسی صدای شان را نشنیده است. او در عین حال می گوید 
اما از سالح و  که مقدار ناچیزی مهمات برای شان فرستاده شد، 

نیروی کمکی هیچ خبری نبوده است.
اکبـر نیـز می گوید کـه به دلیل نرسـیدن نیروی کمکـی و مهمات 
از سـاحه ی سـرتگاب مجبـور بـه فـرار شـده اند. او گفـت: »گفتم 
بـرای مـا امکانـات برسـانید مـا دفـاع می کینم وعـده مـی داد؛ اما 

عمل نشـد.«
او اکنون نیز از دولت می خواهد که برای بازپس گیری ساحات از 
دست رفته آنان را یاری کند: »برای ما باید اسلحه بدهد تا خون 
در بدن داریم دفاع می کنیم و باید برویم منطقه ی خود را دوباره 

بگیریم.«
به  دایکندی  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  مالستانی،  نقیب اهلل 
مهمات  و  اسلحه  تحویل دهی  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
بسیج  نیروهای  آنان  آن هم  با  اما  دارد؛  را  طرزالعمل خاص خود 
مردمی و خیزش مردمی را حمایت کرده اند و همچنین نیروهای 

کمکی نیز به ساحات جنگی فرستاده شده است. 
اما  متوقف شده،  درگیری  در حال حاضر  که  مالستانی می گوید 
تهدیدات جدی در ساحات مختلف پاتو وجود دارد. این درگیری ها 

هر از گاهی دوباره شدت می گیرد. 
این حمله ی طالبان واکنش هایی را نیز در پی داشته است. محمد 
امنیتی در  و  امور سیاسی  ارشد رییس جمهور در  محقق، مشاور 
واکنش به این حمالت طالبان در ساحه ی سرتگاب ولسوالی پاتو 
خواستار اقدام سریع جهت تصفیه ی ولسوالی پاتو از وجود طالبان 

شده است.
»در  است:  نوشته  فیسبوکش  رسمی  صفحه ی  در  محقق  آقای 
نقطه  طالبان  است  شدید  جنگ  دایکندی  در  پاتو،  ولسوالی 
او  مشغولند.«  خانه ها  چپاول  و  آتش زدن  به  گرفته،  را  سرتگاب 
گفته است که حکومت باید اقدام سریع برای تصفیه ی پاتو انجام 

دهد.
است که در  دایکندی  ناآرام  ولسوالی های  از جمله  پاتو  ولسوالی 
این اواخر حمالت طالبان در بیشتر ساحات آن شدت گرفته است. 
این ولسوالی با والیت ناامن ارزگان مرز مشترک دارد. طالبان پس 
از تصرف ولسوالی گیزاب ارزگان، حمالت شان بر ولسوالی پاتو را 

آغاز کرده اند.

سرور سروش

از روز پنجشنبه هفته ی گذشته تاکنون درگیری میان نیروهای 
والیت  پاتوی  ولسوالی  در  طالبان  گروه  جنگ جویان  و  امنیتی 
توانسته اند که  این مدت گروه طالبان  دایکندی جریان دارد. در 

چندین پاسگاه پولیس و یک روستا را تصرف کند. 
طالبان پس از حمله بر ساحات قخور و تمزان ولسوالی پاتو، دو روز 
پیش شب هنگام حمالت شدید را بر ساحات سرتگاب در نوامرزی 
راه اندازی  ساحه  این  تصرف  هدف  به  پاتو  ولسوالی  مرکز  قخور، 

کردند. 
خیزش  نیروهای  میان  سنگین  نبردهای  از  پس  پیش  روز  دو 
این  پاتو،  ولسوالی  سرتگاب  ساحه ی  در  طالبان  گروه  و  مردمی 

ساحه به صورت کامل به دست طالبان سقوط کرد. 
سه پاسگاه خیزش مردمی در ساحه ی سرتگاب یک شبانه روز در 
این  تصرف  از  پس  طالبان  داشت.  قرار  طالبان  گروه  محاصره ی 
پاسگاه ها تمامی ساحات سرتگاب را در کنترل گرفته، خانه های 
به  را  گندم  خرمن های  جمله  از  زراعتی  محصوالت  و  مسکونی 

آتش کشیدند.
مرمی  آخرین  تا  که  سرتگاب  ساحه ی  باشندگان  از  یکی  اکبر، 
از  دردناک  قصه ی  است،  جنگیده  طالبان  مقابل  در  تفنگش 
»فاجعه« که به گفته ی او در سرتگاب اتفاق افتاده، روایت می کند. 
تمام  مهماتش  که  زمانی  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  اکبر 
شد و از حمله های هوایی و نیروهای کمکی خبری نشد، آخرین 

مرمی اش را فیر کرد، و مجبور شد جان خود را نجات دهد. 
اکبر همراه با پسرش در کنار 20 نفر از نیروهای خیزش مردمی 
بی وقفه  باروت، 24 ساعت  و  دود  میان  در  در ساحه ی سرتگاب 

جنگیده و اکنون در ساحه ی قخور پاتو بی جا شده اند. 
او افزود: »هر ساعت برای شان خبر داده می شد که نیرو می رسد، 
ما  مرمی  که  کردیم  جنگ  همان قدر  می آید،  طیاره  و  امکانات 
خالص شد، از طیاره و مهمات هم خبری نشد. در محاصره بودیم 
باآلخره بچه ها از ساحات دیگر طالبان را زیر آتش گرفت من خود 

را کشیدم، منطقه به خاک یکسان شد.« 
کارگذاری  با  را  مسکونی اش  قلعه  یک  طالبان  که  می گوید  اکبر 
ماین انفجار داده و با خاک یکسان کرده اند. او عالوه می کند که 
شاهد انفجار بیش از 10 قلعه ی مسکونی بزرگ بوده که توسط 
آتش  به  نیز  را  گندم  خرمن های  همچنان  و  شده  انجام  طالبان 
کشیدند. به گفته ی او، روند به آتش کشیدن خانه های مردم ملکی 

و خرمن های گندم به شدت ادامه داشت.

صدها خانواده بی جا شده اند
پس از سقوط ساحه ی سرتگاب ولسوالی پاتوی دایکندی، وحشت 
حاضر  حال  در  است.  کرده  رخنه  نیز  روستاها  سایر  به  ترس  و 
صدها خانواده از روستاهای بیری، کاریزک، سهور و اسپرمی کوچ 

کرده اند. 
باشندگان محل می گویند کسانی که توانایی رفتن را داشتند فرار 
کرده و تنها افراد کهن سال و معلول در این مناطق باقی مانده اند.  
اکبر نیز می گوید که بیش از 500 خانواده تنها از روستای سرتگاب 

به قخور و ولسوالی کیتی در همجواری پاتو بی جا شده اند. 
او گفت: »هیچ زنده نفس به غیر از حیوانات در ساحه ی سرتگاب 

باقی نمانده همه فرار کرده اند.«
حبیب اهلل، یکی دیگر از باشندگان منطقه بیری ولسوالی پاتو نیز 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که در روستای بیری 
هیچ نیروی امنیتی وجود ندارد و سالح و مهمات موجود نیست 
و  کرده  فرار  مردم  تمام  رو  این  از  کنند،  دفاع  از خود  مردم  که 
شماری هم که باقی مانده تصمیم گرفته اند که به طالبان تسلیم 

شوند. 
با این حال، سیدابراهیم هاشمی، آمر مهاجرین و عودت کنندگان 
والیت دایکندی به روزنامه اطالعات روز می گوید که آمار دقیق 
از شمار بی جاشدگان ناشی از جنگ پاتو در دست نیست؛ اما تا 
دو روز پیش براساس بررسی های ابتدایی بیش از 800 خانواده، از 
ولسوالی پاتو به ساحات دیگر دایکندی بی جا شده اند. او گفت که 

آمارها در حال افزایش است. 

حاکم  شرایط  از  شکایتی  باشد،  داشته  ادامه 
ترکیه  جمهوری  هرچند  داشت.  نخواهند 
نسبت به موضوع » ملت مستقل کرد« مشکل 
جدی دارد، اما به ایده ی منطقه ی خودمختار 

برای آن ها متمایل می باشد. 
به حاشیه راندن گروه های شورشی کرد به دولت 
ترکیه در برخورد با گروه های مشابه در داخل 
شورشی  گروه  است.  کرده  کمک  مرزهایش 
انصاراالسالم تا ده سال قبل در داخل مرزهای 
اما  انجام می دادند،  ترکیه حمالت گسترده ای 
اکنون که به حاشیه رانده شده اند، در دوسال 
نبوده اند.  حمله ای  هیچ  انجام  به  قادر  پسین 
دخالت  احتمال  حاشیه سازی،  آن،  بر  افزون 
از  خارج  همسایه های  و  دیگر  قومی  گروهای 
عراق در امور داخلی این کشور را کاهش داده 
است. از سال 2003 تا کنون ترکیه تنها دو بار 
و به منظور سرکوب عناصر شورشی  کرد مرز 

عراق را معبر کرده است.
خودمختاری کردها چون سایر موارد در سراسر 
داشت.  نیز  متنوعی  منفی  پیامدهای  جهان، 
نخست، افزایش قدرت و تجربه ی خودگردانی 
و رسیدن به خودکفایی باال، انگیزه و احساس 
بیشتر  را  آن ها  در  کرد  مستقل  ملت  تشکیل 
کرده است. دوم، کردها در حال تبدیل شدن 
به یک گروه همگن در منطقه ی خود هستند. 
اعراب ناقل که در زمان حاکمیت صدام حسین 
مناطق  در  مجدد«  »اسکان  برنامه ی  براساس 
مناطق  بودند،  شده  مسکن گزین  کردنشین 
درحال  عمال  یا  و  کردند  ترک  یا  را  مذکور 
هستند.  کردها  به  آن ها  تخلیه ی  و  واگذاری 
اخیرا  همچنان  و  تاریخ  طول  در  بار  چندین 
در بلژیک این امر تجربه شده است. موضوعی 
رشد  است،  عراق  دولت  نگرانی  مایه ی  که 
روزافزون اندیشه ی استقالل طلبی و اعتقاد به 
عدم ضروت ماندن به عنوان بخشی ازجمهوری 
است.  کردستان  خودگردان  درمنطقه ی  عراق 
قوی تر  کردها  که  پیمانه  هر  به  برعالوه، 
می شوند، تالش و عطش آن ها برای گسترش 
قلمروشان ]از طریق مهاجرت جمعی و اسکان 
مثال  می یابد.  افزایش  نظر[  مورد  مناطق  در 
نفت خیز  منطقه ی  به  نسبت  خاصی  عالقه ی 
دارند.  موصل  شهری  منطقه ی  و  کرکوک 
بزرگ  شهرهای  هردو  موصل  و  کرکوک 
ازمنطقه ی خودمختار  عراق هستند که خارج 
این  جمعیت   از  باالیی  درصد  اما  دارند،  قرار 
از  یکی  می دهند.  تشکیل  کردها  را  مناطق 
روش های مطلوب و مورد نظر کردها مهاجرت 
تا  است،  مناطق  این  به  کرد  مردم  بیشتر 
درانتخابات های محلی مناطق یادشده افزایش 
تقویت  و  تضمین  خود  نفع  به  را  رأی  میزان 
می تواند  اقدامات  این  احتمالی  برایند  کنند. 
به تشدید تنش ها میان کردها-اعراب، تقویت 
عالقه ی ترکیه به دخالت درامور داخلی عراق 
در  جدایی طلبانه   و  ملی  احساسات  افزایش  و 

میان کردها بینجامد. 
عراق  در  کردها  خودمختار  منطقه ی  اعالن 
مثبت  پیامدهای  منفی،  تبعات  پهلوی  در 
فروان داشته است. تنش های قومی را کاهش 
کرده،  تقویت  را  محلی  حکومت داری  داده، 
نارضایتی های قومی و احساسات جدایی طلبانه 
دیگر،  سوی  از  است.  کاسته  حدی  تا  را 
خودگردانی  مثبت  پیامدهای  و  موفقیت ها 
شده  قبلی  تمایالت  تقویت  و  احیا  موجب 
است. مهم تر از همه، تمایالت جدایی طلبی و 
انگیزه ی تشکیل ملت واحد کرد افزایش یافته 
هنوز  شد  خواهد  چه  آینده  در  این که  است. 
ناکامی ها  به  تا کنون نسبت  اما  نیست  معلوم 

موفقیت های زیادی را به دنبال داشته  است.

معیارهای ارزیابی 
استفاده ی  پیامدهای  برابر  در  پژوهش  این 
کشورهای  در  مناطق خودمختار  با  فدرالیسم 
در  را  ارزیابی  معیار  چهار  مطالعه  مورد 
ذیل اند:  قرار  معیارها  این  است.  گرفته  نظر 
نارضایتی ها، تنش های قومی، شرایط اقتصادی 
مذکور  معیارهای  ملی.  دولت  نفوذ  عدم  و 
و  داخلی  جنگ های  توضیح  مدل  براساس 
هوفلر«  »آنک  و  کولیر«  »پاول  شورش گری 
دهه ی  اواسط  از  مدل  این  شده اند.  انتخاب 
و  است  جهانی  بانک  انتخابی  الگوی   1990
برای  ابزار  دقیق ترین  که  است  شده  مشخص 

ارزیابی گرایش یک ملت به ثبات است. 
جامعه ی  نارضایتی های  زاییده ی  شورش ها 
است. عوامل  به دولت ملی  پیوند  سیاسی در 
جانب  از  استبداد  به کارگیری  و  اقتصادی 
و  ایجاد  در  قومی،  اکثریت  گروه  یا  دولت 
به  دارند.  برجسته ای  نفش  شورش ها  تشدید 

مذکور  نارضایتی های  پاول-هوفلر  مدل  بیان 
شورشی  گروه های  ظهور  عامل  عمده ترین 
که  همان طور  داخلی اند.  جنگ های  آغاز  و 
»منطق  خویش  اصلی  کار  در  نیز  کالیواس 
داده  نشان  داخلی«  جنگ های  در  خشونت 
است نقش نارضایتی ها در اشتعال خشونت و 
نارضایتی ها  است.  برجسته  داخلی  جنگ های 
همواره به صورت بالقوه در حال رشد هستند، 
از  است  ممکن  که  آن جا  تا  دولت ها  غالبا  اما 
که  همان گونه  می کنند.  چشم پوشی  آن ها 
و  نارضایتی ها  می دهند  نشان  هوفلر  و  کویلر 
نقطه ای می رسند  به  فرجام  چشم پوشی ها در 
که جامعه علیه حکومت دست به قیام می زند.

تنش های قومی که خیلی نزدیک و مرتبط با 
نارضایتی ها است، احساسات خصمانه ا ی اند که 
میان اعضای گروه های مختلف قومی در یک 
دولت ملی پدید می آیند. این عواطف خصمانه 
ممکن است محصول سرکوب اقلیت های قومی 
در  یا  و  باشد  حاکم  قومی  اکثریت  جانب  از 
میان گروهای منشعب قومی با مسائل چالش زا 
 CH( مدل  می آیند.  پدید  دیرینه  ومشکالت 
Model( به صورت جدی بر همین اختالفات 
قومی متمرکز است و نتیجه می گیرد که سطح 
به  منجر  مستقیما  قومی  تنش های  از  باالیی 
نگاهی  با  شود.  می  داخلی  جنگ  و  خشونت 
درگیر  قومی  »گروهای  هورویتس  کتاب  به 
منازعه«، می توان دریافت که در صورت عدم 
توجه جدی، تنش های قومی رابطه ی نزدیکی 
با خلق نارضایتی ها و تولید خشونت در داخل 

دولت های ملی دارد.
همچنـان نشـان داده شـده که در کشـورهای 
در حـال توسـعه در بحـث ترکیـب و سـاختار 
دولـت یکـی از کلیدی تریـن معیارهـا مسـائل 
قومـی اسـت. در کشـورهای مـورد مطالعـه ی 
افغانسـتان، تنش هـای  ایـن مقالـه به شـمول 
چالش هـای  افزایـش  و  زایـش  محـل  قومـی 
جـدی بـرای دولت هـا بوده اسـت. فدرالیسـم 
بـا مناطـق خودمختـار نشـان داده اسـت کـه 
موثـر  تنش هـا  چنیـن  حـل  بـرای  می توانـد 

شـود.  واقع 
عدم  صورت  در  رفت،  تذکر  قبال  که  آن گونه 
شرایط  موجودیت  و  ملی  دولت  جدی  توجه 
مردم،  میان  در  اقتصادی  نابرابر  و  نامطلوب 
اسباب خلق شورش های داخلی فراهم خواهند 
به  مورد  این  تحلیل،  و  تجزیه  بخش  در  شد. 
عنوان معیار کلیدی جهت تبیین سطح تأمین 
اقتصادی  شرایط  بهبود  و  جمعی  نیازهای 
نظر گرفته خواهد شد.  در  ملی  توسط دولت 
مراقبت  انگیزه ی  مکانی،  اهمیت  از  صرف نظر 
همه ی  در  زندگی  کیفیت  و  شرایط  بهبود  و 
مهم  این  زمانی   اگر  و  دارد  وجود  جوامع 
داشته  وجود  آن  انکار  تصور  یا  شود  انکار 
نارضایتی های  و  با چالش ها  باشد، دولت ملی 
امر،  این  شد.  خواهد  مواجه  اجتناب ناپذیری 
سطح  بررسی  با  اقتصادی،  وضعیت  به ویژه 
دولت های  و  فدرال  دولت  بین  درآمد  توزیع 
در  سیاست گذاران  توانایی  همچنین  و  محلی 
توسعه محور،  اقتصادی  سیستم  نوع  انتخاب 
ارزیابی خواهد شد. طوری که کولیر نشان داد، 
اقتصادی  انتخاب نوع سیستم  توزیع درآمد و 
یا رشد جنگ های  عامل عمده در کاهش  دو 

داخلی و فعالیت های شورشی اند. 
این  در  ارزیابی مان  نهایی  معیار  دولت،  نفوذ 
مقاله خواهد بود. نفوذ دولت در واقع اشاره ای 
و  کنترل  میزان  و  خدمات  ارایه ی  توانایی  به 
حاکمیت دولت ملی بر کل کشور است.  کولیر 
تأثیر  دولت  نفوذ  سطح  که  می دهد  نشان 
مستقیمی بر موفقیت  و عدم موفقیت قیام ها و 
خشونت ها در یک دولت دارد. جفری هربست 
در کتاب خود زیر عنوان »دولت ها و قدرت در 
آفریقا« به وضوح نشان می دهد که دولت هایی 
با سطح نفوذ پایین قادر به کنترل و مدیریت 
عامل،  این  و  نیستند  کشور  داخلی  مسائل 
موجب شکل گیری قیام های موفقیت آمیز علیه 

دولت ها بوده است. 
اسپانیا  )بلژیک،  مطالعه  مورد  از هرسه کشور 
نشان  نمونه های مشخصی  و کردستان عراق( 
و  مثبت  نتایج  مبّین  که  شد  خواهد  داده 
منفی این معیارها در رابطه با سیستم اداری 
فرجام،  در  است.  خودمختار  مناطق  با  فدرال 
متمرکز  و  تک ساخت  دولت داری  چالش های 
فعلی افغانستان بررسی گردیده و با نقاط قوت 
و ضعف فدرالیسم مبتنی بر مناطق خودمختار 
مقایسه می شود و سپس میزان مؤثریت چنین 
افغانستان،  آینده ی  برای  حکومتی  سیستم 

تشخیص داده خواهد شد.
ادامه دارد...

ُنه روز جنگ شدید در ولسوایل اپتوی دایکندی؛ 

ده ها خانه ویران و صدها خانواده یب جا شده اند
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»تهدید جدی« برای امنیت جهانی نام برده و گفته بود که 
قصد دارد یک رویکرد »حساب شده« در مقابل این کشور 

در پیش گیرد.
که  کرد  اعالم  شمالی  کوریای  خارجه  وزارت  مقابل  در 

کیم جونگ اون: 

یکا آماده شویم باید برای گفت وگو و تقابل با امر
اظهارات اخیر مقام های واشنگتن نشان دهنده عزم دولت 
بایدن برای حفظ »سیاست خصمانه« علیه این کشور است.

و  برنامه هسته ای  بر سر  ایاالت متحده و کوریای شمالی 
موشکی پیونگ یانگ دچار اختالف هستند.

دولت امریکا به تازگی اعالم کرده است که بررسی استراتژی 
به  و  است  کرده  کامل  شمالی  کوریای  قبال  در  را  خود 
شبه  در  هسته ای  برنامه  از  جلوگیری  برای  تالش هایش 

جزیره کره ادامه خواهد داد.
بود:  گفته  پیشتر  امریکا  دولت  سخن گوی  ساکی  جن 
متمرکز  بزرگ  معامله  یک  به  دستیابی  بر  ما  »سیاست 
تکیه  استراتژیک  صبر  سیاست  بر  همچنین  بود،  نخواهد 
و  عملی  »رویکردی  امریکا  که  افزود  و  کرد«  نخواهیم 
حساب شده که دیپلماسی را مردود نمی داند« و همزمان 
بر »پیشرفت های عملی« در زمینه افزایش امنیت امریکا و 

متحدانش متمرکز است دنبال خواهد کرد.
او گفته بود که آقای بایدن از تجربه چهار دولت قبلی، که 
برای قانع کردن کوریای شمالی به ترک برنامه هسته ای 

تالش کرده اما شکست خورده اند، آموخته است.
سه دور دیدار میان دونالد ترمپ، رییس جمهوری پیشین 
اون، رهبر کوریای شمالی دستاورد  با کیم جونگ  امریکا 
ای  هسته  سالح  خلع  با  یانگ  پیونگ  و  نداشت  چندانی 

موافقت نکرد.

کنند و همچنین بتوانند یک محیط صلح آمیز و امنیت را 
برای کوریای شمالی تضمین کنند.

او همچنین گفت که کوریای شمالی به هر نوع تحوالتی 
بر  را  و »تالش خود  میدهد  نشان  واکنش  قاطع  و  سریع 
کنترل پایدار وضعیت در شبه جزیره کره متمرکز می کند.«

این اظهارات آقای کیم چند روز پس از آن است که رسما 
به کمبود آذوقه در این کشور اذعان کرد و در سخنانی به 
غذایی  که »وضعیت  بود  گفته  این کشور  ارشد  مقام های 

مردم دارد سخت می شود.«

رابطه ای پرتنش
رابطه آقای کیم با دولت بایدن تا به امروز یک رابطه مملو 

از تنش بوده است.
آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی کیم جونگ-اون را 
»اوباش« خواند و گفت کوریای شمالی پیش از رفع تحریم 
های شدید امریکا و سازمان ملل باید سالح های اتمی خود 

را برچیند.
شش روز پیش از ادای سوگند جو بایدن به عنوان رییس 
جمهور جدید امریکا، کوریای شمالی با برگزاری یک رژه 
قابل  بالستیک  های  موشک  از  جدید  نوع  یک  از  نظامی 

پرتاب از زیردریایی رونمایی کرد.
در ماه آوریل آقای بایدن از کوریای شمالی به عنوان یک 

اطالعات روز: کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی گفته 
است که کشورش باید هم برای گفت و گو و هم برای تقابل 
بایدن  امریکا در دوران ریاست جمهوری جو  با  و درگیری 

آماده شود.
ارشد  رهبران  جلسه  در  او  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
کوریای شمالی گفت همگی باید کامال آماده مقابله باشند، 

تا از حیثیت کشور محافظت کنند.
بار است که آقای کیم به طور مستقیم درباره  اولین  این 

دولت جو بایدن اظهار نظر می کند.
برای  امریکا  جدید  دولت  تالش های  به  شمالی  کوریای 

برقراری یک رابطه دیپلماتیک بی اعتنایی کرده است.
سه ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد 
امریکایی گزارش کرد که دولت جو بایدن چندین بار سعی 
برقرار کند ولی در یک  با کوریای شمالی تماس  تا  کرده 
سال گذشته پیونگ یانگ به تماس های صورت گرفته از 
سوی دولت های بایدن و ترمپ پاسخ معناداری نداده است.
در  حاکم  حزب  کارگران،  حزب  مرکزی  کمیته  جلسه 
این هفته در پیونگ یانگ، پایتخت شروع  کوریای شمالی 

شده است.
کیم  آقای  شمالی،  کوریای  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
از حیثیت  تا  باشد،  مقابله  آماده  باید کامال  آنها  گفت که 
محافظت  مستقل  توسعه  راستای  در  منافعشان  و  کشور 
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بدینوسیله به تا سی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد اعمار دیوار احاطه فارم پیله وری ریشخور 
در والیت کابل را به شرکت ساختمانی و سرکسازی معمار میهن دارنده جواز نمبر)۴3۱۸۶(  واقع پروژه تایمنی، مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی۷،2۰۰،۰۰۰  )هفت میلیون و دو صد و هزار افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری 

ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

شاهد  نیز  کشور  این  احتماال  مرگبار،  حمالت 
افزایش آوارگان و پناهجویان خواهد بود.

بر اساس گزارش این سازمان، در حال حاضر 4 و 
نیم میلیون از شهروندان افغانستان در داخل این 
کشور آواره هستند و دو و نیم میلیون نفر که بخش 
زیادی از آنها در ایران زندگی می کنند، راهی خارج 

از افغانستان شده اند.
بیش  جهان،  در  کرونا  ویروس  شیوع  جریان  در 
مرزهای  بستن  به  اقدام  جهان  کشور   160 از 
اقدامات  کشور   99 میان،  این  از  و  کردند  خود 
خاصی برای موارد استثنایی که ممکن است برای 
پناهجویان رخ دهد، پیش بینی نکرده بودند و این 

موضوع مشکالت پناهجویان را بیشتر کرده است.
 ،2020 سال  در  ملل  سازمان  گزارش  اساس  بر 
نفر  از 4 میلیون  آوارگان، بیش  بر جمعیت  عالوه 
هم دنبال پناهندگی در کشورهای مختلف بوده اند.

در حال حاضر ترکیه با میزبانی از 3.7 میلیون نفر 
پناهجو که به طور عمده در طول سال های گذشته 
تعداد  بیشترین  آمده اند،  کشور  این  به  سوریه  از 

پناهجو را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، در طول سال های 2018 تا 
2020، حدود یک میلیون نوزاد در میان جمعیت 
پناهندگان متولد شده است و 42 درصد از جمعیت 
کل پناهندگان جهان را افراد زیر 18 سال تشکیل 

می دهند.

سازمان  پناهندگان  عالی  کمیسر  روز:  اطالعات 
با  که  کرد  اعالم  خود  گزارش  تازه ترین  در  ملل 
شیوع  از  ناشی  محدودیت های  و  مشکالت  وجود 
ویروس کرونا در جهان، در سال گذشته میالدی 
افزوده  آوارگان جهان  به جمعیت  نفر  سه میلیون 

شده است.
به نقل از رادیو فردا، عالوه بر محدودیت های ناشی 
از کرونا، به ویژه بسته شدن مرزها در بسیاری از 
کشورها، مواردی چون جنگ، اعمال خشونت های 
که  شده اند  باعث  اقلیمی،  تغییرات  و  گسترده 

جمعیت آوارگان با خطرهای جدی مواجه شوند.
حاضر  حال  در  ملل،  سازمان  گزارش  اساس  بر 
جمعیت آوارگان جهان به 84 میلیون و 400 هزار 
نفر رسیده است که معادل جمعیت کشوری مثل 

آلمان است.
کشورهایی چون فلسطین، ونزوئال، یمن، سوریه و 
موزامبیک و اریتره از جمله کانون های آوارگان در 

جهان در سال 2020 محسوب می شوند.
در یمن بر اساس گزارش سازمان ملل، پس از 7 
سال جنگ داخلی، حدود 4 میلیون نفر که بخش 
می دهند،  تشکل  کودکان  و  زنان  را  آنها  عمده 

مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
دفتر کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل پیشتر 
نیروهای  خروج  به  توجه  با  که  بود  داده  هشدار 
افزایش  احتمال  و  افغانستان  از  خارجی  نظامی 

سازمان ملل: جمعیت آوارگان جهان 
سه میلیون نفر بیشرت شد 

حکومت ایران خریداری می کنند، از تحریم ها معاف 
خواهند شد.

رویترز می گوید، جو بایدن، رییس جمهوری امریکا 
در نخستین روز آغاز کار خود در کاخ سفید در ژانویه 
سال 2021 به دولت دستور داده بود که برنامه های 
تحریمی امریکا را مورد بررسی قرار دهند و مشخص 
کنند که آیا چنین تحریم هایی مانعی بر سر اقدامات 
مقابله با شیوع همه گیری کرونا ایجاد می کنند یا نه.

رویترز  به  امریکا هم  داری  وزارت خزانه  مقام  یک 
برنامه های خود  ما در  این که  به رغم  گفته است، 
اما  داریم،  بشردوستانه  جامع  عمومی  مجوزهای 
برخی از کمبودها را دیدیم و به همین دلیل قبل 
اعالم این معافیت ها در روز پنجشنبه ما این موانع 
را مورد به مورد و به طور جداگانه مورد بررسی قرار 

دادیم.
این مقام وزارت خزانه داری امریکا گفته است تصمیم 

روز پنجشنبه چنین موانعی را کاهش می دهد.
رویترز می گوید، گروه های حقوق بشری دولت دونالد 
ترمپ، رییس جمهوری سابق امریکا را به دلیل عدم 
پیگیری  و  کرونا  با  مقابله  برای  تحریم ها  تسهیل 
ونزوئال  و  ایران  علیه  حداکثری«  »فشار  سیاست 
مورد انتقاد قرار داده بودند. دفتر کنترل دارایی های 
)اوفک(  متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت  خارجی 
سال گذشته مجوزهایی را مشخص کرد که به طور 

کلی کمک های بشردوستانه را امکان پذیر می کرد.

اطالعات روز: وزارت خزانه داری امریکا روز پنجشنبه 
که  کاالهایی  مبادالت  برای  جدیدی  دستورالعمل 
برای مقابله با ویروس کرونا ضروری هستند٬ صادر 
کرد که براساس این دستورالعمل چنین مبادالتی 
ایران، سوریه و  با کشورهای تحت تحریم مانند  را 

ونزوئال از قوانین تحریم ها معاف کرده است.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خزانه داری امریکا سه 
مجوز جداگانه برای کشورهای ایران، سوریه و ونزوئال 

صادر کرده است.
این مجوزها را بردلی اسمیت، سرپرست دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایاالت متحده 

)اوفک( امضا کرده است.
با  مبادالت  معافیت  خصوص  در  دستورالعمل  در 
از تحریم آمده است، اجازه داده می شود که  ایران 
مبادالت مشخص مربوط به مقابله با »کووید-19« 
که طبق »مقررات مبادالت و تحریم های ایران« تا 

به حال تحریم بودند، انجام شوند.
کلیه  امریکا،  داری  وزارت خزانه  بنابر دستورالعمل 
باز  صادرات،  با  مرتبط  فعالیت های  و  مبادالت 
غیرمستقیم  یا  عرضه، مستقیم  یا  فروش  صادرات، 
پیشگیری،  در  استفاده  مورد  فناوری های  یا  کاالها 
تشخیص یا درمان کووید-19 )از جمله پژوهش  ها 
یا مطالعات بالینی مرتبط با کووید-19( با ایران یا 
حکومت ایران یا با افراد و کشورهای ثالث که چنین 
کاالهایی را به طور خاص برای بازفروش به ایران یا 

یمی  یکا از صدور معافیت تحر خزانه داری امر
برای مبادالت کرونایی با ایران خرب داد
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MAIL/PD/NCB/G-7/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک، انتقال و توزیع ۱۷ قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای 3۸۰ خانم در 
والیات کابل، بغالن و پروان( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G-7/1400/Rebid( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 
۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 2۰/۰۴/۱۴۰۰ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )2۱5,۰۰۰( دوصدو پانزده هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت 

)طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت 
و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

MAIL/IFAD/SNaPP2/13012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
برنامـه حمایـت از برنامـه هـای ملـی دارای اولویـت دوم SNAPP2 وزارت زراعـت ، آبیـاری و مالـداری از تمام داوطلبان واجد شـرایط دعـوت مینماید تا در پروسـه داوطلبی پـروژه تهیه وتاسـیس فارم های 
ماهـی پـروری بشـکل 4PS بـرای والیـت های کابـل، لوگر، ننگرهـار، بغالن، بلـخ و پروان رامطابق به مشـخصات ارایه شـده درشـرطنامه اشـتراک نموده، شـرطنامه مربوطـه را در فلش دسـک )حافظه( بطور 
www.( وهم چنـان معلومات متذکـره را میتوانند از ویب سـایت وزارت زراعت، آبیـاری ومالداری )www.npa.gov.af( ویا از ویب سـایت اداره تـدارکات ملـی SNAPP2 رایـگان از آمریـت تـدارکات پـروژه

mail.gov.af( و ویـب سـایت اکبـر)www.acbar.org( بدسـت آورده ، آفـر هـای خویـش را مطابق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبق قانـون و طرزالعمل تـدارکات به زبان انگلیسـی طور سربسـته ازتاریخ 
نشـراعالن  الـی ۱9/۰۴/۱۴۰۰ سـاعت ۱۰:۰۰ بجـه قبـل  از ظهـر بـه آمریت تـدارکات برنامه حمایـت از برنامه هـای ملـی دارای اولویـت دوم SNAPP2، واقع تعمیـر پامیر منزل پنجـم  وزارت زراعـت، آبیاری و 

مالـداری تسـلیم نماینـد، آفرهای ناوقـت رسـیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشـد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱9/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNAPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )35۰,۰۰۰.۰۰(  سه صدو پنجاه هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

خانه ی پروانه ها کجاست؟

می افتـد:  بلخـی  رابعـه  از  بیتـی  یـاد  بـه 
»عشـق دریـای کرانه ناپدیـد | کی تـوان کرد 
شـنا ای هوشـمند«. بـه خـودش و بـه رابعه  
فکـر می کنـد و بـه ایـن گمـان می افتـد که 
اگـر او زنـده بـود، از افغانسـتان می گریخـت 
و از راه قاچـاق و روی دریاهـای کرانه ناپدیـد 
امـن  از کشـورهای  یکـی  در  و  می گذشـت 
جهـان درخواسـت پناهندگی می  کـرد: »من 
در افغانسـتان زندگـی نمی توانـم. جانـم در 
بـرادرم خبـر  خطـر اسـت. عاشـق شـده ام. 
شـده و می خواهـد مـرا سنگسـار کنـد.« ص 

.87
رابعـه بلخـی دختـر حاکـم بلخ عاشـق یکی 
از غالمـان دربـار شـده بـود. بعـد از مـرگ 
پـدرش، وقتـی بـرادرش از ایـن رابطـه خبـر 
شـد، فرمـان داد کـه رابعـه کشـته شـود. از 
نظـر راوی رمـان، اگـر رابعـه بعـد از هـزار 
سـال، امـروز زنـده بـود، نیز کشـته می شـد. 
بـه قـول رابعـه، در ایـن کشـور بایـد بـا هـر 
ناپسـندی بسـازی، زشـت را خـوب انگاری و 
زهـر را قنـد: »عشـق خواهی که پایـان بری 
| بـس ببایـد سـاخت بـا هر ناپسـند | زشـت 
بایـد دیـد و انگارید خـوب | زهـر باید خورد 

و انگاریـد قنـد«.

پروانه ها خانه ندارند
یکـی از نمادهـا و معماهـای رمـان، خانـه ی 
پروانه هاسـت. راوی در سراسـر رمـان دنبـال 
در  دختـرش  می گـردد.  پروانه هـا  خانـه ی 
ایـن خصوص پرسـیده و نسـیم دنبال پاسـخ 
کتـاب  پروانـه  دربـاره ی  اسـت.  سـرگردان 
می خوانـد و تحقیـق می کنـد. بـه نتیجـه ای 
انسـان  ماننـد  پروانـه  شـاید  نمی رسـد. 
افغانسـتانی خانـه نـدارد کـه »بـه هـر کران 

پـر کشـد، برایـش وطـن شـود«*.
***

رمـان زمسـتان در خـزان سـال 1399 در 
بـازار آمـد. انتشـارات تـاک ایـن کتـاب را با 
چـاپ رقعـی در 166 صفحـه منتشـر کـرده 
اسـت. زمسـتان اولین تجربه ی رمان نویسـی 
ضیـا قاسـمی اسـت. پیـش از ایـن از او چند 

مجموعـه شـعر چاپ شـده اسـت.

* بخشی از شعری قنبرعلی تابش

دسـت کم امنیـت روانـی نـدارد؛ اضطـراب از 
دیپورت شـدن و برگردانـدن بـه جایـی کـه 
و  بالتکلیفـی  از آن جـا گریختـی و سـال ها 
انتظـار بـرای قبول شـدن. اشـاره هایی به این 
دارد کـه پناهنـدگان همـه  چیزشـان را در 
کشورشـان رهـا کـرده، می روند. بـه گفته ی 
روان شـناِس نسـیم، این طوری ذهن شـان در 
وطـن اول شـان می مانـد و با وطـن دوم اُنس 

نمی گیرنـد.

نمی کنـد. بـا هـر انفجـاری در کابـل نگـران 
کابـوس  شـب  هـر  می شـود.  خانـواده اش 
بـا  نسـیم  دارد.  پریشـانی  رواِن  و  می بینـد 
توصیه ی یک روان شـناس شـروع به نوشـتن 

می کنـد.
***

و  رئـال  به  شـدت  رمانی سـت  زمسـتان، 
واقعـی. طـوری کـه آدم گاهـی فکـر می کند 
چیـزی غیـر از داسـتان می خوانـد. سـاختار 
روایـت در رمـان تودرتـو و غیرخطـی اسـت. 
نـکات محـوری ایـن رمـان در چنـد موضوع 

از نظـرم قابـل دسـته بندی اسـت.

دشواری های پناهندگی
رمـان نـگاه واقع بینانـه به مسـأله مهاجرت و 
پناهندگـی دارد. تصـور خیالی و آسـودگی را 
کـه از زندگی در اروپا وجود دارد، می شـکند 
و نشـان می دهـد کـه سـفر قاچاقی بـه اروپا 
چـه رنج ها و خطرهـای بزرگی دارد. تصویری 
غیرقانونـی  راه  مسـیر  از  رمـان  ایـن  کـه 
روایت هایی سـت  شـبیه  می کنـد،  خلـق 
کـه در گزارش هـای رسـانه ای و گفته هـای 
پناهنده هـا می بینیم؛ از آزار و تجاوز جنسـی 
نشـان  ناپدیدشـدن. همچنیـن  و  تـا مـرگ 
اروپـا  در  افغانسـتانی  انسـان  کـه  می دهـد 

شیر مهریار

رییـس دانشـگاه کابل یکـی از اسـتادان این 
دانشـگاه را بـه دفترش خواسـته اسـت. از او 
کـه صالحیت معرفـی یکی از دانشـجویان را 
بـه بورسـیه دارد، می خواهـد پسـر جنـرال 
و  ناالیـق  جنـرال  پسـر  کنـد.  معرفـی  را 
اسـت.  صنـف  دانشـجوی  بی نظم تریـن 
ایـن اسـتاد دانشـگاه کـه قبـال بـا سـفارش 
رییـس دانشـکده بـه او نمـره کامیابـی داده 
و غیرحاضری هایـش را نادیـده گرفته اسـت، 
بورسـیه مـردد می شـود.  بـه  او  در معرفـی 
وقتـی رییـس دانشـگاه ورق و قلـم مـی آورد 
که این اسـتاد اسـم پسـر جنرال را بنویسـد 
صنـف  نمـره اول  یـاد  بـه  او  کنـد،  امضـا  و 
می افتـد کـه از والیـت دوردسـت دایکنـدی 
آمـده و با فقر و سـختی بزرگ شـده و درس 
خوانـده اسـت. اول نمـره صنف موقع ِکشـت 
دسـت  و  بـوده  کتـاب  در  دسـت اش  یـک 
دیگـرش در خـرک ُقلبـه. از نظـر اسـتاد او 

مسـتحق بورسـیه اسـت.
امـا جنـرال که معـاون ریاسـت امنیـت ملی 
اسـت بـه وزیـر تحصیـالت عالـی گفتـه کـه 
پسـرش باید در بورسـیه معرفی شود. رییس 
دانشـگاه بـا هدایت وزیـر سـعی می کند این 
اسـتاد را بـا تهدیـد منفک کـردن وادارد کـه 
از معرفـی اول نمـره صـرف نظـر کرده، پسـر 
جنـرال را معرفـی کنـد. اما اسـتاد دانشـگاه 
ایـن حق تلفـی را نمی پذیـرد و ورق را امضـا 
نمی کنـد. در نتیجـه قـراردادش لغـو و بیکار 
می شـود. ماجـرا بـه این جـا ختـم نمی شـود. 
وقتی نسـیم شـادان، همان اسـتاد دانشگاه با 
تشـویق سـردبیر یـک روزنامه قضیه را افشـا 
می کنـد، بـا تهدیـد جنـرال مواجه می شـود؛ 
جنرالـی کـه در زمـان جنگ داخلـی مرتکب 

انـواع جنایت جنگی شـده اسـت.
این تهدید بیشـتر می شـود و نسـیم شـادان 
بـرای حفـظ جانش از کشـور می گریـزد و از 
راه قاچـاق مسـیر اروپا را در پیـش می گیرد. 
در مسـیر راه بـا هم سـفرانی مواجه می شـود 
تـرس  از  و  دارنـد  او  کـه سرنوشـت شـبیه 
بـا  گریخته انـد.  بی قانونـی  و  زورگویـی 
تحمـل سـختی و سـردی راه، سـرانجام در 
می آیـد.  هـوش  بـه  یونـان  در  بیمارسـتانی 
نگرانـی و اضطـراب او را در اروپـا نیـز رهـا 

چرایی گریز از خاک آبایی
در رمان می خوانیم که چرا همه می خواهند 
تبعیض،  ناامنی،  کنند.  ترک  را  افغانستان 
مختلف  شکل  های  به  فساد  و  زورگویی 
و  راوی  نسیم،  است.  شده  روایت  رمان  در 
استاد  این که  از  قبل  رمان،  اصلی  شخصیت 
می کند.  کار  موسسه ای  در  شود،  دانشگاه 
وقتی گروه طالبان تعدادی از مدیران خارجی 
این موسسه را می کشد، تمام مدیران خارجی 
این نهاد افغانستان را ترک می کنند و ریاست 
می گیرد.  عهده  به  افغان  یک  را  موسسه 
رییس افغانستانی موسسه گزارش های دروغ 
بودجه  تا  می دهد  نهاد  خارجی  حامیان  به 
کند.  حیف ومیل  و  آورد  به دست  بیشتر 
همچنین دوستان و نزدیکانش را در موسسه 
می گمارد و بقیه کارمندان از جمله نسیم را 
به نحوی اخراج می کند. نبود امنیت شغلی و 
بی ثبات  و وضعیت  نامطمئن  آینده ی  جانی، 
ترک  به  که  واداشته  را  ما  بیشتر  افغانستان 

این کشور به صورت جدی فکر کنیم.

را  افغانسـتان  بـود،  رابعـه زنـده  اگـر 
می کـرد؟ تـرک 

بـا  و  اسـت  سـوار  قایقـی  روی  نسـیم 
همسـفرانش به سـمت یونـان پـارو می زنند. 

یکی از نمادها و معماهای 
رمان، خانه ی پروانه هاست. 
راوی در سراسر رمان دنبال 
خانه ی پروانه ها می گردد. 
دخترش در این خصوص 

پرسیده و نسیم دنبال پاسخ 
سرگردان است. درباره ی 
پروانه کتاب می خواند و 

تحقیق می کند. به نتیجه ای 
نمی رسد. شاید پروانه مانند 

انسان افغانستانی خانه 
ندارد.
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حمیداهلل متحد می گوید شاهراه غور-هرات از 6 سال به 
این سو در اختیار گروه طالبان قرار داشته و این گروه در 
مسافربری  و  باربری  موترهای  از  باج گیری  با  مسیر  این 
نیز  کابل  غور-  شاهراه  اما حاال  داشته اند.  زیادی  درآمد 
در اختیار گروه طالبان قرار گرفته: »به طور کامل راه های 
گروه  اختیار  در  هرات  و  کابل  به سوی  غور  مواصالتی 

طالبان است.« 

طالبان غوری کیستند؟
گروه  جنگ جویان  از  برخی  می گوید  نیکزاد  نیک محمد 
امنیتی  نیروهای  با  جنگ  مصروف  غور  در  که  طالبان 
افغانستان هستند، از والیت های بادغیس، فراه و هلمند 
آمده  اند. آقای نیکزاد می گوید »عبدالکریم جهادیار، والی 
است  بادغیس  والیت  از  غور  برای  طالبان  گروه  نام نهاد 
به غور آمده  و  این سمت گماشته شده  به  به تازگی  که 
نام نهاد  والی  معاون  دین دوست،  احمدشاه  مولوی  است. 
حقانی،  انس  مال  و  طالبان  گروه  هماهنگی  مسئول  و 
غور  اصلی  باشندگان  گروه  این  سرخ  قطعه  قوماندان 

هستند.«
گروه  جنگ جویان  اکثریت  می گوید  حکیمی  حسن 
طالبان که در غور علیه دولت می جنگند، از مردم محل 
هستند. اما رهبری جنگ را طالبان بیرون از غور برعهده 
و  هلمند  والیت های  از  پشتون  قوم  از  عموما  که  دارند 
بادغیس آمده اند: »مولوی عبدالهادی یکی از فرماندهان 
جنداهلل،  ذبیح اهلل  غفار،  انجنیر  با  همراه  طالبان  کلیدی 
مولوی خالق حیدری و مولوی منصور از ولسوالی مرغاب 
که  نیک محمد  مولوی  دارند.  فعالیت  همانجا  و  هستند 
مسئول نظامی گروه طالبان در غور است، همراه با مولوی 
ولسوالی چهارسده هستند. مال  از  دین دوست  احمدشاه 
شهرک  ولسوالی  از  محمد  گل  مال  و  حقانی  مصطفا 
هستند که بیشتر در در دره کمنج و دره تخت فعالیت 
دارند. مال هجرت از ولسوالی تیوره است. مال انس حقانی 
از  غور،  در  طالبان  گروه  مالی  مسئول  کمال،  مولوی  و 
همین والیت هستند که در سال های اخیر یا در پاکستان 
همکار  طالبان  با  قبل  از  یا  طالب شده  و  خوانده   درس 

بوده اند.« 
داوود غفاری، سناتور غور در مشرانو جرگه در گفت وگو 
با اطالعات روز می گوید تمامی طالبانی که در ولسوالی 
دولتیار علیه نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی 
می جنگند از مردم محل و بیشترشان از مناطق سومک 
گروه  به  اخیر  سال  در شش  این ها  هستند.  پشته نور  و 
طالبان پیوسته اند و در سال های اخیر تعداد زیادی برای 
درس خواندن به پاکستان رفته بودند که حاال برگشته اند 
در  که  طالبانی  »همه ی  می جنگند:  طالبان  صف  در  و 
ولسوالی دولتیار می جنگند از مردم محل هستند که فعال 
رهبری شان را کسی به نام مسلمیار از باشندگان ولسوالی 

دولتیار برعهده دارد.« 
شهرک،  ولسوالی های  اگرچند  می گوید  غفاری  سناتور 
این  در  کرده،  سقوط  اخیر  هفته های  در  ساغر  و  تولک 
ولسوالی  در  مردمی  خیزش  نیروهای  از  تعدادی  اواخر 
دولتیار کشته شده اند، جنگ در بسیاری از ولسوالی ها و 
مناطق اطراف مرکز غور جریان دارد، اما هنوز او امیدوار 
است: »به فضل خدا فعال وضعیت در والیت غور خوب 

است.«

می گیرند. اما به نظر می رسد مسئوالن ارشد امنیتی نیز 
ندارند:  غور  در  طالبان  گروه  به سرکوب  اراده ی چندان 
»چنان که پس از انفجار موتربمب بر پوسته اردوی ملی 
امنیه  قومندان  برهان،  قومندان  شهرک،  ولسوالی  در 
شهرک که از جمله افراد برجسته ضد طالب بود، با تمام 
امکانات و نیروهای خیزش مردمی به طالبان تسلیم شد. 
در ولسوالی ساغر، حکومت نیروهایش را بدون جنگ پس 
کشید و به تیوره انتقال داد. ولسوالی مرغاب را هم بدون 

جنگ به طالبان واگذار کردند.« 

کدام راه ها در غور باز است؟
مسیر شاهراه گردن دیوال کابل و بامیان را از مسیر غور 
به والیت هرات وصل می کند. این شاهراه از ولسوالی های 
ولسوالی های  فیروزکوه،  شهر  دولتیار،  لعل وسرجنگل، 
از  بخش های  اکنون  که  می گذرد،  شهرک  و  دولینه 
و  شهرک  ولسوالی   غور،  مرکز  اطراف  دولتیار،  ولسوالی 
بخش های از دولینه در کنترل طالبان است و این گروه 
شاهراه غور-هرات را کامال مسدود کرده و مسیر غور تا 
دولتیار را نیز ناامن کرده اند. نیک محمد نیکزاد آمر امنیت 
در  مواصالتی  »راه های  می گوید  غور  پولیس  فرماندهی 
غور از سمت غرب به روی مردم مسدود، ولی از سمت 
»به  پولیس:  مقام  این  گفته  به  است.«  باز  هنوز  شرق 
همه ی  دیگر  وسرجنگل  لعل  و  دولتیار  ولسوالی  جز 

ولسوالی های غور از راه زمینی مسدود است.«
غور-هرات  مسیر  که  می کند  تأیید  نیز  حکیمی  حسن 
از  بخش هایی  همچنان  است.  طالبان  گروه  اختیار  در 
شاهراه غور-کابل زیر تهدید بلند گروه طالبان قرار دارد 
در  و  مسیر  این  در  گروه  این  هرازگاهی جنگ جویان  و 
ساحه ی دولتیار مسافران را از موتر پیامده کرده و آزار 
می دهند: »در ماه های اخیر در چند مورد مردم ملکی را از 
موتر پیاده کردند و تعدادی را کشتند. برعالوه مسیرهای 

9 ولسوالی غور به مرکز در اختیار طالبان است.«

ترک  قبل  سال  سه  حکومت  نیز  را  چهارسده  ولسوالی  
انتقال  قریه  یک  به  را  ولسوالی  این  اداره  و  بود  کرده 
داده بود: »در ولسوالی چهارسده تنها یک قریه که اداره 
است،  دولت  کنترل  در  یافته  انتقال  آن جا  در  ولسوالی 
اما آن جا نیز در محاصره طالبان قرار دارد. دیگر مناطق 
این ولسوالی کامال در تصرف طالبان درآمده است. حاال 
طالبان در اطراف شهر فیروزکوه جابجا شده اند. وضعیت 
والیت  این  ولسوالی های  همچون  نیز  غور  مرکز  امنیتی 

نگران کننده است.« 
حمیداهلل متحد، وکیل شورای والیتی غور در گفت وگو با 
اطالعات روز می  گوید وضعیت امنیتی در غور نگران کننده 
والیت های  با  که  لعل وسرجنگل  ولسوالی  جز  به  است. 
به دست  یا  غور  ولسوالی   چند  نیست،  هم سرحد  ناامن 
یا شماری هم در محاصره  و  گروه طالبان سقوط کرده 
وضعیت  »اگر  است:  مواجه  سقوط  خطر  با  و  دارد  قرار 
امنیتی در غور به همین شکل جریان داشته باشد، قوت 
نیروهای نظامی کافی فرستاده نشود، احتمال سقوط  و 

کامل والیت غور زیاد است.«
خیزش  فرماندهان  از  یکی  ملکزاده،  حبیب الرحمان 
با  گفت وگو  در  تیوره  ولسوالی  در  طالبان  علیه  مردمی 
اطالعات روز از بی توجهی حکومت مرکزی به والیت غور 
و از بی توجهی حکومت محلی غور به ولسوالی ها شکایت 
را  غور  ولسوالی های  برخی  طالبان  می گوید،  او  می کند. 
تیوره پسابند  اقتصادی کرده اند: »ولسوالی های  محاصره 
بسیار مدت می شود که توسط طالبان تحریم شده  است. 
مردمی  و  امنیتی  نیروهای  می گویند،  دروغ  مسئوالن 
حق  در  مسئوالن  طرف  از  اما  هستند،  مقاومت  آماده 
نیروهای امنیتی بی نهایت بی توجهی صورت می گیرد. به 

همین دلیل مردم از حکومت دلسرد شده  اند.« 
یک منبع امنیتی در گفت وگو با اطالعات روز که نخواست 
از او نام برده شود، می  گوید در مرکز غور یک لوای ارتش 
دستور  هرات  ظفر  قول اردوی  از  که  است  مستقر  ملی 
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در هفته های اخیر ولسوالی های شهرک، تولک و ساغر در 
والیت غور به دست گروه طالبان افتاده  است. ولسوالی های 
چهارسده و مرغاب از قبل در کنترل طالبان بود. مراکز 
ولسوالی های پسابند و دولینه در محاصره گروه طالبان 
قرار گرفته است. ولسوالی های دولتیار و تیوره در وضعیت 
دارد و شهر چغچران/فیروزکوه  قرار  امنیتی  بلند  تهدید 
نیز در در محاصره گروه طالبان درآمده است. به استثنای 
یک  شاهد  نیز  ولسوالی  این  اخیرا  که  لعل وسرجنگل 
مورد حمله شبانه گروه طالبان بر یک پوسته پولیس در 
منطقه ی مرزی با ولسوالی های مرغاب و دولتیار بوده و 
به شمول  و چهار غیرنظامی  پولیس  نتیجه دو سرباز  در 
مناطق  و  ولسوالی ها  تمامی  در  شدند،  کشته  زن  یک 
اطراف مرکز غور جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان 

و گروه طالبان جریان دارد.
ناامن  والیت های  با  هم سرحد  غور  کوهستانی  والیت 
بادغیس، فراه، هلمند، هرات، دایکندی، سرپل و فاریاب 
شاهد حمالت  بین المللی  نیروهای  از خروج  پس  است. 
جنگ جویان  از  بخشی  که  بوده  طالبان  گروه  گسترده 
طالبان از والیت های همجوار به غور آمده اند. به استثنای 
ولسوالی  لعل وسرجنگل که به تازگی هشدارهای از سوی 
طالبان دریافت کرده، تقریبا تمامی ولسوالی های غور یا 
به دست گروه طالبان افتاده و یا هم در محاصره این گروه 

قرار دارند.
در جریان درگیری های اخیر در غور، مشکل دیگری که 
توقف  آمده،  پیش  مردمی  خیزش  نیروهای  و  مردم  بر 
است.  غور  سراسر  در  مخابراتی  شرکت های  فعالیت  
خصوصی  مخابراتی  شبکه های  تمامی  به  طالبان  گروه 
هشدار داده است که فعالیت های شان در این این والیت 
این  در  غور  والیت  بنابراین  کنند.  متوقف  مدتی  برای 
و  گرفته  قرار  مطلق  سکوت  و  فراموشی  در  شب وروزها 
امکان برقراری ارتباط با مردم، فرماندهان خیزش مردمی 
این والیت  نهادهای دولتی در مرکز  و حتا سخن گویان 

دشوار است. 

غور در سراشیب سقوط کامل؟
نیک محمد نیکزاد، آمر امنیت فرماندهی پولیس غور در 
ولسوالی ها  محاصره  و  روز، سقوط  اطالعات  با  گفت وگو 
برعالوه  می گوید  و  می کند  تأیید  را  طالبان  به دست 
محاصره مراکز برخی ولسوالی ها »پوسته های خارستان، 
میدانک، منارجام و شاه تیغ در اطراف شهر فیروزکوه نیز 
در محاصره طالبان قرار دارند و گاهی شاهد تلفات نیز 
نیروهای  جنگی  مورال  می گوید  نیکزاد  آقای  هستیم.« 
امنیتی در غور خوب، ولی تعداد نیروهای امنیتی در این 
والیت کم است: »در صورتی که از لحاظ نیروی نظامی، 
سالح و وسایط در والیت غور توجه نشود، پس از سقوط 

ولسوالی های باقی مانده، امکان سقوط والیت نیز است.«
با  گفت وگو  در  غور  در  مدنی  فعال  حکیمی،  حسن 
و  تولک  شهرک،  ولسوالی  سه  می گوید  روز  اطالعات 
ساغر که از ولسوالی های بسیار مهم غور بودند، به تازگی 
آن  امنیتی  پیامدهای  که  افتاده  طالبان  گروه  به دست 
برای غور و هرات ناگوار خواهد بود. قبل از این ولسوالی 
در  آن  مرکزیت  که  گذشته  سال  مرغاب  تازه تأسیس 
منطقه سومک بود، در کنترل طالبان درآمده بود. مرکز 

شاهراه ها مسدود، شبکه های مخابراتی قطع و فیروزکوه در محاصره


