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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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همکاری امریکا با دولت افغانستان مشروط است
برخالف سفرهای سال های قبل مقامات حکومتی و برخالف گفته های بعضی از افرادی که همراه با رییس جمهور و رییس شورای 

عالی مصالحه ملی به ایاالت متحده امریکا سفر کرده بودند،  سفر اخیر پردستاورد نبود. این سفر هیچ تغییری در تصمیم ایاالت 
متحده در قبال حکومت کابل، جنگ، صلح و مهم تر از این ها مسأله خروج نیروهای امریکایی و هم پیمانان آن نیاورد.
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هرچند در جریان روزهای اخیر آتش جنگ در تمامی والیات شعله ور است، اما 
براساس معلومات تازه ، والیت های غزنی و لوگر با موجی از حمالت طالبان روبه رو 
است. گروه طالبان در این دو والیت حلقه را بر نیروهای امنیتی تنگ کرده و 
جنگ را به داخل شهر ها کشانیده  است. شماری از نماینده گان مردم غزنی در 
مجلس نماینده گان و شورای والیتی می گویند که طالبان بر بیش تر ولسوالی ها 
تسلط پیدا کرده اند و اکنون حمالت شان را به منظور سقوط شهر غزنی راه اندازی 
کرده اند. طبق آخرین معلومات، گروه طالبان به دروازه های شهر غزنی رسیده  و از 
چهار جهت بر مرکز شهر حمله ور شده اند. نماینده گان مردم غزنی هشدار می دهند 
که اگر نهادهای امنیتی »عاجل« دست به  کار نشوند، سناریوی سال 1397 تکرار 
خواهد شد. از والیت لوگر نیز خبرهای مشابه به نشر رسیده  است. منابع محلی در 
این والیت می گویند که طالبان برخی از ولسوالی ها از جمله ولسوالی های خوشی 

و بره کی برک را در محاصره قرار داده اند.

شهردوبارهسیاهوتعطیلمیشود؟

غزنی در جنگ؛
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امریکا۴۵چرخبالو۷جنگنده»ای۲۹«بهارتشافغانستان
کمکمیکند بهدنبالاختطافپسریکصراف،سهمقام

امنیتیهراتبرکنارشدند
۸صبح، کابل: سخنگوی مشترک نیروهای امنیتی و 
دفاعی اعالم کرد که امریکا ۴۵ چرخ بال مختلف و هفت 

جنگنده »ای۲ 9« به ارتش افغانستان کمک می کند.
نهادهای  عمومی  سخنگوی  شینواری،  عمر  اجمل 
امنیتی، روز سه شنبه، هشتم سرطان، در یک نشست 
خبری گفت که در سفری که رییس جمهور غنی به 
واشنگتن داشت، جانب امریکا تعهد کرده است که ۴۵ 
چرخ بال و هفت جنگنده  »ای ۲9« را به ارتش افغانستان 

بپسارد.
شینواری گفت که سفر رییس جمهور غنی به امریکا 

برای نیروهای امنیتی پر دست آورد بود.
که  داد  توضیح  امنیتی  نهادهای  عمومی  سخنگوی 
از  شمالی  اتالنیک  پیمان  سازمان  و  امریکا  حمایت 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مثل سابق ادامه می یابد.

حمایت  ادامه  جمهور  رییس  سفر  در  که  گفت  او 
اکماالتی و آموزشی امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان 

کسب شده است.
اجمل عمر شینواری می گوید که براساس توافقاتی که 
میان کابل و واشنگتن صورت گرفته است، باب همکاری 
بین شورای امنیت ملی افغانستان و امریکا باز شده است.

عبداهلل،  عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
رییس شورای عالی مصالحه ملی همراه با هیأتی طی 

یک سفر دو روزه در دوم سرطان به امریکا رفتند.
عبداهلل عبداهلل روز دوشنبه اعالم کرد که سران امریکا به 
ویژه رییس جمهور بایدن، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی، 
اعضای کانگرس و مجلس سنای ایاالت متحده امریکا، 
به حمایت از روند صلح، اجماع منطقه ای در حمایت از 
مذاکرات و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تأکید 

کردند.
به گفته عبداهلل عبداهلل، پیام مقام های واشنگتن در مورد 
صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و تمویل و کمک به 
این نیروها واضح بود و رهبران امریکا کمک 3.3 میلیارد 
دالر به نیروهای امنیتی افغانستان و 3۵۰ میلیون دالر 

کمک های بشردوستانه به افغانستان را تعهد کردند.

ربوده  دنبال  به  هرات:  ۸صبح، 
ناحیه  در  صراف  یک  پسر  شدن 
این  والی  هرات،  شهر  پنجم 
را  امنیتی  ارشد  مقام  سه  والیت 
است.  کرده  برکنار  وظایف شان  از 
با نشر  دفتر رسانه های والی هرات 
مقام  سه  این  می گوید  خبرنامه ای 
در  ناکارایی  اتهام  به  امنیتی  ارشد 

انجام وظیفه برکنار شدند.
است  آمده  نهاد  این  خبرنامه  در 
ریاست  اختطاف  با  مبارزه  آمر  که 
امنیت ملی، آمر مبارزه با اختطاف 

حوزه  آمر  و  پولیس  فرماندهی 
پنجم امنیتی پولیس هرات، افرادی 
هستند که از وظایف خود برکنار و 
زیر تحقیق قرار گرفته اند. به تازه گی 
از  را  صراف  یک  پسر  آدم ربایان 
پنجم  ناحیه  در  خانه اش  نزدیکی 
شهر هرات ربودند و پدر و خواهرش 
کردند.  زخمی  گلوله  شلیک  با  را 
افراد می گویند که  این  وابسته گان 
تاکنون از سرنوشت فرد ربوده شده 
خواهرش  و  پدر  و  نیست  خبری 
برای درمان به ایران منتقل شده اند.

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

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.

با گسترش جغرافیای جنگ در کشور، همسایه های دور و نزدیک نسبت به ادامه  این وضعیت، 
دید گاه ها و عملکردهای متفاوتی داشته اند. سفارت هند در کابل، وضعیت امنیتی چندین والیت 

را »خطرناک« دانسته و گفته است که شهروندان هند با تهدیدات جدی امنیتی مواجه اند.





دولت  اطالع رسانی  عوامل  و  دستگاه ها  تمام  که  است  هفته  یک 
سرگرم خبررسانی درباره سفر رییس جمهور غنی به امریکا هستند. 
تاکنون دو بار تنها در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت در پیوند به 
دستاوردهای این سفر کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده است. دواخان 
مینه پال و وحید عمر، هرکدام به ترتیب در ششم و هشتم سرطان در 
این مرکز درباره سفر غنی به امریکا صحبت کرده اند. غنی، عبداهلل و 

صالح نیز از هیچ فرصتی در تبلیغ این سفر دریغ نکرده اند.
بایدن،  با جو  عبداهلل  و  او  دیدار  پایان  از  غنی پس  رییس جمهور 
در واشنگتن کنفرانس مطبوعاتی گرفت و به رسانه های بین المللی 
درباره دستاوردهای سفرش معلومات داد. این کنفرانس مطبوعاتی 
توسط تمام عوامل و دستگاه های اطالع رسانی دولت هم رسانی شد. 
از تلویزیون ملی گرفته تا دفتر ریاست جمهوری، مرکز اطالعات و 
رسانه های حکومت، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و 
این  به  وابسته  پایگاه های اطالع رسانی و شبکه های اجتماعی  تمام 

نهادها، در کارزار هم رسانی این کنفرانس مطبوعاتی دخیل بودند.
صالح پس از بازگشت از سفر دو روزه هیأت افغانستان به واشنگتن، 
نیز از طریق حساب کاربری خود در فیس بوک، جزئیات این سفر را 
منتشر کرد. عبداهلل هم در هفتم سرطان در قصر سپیدار کنفرانس 
به  افغانستان  و درباره دستاوردهای سفر هیأت  برگزار کرد  خبری 
امریکا معلومات داد. در کنار آن، عبداهلل، محب و اتمر، هرکدام با 
گفته  بودند.  کرده  این سفر گفت وگو  درباره  واشنگتن  در  رسانه ها 
می شود که غنی هم تصمیم دارد درباره دستاوردهای این سفر در 
یک کنفرانس خبری ظاهر شود و هم چنان دیداری را در این باره با 
سیاسیون کشور در ارگ تدارک بدهد. او تاکنون نتایج این سفرش 
را در نشست کابینه و از طریق ویدیو کنفرانس به والی ها گزارش 

کرده است.
بازی دولت با اطالعات مرتبط با این سفر برای یک هفته است که 
رسانه ها و افکار عمومی را با خود درگیر کرده است. این در حالی 
است که تمام دستاوردهای این سفر از سه سطر فراتر نمی رود: امریکا 
نیروهایش را مطابق جدول زمانی از قبل اعالم شده بیرون می کند، 
به  بشری  و  نظامی  مالی،  سیاسی،  همکاری  ادامه  به  کشور  این 
افغانستان متعهد است و امریکا قرار است در بخش امنیتی به ارزش 
3.3 میلیارد دالر به افغانستان کمک مالی کند. عوامل و دستگاه های 
اطالع رسانی دولت آن قدر این اطالعات را به تکرار بازتاب داده اند که 

دیگر هیچ پرسشی درباره آن باقی نمانده است.
قابل درک است که دستگاه دولت در پی استفاده تبلیغاتی از این سفر 
است. در جریان یک هفته آن قدر این سفر بزرگ نمایی شده است که 
دیگر جایی برای بزرگ نمایی ندارد. اگر قرار باشد برای بزرگ نمایی 
آن باز هم اصرار شود، ممکن است این سفر تصغیر شود و نتیجه 
معکوس بدهد. این در حالی است که سفر هیأت افغانستان به امریکا 
حواشی بسیاری داشته است. از این حواشی هیچ کسی نگفته است و 

قرار هم نیست چیزی گفته شود.
که  کنند  تالش  نباید  دولت  اطالع رسانی  دستگاه های  و  عوامل 
اطالعات سوخته را بار بار وارد ذهن مردم کنند. مردم تشنه اطالعات 
تازه هستند. در حالی که عوامل و دستگاه های اطالع رسانی دولت 
سرگرم بازتکرار اطالعات سوخته بودند، جنگ وارد دروازه های شهر 
غزنی شده بود. چند ولسوالی این والیت در یک شب سقوط کرده 
بود. مردم می خواستند بدانند که دولت با این پیش روی طالبان چه 
کار می کند. عوامل موظف اطالع رسانی اما در سکوت فرو رفته بودند.

رقم  آواره شده اند.  بغالن  تنها در  هشت  هزار خانواده در پی جنگ 
مجموعی آواره گان جنگ در دو ماه گذشته در سراسر کشور روشن 
نیست. نهادهای مسوول، اطالع دقیق از رقم آواره گان ندارند. برنامه 
مشکالت  به  رسیده گی  برای  نیست.  روشن  آن ها  به  امدادرسانی 
آواره گان جنگی در شرایط اضطراری تر هیچ برنامه ای تدوین نشده 
است. آنگاه تمام عوامل و دستگاه های اطالع رسانی دولت، از سفری 
که روزها از انجام آن گذشته است، یک سرگرمی تهوع آور ساخته اند.

نامه های  به  باید  به اطالع رسانی هستند،  ادارات دولتی متعهد  اگر 
بارها  بدهند.  پاسخ  موقع  به  اطالعات  درخواست  برای  خبرنگاران 
انجام  از  رسانه ها،  با  از همکاری  ادارات  امتناع  دلیل  به  خبرنگاران 
وظیفه  شده اند.  منصرف  فساد  بزرگ  پرونده های  درباره  تحقیقات 
عوامل و دستگاه های اطالع رسانی دولت، تنها تبلیغات و رجزخوانی 
یا  باید درباره تمام رویدادها -چه خوب و چه بد- و  نیست. آن ها 

رویدادهایی در دست وقوع، به موقع به مردم اطالع رسانی کنند.
دولت در کنار آن که حق دارد دستاوردهایش را به رخ مردم بکشد، 
تا به پرسش ها و نگرانی های مردم نیز به موقع پاسخ  وظیفه دارد 
قربانی  از مردم  بدهد. در وضعیت فعلی که کرونا و جنگ، هر دو 
اتفاق  و  برنامه  به هر  آگاهی سریع نسبت  به  نیاز  می گیرند، مردم 
تازه و یا اتفاق احتمالی دارند. این اطالعات به آن ها کمک می کند 
که بدون تقبل کم ترین خطر و هزینه ای نسبت خود با حوادثی در 
دست وقوع یا برنامه ای در دست اجرا را تعیین کنند. این نادرست 
است که پس از سرازیر شدن سیالب به مردم هشدار داده شود که 
آماده باشند تا دامن شان تر نشود. از این رو، توقع می رود که عوامل 
و دستگاه های اطالع رسانی دولت به جای پمپاژ اطالعات سوخته به 
جامعه، از سناریوها، حوادث و پیش آمدهایی گزارش دهند که شدیداً 

با زنده گی روزانه و سرنوشت آینده مردم مرتبط است.

سفریکههرروزبهچشممردم
زدهمیشود

چهار شنبه
شماره 3634

9 سرطان 1400
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قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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نیروهای  مشترک  سخنگوی  کابل:  ۸صبح، 
امنیتی اعالم کرد که به زودی نیروهای بسیج 
مردمی در چهارچوب منظم نظامی در خواهند 
آمد و در قالب ارتش منطقه ای در کنار نیروهای 

امنیتی و دفاعی فعالیت خواهند کرد.
عمومی  سخنگوی  شینواری،  عمر  اجمل 
نیروهای امنیتی، روز سه شنبه، هشتم سرطان، 
در یک نشست خبری گفت که نیروهای بسیج 
نیروهای  و  مردم  برای  دست آورد  یک  مردمی 
با  نزدیک  آینده  در  و  است  کشور  امنیتی 
ادغام  منطقه ای  ارتش  کوچک  جزءوتام های 

خواهند شد.
طبق اعالم شینواری، برای بسیج های مردمی از 
قبل تشکیالت منظم نظامی در نظر گرفته شده 
این  تعلیمات  شرایط  امنیتی  نهادهای  و  است 

نیروها را نیز در نظر گرفته اند.
از  پس  منطقه ای  ارتش  که  افزود  شینواری 
نظامی  تاکتیکی  سطح   در  مسلکی  تعلمیات 
در کنار نیروهای امنیتی زیر فرمان فرماندهان 

تاکتیکی ارتش عملیات اجرا خواهند کرد.
او هم چنان تصریح کرد که وزارت امور داخله 
از چهار هزار نیروی موجود این وزارت، قطعات 
و  امنیتی  بلند  تهدید  شرایط  برای  منتظره 
را  قطعات  این  رهبری  می سازد.  اضطراری 

جنراالن و افسران بازنشسته برعهده می گیرند.
شده  اعالم  آمارهای  اساس  بر  هم،  سویی  از 
امنیتی  نهادهای  عمومی  سخنگوی  سوی  از 
در  اخیر  ماه  یک  جریان  در  کشور،  دفاعی  و 
کشور 33 جنگ جوی پاکستانی کشته و نه تن 

دیگرشان زخمی شده اند.
هم چنان یک هزار و 9۰۶ عملیات در سراسر 
طالبان  علیه  امنیتی  نیروهای  سوی  از  کشور 
امنیتی  نیروهای  سخنگوی  است.  شده  اجرا 
می گوید که در این عملیات ها شش هزار و 33 

جنگ جوی طالبان کشته شده اند.
امنیتی هم چنان هفت زندان طالبان  نیروهای 
این  از  تن   1۶۲ که  شکسته اند  هم  در  را 
نظامی  افراد  رهاشده گان  رها شده اند.  زندان ها 

و غیرنظامی بوده اند.
امنیتی،  نهادهای  عمومی  سخنگوی  گفته  به 
نیروهای  سوی  از  صددرصد  جنگی  اصول 

امنیتی و دفاعی مراعات می شود.
این در حالی ست که به باور او، گروه طالبان 
به اصول و قوانین جنگی و حقوق بشری پابند 
نیستند و عمل کردشان در تضاد با منافع ملی 

و قوانین حقوق بشری ملی و بین المللی است.
اجمل عمر شینواری افزود که گروه طالبان در 
را  عامه  تأسیسات  اسالمی  آموزه های  با  تضاد 

تخریب می کند.
بخش هایی  در  طالبان  تشدید حمالت  از  پس 
علیه طالبان  بسیج مردمی  نیروهای  از کشور، 
و  ارتش  کنار  در  نیروها  این  گرفته اند.  شکل 
و  ملی  دفاع  وزارت های  می جنگند.  پولیس 
نیروها  این  به  که  گفته اند  داخله  امور  وزارت 
امکانات جنگی فراهم می کنند. نیروهای خیزش 
نقش  ولسوالی ها  از  برخی  رهایی  در  مردمی 

برجسته داشته اند.

با  مردمی  و  امنیتی  نیروهای  بلخ:  ۸صبح، 
اجرای عملیاتی، ولسوالی کلدار والیت بلخ را از 

وجود طالبان پاک سازی کردند.
در این عملیات عطامحمد نور نیز حضور داشته 

است.
ملی،  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی  امان،  فواد 
می گوید که در نتیجه این عملیات به طالبان 

تلفات سنگین وارد شده است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است 
که ولسوالی کلدار به گونه کامل از وجود طالبان 

پاک سازی شده است.
این  در  که  نور  عطامحمد  حال،  همین  در 
که  است  گفته  بود،  کرده  شرکت  عملیات 
عملیات تصفیه ای ولسوالی کلدار موفقانه پایان 

یافته است.
در این عملیات افزون بر عطامحمد نور، فرمانده 
لوای  فرمانده  ملی،  امنیت  رییس  پولیس، 
محلی  فرماندهان  از  شماری  و  بلخ  سرحدی 

حضور داشته اند.

نقاشی »واقعیت  دیده  تابلوی  از  ۸صبح، کابل: 
نشده افغانستان« در مقر سازمان ملل متحد در 
شهر نیویارک ایاالت متحده امریکا رونمایی شد. 
با  نهاد هنرساالر در همکاری  از سوی  تابلو  این 
نماینده گی افغانستان در سازمان ملل متحد تهیه 

شده است.
عادله راز، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل 
متحد و آنتونیو گوترش، دبیر کل این نهاد تابلوی 
چهره افغانستان را در ساختمان مرکزی سازمان 

ملل متحد در نیویارک رونمایی کرده اند.
نماینده گی دایم افغانستان در سازمان ملل متحد 
نوشته است: »این تابلو، از این روز به بعد برای 
و  در سالن ها  نماینده گانی که  و  کارمندان  همه 
راه روها قدم می زنند قابل مشاهده خواهد بود و 

۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
دادن  شکست  هدف  به  که  می گوید  جمهوری، 
در  صددرصدی  صورت  به  هوایی  قوای  طالبان، 

اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی قرار می گیرد.
هشتم  سه شنبه،  روز  که  یادداشتی  در  صالحی 
غیرنظامی،  افراد  دست رسی  که  نوشت  سرطان، 
قوای  هواپیماهای  به  »آقازاده ها«  و  غیرضروری 

هوایی محدود شده است.
را  تصمیم  این  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
»معقول و مسلکی« خوانده است که به گفته او، 

پس از ارزیابی عمیق اتخاذ شده است.
دادن  را شکست  امروز  اولویت  بزرگ ترین  صالح 

درباره  گزارش ها  نشر  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها در کشور در هفته 
آینده، وزارت صحت عامه کشور اعالم کرد که  این 
گزارش ها شایعه است و تا هنوز هیچ تصمیمی در 
مورد بازگشایی دوباره مکاتب و دانشگاه ها گرفته 

نشده است.
برای  کشور  سراسر  در  آموزشی  نهادهای 
کرونا  ویروس  سوم  موج  از گسترش  پیش گیری 

رخصت شده  است.
در اعالمیه وزارت صحت عامه که روز سه شنبه، 
که  است  شده  گفته  شد،  نشر  سرطان  هشتم 
کمیته مشترک متشکل از نماینده گان این وزارت، 
وزارت  عالی،  تحصیالت  وزارت  طبی،  شورای 
اتحادیه دانشگاهای خصوصی و دولتی  و  معارف 
تشکیل شده است و قرار است روی این طرح کار 

کنند.
تطبیق  از  پس  سرطان  نهم  از  سر  کمیته  این 

ما حاال موفق شدیم تا هدف کارخود را به آن ها 
یادآوری کنیم و هرگز نباید امید خود را از دست 
همه  برای  بهتر  آینده  برای  جنگ  از  و  بدهیم 

دست برداریم.«
طبق اعالم نماینده گی افغانستان در سازمان ملل 
متحد، این نقاشی با سفر به سراسر افغانستان و 
الهام گیری از مناطق مختلف و جمع آوری خاک از 

3۴  والیت طراحی و رسامی شده است.
این تابلوی نقاشی در پنهای دو متر عرض و چهار 

متر طول رسامی شده است.
هنر  که  است  گفته  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نماینده گی  با  همکاری  در  را  تابلو  این  ساالر 
افغانستان در سازمان ملل متحد طرح و دیزاین 

کرده است.

طالبان و حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی 
خوانده است.

پیش از این گزارش شده بود که حمله های هوایی 
و پروازهای لوژستیکی قوای هوایی کشور متوقف 

شده است.
وزارت دفاع ملی این گزارش ها را نادرست و بی 

اساس خوانده است.
ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  امان،  فواد 
گفته است که قوای هوایی کشور مطابق پالن و 
برنامه مشخص شب و روز فعالیت های جنگی و 
لوژستیکی را بی وقفه اجرا می کند و این فعالیت ها 

افزایش یافته است.

این  آموزشی  و  اداری  کادر  به  کرونا  واکسین 
نهادها، به کار خود اغاز خواهد کرد.

وزارت صحت عامه گفته است که این کمیته پس 
از بررسی های طرح بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها، 

در صورت اتخاذ هر تصمیمی اطالع خواهد داد.
تمامی  عامه،  صحت  وزارت  پیشین  اعالم  طبق 
جمله  از  تجمع  محالت  و  آموزشی  نهادهای 
هتل های عروسی، باشگاه های ورزشی، حمام ها و 
سایر مکان هایی که امکان انتقال ویروس کرونا در 
آن وجود دارد، تا هژدهم ماه جاری تعطیل است.

عامه،  صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
مکاتب  رخصتی  دلیل  به  که  بود  گفته  پیش تر 
تحت فشار است و به همین دلیل کار را روی طرح 

بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها آغاز می کند.
سخنگویان وزارت تحصیالتی عالی نیز اعالم کرده 
است که هیچ تصمیمی درباره بازگشایی مکاتب و 

دانشگاه ها روی دست گرفته نشده است.

نیروهایبسیجمردمی
درقالبارتشمنطقهای

استخداممیشوند
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هرچند در جریان روزهای اخیر آتش جنگ در تمامی 
تازه ،  معلومات  براساس  اما  است،  شعله ور  والیات 
طالبان  حمالت  از  موجی  با  لوگر  و  غزنی  والیت های 
را  حلقه  والیت  دو  این  در  طالبان  گروه  است.  روبه رو 
داخل  به  را  جنگ  و  کرده  تنگ  امنیتی  نیروهای  بر 
مردم  نماینده گان  از  شماری  است.  کشانیده   شهر ها 
غزنی در مجلس نماینده گان و شورای والیتی می گویند 
کرده اند  پیدا  تسلط  ولسوالی ها  بیش تر  بر  طالبان  که 
غزنی  شهر  سقوط  منظور  به  را  اکنون حمالت شان  و 
راه اندازی کرده اند. طبق آخرین معلومات، گروه طالبان 
بر  جهت  چهار  از  و  رسیده   غزنی  شهر  دروازه های  به 
غزنی  مردم  نماینده گان  شده اند.  حمله ور  شهر  مرکز 
هشدار می دهند که اگر نهادهای امنیتی »عاجل« دست 
به  کار نشوند، سناریوی سال 1397 تکرار خواهد شد. 
از والیت لوگر نیز خبرهای مشابه به نشر رسیده  است. 
منابع محلی در این والیت می گویند که طالبان برخی 
از ولسوالی ها از جمله ولسوالی های خوشی و بره کی برک 
را در محاصره قرار داده اند. به گفته این منابع، طالبان 
راه های مواصالتی به این ولسوالی ها را ماین گذاری کرده  
و مردم را در مضیقه اقتصادی قرار داده اند. نماینده گان 
طالبان  محاصره  اگر  که  می دهند  هشدار  والیت  این 
شکستانده نشود، ممکن است این ولسوالی ها از کنترل 
دولت خارج شود. در همین حال وزارت دفاع ملی حمله 
طالبان بر غزنی را جنگ تبلیغاتی می خواند و می گوید 
غزنی  شهر  در  گسترده  طور  به  امنیتی  نیروهای  که 
بر این شهر محافظت  از حمله طالبان  حضور دارند و 

می کنند. 
کشور،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با  هم زمان  طالبان 
فصل تازه ای از حمالت شان را آغاز کرده اند. هم اکنون 
نیروهای  میان  سنگین  نبرد  شاهد  والیت ها  بیش تر 
امنیتی و گروه طالبان است. هرچند در برخی والیات 
بسیج مردمی علیه طالبان شکل گرفته است و جنگ 
تا حدودی به نفع دولت به پیش  می رود. وضعیت اما 
در آن شمار از والیات که هنوز جبهه مردمی ضد طالب 
شکل نگرفته، متفاوت است. طالبان در این والیات به 
پیش روی شان ادامه داده اند. به عنوان مثال گروه طالبان 

جنگ  جغرافیای  گسترش  با 
دور  همسایه های  کشور،  در 
ادامه   به  نسبت  نزدیک  و 
و  دید گاه ها  وضعیت،  این 
عملکردهای متفاوتی داشته اند. 
وضعیت  کابل،  در  هند  سفارت 
را  والیت  چندین  امنیتی 
»خطرناک« دانسته و گفته است که شهروندان هند با 

تهدیدات جدی امنیتی مواجه اند. 
سفارت این کشور از شهروندانش در افغانستان خواسته 
است که تدابیر امنیتی را به صورت جدی مراعات کنند 

و از گشت و گذار غیرضروری اجتناب ورزند.
اعالم  اوزبیکستان  دولتی  رسانه های  حال  همین  در 
کرده  اند که شوکت میرضیایف، رییس جمهور این کشور، 
در گفت وگوی تلفنی با امام علی رحمان، رییس جمهور 
تاجیکستان، در مورد وضعیت »خطرناک« افغانستان در 
امتداد مرز با تاجیکستان بحث و تبادل نظر و وضعیت 
در مرز با این کشور را بسیار متشنج ارزیابی کرده است.

شمال  در  جنگ  تشدید  دنبال  به  این،  با  هم زمان 
گزارش  )خاور(  تاجیکستان  دولتی  خبرگزاری  کشور، 
این کشور در خط دوم  داده است که نیروهای مسلح 
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در جریان یک ماه اخیر توانسته  است از 18 ولسوالی 
غزنی، 1۵ ولسوالی آن را تصرف کنند. در حال حاضر 
تنها ولسوالی ها جاغوری، مالستان و ناور به طور کامل 
گروه  معلومات،  آخرین  طبق  است.  دولت  اختیار  در 
طالبان به دروازه های شهر غزنی رسیده است. طالبان 
از جنگ جویان شان در دروازه  شهر  با نشر تصاویر  نیز 

غزنی، عماًل حضورشان را به رخ کشیده اند.

جنگ در داخل شهر غزنی جریان دارد
به  غزنی،  والیت  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
باالی  از چهار جهت  روزنامه 8صبح گفت که طالبان 
شهر غزنی حمله کرده اند. طبق معلومات او، روز گذشته 
طالبان وارد شهر غزنی شده بودند و در حوزه های اول، 
به  امنیتی  نیروهای  با  شهر  این  پنجم  و  چهارم  دوم، 
درگیری پرداختند. بازار و سطح شهر به دلیل حضور 
طالبان تعطیل بود. با این حال فقیری هشدار داد که اگر 
نهادهای امنیتی به طور »عاجل« دست به کار نشوند، 
سقوط شهر غزنی دور از تصور نیست. سه سال پیش نیز 
طالبان حمالت گسترده را بر این شهر راه اندازی کردند 
و تا مرز سقوط آن پیش رفتند. آن حمله چندین روز 
به طول انجامید و خسارات هنگفت مالی به باشنده گان 
بازار در آتش جنگ  از  غزنی وارد شد. قسمت بزرگی 
سوخت و تعداد زیادی از نیروهای دو طرف جنگ کشته 

و زخمی شدند. 
از سوی دیگر محمدعلی اخالقی، نماینده مردم غزنی در 
ولسی جرگه، از حمالت طالبان بر حومه های شهر غزنی 
ابراز نگرانی کرد و گفت که »متاسفانه« ولسوالی های 
اکنون شهر غزنی  غزنی پشت سر هم سقوط کرده و 
در تیرر س طالبان قرار گرفته است. اخالقی در رخ نامه 
فیس بوکش یادآوری کرده که نماینده گان مردم غزنی 
دسته جمعی،  به صورت  چه  و  انفرادی  به صورت  چه 
امنیتی  مسووالن  گوش  به  را  والیت  این  مشکالت 
این عضو  از مرکز شده اند.  رسانده  و خواستار حمایت 
مجلس تصریح کرد که سه روز پیش، از سقوط ولسوالی 
اما  بودند،  داده  هشدار  طالبان  دست  به  غزنی  واغظ 
این  و  نکردند  توجه  هشدار  این  به  امنیتی  نهادهای 

دفاعی در مرز با افغانستان به یک »رژیم خاص« منتقل 
شده اند. فریدون محمدعلی زاده، سخنگوی وزارت دفاع 
تاجیکستان، به خبرگزاری خاور گفته است که نیروهای 
امنیتی این کشور با دیگر نیروهای مرزبانی از سرحدات 

تاجیکستان محافظت می کنند.
او افزوده است: »این روزها هیچ تجهیزات یا نیروی اضافی 
تحویل داده نشده است و فعاًل برنامه ای برای انجام این 
کار وجود ندارد؛ زیرا اوضاع ناپایدار در افغانستان ما را 
مجبور کرده است تا واحدهای نظامی خود را در خط 

دوم دفاع تقویت کنیم.«
در جریان  تاجیکستان،  خاور  گزارش خبرگزاری  طبق 
و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری ها  گذشته  روز   1۰
تاجیکستان  نقطه مرزی  جنگ جویان طالبان در چهار 
به دست  پاسگاه مرزی  و دو  رخ داده و هشت منطقه 

طالبان افتاده است.
گفته  تاجیکستان  ملی  امنیت  دولتی  کمیته  پیش تر 
بود که در پی حمله طالبان بر شیرخان بندر در والیت 
کندز، حدود 13۴ نیروهای امنیتی از مرز عبور کردند 
و به تاجیکستان رفتند. این کمیته هم چنان گفته است 
که  17 نیروی امنیتی افغانستان پس از حمله طالبان از 

ولسوالی کلدار بلخ به تاجیکستان آمده اند.

روز  که  افزود  اخالقی  هم چنان  کرد.  سقوط  ولسوالی 
گذشته نماینده گان غزنی از مسووالن نهادهای امنیتی 
امنیتی  اوضاع  بررسی  خاطر  به  نشست  یک  خواستار 
غزنی شده اند، اما تاکنون زمینه نشست و مالقات فراهم 

نشده است. 
اخالقی خاطر نشان کرد که مردم غزنی مانند باشنده گان 
سایر والیات سالح و تجهیزات ندارند و با دست خالی 
نمی توانند در برابر گروه طالبان مقاومت کنند. او افزود 
که اگر حکومت تجهیزات و سالح در اختیار مردم قرار 
برابر  در  غزنی  از  دفاع  خاطر  به  حاضر ند  مردم  دهد، 

طالبان بسیج شوند. 
محمدقاسم فردوسی، از متنفذان غزنی، گفت که در این 
روزها شرایط برای غزنی و مردم این والیت وخیم شده 
است. او با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در غزنی گفت 
که اگر یک بار دیگر این شهر سقوط کند، مردم این 
شهر برای بار دیگر تمام دارایی شان را از دست می دهند 
که جبران آن هم از جهت امنیتی و هم از نظر اقتصادی 
جز  به  حاضر  حال  در  او،  گفته  به  بود.  خواهد  دشوار 
ولسوالی های نوار مرزی هزاره جات مانند ناور، مالستان 
قرار دارند، سایر  و جاغوری که تحت حاکمیت دولت 
ولسوالی های این والیت از کنترل دولت خارج است و 
طالبان بر آن ها تسلط یافته اند. او خاطر نشان کرد که 
اما از  او  نیروهای امنیتی و مردم غزنی آماده دفاع اند. 
در  تجهیزات  و  مهمات  سالح،  که  خواست  حکومت 
ا ختیار مردم قرار دهد تا مردم به حمایت از نیروهای 

امنیتی، علیه طالبان بسیج شوند. 
این گفته ها اما از سوی مقام والیت غزنی رد شد. دفتر 
مطبوعاتی والیت غزنی، حمله طالبان بر مرکز شهر را 
شایعه خواند و گفت: »شایعات مبنی بر حمله گروهی 
دوباره  سقوط  و  غزنی  شهر  باالی  طالبان  تروریستان 
این شهر از سوی دشمنان کور دل و مزدور، به سرعت 
نیروهای  که  افزود  نهاد  این  است.«  پخش  حال  در 
از  دفاع  کامل  آماده گی  استخباراتی  و  دفاعی  امنیتی، 
شهر را دارند و حاضر ند تا آخرین »قطره« خون در برابر 
طالبان مبارزه کنند. دفتر مطبوعاتی والی غزنی به مردم 
اطمینان داد که در این والیت پرسونل کافی وجود دارد 

فرهاد عظیمی، سخنگوی والیت بلخ، این اظهارات را رد 
کرده و گفته است که هیچ نیروی امنیتی از ولسوالی 

کلدار به تاجیکستان نرفته است.
با این حال، وزارت خارجه اوزبیکستان می گوید که در 
تاریخ ۲7 جون  و در  افغان  تاریخ ۲۶ جون سه سرباز 
۴۴ سرباز مرزی افغانستان از مرز مشترک عبور کرده، 
اما از سوی نیروهای مرزی اوزبیک دوباره به افغانستان 
خارجه  وزارت  حال،  همین  در  شده اند.  فرستاده 
سربازان  پی هم  روز  دو  در  که  می گوید  اوزبیکستان 
کشور،  دو  میان  مشترک  مرز  از  عبور  با  افغانستان 
 »KUN« خبرگزاری  شده اند.  اوزبیکستان  خاک  وارد 
اوزبیکستان به نقل از وزارت خارجه این کشور می گوید 
وارد  افغانستان  مرزی  نیروهای  تاریخ  ۲۶ جون  در  که 

قلمرو اوزبیکستان شده اند.
این کشور هم چنان از افزایش تنش در افغانستان ابراز 
امور  وزارت  که  بیانیه ای  براساس  است.  کرده  نگرانی 
اوزبیکستان نشر کرده است، ۴۴ نیروی مرزی  خارجه 
از منطقه شورتپه  افغانستان و یک گروه مسلح محلی 
والیت بلخ وارد قلمرو این کشور شده اند. در تاریخ ۲3 
فرار  اوزبیکستان  به  افغانستان  نظامی   ۵3 نیز  جون 
کردند، اما تمام آن ها دوباره از سوی نیروهای مرزبانی 

اوزبیکستان به افغانستان ردمرز شدند.
وزارت خارجه کشور نیز عبور شماری از اتباع افغانستان 
به خاک اوزبیکستان را تایید کرده و گفته است که به 
صورت جدی و همه جانبه بررسی و تحقیق می کند تا 
دالیل و ابعاد این حادثه روشن شود. در اعالمیه وزارت 
مناسبات  بر  حاکم  قوانین  به  »ما  است:  آمده  خارجه 
سرحدی کامالً  متعهد بوده و تطبیق آن را برای تأمین 
کشورهای  با  دوستانه  روابط  حفظ  و  کشورها  امنیت 

همسایه مهم می دانیم.« 
گفته  اظهاراتی  در  قریشی  شاه محمود  دیگر  جانب  از 
است که پاکستان در جریان سال های گذشته میزبان 
بیش تر  این  از  و  است  بوده  افغان  مهاجر  میلیون   3.۵
مرزهای  باید  پاکستان  که  است  افزوده  او  نمی پذیرد. 

و هرگونه حمله »دشمن« عقب زده خواهد شد.

وضعیت لوگر نیز وخیم است
در همسایه گی غزنی، والیت لوگر نیز از وضعیت خوب 
امنیتی برخور دار نیست. والیت لوگر با کابل، ننگرهار، 
والیت  این  است.  هم مرز  پکتیا  و  غزنی  میدان وردک، 
تصرف  در  آن  ولسوالی  سه  که  دارد  ولسوالی  شش 
و  بره کی برک  خوشی،  حاضر  حال  در  است.  طالبان 
طالبان  و  دارد  قرار  دولت  حاکمیت  تحت  محمد آغه 
میان  از  ازره حاکم اند.  و  ولسوالی های خروار، چرخ  بر 
سه ولسوالی ا ی که دولت بر آن ها تسلط دارد، ولسوالی 
خوشی و ولسوالی بره کی برک در محاصره طالبان قرار 
دارد و هر آن ممکن است از کنترل دولت خارج شود. 
لوگر،  ولسوالی خوشی  در  گیرمانده  از سربازان  حامد، 
می گوید که طالبان از ده روز به این سو این ولسوالی 
را محاصره و راه های مواصالتی به مرکز لوگر را مسدود 
و ماین گذاری کرده اند. او گفت: »راه های مواصالتی بند 
است. سرک عمومی را طالب گرفته است. مردم را آزار 
نمی دهند. مردم  اجازه ورود مواد خوراکی  و  می دهند 
بسیار سرو صدای شان برامده است. یک پوسته ما دیشب 
سقوط کرد. یک هم سنگرم شهید شد و  سه تن شان به 
دست طالبان افتادند. کمک خواستیم، منتها مشکالت 
تیر  اما روزها یکی پی دیگر  زیاد است. وعده داده اند، 

می شود، ولی خبری از کمک نیست.«
نماینده گان،  مجلس  در  لوگر  نماینده  مومند،  خالد 
می خواند  بحرانی  را  والیت  این  امنیتی  وضعیت  نیز 
را  خوشی  ولسوالی  اکنون  هم  طالبان  که  می گوید  و 
از  طالبان  برای  او، خوشی  گفته  به  کرده اند.  محاصره 
اهمیت استراتژیک برخوردار است و آنان با تصرف این 
ولسوالی می توانند مرکز لوگر را زیر آتش بگیرند. خوشی 
با مرکز لوگر حدود پنج تا شش کیلومتر فاصله دارد. 
با این حال مومند می افزاید که طالبان راه های منتهی 
به این ولسوالی را ماین کاشته اند و مردم با استفاده از 

راه های فرعی و خاکی مشکالت شان را حل می کنند. 
وزارت دفاع ملی هرچند در مورد لوگر ابراز نظر نمی کند، 
اما حمله گروه طالبان بر غزنی را شایعه پراگنی این گروه 
به  وزارت،  این  معاون سخنگوی  امان،  فواد  می خواند. 
روزنامه 8صبح می گوید که طالبان با راه اندازی جنگ 
او  بیندازند.  وحشت  به  را  مردم  می خواهند  تبلیغاتی 
جنگ  تاثیر  تحت  که  می خواهد  غزنی  باشنده گان  از 
تبلیغاتی طالبان نروند. به گفته او، نیروهای امنیتی به 
گونه گسترده در این شهر حضور دارند و آماده دفاع از 

مرکز غزنی اند. 

خود را ببندد و از منافع ملی خود دفاع کند. شاه محمود 
افزایش خشونت ها  است که  نگرانی کرده  ابراز  قریشی 
در افغانستان ممکن است سبب سرازیر شدن مهاجران 

بیش تر به پاکستان شود.
پیش از این عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز در 
اگر طالبان  بود که  تایمز گفته  نیویارک  با  مصاحبه ای 
بر افغانستان تسلط پیدا کنند، پاکستان مرزهای خود را 
می بندد. خان هم چنان تأکید کرده بود که تالش طالبان 
جنگ  به  نظامی،  طریق  از  افغانستان  بر  تسلط  برای 
داخلی می انجامد و سبب هجوم مهاجران به پاکستان 

می شود.
با این حال وزارت خارجه تأکید کرده است که افغانستان 
مهاجران  عزتمند  و  دوام دار  بازگشت  خواهان  همواره 
افغان به کشور بوده است و در این راستا در چهارچوب 
پالن  شمول  به   دوجانبه  همکاری  موجود  ساختارهای 
هم بسته گی   و  صلح  برای  پاکستان  ـ  افغانستان  عمل 

)APAPPS( با جانب پاکستان کار می کند.
در اعالمیه وزارت خارجه که روز دوشنبه، هفتم سرطان، 
نشر شد، گفته شده است که انتظار می رود تا کشورهای 
بر  فشار  ابزار  عنوان  به  مهاجران  مساله  از  همسایه 

افغانستان استفاده نکنند.
همکاری های  که  است  کرده  تأکید  خارجه  وزارت 
صادقانه پاکستان در راستای ختم خون ریزی و تأمین 
صلح پایدار و همه شمول در افغانستان به  مراتب مؤثرتر 
از جانب  نگران کننده  پیش بینی های  و  نظرها  اظهار  از 

مقام های دولت این کشور است.
است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  نیز  ایران  خارجه  وزارت 
که با دقت تحوالت نگران کننده در افغانستان را دنبال 

می کند.
امور  در  ایران  ویژه  نماینده  طاهریان،  محمد ابراهیم 
است:  گفته  عبداهلل،  عبداهلل  با  دیدار  در  افغانستان، 
»ایران از تالش های صلح در افغانستان حمایت می کند 
طریق  از  افغانستان  در  صلح  تامین  و  جنگ  پایان  و 
راه حل سیاسی همه شمول و فراگیر مذاکره و گفت وگو 

را خواهان است.«
حل  طرفدار  »ایران  است:  کرده  تاکید  طاهریان  آقای 
بحران کنونی افغانستان از راه مذاکره و گفت وگو است و 
از ادامه  جنگ و بحران در افغانستان طرفداری نمی کند.«

غزنیدرجنگ؛

گسترشجغرافیایجنگدرکشور؛

همسایههاچهمیگویندوچهمیکنند؟

شهردوبارهسیاهوتعطیلمیشود؟
عبداالحمد حسینی 

حسین حیدری



کرده است.
هیأت  که  امریکا  بلندپایه  مقامات  دیگر  و  بایدن  جو 
افغانستان در سفر اخیرش با آنان دیدار داشته است، 
گفته اند  افغانستان  رهبران حکومت  برای  به صراحت 
که ایاالت متحده نمی تواند برای یک دولت فاسد کمک 
کند؛ زیرا این موضوعی است که شهروندان امریکا از 
حکومت شان هر روزه می پرسند و بازخواست می کنند. 

ذبیح اهلل ذبیحی

جو بایدن و دیگر مقامات بلندپایه امریکا که هیأت افغانستان در سفر اخیرش با 
آنان دیدار داشته است، به صراحت برای رهبران حکومت افغانستان گفته اند 
که ایاالت متحده نمی تواند برای یک دولت فاسد کمک کند؛ زیرا این موضوعی 

است که شهروندان امریکا از حکومت شان هر روزه می پرسند و بازخواست 
می کنند. آنان می پرسند که چرا دولت ما از مالیه ما برای یک دولت و یک تیم 
فاسد کمک می کند؟ چرا حکومت در مورد چگونه گی مصرف و حیف ومیل پولی 

که از جیب مردم کشیده می شود، سکوت اختیار می کند؟ در کنار جنگ، یکی از 
مسوولیت های دیگری که غنی طی دوره حکومتش همیشه به آن سیاسی برخورد 
کرده، مبارزه با فساد است. آقای غنی این مبارزه را باید در عمل ثابت کند؛ زیرا 

اهل فساد و چپاول ثروت عمومی متعلق به تیم او هستند.

آنان می پرسند که چرا دولت ما از مالیه ما برای یک 
دولت و یک تیم فاسد کمک می کند؟ چرا حکومت در 
مورد چگونه گی مصرف و حیف ومیل پولی که از جیب 
مردم کشیده می شود، سکوت اختیار می کند؟ در کنار 
جنگ، یکی از مسوولیت های دیگری که غنی طی دوره 
حکومتش همیشه به آن سیاسی برخورد کرده، مبارزه 
با فساد است. آقای غنی این مبارزه را باید در عمل ثابت 
کند؛ زیرا اهل فساد و چپاول ثروت عمومی متعلق به 

تیم او هستند.
متحده  ایاالت  دیگر  خواست  یا  بحث  دیگر  موضوع 
بوده است.  امریکا، مشکل تک روی محمداشرف غنی 
نیست.  قبول  قابل  تک روی  که  است  گفته  امریکا 
تمام  رهبران  با  مشورت  در  باید  ملی  بزرگ  تصامیم 
اقوام افغانستان گرفته شود. رییس جمهور غنی قبل 
از دعوت حکومت ایاالت متحده، از کانال های مختلف 
تقاضای دیدار با جو بایدن و دیگر مقامات آن کشور 
پاسخ رد  این درخواست ها  به  امریکا  اما  بود؛  را کرده 
را  خبری  8صبح  روزنامه   قبل،  هفته  چند  بود.  داده 
نشر کرد که نشان می داد ایاالت متحده در پاسخ به 
درخواست های غنی گفته بود که با رهبران اقوام بیا. در 
سفر اخیر هم هیچ مقام حکومتی امریکا به تنهایی با 
غنی دیدار نکرده است. در تمام مالقات ها و نشست ها، 
داکتر عبداهلل حضور داشته است. یکی از فرمایشات یا 
هدایت های امریکا برای غنی این بوده است که تصامیم 
انحصارگرایی  از تک روی و  باید جمعی گرفته شود و 

پرهیز شود.
مقامات ایاالت متحده در مورد برخورد نظامی با گروه 
طالبان برای رهبران حکومت قول قاطع نداده اند. آنان 
اکنون به توافق نامه خود با گروه طالبان متعهد هستند. 
برخورد آنان با گروه طالبان بسته گی به عمل کرد این 
گروه در روزهای آینده دارد. اگر گروه طالبان خالف 
انتظار جهان دامنه خشونت ها را گسترش بدهد، شاید 
ایاالت متحده این گروه را سرکوب کند؛ هرچند در برابر 
پیش روی و خشونت ورزی این روزهای طالبان، خاموش 

و بی طرف است.

آن بر منافع ایران در افغانستان است.
طی سال های گذشته روابط حکومت ایران  و طالبان 
فرازوفرودهای زیادی داشته است. کشتار دیپلمات های 
بر  طالبان  که  زمانی  شریف،  مزار  شهر  در  ایرانی 
مهم ترین  از  یکی  داشتند،  حاکمیت  افغانستان 
است؛  بوده  ایران  حکومت  و  طالبان  میان  مناقشه ها 
رد  را  کشتار  این  در  داشتن  دست  طالبان  هرچند 

کردند.
در پی این رویداد تنش میان حکومت ایران و طالبان به 
حدی افزایش یافت که نزدیک بود یک جنگ تمام عیار 
میان دو طرف در بگیرد. آن  زمان حتا نیروهای نظامی 
ایران در مرزهای افغانستان مستقر شدند، اما سرانجام 

کار به درگیری نظامی نکشید.
ایران محل  و حکومت  طالبان  میان  دیگر که  مساله 
اختالف است، رویه تند طالبان با اقلیت های قومی و 
مذهبی به ویژه شیعیان و هزاره های افغانستان است. 
به نظر می رسد حکومت ایران برای اجرای »سیاست 
صدور انقالب« روی شیعیان افغانستان حساب می کند.
بزرگ  راهبرد  یک  از  بخشی  انقالب  صدور  سیاست 
آن  بر مبنای  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
باید اندیشه انقالب ایران به کشورهای منطقه و حتا 
اخیر  سال های  طی  شود.  صادر  جهان  کشورهای 
عملی سازی  در  بزرگی  سرمایه گذاری  ایران  حکومت 

این سیاست در کشورهای گوناگون کرده است.
پس از نشر مطلب روزنامه کیهان و اظهارات کارشناس 
کاربران  برخی  افق،  تلویزیونی  شبکه  در  ایرانی 
شبکه های اجتماعی پیام تسلیت علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی ایران در پیوند به کشتار مردم هزاره 
در شهر مزار شریف را بازنشر کردند که در بخشی از آن 

طالبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند.
از   1377/۶/۲3 تاریخ  به  که  تسلیت  پیام  این  در 
و  به »جنایت  نشر شد، طالبان  سوی علی خامنه ای 
کشتار« متهم شده و از آنان به عنوان قشون »ظالم« 
و »سنگ دل« یاد شده است. در بخشی از پیام آمده 

است: »قوم متعصب و وحشی و بیگانه از تعالیم نورانی 
اسالم«. رهبر ایران هم چنان طالبان را به »قتل عام« 

مردم متهم کرده است.
با گذشت ۲3 سال از نشر این پیام تُند رهبر جمهوری 
چه  که  نیست  مشخص  طالبان،  علیه  ایران  اسالمی 
ایرانی  رسانه های  و  کارشناسان  تا  عاملی سبب شده 
برای قباحت زدایی از چهره طالبان دست به کار شوند 
و تالش ورزند از طریق رسانه های این کشور پیام های 

مثبت به طالبان ارسال کنند.
به  را  ایران  امریکایی  مقام های  برخی  این  از  پیش 
متهم  طالبان  از  نظامی  پشتی بانی  و  مالی  حمایت 
کرده بودند. گزارش هایی نیز از فعالیت شورای نظامی 
طالبان در شهرهای مشهد، زاهدان و کرمان ایران و 
القاعده در این کشور  اقامت رهبران طالبان و شبکه 
وجود دارد، اما مقام های ایرانی همواره این اتهام را رد 

کرده اند.
با توجه به شدت گرفتن نبردها در بخشی هایی از کشور 
آشکار  موجود  نشانه های  طالبان،  نسبی  پیش روی  و 
مخفی  معامله ای  ظاهراً  ایران  حکومت  که  می سازد 
داده  انجام  طالبان  سیاسی  رهبران  با  پرده  پشت  و 
می کوشند  این کشور  تبلیغاتی  دستگاه  و  رسانه ها  و 

زمینه را برای تعامل بیش تر با طالبان فراهم سازند.
واضح است که ایران از ساخت وساز بندهای آب گردان 
برخی  و  نیست  راضی  کشور  غربی  والیت های  در 
مقام های ارشد ایرانی به شمول حسن روحانی، رییس 
جمهور ایران، نارضایتی خود را از برنامه های مدیریت 
آب در افغانستان بارها به گونه علنی ابراز و از حکومت 

افغانستان در این زمینه انتقاد کرده اند.
پیش فرض که  این  با  ایران  نظر می رسد حکومت  به 
حکومت  از  بخشی  آینده  در  طالبان  است  ممکن 
افغانستان را به دست گیرند، برای تأمین منافع خود 
طالبان  سیاسی  رهبران  با  مرزی،  آب های  رهگذر  از 
دست دوستی داده و برای منافع کالن خود در آینده 

برنامه ریزی کرده است.
از  ایرانی  قباحت زدایی رسانه های  اوضاعی،  در چنین 
طالبان و تالش برای نشان دادن چهره ای خوب و دور 
از خشونت از طالبان، واکنش هایی را در افغانستان به 
تازه  دنبال داشته است و شاید گذشت زمان راهبرد 
ایران در برابر حکومت افغانستان و طالبان را در آینده 

مشخص کند.

چهارشنبه
شماره 3634

9 سرطان 1400
30 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

4

برخالف سفرهای سال های قبل 
برخالف  و  حکومتی  مقامات 
افرادی  از  بعضی  گفته های 
جمهور  رییس  با  همراه  که 
و رییس شورای عالی مصالحه 
ملی به ایاالت متحده امریکا سفر 
کرده بودند،  سفر اخیر پردستاورد 
نبود. این سفر هیچ تغییری در تصمیم ایاالت متحده 
در قبال حکومت کابل، جنگ، صلح و مهم تر از این ها 
مسأله خروج نیروهای امریکایی و هم پیمانان آن نیاورد. 
واقعیت این است که در این دیدار،  ایاالت متحده برای 
و  حرف  متحده،  ایاالت  برای  افغانستان  و  افغانستان 
برنامه تازه ای نداشت. در این سفر، رییس جمهور بایدن 
برای رهبران حکومت افغانستان مواضع قبلی امریکا را 
مبنی بر خروج نیروهای نظامی آن کشور و البته ادامه 
همکاری به شیوه دیگر، یادآوری کرد. ادامه همکاری 
ایاالت متحده با دولت و مردم افغانستان چیز تازه ای 
نیست و گفتن این مسأله هیچ تأثیری در میدان جنگ، 
مذاکرات صلح، قطع جنگ از سوی طالبان و مسائل و 
مشکالتی از این دست که افغانستان با آن دست وپنجه 

نرم می کند، ندارد.
در میان مقامات حکومتی که به دعوت امریکا به آن 
نخست  معاون  امراهلل صالح،  بودند،  کرده  کشور سفر 
ریاست جمهوری، دستاوردهای این سفر را در صفحه 
فیس بوکش توضیح داده است. به نظر او، همه چیز رو به 
راه است و ایاالت متحده محکم پشت افغانستان ایستاده 
و این سفر هم پردستاورترین سفر مقامات حکومتی به 
این  از  آقای صالح، »دستاوردی  نظر  به  است.  امریکا 
بزرگ تر در یک ونیم روز کاری امکان نداشت. شاید در 
پردستاوردترین  از  یکی  این  تاریخ سفرهای خارجی، 
و  تبلیغ  برای  کنونی،  در شرایط  باشد«.  بوده  سفرها 
برابر طالبان،  نگه داشتن روحیه حکومت و مردم در 
گفتن چنین سخنانی زیان بار نیست؛ اما اصل قصه این 
سفر چیزی غیر از این ها است. جو بایدن هم در برابر 
رسانه ها و هم در جلسات خصوصی، ضمن یادآوری و 

به تازه گی موضع گیری برخی کارشناسان و رسانه های 
افغانستان،  در  طالبان  فعالیت  به  پیوند  در  ایرانی 
واکنش هایی به دنبال داشته است. روزنامه کیهان از 
رسانه های مشهور ایرانی که دیدگاه های نزدیک به رهبر 
ایران دارد، با نشر مطلبی در مورد پیش روی طالبان در 
از سوی جنگ جویان  ولسوالی ها  تصرف  و  افغانستان 
این گروه، به گونه ای تالش کرد از خشونت و تندروی 

طالبان قباحت زدایی کند.
در بخشی از مطلب روزنامه کیهان که روز شنبه، پنجم 
سرطان نشر شد، آمده است: »در پیش روی های اخیر 
هولناک،  جنایت های  از  افغانستان خبری  در  طالبان 
شبیه جنایات داعش در عراق نیست. طالبان حتا اعالم 
کرده کاری با شیعیان این کشور هم ندارد. نیروهای 
طالبانی که امروز از آن حرف می زنیم، با طالبانی که 
کرده  تفاوت هایی  می برید،  سر  مثاًل  و  می شناختیم 

است.«

تجدید تعهد همکاری ایاالت متحده با دولت افغانستان، 
شروطی هم داشته است.

چند  بایدن  آقای  منابع،  از  بعضی  گفته های  براساس 
کرده  یادآوری  افغانستان  رهبران  برای  را  تازه  مورد 
است. مبارزه حکومت با فساد، مشورت با رهبران اقوام، 
ایجاد اجماع سیاسی و وحدت ملی، از مواردی است که 
یادآوری  رهبران حکومت  برای  امریکا  رییس جمهور 

در این مطلب دیده می شود که روزنامه کیهان تالش 
دارد ثابت کند که طالبان نسبت به سال های گذشته 
تغییر کرده و رویه آن ها مانند قبل نیست. مساله دیگر 
که در این مطلب روی آن تاکید شده، این است که 
طالبان با اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه اهل تشیع 
دگرگونی شده  دچار  آنان  و سیاست  ندارند  دشمنی 

است.
مساله به همین جا ختم نشد و یک کارشناسان ایرانی 
پربیننده  برنامه های سیاسی  از  برنامه »جهان آرا«  در 
تعامل  ظرفیت  از  ایران،  »افق«  تلویزیونی  شبکه 
حکومت ایران با طالبان روی مسایل امنیت مرزی و 
تقسیم آب های مرزی و فرامرزی با افغانستان سخن 

گفت.
به  تاکنون  ایران  حکومت  ارشد  مقام های  هرچند 
تنها  و  نکرده  حمایت  اعالم  طالبان  از  آشکار  گونه 
روابط رسمی خود با این گروه را تأیید می کنند، اما 
نشانه هایی از تغییر سیاست و نزدیکی برخی الیه های 
قدرت در ایران با طالبان مشاهده می شود که اساس 

همکاریامریکابادولتافغانستانمشروطاست

آیاایرانوطالباندستدوستیدادهاند؟

حبیب حمیدزاده

قباحتزداییازطالبان؛
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با پشتی بانی   Mi-17 نقل و  فروند هلی کوپتر حمل  سه 
زمین  یک  در  حباب شکل  کوچک  هلی کوپترهای 
چمن زار در کنار خانه هدف، فرود آمدند. هواپیماهای 
بدون سرنشین افغانستان و امریکا، از هوا مراقب حرکت 
کماندو ها بودند. آن ها پیاده شدند و سالح های خود را 
آماده کردند. کارایی و حرفه ای بودن عملیات که توسط 
یکی از رده های کوچک و نخبه  لوای کماندو انجام شده 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  قطعات  از  بسیاری  با  بود، 

تفاوت داشت.
در سال ۲۰17، تقریباً ۲1۰۰۰ تن در تشکیل نیروهای 
کماندو حضور داشتند، با این امید که برنامه را بسیار 
گسترش دهند. اما این قطعات تخصصی در بیش تر مواقع 
به عنوان آتش نشان در جنگ بی پایان برای بازپس گیری 
به  و  می شوند  استفاده  ولسوالی ها  نگه داری  و  قلمرو 
مناطق جنگی می روند. اکنون آنان به مناطقی می روند 
تا حمالت طالبان را دفع کنند. طالبان طی روزهای اخیر 

ده ها ولسوالی را در شمال کشور تصرف کرده اند.
سپتامبر،  ماه  در  بین المللی  نیروهای  خروج  دلیل  به 
افزایش  چشم گیری  طور  به  کماندو  نیروهای  اهمیت 
شدن  فرسوده  و  حد  از  بیش  استفاده  اما  است؛  یافته 
آن ها، می تواند کاهش چشم گیر کارایی این نیروها را به 

همراه داشته باشد.
مأموریت شبانه که مقامات ارتش افغانستان آن را یک 

نیروهای  جاری،  سال  می  ماه  شب های  از  یکی  در 
با کم نور شدن چراغ های  افغانستان  هم زمان  کماندوی 
شهر، در حالی که توسط هلی کوپتر نظامی دوران اتحاد 
در جنوب  کاریزها  و  مزارع  فضای  بر  جماهیر شوروی 
بررسی های  دیگر  یک بار  می کردند،  پرواز  افغانستان 
نهایی خود را انجام دادند و قبل از پوشیدن عینک های 
دید در شب، به نقشه ها نگاه و سالح های خود را تنظیم 

کردند.
هدف آن ها از بین بردن یک کارخانه ساخت بمب در 
روستایی  انجیر،  چاه  منطقه  در  گلی  خانه  یک  داخل 
در ولسوالی نادعلی هلمند است که کاماًل تحت کنترل 
طالبان قرار دارد. چند روز قبل، طالبان حمله بر شهر 

لشکرگاه، مرکز والیت هلمند را آغاز کرده بودند.
نیروهای ارتش افغانستان، مناطق تحت تصرف خود را از 
دست داده بودند و شهر در محاصره طالبان قرار داشت. 
مقامات امنیتی با عصبانیت برای کاهش برخی از فشارها 
بر پایتخت، نخبه ترین نیروهای عملیات ویژه را به این 

والیت اعزام کردند.

عامل موثر در ضربه زدن  ناگهانی به طالبان می دانند و 
یا حداقل در مهار حمالت آینده این گروه بر نیروهای 
فوتوژورنالیست  یک  توسط  می کند،  کمک  دولتی 

نیویارک تایمز گزارش می شود.
جنگ های  طی  در  متحده  ایاالت  توسط  تاکتیک  این 
و  است  شده  تجربه  عراق  و  افغانستان  در  آن  طوالنی 
در صورتی که حتا موفقیت ناچیز هم داشته باشد، قابل 
مالحظه است؛ زیرا شورشیان در هر دو کشور، هم چنان 

سازگار و پایدار هستند.
حمالت شبانه در افغانستان، به خصوص روستانشینان 
این کشور را علیه دولت و نیروهای بین المللی تحریک 
کرده است؛ اما حضور این قطعات کماندو ماه گذشته 
سقوط  طالبان  دست  به  لشکرگاه  شهر  تا  کرد  کمک 

نکند.
در حال حاضر با محدود شدن قلمرو تحت کنترل دولت، 
استفاده از این نیروها بهترین و محدودترین روش حمله 
بر شورشیان در این دو دهه جنگ است. حمالت تعرضی 
از تلفات مرگ بار نیست، به ویژه که  این نیروها عاری 
بین المللی  نیروهای  خروج  با  طالبان  جنگ جویان 
جسارت بیش تری پیدا کرده اند. در اوایل این ماه، بیش 
از ۲۰ کماندوی افغانستان که قصد عملیات بازپس گیری 
یکی از ولسوالی های شمال غربی را داشتند، در ضد حمله 

طالبان کشته شدند.

نتیجه عملیات شبانه ماه می که در تلفن همراه فرمانده 
تیم ویژه کماندو ثبت شده بود، موفقیت آمیز تلقی شد. 
و  و منهدم  توقیف  این عملیات، مواد ساخت بمب  در 
از اعضای  نفر  کارخانه ماین سازی تخریب شد و چهار 
هیچ  کماندو  تیم  که  حالی  در  شدند؛  کشته  طالبان 

تلفاتی نداشت.
بمب سازی  کارخانه  بر  شبانه  عملیات  چقدر  این که 
تأثیر گذاشت، هنوز قابل  طالبان روی جنگ لشکرگاه 
تاکتیک های  مرگ بارترین  از  یکی  اما  است؛  پرسش 
ماین های  و  کنارجاده ای  ماین های  ساخت  که  طالبان 
از میدان جنگ  برای مدت کوتاهی  را  دست ساز است 

دور نگه داشت.
تیم کماندوها به میدان هوایی »بُست« که یک فرودگاه 
غیرنظامی است، بازگشت. آن شب میدان هوایی بُست 
عملیات  نظامی  فرماندهی  مقر  به  کوتاهی  مدت  برای 
مبدل شده بود. مقامات یک صفحه تلویزیونی و مخابره 
نصب  پرستاره  آسمان  زیر  کوچک  ترمینال  باالی  را 
کرده بودند؛ در حالی که صدای جنگ از دور به گوش 

می رسید.
در داخل هلی کوپتر، وقتی شهر از دور نمایان شد، برخی 
هم دیگر  از  و  پرداختند  شوخی  به  هم  با  کماندوها  از 
سیگار را به زور می گرفتند. مأموریت آن ها موفقانه تمام 

شده بود.

شبیباکماندوهایافغانستان
درخطمقدمجنگ؛

پسازخروجامریکا،قزاقستانچهنقشی
درافغانستانبازیخواهدکرد؟

تیم کماندوها به میدان 
هوایی »بُست« که یک 
فرودگاه غیرنظامی است، 
بازگشت. آن شب میدان 
هوایی بُست برای مدت 
کوتاهی به مقر فرماندهی 
نظامی عملیات مبدل شده 
بود. مقامات یک صفحه 
تلویزیونی و مخابره را باالی 
ترمینال کوچک زیر آسمان 
پرستاره نصب کرده بودند؛ 
در حالی که صدای جنگ از 
دور به گوش می رسید.

ترجمه

بدون  پایگاه هایی  )چنین  شد.  سوال  دهند،  انجام 
یک  عنوان  به  را  آن  مستقیماً  او  نیستند(.  سابقه 
گزینه انکار نکرد، هرچند روشن کرد که »من این جا 
نیستم تا چیزی را اعالم کنم یا بگویم که گویا ما 
در حال حاضر با یک کشور خاصی توافق ویژه ای 
نظامی داشته ایم«. خلیل زاد  اقدامات خاص  درباره 
افزود که دو دولت در مورد تالش های صلح، تالش 
در راستای توسعه اقتصادی، کمک های بشردوستانه 
به  افغانستان  ارتش  نیروهای  امنیتی  نیازهای  و 
منظور حفظ و تقویت آن ها و هم چنان پاسخگویی 
به تهدیدات بالقوه تروریستی با هم گفت وگو کردند. 
در هر صورت، بعید به نظر می رسد که نورسلطان با 
میزبانی از تأسیسات نظامی ایاالت متحده به صورت 
دایمی موافقت و روابط نزدیک با مسکو و پکن برقرار 

کند.
واشنگتن،  با  نورسلطان  همکاری  از  نظر  صرف 
قزاقستان اقدامات خود را در قبال افغانستان انجام 
می دهد؛ یکی از موارد مهم، آموزش زنان این کشور 
است. به لطف برنامه ۲ میلیون یورویی که در سال 
۲۰19 توسط اتحادیه اروپا، برنامه توسعه سازمان 
افغان  زن   ۵۰ حدود  شد،  آغاز  قزاقستان  و  ملل 
تحصیل  اوزبیکستان  و  قزاقستان  دانشگاه های  در 
می کنند و قرار است اولین گروه ۲۰ نفره، تابستان 
امسال فارغ التحصیل شود. این تعداد شامل 1۰ زن 
است که هم اکنون در مکتب زبان آلماتی تحصیل 
می کنند. براساس گفته های مقامات قزاقستان، پس 
از آن، آن ها تحصیالت شان را در دانشگاه تخنیکی 

منطقه بزرگ آسیای میانه در حال آماده   شدن برای 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر 
است. دولت های منطقه نگران خشونت هایی اند که با 
یایان یافتن »جنگ ابدی« واشنگتن در افغانستان، 
یک بار دیگر اوج گرفته است. یکی از این کشورها، 
قزاقستان است که می خواهد از طریق به کارگیری 
افغانستان  زنان  آموزش  ارتقای  چون  اقداماتی 
کشور،  این  نیروهای  با  نظامی  همکاری های  و 

افغانستان را در شرایط دشوار پیش رو کمک کند.
جومارت توکایف، رییس جمهور قزاقستان و زلمی 
صلح  برای  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
جنوری  ماه  اواسط  در  که  دیداری  در  افغانستان، 
هم  با  داشتند،  قزاقستان  پایتخت  در  جاری  سال 
خلیل زاد  کردند.  گفت وگو  افغانستان  آینده  درباره 
 13 در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  جریان  در 
به  نورسلطان  و  یادآور شد که »واشنگتن  جنوری 
همکاری مشترک شان در خصوص تسهیل پروسه 
صلح، همکاری برای تأمین آینده بهتر اقتصادی و 
خواهند  ادامه  افغانستان  مردم  به  کمک  هم چنان 
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  از  کنفرانس  این  در  داد«. 
ایاالت متحده، درباره گمانه زنی های مداوم در مورد 
پایگاه های نظامی بالقوه امریکا در آسیای میانه که 
افغانستان  در  را  تروریسم  ضد  عملیات  می توانند 

جهت   ،)Kazakh-British( انگلیس   - قزاقستان 
حرفه ای  و  فنی  آموزش های  برنامه های  فراگیری 
شمار  می دهند.  ادامه  معدن  بخش  در  آموزش  و 
دیگری از اتباع افغانستان نیز برای ادامه تحصیل به 

قزاقستان سفر کرده اند.
در مورد بخش دفاعی، توافق نامه همکاری بین دو 
مشاور  محب،  حمداهلل  از سوی  ماه  این  در  دولت 
امنیت ملی افغانستان و نورالن یرمکبایف، وزیر دفاع 
قزاقستان در نورسلطان امضا شد. براساس بیانیه 18 
این  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای  دفتر  جنوری 
سند »امکان حمایت متقابل نظامی در حوزه های 
گزارش  براساس  می کند.  فراهم  را  مختلف« 
 ،)news and analysis company Janes(
این همکاری ها شامل تمرین های مشترک نظامی، 
همکاری صحی نظامی، نوسازی تجهیزات، حمایت 
هم چنان  و  جنگ  آموزش  تخنیکی،  و  لوژستیکی 
می شود.  دولت  دو  بین  نظامی  اطالعاتی  همکاری 
در  حاضر  حال  در  قزاق  سربازان  که  آن جایی  از 
عملیات صلح سازمان ملل، به ویژه در لبنان  شرکت 
 199۰ داخلی  جنگ  در  گذشته  در  و  می کنند 
غیرجنگی  عملیات  در  عراق  در  و  تاجیکستان  در 
نورسلطان  که  است  بعید  بسیار  داشتند،  شرکت 
با  منطقه ای  در  که  دهد  اجازه  خود  سربازان  به 
شوند  مستقر  افغانستان  مانند  پرخطر  جنگ های 
آموزش و  و در عملیات های جنگی شرکت کنند. 
تجهیز سربازان افغان سناریوی محتمل تری است. 
با این وصف، در اهمیت این توافق نامه دفاعی نباید 

بزرگ نمایی و اغراق صورت گیرد.
طالبان  سقوط  زمان  از  افغانستان  و  قزاقستان 
حدودی  تا  دولتی  یک  ظهور  و   ۲۰۰1 سال  در 
دموکراتیک در کابل، روابط نزدیک ایجاد کرده اند. 
در ماه فبروری )پیش از امضای توافق نامه همکاری 
دفاعی فوق الذکر(، توکایف، رییس جمهور قزاقستان 
افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  و 
تلفنی  گفت وگوی  این  در  داشتند.  تلفنی  مکالمه 
به موضوعاتی مانند روند صلح افغانستان و مسائل 
منطقه ای پرداخته شد و نیز هر دو طرف در مورد 
حل فوری مسأله دانشجویان افغانستان در قزاقستان 
گفت وگو کردند. روشن نیست که مشکلی که کابل 
به آن اشاره دارد، دقیقاً چیست؟ این ممکن است، 
پرداخت شهریه دانشجویان و یا مشکالت مربوط به 

تحصیالت آن ها باشد.
ملت های  نقش  مورد  در  گذشته،  دهه  دو  طی 
و  بحث ها  پساطالبان  افغانستان  در  میانه  آسیای 
با  اکنون  است.  گرفته  صورت  زیادی  دیدارهای 
پایان یافتن حضور نظامی ایاالت متحده و سقوط 
اقدامات  به دست گروه طالبان،  افغانستان  مناطق 
منطقه ای برای حمایت از دولت افغانستان از اهمیت 
بیش تری برخوردار شده است. بدون شک، قزاقستان 
و سایر کشورهای منطقه نمی توانند جایگزین ایاالت 
متحده در افغانستان، به ویژه در امور نظامی شوند. 
به هر صورت، هرگونه حمایت از افغانستان، دولت و 
مردم به گونه یکسان مانند تحصیل زنان این کشور 

در دانشگاه های قزاقستان قابل توجه است.
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با آماده گی امریکا برای خروج از افغانستان، آیا فرصت درخشش قزاقستان فرا رسیده است؟
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کتاب های  او،  گفته  به  است.  داده  جا  کتابخانه  این 
تهیه  کابل  در  مصر  سفارت  به کمک  که  تاریخی ای 

شده است، نیز وجود دارد.
یاسینی افزود: »در مصر یک کتاب خانه به نام داکتر 
کتاب خانه  این  کتاب های  که  دارد  وجود  محمدامان 
توسط سفارت این کشور به ما منتقل شد. کار ایجاد 
این کتاب خانه را چند روز پیش انجام دادیم. هدف ما 
او هم چنان گفت، کار  ایجاد فرهنگ مطالعه است.« 
اصلی کتاب خانه سیار این است که به مکتب ها برود و 
مطابق به سطح توانایی هر دانش آموز به آنان به منظور 

مطالعه کتاب توزیع کند.
الهام یاسینی می خواهد این فعالیت را در ولسوالی های 
دیگر ننگرهار نیز گسترش دهد. او می گوید: »اگر کسی  

قصد دارد کتاب خانه ای بسازد، به او کمک می کنم.« 
ایجاد این کتاب خانه سیار در ولسوالی کامه ننگرهار، 
واکنش های گسترده ای را در فضای مجازی به دنبال 
داشته است. عبدالبصیر سباوون، باشنده ننگرهار، این 
نوآوری را اقدامی نیک خوانده و افزوده است که این 
کار زمینه آموزش را برای جوانان نیازمند مساعد کرده 

آخرین  شفیق،  محمدموسی  زادگاه  در  جوانی 
صدراعظم دوران شاهی کشور با راه اندازی کتاب خانه  
سیار در داخل یک موتر نوع سوزکی، تالش می کند 

روشنگری کند.
از آن که متوجه شد دانش آموزان  یاسینی پس  الهام 
ولسوالی کامه والیت ننگرهار به کتاب دسترسی کافی 
ندارند، تصمیم گرفت یک کتاب خانه   سیار را راه اندازی 

کند.  
ولسوالی کامه والیت ننگرهار شخصیت های روشنگر 
را در دامن خود بزرگ کرده است. استقبال گسترده 
باشنده گان این ولسوالی از راه اندازی این کتاب خانه، 
در  فرهنگ مطالعه  نهادینه کردن  نشان می دهد که 

این ولسوالی دشوار نخواهد بود. 
الهام یاسینی، مسوول بنیاد خیریه وطن در ولسوالی 
کامه والیت ننگرهار، این نو آوری را انجام داده است. 
برای  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  یاسینی  آقای 
رفع نیازمندی دانش  آموزان، کتاب های مختلف را در 

است. سباوون در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که 
این تالش برای مطالعه کتاب و جلب توجه افراد به 
کتاب، خیلی به جا است. به باور او، این اقدام جوانان را 

به مطالعه ترغیب می کند.
فرهنگ  بدبختانه  حاضر  حال  »در  کرد:  تصریح  او 
می تواند  تالش،  این  است.  شده  کم  کتاب خوانی 
فرهنگ مطالعه را زنده کند. این کتاب خانه باید قسمی 
آماده شود که کتاب های بیش تر و قابل توجه مردم 
باید این فعالیت در والیات و  در آن جا داده شود و 

ولسوالی های دیگر نیز آغاز شود.«
این  در  نیز  اجتماعی  رسانه های  فعال  زهیر،  وحید 
سلیقه  با  سیار  کتاب خانه  »این  است:  نوشته  رابطه 
خوب ایجاد شده است. از این کار بنیاد خیریه وطن 

قدردانی می کنم.« 
شبکه های  کاربران  از  دیگر  یکی  زالند،  عارف اهلل 
یک  را  آن  و  ستایش  نوآوری  این  از  نیز  اجتماعی ، 
اقدام به جا توصیف کرده است. او در برگه فیس بوکش 
نوشته است: »بیایید سوار این سوزکی شویم، ولسوالی 

کامه را چکر بزنیم و یک کتاب بخوانیم.«

در همین حال شماری از جوانان می گویند که نهادینه 
شدن فرهنگ مطالعه یک ضرورت است. به گفته آنان، 
ایجاد  ذهنی  رقابت  یک  جوانان  میان  در  کار  این  با 
می شود. آنان تاکید می کنند که در مکان های عمومی 
کتاب خانه ها ایجاد شود و جوانان به عنوان هدیه میان 

یک دیگر کتاب ردوبدل کنند. 
در حال حاضر دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی 
گسترش یافته است. شماری از جوانان به این باور ند 
که به جای مطالعه کتاب، می شود اطالعات تازه را از 
برای  نیست  نیاز  و  آورد  به دست  اجتماعی  صفحات 

کتاب پول هزینه کنند.
که  باورند  این  به  روان شناسان  از  برخی  این حال  با 
مطالعه کتاب بیش تر از مطالعه مطالب از وب سایت ها 
به ذهن می نشیند، از این رو باید مطالعه از روی کتاب 

انجام شود.
در حال حاضر حدود ۶۵ درصد جمعیت کشور بی سواد 
هستند که بخش بزرگ آنان را زنان تشکیل می دهند. 
وزارت معارف شمار دانش آموزان را بیش از 9 میلیون 

نفر اعالم کرده است.

بیتوجهییاکیفیتپایین؛

در  مدنی  فعاالن  و  باشنده گان 
دارند  شکایت  پروان  والیت 
که کار ساخت دو سرکه  خط 
از  بگرام  ـ  جبل السراج  دوم 
به  پیمان کار  شرکت  سوی 
و  شده  قیرریزی  ناقص  شکل 
بهره برداری، بخش های  از  پیش 
زیاد این سرک تخریب و کندن کاری شده است. آنان 
تصریح می کنند که اگر این پروژه به این شکل ادامه 
اعتراض خواهند کرد.  یابد، مردم به ماهیت کار آن 
مسووالن شرکت  پیمان کار در سهم شان می گویند که 
این سرک برای موترهای با تناژ 3۲ تُن طراحی شده، 
اما باالی آن موترهای باربری با تناژ 1۰۰ تُن نیز عبور 
کرده است. با این حال به گفته مسووالن این شرکت، 
را  شده  تخریب  بخش های  و  دارند  مسوولیت  آنان 
دوباره »داغ گیری« می کنند. این در حالی است که 
وزارت فواید عامه از عواقب بی کیفیت بودن این پروژه 
اگر  وزارت،  این  مسووالن  گفته  به  می دهد.  هشدار 
مشکالتی در سرک دیده شود، آن را تحویل نخواهد 
گرفت. مسووالن تصریح می کنند که حتا این وزارت 
پیش تر در چنین مواقع اقدام به فسخ قرارداد نیز کرده 

است. 
ترمیم دو سرکه خط دوم جبل السراج ـ  بگرام از سوی 
شرکت پیمان کار با موجی از انتقادها روبه رو شده است. 
مسووالن  که  می گویند  پروان  باشنده گان  از  برخی 
و  پاشیده اند  خاک  مردم  به چشم  پیمان کار  شرکت 
دهند.  تحویل  مردم  به  ناقص  را  سرک  دارند  تالش 
باسط خالقی، فعال مدنی در پروان، به روزنامه 8صبح 
گفت که شرکت پیمان کار که مسوولیت آن  را همایون 
هریروود، نماینده مردم پروان در مجلس نماینده گان 
کند  سوء  استفاده  پروژه  این  از  نباید  دارد،  برعهده 
که  افزود  او  دهد.  تحویل  مردم  به  را  ناقص  پروژه  و 
خط دوم دو سرکه بگرام ـ جبل السراج به گونه ناقص 
قیرریزی شده و پیش از استفاده، بخش های زیاد آن 

تخریب شده است.
 او گفت: »این سرک توسط نماینده خود ما ساخته 
می شود که با رای مردم پروان به مجلس نماینده گان 
راه پیدا کرده است. اگر این سرک به شکل ناقص و 
این گونه که حاال بخش هایی از آن ساخته شده است، 
به بهره برداری سپرده شود، این نماینده باید به مردم 
به گفته وی، شورای  باشد.«  و موکالن خود جوابگو 
والیت  رهبری  شمول  به  مدنی  نهاد های  و  والیتی 
پروان مسوولیت دارند تا باالی شرکت پیمان کار فشار 
وارد کنند که کارش را متوقف سازد یا هم بخش های 
مطابق  و  اساسی  شکل  به  را  سرک  این  باقی مانده 

معیار های پذیرفته شده قیرریزی کند.
حسیب اهلل جمعه زاده، یکی دیگر از باشنده گان پروان، 
بودم،  رفته  کابل  هم  من  پیش  روز  »چند  گفت: 
تخریب  افتتاح  از  پیش  زیاد سرک  بخش های  دیدم 
ما  خود  نماینده  وقتی  که  شدم  مایوس  است.  شده 
دیگران  از  ما  می دهد،  مردم  تحویل  را  کاری  چنین 
و شرکت های بیرون از پروان چه گله کنیم.« به گفته 
و  نواقص  والیتی  شورای  و  مدنی  نهادهای  اگر  وی، 
مردم  به حق  بگیرند،  نا دیده  را  این سرک  مشکالت 

گیرد و معلوم شود که آیا مشکالت تخنیکی دارد یا 
خیر؛ چون مشکالت باید در الیه اول حل شود. قبل 
از این که الیه دوم را هموار کنیم، مشکالت و نواقص 

گرفته شود.«
 

مشکالت محیطی سد راه این پروژه چیست؟
در حالی که از زمان تعیین شده برای تکمیل این پروژه 
شرکت  مسووالن  اما  می گذرد،  ماه  شش  از  بیش تر 
مشکالت  و  مردم  ممانعت  که  می گویند  قرار دادی 
استمالک جایدادهای باشنده گان مسیر این سرک از 
چالش های جدی است که سبب شده کار این پروژه را 
با کندی مواجه کند. به گفته مسووالن در این شرکت، 
خانه یکی از فرماندهان جهادی در جبل السراج که سد 
بزرگ برای این پروژه است، هنوز مشکلش حل ناشده 

باقی مانده است.
به گفته مسووالن شرکت پیمان کار،  در همین حال 
شماری از باشنده گان در منطقه »تتم دره« برای کار 
این پروژه مشکل ایجاد کرده اند و اجازه نمی دهند که 
د کان های شان در مسیر این سرک تخریب شود. این 
در حالی است که کار بازار زیرزمینی شهر چاریکار که 
در مسیر این پروژه است، هنوز تکمیل نشده و سبب 
را  ابتدایی  کارهای  از سرک هنوز  بخشی  است  شده 

طی نکند.
تالش شد در مورد مشکالت محیطی و حقوقی این 
سرک دیدگاه فضل الدین عیار، والی پروان، گرفته شود، 
این  این مورد خودداری کرد.  اظهار نظر در  از  او  اما 
در حالی است که به گفته برخی از باشنده گان، والی 
پروان مشکالت محیطی داخل شهر را با فشارهای زیاد 
با یک فرمانده جهادی در  اما هنگامی که  حل کرد، 
سر  درد  یک  به  مشکل  این  شد،  مقابل  جبل السراج 

برای وی بدل شد و نتوانست اقدام کند.

فعاالن مدنی: از کیفیت کار نگرانیم
برخی از فعاالن مدنی در پروان از عواقب نواقص در 
کار این سرک هشدار می دهند. شفیع مشفق، رییس 
از  نگرانی  ابراز  با  پروان،  مدنی  جامعه  نهادهای  بورد 
سرک،  این  در  بهره داری  از  پیش  کندن کاری های 
سوی  از  سرک  این  مشکالت  هرگاه  که  می گوید 
نهادهای مربوط حل نشود، فعاالن جامعه مدنی پروان 
به آن اعتراض خواهند کرد. او افزود: »در این اواخر 
دیده شد که شرکت پیمان کار قسمت هایی از سرک را 
دوباره کندن کاری کرده و دوباره کار می کند. در این 
سرک پول زیادی هزینه شده و اگر کیفیت کار در نظر 

گرفته نشود، مورد نگرانی است.«
در همین حال برخی از باشنده گان پروان این روند را 
بخشی از تالش برای میلیاردرسازی یک جمع کوچک 

عنوان می کنند. سالم وحدت، از دیپلمات های پیشین 
وزارت امور خارجه و از باشنده گان والیت پروان، در 
کار  در  خیانت  که  است  نگاشته  فیس بوکش  صفحه 
کوچک  جمع  یک  اخیر  سال  بیست  در  جاده سازی 
وی،  گفته  به  حال  این  با  است.  ساخته  میلیاردر  را 
شاهراه ها و جاده های ناقص و خالف معیار جاده سازی 
از  »خیانت«  خود  که  می شود  داده  تحویل  مردم  به 
سوی مسووالن و نهادهای ناظر مربوط به وزارت فواید 

عامه است.

داشت،  مشکل  سرک  اگر  عامه:  فواید  وزارت 
تحویل نمی گیریم

از سوی دیگر وزارت فواید با تایید مشکالت در ساخت 
که  می گوید  جبل السراج،  ـ  بگرام  سرکه  دوم  خط 
می گیرد  تحویل  را  جاده ای  و  سرک  هر  وزارت  این 
وزارت حداقل یک سال  این  پالیسی های  مطابق  که 
مورد  آن  از  پس  و  باشد  گذشته  آن  کار  تکمیل  از 
این  قرار می گیرد. مسووالن در  افتتاح  و  بهره برداری 
وزارت می گویند که مشکالت و نواقص در کار دو سرکه 
بگرام ـ جبل السراج برای این وزارت قابل قبول نیست 
و هرگاه چنین مشکالتی در سرک مشاهده شود، از 

سوی این وزارت تحویل گرفته نخواهد شد. 
فواید  وزارت  سخنگوی  معاون  حق شناس،  اشرف 
روزنامه صبح گفت که شرکت  با  عامه، در گفت وگو 
قراردادی مکلف است پروژه را مطابق قرارداد به وزارت 
بهانه  ای  هیچ  وی،  گفته  به  دهد.  تحویل  عامه  فواید 
در این مورد برای این وزارت قابل قبول نخواهد بود. 
فواید  وزارت  مراقبتی  »تیم های  گفت:  حق شناس 
که  ببینند  تا  دارند  عماًل حضور  پروژه هایی  در  عامه 
پیش  را  کارشان  پالن  مطابق  قرار دادی  شرکت های 
می برند یا خیر. در صورتی که شرکت ها خالف قانون 
کار کنند، با آن ها برخورد قانونی و حتا در بعضی موارد 

با این شرکت ها فسخ قرارداد خواهد شد.« 
می گویند  سرک  این  انجنیران  از  برخی  حال  این  با 
تناژ بلند  موترهای  از  برخی  آزمایش،  جریان  در  که 
است.  کرده  تردد  سرک  باالی  معین  حد  از  باالتر 
عبدالروف احمدی، یکی از انجنیران شرکت قراردادی، 
می گوید که این سرک برای 3۲ تن طراحی شده که 
1۴ سانتی متر قیر ریخته شود. به گفته وی، آنان در 
مرحله اول هشت سانتی متر قیر ریخته اند، در حالی 
که موتر هایی با تناژ 1۰۰ تن هم از این سرک تردد 
کرده است. او افزود: »سرک مذکور مطابق پالن برای 
موترهای تناژ پایین تر از 3۲ تن طرح شده، اما با آن 
هم ما مسوولیت گرفته ایم و بخش های تخریب شده را 
دور کرده و دوباره بندر کروز ]نوعی از ریگ[ انداخته و 

سرک را ترمیم می کنیم.«
از پروژه های مهم  بگرام ـ جبل السراج یکی  دو سرکه 
و حیاتی است که از این مسیر باشنده گان بیش از نُه 
فواید  وزارت  دارند. مسووالن  رفت و آمد  والیت کشور 
عامه می گویند ساخت این سرک که ۲۵.۶ کیلومتر 
طول و 1۰ متر عرض دارد، 1.۵ میلیارد افغانی هزینه 
با  عامه  فواید  وزارت  سوی  از  پروژه  این  برمی دارد. 
شرکت ساختمانی و سرک سازی هریرود عقد قرار داد 

شده است.

جفا می شود و این مشکل روزی به یک دردسر بزرگ 
مبدل خواهند شد. 

در این میان بسیاری  با نشر تصاویر تخریب و دوباره سازی 
ویژه  به  اجتماعی  در صفحات  این سرک  بخش های 
فیس بوک، ابراز نگرانی کرده و شرکت پیمان کار را به 
»عهدشکنی« و »فساد« متهم می کنند. این کاربران با 
راه اندازی کمپینی زیر نام »پروژه ناکام تحویل مردم 
داده نشود«، گفته اند که بسیاری از پروژه ها در پروان 
ناکام تحویل مردم داده می شود و هیچ نهادی نیست 

که این مشکالت را بررسی کند.
فعاالن  از  یکی  آزادمنش،  احمد زیبر  دیگر  سوی  از 
گدشته  سال  چند  در  که  می گوید  پروان،  در  مدنی 
بسیاری از پروژه ها در این والیت ناقص تطبیق شده 
و حتا به گفته وی، پروان به »قلب پروژه های ناکام« 
مبدل شده است. او افزود که اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر 
چاریکار،  به شهر  سالنگ  از  آب  پروژه  انتقال  پروان، 
بازار زیرزمینی در چوک  اعمار  حفر چاه های عمیق، 
شهر چاریکار و ده ها پروژه دیگر از مواردی است که 
به شکل جدی ناکام و نیمه تمام است. به گفته وی، 
هرگاه پروژه های نام برده از سوی شرکت های پیمان کار 
همانند پروژه های پیشین به شکل اساسی تطبیق نشود، 
فاصله میان مردم و حکومت بیش تر از گذشته افزایش 
که  می کنیم  فکر  »ما  گفت:  آزادمنش  یافت.  خواهد 
مردم پروان بدبخت هستند. همه پروژه های ساختمانی 
ناقص  پیمان کار  شرکت های  سوی  از  سرک سازی  و 
صدای  که  کسانی  هستند  کجا  اما  می شود،  تطبیق 
مردم را بشنوند و به مشکالت شان توجه کنند. حاال 
حتا نماینده های مردم در مجلس نماینده گان به حال 

مردم دل نمی سوزانند.«
جاده های  از  بگرام  ـ  جبل السراج  دو سرکه  دوم  خط 
اساسی در والیت های شمال کابل است که نُه والیت 
کشور را با پایتخت وصل می سازد. این جاده به دلیل 
رویداد های  در چند سال گذشته،  است که  مهم  آن 
ترافیکی به دلیل کم عرض بودن سرک همواره سبب 

تلفات سنگین عابران این مسیر شده است. 
هرچند باشنده گان پروان و باشنده گان مسیر این سرک 
می گویند که از کار این سرکت به گونه جدی نظارت 
نشده است، اما مسووالن شرکت پیمان کار می گویند 
انجنیری  تیم  از سوی  به شکل »جدی«  این سرک 
وزارت فواید عامه زیر نظارت قرار داشته و بخش هایی 
که دوباره داغ گیری شده، عمدی بوده است. اسداهلل، 
انجنیر شرکت قراردادی در گفت وگو با روزنامه 8صبح 
گفت که این شرکت مطابق قرارداد ، کار کرده است. 
به گفته وی، حتا یک کمپنی بیرون از چوکات وزارت 
فواید عامه کار این سرک را به شکل البراتوار تست و 

ارزیابی کرده است.
کندن کاری  و  داغ گیری  که  کرد  تاکید  هم چنان  او 
سرک یک »امر طبیعی« است، زیرا هشت سانتی متر 
این سرک مربوط به الیه اول  مواد استفاده شده در 
به  باشد.  آن  آخر  کار  این  نیست  قرار  و  است  سرک 
گفته وی، قرار است تا روزهای دیگر کار الیه دوم آن 
که شش سانتی متر است، آغاز شود. او افزود: »سرک 
اجازه  ما  ما خود  دارد. دوم  گرانتی  مذکور یک سال 
از این سرک مورد استفاده قرار  دادیم تا بخش هایی 

سرکدومجبلالسراجـبگرامپیشازبهرهبرداریترمیممیشود
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تاکنون،  سال ۲۰۰۲  از  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان  بازسازی  در  دالر  میلیارد   1۴3.7
 88.3۲ میان،  این  از  است.  کرده  مصرف 
میلیارد دالر به خاطر ایجاد و آموزش نیروهای 
ملی  پولیس  و  ملی  اردوی  شمول  به  امنیتی 
به مصرف رسیده است. این در حالی است که 
تغییر  وضعیت  بین المللی،  نیروهای  خروج  با 
کرده و خشونت ها افزایش یافته است؛ طوری 
که طالبان توانسته اند تعدادی از ولسوالی ها را 
تا حومه های  و  در شمال کشور سقوط دهند 
شهرها پیش روی کنند. سوال این جا است که 
افغانستان با وجود مصرف میلیاردها دالر، چرا 
به  خارجی،  های  کمک  به  وابسته  هم  هنوز 

خصوص امریکا است؟
پس از سقوط رژیم طالبان، در کنفرانس بن، 
ناتو و در رأس آن ها  کشورهای عضو سازمان 
امریکا، متعهد به ایجاد نظام جدید سیاسی در 
افغانستان شدند. به همین منظور، لویه جرگه 
جمهوری  نظام  و  شد  برگزار  اساسی  قانون 
لیبرال  نظام  یک  که  افغانستان  اسالمی 

دموکراسی است، مورد تأیید قرار گرفت.
در جریان اداره بوش در ایاالت متحده، تعداد 
در  مالحظه ای  قابل  طور  به  امریکایی  عساکر 
افغانستان افزایش یافت و عملیات های متعدد 
علیه گروه طالبان در سراسر کشور راه اندازی 
شد. در نتیجه این عملیات ها، طالبان از صحنه 
محو  محدودی  مدت  برای  نظامی  و  سیاسی 
شدند. در سال ۲۰۰۴ اما این گروه دوباره احیا 

شد و عملیات خود را آغاز کرد.
را  استراتژی  نوع  دو  امریکا  اوباما،  زمان  در 
»کثیف«  جنگ  کرد:  تطبیق  افغانستان  در 
سال  فبروری  در  اول،  مرحله  در  »تمیز«.  و 
به  را  تازه نفس  نیروی   17۰۰۰ اوباما   ،۲۰۰9
افغانستان فرستاد، امریکا کمک های اقتصادی 
افزایش داد و حدود ۲.۶ میلیارد دالر  خود را 
را برای سکتور زراعت کشور فراهم کرد تا راه 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  برای 
هموار شود. ناگفته نماند که 8۰ درصد مردم 
غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  افغانستان، 
کشور  سراسر  در  زراعتی  کارهای  مشغول 
هستند. هدف این کمک ها به افغانستان، انتقال 
مسوولیت های امنیتی از نیروهای امریکایی به 

نیروهای امنیتی افغانستان بود.
بعد از مدتی، اوباما تصمیم به کاهش نیروهای 
کشور،  آن  نیروی  هزاران  و  گرفت  امریکایی 
آمدن  کار  روی  با  کردند.  ترک  را  افغانستان 
ترمپ در امریکا، این کشور تصمیم به مذاکره 
با طالبان گرفت و هدف آن هم خروج نیروهای 
در  طالبان  و  امریکا  سرانجام،  بود.  امریکایی 
امضا  را  دوحه  موافقت نامه   ۲۰۲۰ فبروری 
کردند. امریکا متعهد شد که تمام نیروهایش 
مقابل،  در  و  کند  خارج   ۲۰۲1 می  ماه  تا  را 
امن  النه  افغانستان  که  کردند  تعهد  طالبان 
القاعده،  به شمول  تروریستی،  برای گروه های 
نخواهد شد. این گروه هم چنان موافقت کرد که 
بعد از آزادی زندانیانش از بند دولت افغانستان، 
گفت وگوهای بین االفغانی را آغاز کند و تن به 
بایدن در کاخ  با آمدن  آتش بس دایمی دهد. 
سفید، امریکا برنامه خروج نیروهایش را از ماه 
اکنون  انداخت.  به تعویق  به ماه سپتامبر  می 
پایگاه شان  چندین  عماًل  امریکایی  نیروهای 
امنیتی  نیروهای  به  مختلف  والیت های  در  را 

افغانستان سپرده اند.
افغانستان با وجود مصرف میلیاردها دالر، هنوز 
هم وابسته به کمک های بین المللی و در رأس 
روند  با شروع  است.  امریکا  متحده  ایاالت  آن 
هر  وابسته گی  این  امریکایی،  نیروهای  خروج 
در  امنیتی  نیروهای  و  می شود  بیش تر  روز 
امر تأمین امنیت و لوژستیک با مشکل مواجه 
شده اند. بعد از سقوط ده ها ولسوالی، سرانجام 

او، درست است که  باور  به  بحث کرده است. 
از ایجاد دوباره در سال  اردوی افغانستان بعد 
داشته  مالحظه ای  قابل  پیش رفت   ۲۰۰۲
روی  گزاف  هزینه  سال   19 از  بعد  اما  است؛ 
قابلیت آن ها شک  نیروها، هنوز در مورد  این 
و تردید وجود دارد. هنوز تردید وجود دارد که 
نیروهای ارتش افغانستان به تنهایی بتوانند در 
مقابل گروه های مخالف بعد از خروج نیروهای 
بین المللی بجنگند و موثر واقع شوند. ناتو خود 
اعتراف می کند که ارتش افغانستان هم چنان به 

آموزش های دراز مدت ضرورت دارد.
دالر جهت  میلیارد  سال ۲۰1۲ حدود 1۲  تا 
به مصرف رسیده  اردوی ملی  ایجاد  و  تجهیز 
است؛ اما وزیر دفاع اسبق ایاالت متحده امریکا 
است  ناکافی  ملی  اردوی  تجهیز  که  می گوید 
و نظر به اقتصاد ضعیف افغانستان این کشور 
تنهایی  به  را  خود  امنیتی  نیروهای  نمی تواند 

تمویل کند.
کمک های  حجم  که  است  این  واقعیت 
بوده؛  زیاد  بسیار  افغانستان  به  بین المللی 
دولتی،  نهادهای  پایین  ظرفیت  دلیل  به  اما 
موجودیت  عدم  و  ناامنی  اداری،  فساد  وجود 
هدر  متذکره  کمک های  الزم،  زیرساخت های 
در  دالر  میلیاردها  که  وجودی  با  است.  رفته 
هنوز هم سطح  رسیده،  به مصرف  افغانستان 
به  وابسته  کشور  این  و  بلند  بیکاری  و  فقر 
به  بین المللی،  مالی  و  تخنیکی  کمک های 
خصوص امریکا است. افغانستان هنوز ظرفیت 

پایین صنعتی شدن و خودکفا شدن را دارد.
موثر  افغانستان  خودکفایی  در  راهکارها  این 
و  متخصص  مدیران  از  استفاده   )1 است: 
رابطه  ایجاد   )3 صلح،  تأمین   )۲ غیروابسته، 
 )۴ همسایه ها،  با  همجواری  حسن  بر  مبتنی 
ایجاد استخبارات قوی تا تهدیدات را در نطفه 
خنثا کند، ۵( انکشاف متوازن و ۶( مهار آب ها، 

استخراج معادن و انکشاف زراعت.

منبع ها

حکومت افغانستان دست به دامان مردم شد و 
از آن ها خواست که در مقابل طالبان وارد جنگ 
شوند. عده ای از آگاهان امور به این عقیده اند 
وابسته گی  باعث  حکومت  ضعف  و  فساد  که 
افغانستان به کمک های خارجی و امریکا شده 
است. عده دیگر نیز به این عقیده اند که مصارف 
سرسام آور نیروهای امنیتی، به خصوص اردوی 
شده  مالی  وابسته گی  این  باعث  کشور،  ملی 
در  ضعیف  مدیریت  که  معتقدند  آنان  است. 
این وابسته گی را  امنیتی  حکومت و نهادهای 
تشدید کرده است. در ادامه، دالیل وابسته گی 
ویژه  به  و  ناتو  عضو  کشورهای  به  افغانستان 

ایاالت متحده امریکا را بیان می کنم:

ضعف مدیریت و فساد اداری
تقلب  شاهد  که  سال ۲۰۰9  انتخابات  از  بعد 
گسترده بودیم، فساد اداری یکی از نگرانی های 
است.   بوده  سیاسیون  و  مردم  برای  جدی 
ده ها  افغانستان  پارلمان   ،۲۰۰9 سال  در 
عدم  اداری،  فساد  خاطر  به  را  کاندیدوزیر 
ظرفیت و عدم تعهد، رای اعتماد نداد. جامعه 
بین المللی در مورد فساد اداری در افغانستان 
بسیار جدی است و از حکومت این کشور بارها 
خواسته است که به صورت جدی و فوری در 

این مورد اقدام کند.
تمام تحقیقات علمی نشان می دهد که فساد 
حکومتی  نهادهای  شدن  ضعیف  باعث  اداری 
اطمینان مردم شده  باعث عدم  مواردی  و در 
است. حتا مواردی وجود دارد که فساد اداری 
باعث ایجاد منازعه و جنگ در بعضی از ساحات 

افغانستان شده است.
و  اختالس  که  است  شده  باعث  اداری  فساد 
رشوت در ساحات عایدزا افزایش یابد و عواید 
نشود.  جمع آوری  درست  صورت  به  داخلی 
اقتصاد و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 
هستند.  خارجی  کمک های  به  وابسته  کاماًل 
اگر این کمک ها قطع شود، افغانستان قادر به 
تأمین بودجه ملی و نظامی خویش نخواهد بود.

ظرفیت پایین
ظرفیت پایین و مدیریت ضعیف در نهادهای 
حکومتی، باعث وابسته گی بیش از حد افغانستان 
به کمک های بین المللی شده است. این چالش 
به  کمک ها  مواردی  در  که  است  شده  باعث 
دست مخالفان مسلح برسد. گزارش هایی وجود 
بین المللی  دارد که نشان می دهد، کمک های 
مسلح  گروه های  تمویل  منابع  مخدر  مواد  و 
در  رویترز  است.  افغانستان  حکومت  مخالف 
یک گزارش خویش بیان می کند که 1۰ درصد 
بودجه پروژه های انکشافی به طالبان پرداخت 
جنگ ساالران  و  طالبان  هم چنان  است.  شده 
محلی از انتقال و لوژستیک تجهیزات نیروهای 

بین المللی، پول به دست آورده اند.
از  بررسی های بانک جهانی نشان می دهد که 
مجمموع کمک های بین المللی از سال ۲۰۰۲ 
امنیت  قسمت  در  آن  درصد  نود  الی ۲۰۰9، 
انکشافی  اهداف  برای  آن  درصد   1۰ فقط  و 
مصرف شده است. سازمان استخباراتی امریکا 
آن  در مصرف کمک های  بزرگ  و  مهم  نقش 
کشور در افغانستان داشته است. برآورد می شود 
که تا سال ۲۰11 حدود 3۶۰ میلیون دالر به 
طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت رسیده 

است.
اکنون که نیروهای ناتو و امریکایی افغانستان 
و  تروریستی  گروه های  می کنند،  ترک  را 
گرفتن  با  گذشته  از  بیش  جنگ ساالران 
کمک های خارجی قوی شده اند و برای آینده 

این کشور چالش آفرین خواهند بود.

هزینه سنگین جنگ
روی ظرفیت  تحقیق خود  در  انتیو جیتوسی 
اردوی افغانستان و وابسته گی آن بعد از خروج 

عواملوابستهگیافغانستان
بهکمکهایخارجی

باشندهگانپایتخت
روزانهچهارتنپالستیک

مصرفمیکنند

محیط زیست

جاوید حکیمی

1- BBC, ʺAfghanistan war: What has 
the conflict cost the US?ʺ: https://www.
bbc.com/news/world-47391821
2- SIGAR: https://www.sigar.mil/
quarterlyreports/index.aspx?SSR=6
3- Abdul Reza Farjadzada, ʺNew US 
Strategy and Afghanistan National 
Securityʺ.
4- Foreign Affairs Committee, The 
Stationery Office, ʺGlobal security: 
¬ Afghanistan and Pakistanʺ, 
Great Britain, Parliament: House of 
Commons.
5- BBC, ʺAfghan war: Biden 
administration to review Trump's 
Taliban dealʺ: https://www.bbc.com/
news/world-asia-55775522
6- World Bank, ̋ Afghanistan Overviewʺ, 
The World Bank Group: https://www.
worldbank.org/en/country/afghanistan/
overview
7- KATHY GANNON, ʺTaliban take 
key Afghan district, adding to string 
of gainsʺ, Associated Press: https://
apnews.com/article/joe-biden-taliban-
2b1f92ab572a905521fab2644922c307
8- ManjishaGardizi, ʺCorrupting-the-
State-or-State-Crafted-Corruptionʺ, 
AREU.
9- Said Jawad Ramyar, ʺThe role 
of foreign aid in the socio-economic 
development of Afghanistanʺ.
10- Hasht-e-Sobh: https://8am.af/
international-community-assistance-
economy/
11- Antonio Giustozzi, ʺANA: Survival 
and Stability Beyond Financial 
Aspectsʺ, AREU.
12- Caroline Wyatt, ʺCan Afghan 
National Army survive Nato exit?ʺ: 
https://www.bbc.com/news/world-
south-asia-12681599

استفادهبیرویهازپالستیک؛

استفاده بی رویه از پالستیک، یکی از مشکالت عمده   
صحت  بر  منفی  اثرات  که  است  زیست محیطی 
باشنده گان  این ،  وجود  با  می گذارد.  نیز  انسان 
کابل روزانه چهار تُن پالستیک استفاده می کنند. 
مسووالن در اداره ملی حفاظت محیط  زیست، این 
آمار را نگران کننده می دانند. آنان می گویند موادی 
قابل  ترکیب پالستیک کار گرفته می شود،  که در 
تجزیه نیست و این سبب می شود که به مرور زمان، 
مواد شیمیایی گازات مضر را پخش کند و این گازات اثرات مخربی بر محیط 

 زیست و انسان  دارد.
فعاالن محیط  زیست تاکید می کنند که بدیلی برای استفاده از پالستیک 
در نظر گرفته شود. آنان کیسه های کاغذی و خریطه های تکه  ای را بدیل 

مناسب برای پالستیک می دانند.  
کاظم همایون، رییس اداره ملی حفاظت محیط  زیست، می گوید که استفاده 
از پالستیک، در حال حاضر یک مشکل جدی در تمام کشورهای جهان 
با توجه به ضررهایی که پالستیک در کشور و تمام  است. آقای همایون 
جهان دارد، می گوید که پالستیک یکی از فرآورده های صنعتی جهان است 

که از بازمانده های »قیر یا انرژی فسیلی« به دست می آید. 
طبق آمار این اداره بیش  از 7۰ درصد مردم برای استفاده از تجهیزات در 
خانه و دفاترشان از پالستیک استفاده می کنند. کاظم همایون می گوید که 
برای کاهش استفاده از پالستیک، باید آگاهی  دهی صورت گیرد. به باور او، 
در حال حاضر تولید پالستیک به یک صنعت بزرگ در جهان و افغانستان 

تبدیل شده و از بین بردن آن یک »شوک بزرگ« برای این صنعت است.
در همین حال امراهلل صافی، رییس بخش تنظیف شهرداری کابل، می گوید 
که مصرف روزانه پالستیک در شهر کابل بیش از چهار تن است و بیش تر 
افغانستان  وارد  امارات متحده و هند  ایران،  پاکستان،  از  این پالستیک ها 
می شود. بخش تنظیف شهرداری کابل می گوید که استفاده بیش از حد 
پالستیک از سوی شهروندان، آلوده گی زیست محیطی را به بار آورده است. 
امراهلل صافی می گوید که قرار است در آینده نزدیک روی طرحی  کار کنند 
خریطه های  برای  بدیل  گزینه   بگیرند.  کار  پالستیک  از  کم تر  مردم  که 

پالستیک، نوع کاغذی و تکه ای آن است. 
رییس اداره ملی حفاظت محیط  زیست می گوید که تولید کیسه های کاغذی 
»سیاست های  عدم  به  توجه  با  اما  داشت،  وجود  افغانستان  در  تکه ای  و 
تشویقی«، این فابریکه ها فلج شده است. آقای همایون در مورد تفاوت میان 
خریطه های پالستیکی و کاغذی می گوید: »خریطه های پالستیکی از مواد 
فسیلی ساخته شده و باکتریایی که در خاک است آن را تجزیه نمی تواند. 
پالستیک مواد شیمایی را در زمین پخش می کند و مانع رشد درخت ها، 
آلوده گی محیط زیست، شهر و جویچه ها می شود. یکی از فواید خریطه های 
کاغذی این است که در طی سه تا شش ماه تجزیه می شود و به دلیل این که 
مواد عضوی است و از اجزای طبیعت ساخته شده است، به محیط و انسان 

ضرر ندارد.«
دانشگاه،  استاد  و  محیط  زیست  فعال  حسنی،  مصطفی  دیگر  جانب  از 
می گوید که استفاده از پالستیک در زنده گی روزمره ، جایگاه و نقش بیش تر 
دارد. وی می گوید که استفاده از این مواد، مضر است و بدیل آن را می شود 

با چوب، شیشه، کاغذ و تکه ساخت.
 به گفته حسنی، در حال حاضر استفاده از پالستیک یک امر معمول شده 
و برای تغییر عادات مردم به تالش و آگاهی بیش تر نیاز است. او می گوید: 
»من تالش کرده ام که از اشیای پالستیکی کم تر استفاده کنم. در بسیاری 
موارد خریطه های پالستیکی از دکان دار و نانوایی نمی گیرم و ظروف یک  
بار مصرف استفاده نمی کنم. دکان دار و نانوای محل را نیز تشویق کرده ام 
که از پالستیک کم تر استفاده کنند؛ اما آن ها  به خواست مشتری جواب رد 
گفته نمی توانند. بنابراین نیاز است که در این زمینه کارهای بیش تر صورت 

گیرد.«
از بین بردن فرهنگ استفاده از  حسنی هم چنان تاکید می کند که برای 
و  مدارس  مکاتب،  کودکستان ها،  در  آگاهی دهی  کارزار  باید  پالستیک، 
دانشگاه ها و نیز در سطح شهر و روستا ها به راه انداخته شود. وی تصریح 
می کند که هم زمان با این، سکتور خصوصی تقویت شود تا زمینه های تولید 

بدیل پالستیک فراهم آید.
در همین حال عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت  عامه، در مورد 
خطرات جدی ناشی از استفاده  پالستیک می گوید که استفاده از پالستیک، 
و جلدی می شود.  و مشکالت حجراتی  نفس تنگی، سرطان  امراض  باعث 
طاهری می افزاید که شهروندان پالستیک را در بازار و سرک ها می اندازد و 
پس از مدتی، باعث پخش و تولید گاز های مخرب و مضر در محیط می شود. 
فریدون در شهر کابل نانوایی دارد. او حدود ۴۰ سال می شود که مصروف 
این کار است. فریدون می گوید تالش می کند که نان را هنگام توزیع در 
کاغذ برای مشتریان بدهد، ولی گاه مجبور می شود به مشتریان خود در 
پالستیک نان بدهد. وی می گوید که گاهی از سوی شاروالی نظارت می شود، 
اما بدیلی برای استفاده از پالستیک در نظر گرفته نشده است. با این  حال او 
می گوید که شاروالی کابل حدود ده هزار افغانی را در صورتی  که از پالستیک 
برای توزیع نان استفاده کنند، جریمه نقدی در نظر گرفته است. فریدون 
روزانه حدود یک کیلو پالستیک و یک سیر کاغذ در هنگام توزیع نان به 

مشتریانش استفاده می کند.

زهرا عطایی



نخستین و مهم ترین نکته این است که محوریت نیروهای دفاعی و امنیتی در جنگ علیه گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی باید حفظ 
شود. تمام نیروهای مردمی تحت رهبری و مدیریت مستقیم اردوی ملی و سایر ارگان های امنیتی کشور فعالیت شان را به پیش ببرند. 

همان طوری که سالح و تجهیزات و سایر امکانات نظامی این نیروها از سوی دولت فراهم می شود، فرماندهی و رهبری آنان نیز در دست دولت باشد. 
البته این کار زمانی می تواند به خوبی انجام شود که اقدامات جدی و اصولی برای بهبود وضعیت رهبری و مدیریت نیروهای دفاعی و امنیتی نیز صورت 

گیرد. دولت هر آنچه نیاز است را بدون در نظر گرفتن مالحظاتی که اساس قانونی و مسلکی ندارد، باید انجام دهد.

و  و خیزش های مردمی در شمال  مقاومت   با شروع 
برخی نقاط دیگر کشور، دو نکته مهم و به تعبیری 
دو حقیقت، برمال می شود. نخست این که مردم این 
بر مناطق شان  با تسلط و حاکمیت طالبان  بخش ها 
در  گروه  این  پیش روی  با  و  هستند  مخالف   سخت 
یعنی سالح  آخرین حربه،  به  بعضی ساحات کشور، 
و  تهاجم  بتوانند  تا  شده اند  متوسل  نظامی  راه  و 
طالبان  که  است  واضح  کنند.  دفع  را  طالبان  تجاوز 
جفای  و  ظلم  گذشته،  در  حاکمیت شان  دوره  در 
هنوز  مردم  و  داشته اند  روا  مردم  حق  در  را  زیادی 
خاطرات آن روزگار سیاه و دردناک را در خاطرشان 
دارند. حقیقت دیگری که تحوالت اخیر آن را آشکار 
و برجسته کرده، ضعف نیروهای امنیتی و دفاعی و 
در مجموع ضعف دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
و  طالبان  گروه  برابر  در  و جنگ  میدان سیاست  در 
حکومت  رهبران  است.  تروریستی  گروه های  سایر 
از  دفاع  توانایی  و  قدرت  که  داشته اند  اظهار  بارها 
کشور و جنگ در برابر گروه طالبان و سایر گروه های 
دهشت افگن را دارند. اما واقعیت عینی چیز دیگری 
است. هم زمان با ادامه روند خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان، خشونت ها شدت گرفته و گروه طالبان 
به پیش روی های قابل مالحظه ای دست یافته است. 
ده ها  از  دولتی  قوای  عقب نشینی  حکومت  هرچند 
این که  فرض  بر  اما  می خواند؛  تاکتیکی  را  ولسوالی 
عقب نشینی ها را تاکتیکی بدانیم، پیروزی و پیش روی 
است.  هشداردهنده  و  برجسته  واضح،  بسیار  طالبان 
تصرف ده ها ولسوالی از سوی طالبان و افتادن مقادیر 
زیاد سالح و جنگ افزار و وسایط نقلیه نظامی به دست 
جنگ جویان این گروه تنها در چند هفته، یک مسأله 
ساده نیست و از نظر بسیاری از کارشناسان، نمی تواند 

مصداق تاکتیک های نظامی باشد.
پیش روی های  با  که  است  مدعی  طالبان  گروه 
کنترل  از  ولسوالی  ده ها  ساختن  خارج  و  اخیرش 
دولت، مناطق تحت نفوذش را توسعه داده و تلفات 
این  نیز  واقعیت  است.  وارد کرده  بر دولت  را  زیادی 
کار  مناطق  این  کنترل  گرفتن  دست  در  که  است 
وسیعی  بخش های  که  همان طوری  نیست؛  آسانی 
از خاک کشور که در طول سال های اخیر به دست 

نیز  آنان  رهبری  و  فرماندهی  می شود،  فراهم  دولت 
می تواند  زمانی  کار  این  البته  باشد.  دولت  در دست 
به خوبی انجام شود که اقدامات جدی و اصولی برای 
بهبود وضعیت رهبری و مدیریت نیروهای دفاعی و 
است  نیاز  آنچه  هر  دولت  گیرد.  صورت  نیز  امنیتی 
را بدون در نظر گرفتن مالحظاتی که اساس قانونی 
و مسلکی ندارد، باید انجام دهد. نظامیان باتجربه و 
کارکشته که به اشکال و عناوین مختلف طی سال های 
اخیر کنار گذاشته  شده اند، دوباره به کار گرفته شوند. 
میان  در  زیادی  باتجربه  و  دل سوز  افراد  بدون شک 
جنراالن و افسران خانه نشین شده هستند که توانایی 
مدیریت و پیش برد امور نظامی و جنگی را دارند. چرا 
در چنین شرایط سخت و دشوار از تجارب و توانایی 

این افراد کار گرفته نشود؟

مدیریت و رهبری
نیروی  عنوان  به  باید  مردمی  خیزش های  نیروهای 
فعالیت  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  حامی  و  مکمل 
ارگان های  سایر  و  ملی  اردوی  فرماندهان  کنند. 
امنیتی، مستقیماً فعالیت و استقامت جنگی نیروهای 
بسیج مردمی را مدیریت و رهبری کنند و اجازه ندهند 
با  پراکنده، بدون هماهنگی  به شکل  نیروها  این  که 
کنند.  کار  نیروها،  این  از  مستقل  و  دولتی  نیروهای 
شروع قیام های مردمی نسبت به حفظ و ادامه حیات 
شخصیت های  بزرگان،  است.  آسان تر  قیام ها،  این 
سیاسی و اجتماعی و افراد صاحب نفوذ در میان مردم 
حفظ  اما  کنند؛  آغاز  را  قیام هایی  چنین  می توانند 
فراهم آوری  مردمی،  خیزش های  چوکات  در  نیروها 
امکانات و تجهیزات ضروری و سوق دادن آن در مسیر 
نیست  بعید  مواردی  در  است.  دشواری  کار  درست، 
که این نیروها برای تأمین پول و امکانات به کارهای 
مشکل  این  رفع  برای  بزنند.  دست  قانون  خالف 
ضروری است که رهبری و مدیریت نیروهای مردمی و 
هم چنین تسلیح و تجهیز آنان از سوی دولت صورت 
نیز مطرح کرده اند،  مقامات  بعضی  گیرد. طوری که 
بهتر است نیروهای مردمی در چوکات اردوی محلی 

که یک برنامه منظم ارتش است، تنظیم شوند.

حمایت دولت از نیروهای مردمی
حمایت دولت از نیروهای مردمی نهایت مهم و حیاتی 

این  اختیار  در  تجهیزات  و  سالح  باید  دولت  است. 
ندهد،  انجام  را  کار  این  چنانچه  و  دهد  قرار  نیروها 
به  سالح  دیگر  مختلف  منابع  از  مردمی  گروه های 
دست خواهند آورد و در آن صورت، به دولت پاسخگو 
این  رهبری  و  مدیریت  بود. در صورتی که  نخواهند 
و  آنان  بین  و هماهنگی  باشد  دولت  از  برون  نیروها 
قوای دولتی وجود نداشته باشد، احتمال این که این 
وجود  شوند،  منصرف  قیام  حرکت  مسیر  از  نیروها 
دارد و بعید نیست که گروه طالبان راه هایی را برای 
سازش با قوماندانان محلی در پیش گیرند و با دادن 
با خود  را  آنان  نیروها،  این  فرماندهان  به  وعده هایی 

همراه کنند.

گروه طالبان؛ دشمن سرسخت و ورزیده
جذب  مردمی  خیزش های  چوکات  در  که  افرادی 
می شوند، بدون شک در مقایسه با جنگ جویان گروه 
ضعیف تر  جنگی  تکنیک  و  توانایی  نظر  از  طالبان 
هستند. گروه های مسلح مردمی نیز تجارب چندانی 
ندارند. در طرف دیگر،  و رهبری جنگ  در مدیریت 
و  تمویل  قوی  منابع  و  منظم  جنگ جویان  طالبان 
این  دارند.  از کشور  برون  و  داخل  در  حمایت کننده 
گروه دست کم در بیست سال گذشته مشغول جنگ 
بوده و تجارب کافی در  علیه دولت و قوای خارجی 
این زمینه کسب کرده است. گروه طالبان طی بیست 
سال گذشته در برابر یک دولتی که از حمایت مالی و 
نظامی خارجی برخوردار بوده، جنگیده و توانسته است 
به موفقیت های چشم گیری برسد. بنابراین، تهدیدها و 
چالش ها از ناحیه این گروه را نباید دست کم گرفت 
صورت  به  اگر  مردمی  نیروهای  که  است  طبیعی  و 
نبرد  وارد  بدون پشتوانه قوی  و  ناهماهنگ  پراکنده، 
شوند، شانس زیادی برای پیروزی نخواهند داشت. این 
نیروها در حد امکان و فرصت باید از سوی نیروهای 

دولتی آموزش ببینند.

فرصت طالیی برای عبور از بحران کنونی
فرصت  شک  بدون  مردمی  خیزش های  راه اندازی 
از دوران  افغانستان برای عبور  طالیی را برای دولت 
سخت و دشوار کنونی فراهم کرده است. قوت مردم 
را در هیچ شرایطی نمی توان نادیده گرفت؛ اما بسیج 
نیروهای مردمی به رهبری سالم و دقیق، حمایت قوی 
و کافی نیاز دارد. نیروهای مردمی به دلیل شناخت 
از جغرافیای محل زیست شان، ظرفیت خوبی  دقیق 
گروه های  دیگر  و  طالبان  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
نقش  می توانند  و  دارند  مناطق  این  در  تروریستی 

تعیین کننده ای در تغییر سرنوشت جنگ بازی کنند.

قیام سراسری
قیام های مردمی فقط در بخشی از مناطق کشور آغاز 
به  خاموشی  در  هم  هنوز  زیادی  ساحات  و  شده اند 
دولت  پیروزی  از  اگر  مناطق  این  مردم  سر می برند. 
حاصل  اطمینان  طالبان  علیه  مردمی  قیام های  و 
کنند، بخش های دیگر نیز تحرکاتی را آغاز خواهند 
کرد. بخش اعظمی از مردم افغانستان گروه طالبان و 
حاکمیت این گروه را نمی پسندند. بخش هایی از مردم 
که در مناطق تحت اداره طالبان زنده گی می کنند، از 
ترس این گروه دست به قیام نمی زنند؛ نه این که آنان 
واقعاً به حاکمیت این گروه راضی باشند. ایجاد اعتماد 
و امیدواری در میان مردم، می تواند این بخش ها را نیز 
وادار به قیام ضد طالبانی کند. دولت باید برنامه هایی 
موقع  به  و  درست  استفاده  و  کار  این  انجام  برای  را 
دست  روی  است،  شده  شروع  اخیراً  که  موجی  از 
گیرد. خیزش های مردمی در کنار این که با چالش ها 
و پیچیده گی هایی همراه  هستند، بدون شک فرصت 
تاریخی و طالیی را برای دفاع از جمهوریت، استقالل 
اشتباه  آورده اند.  وجود  به  کشور  در  مردم ساالری  و 
محض است اگر رهبران دولت، سیاست مداران، گروه ها 
و احزاب سیاسی کشور چنین فرصتی را به باد دهند.

گروه  این  اداره  تحت  هم چنان  افتاده،  طالبان  گروه 
باقی مانده است. از سوی دیگر، پیروزی اخیر طالبان 
را در میان شهروندان کشور  ترس و وحشت زیادی 
به وجود آورده و هم زمان بر مورال نیروهای دفاعی و 
امنیتی نیز تأثیر منفی گذاشته است. اخیراً ویدیوهای 
زیادی از تصرف پایگاه های نظامی به دست طالبان و 
صحنه هایی از تسلیمی حقارت بار سربازان و واگذاری 
سالح ها و جنگ افزارهای شان به این گروه، در صفحات 
تأثیرات منفی  است.  به دست شده  اجتماعی دست 
و  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  بر روحیه  این صحنه ها 
هم چنین مردم را نمی توان انکار کرد. پیش روی های 
اخیر طالبان یک واقعیت ملموس در صحنه سیاست و 
جنگ افغانستان است و برخالف آنچه بعضی مقامات 
بیان می کنند، تبلیغات محض نیست. هرچند ممکن 
اکنون  طالبان  گیرد.  صورت  مبالغه  آن  درباره  است 
بخش های وسیعی از کشور را در کنترل خود دارند، 
یابد، واضح است  ادامه  اگر وضعیت به همین منوال 
فراخ تر  طالبان  نفوذ  زیر  و ساحه  وخیم تر  اوضاع  که 
اکنون  واقعیت ها است که  برپایه همین  خواهد شد. 
تعدادی از مردم در برخی از مناطق سالح در دست 
گرفته اند تا از مناطق شان در برابر تهاجم طالبان دفاع 
کنند. راه افتادن قیام های مردمی در عین حالی که 
امیدوارکننده است، بعضی چالش هایی را نیز به همراه 
دارد که تنها با مدیریت و رهبری درست و دقیق این 
قیام ها، می توان از آن در دفاع از جمهوریت و مردم 
این که  برای  کرد.  استفاده  دولت  نفع حاکمیت  به  و 
این قیام های مردمی به نتایج مطلوب و اهداف مورد 
نظر برسد، ذکر نکاتی چند ضروری به نظر می رسد 
و انتظار می رود که مقامات حکومتی و سایر مراجع 
و منابع دخیل در خیزش های مردمی، آن را در نظر 

داشته باشند.

محوریت نیروهای دفاعی و امنیتی
محوریت  که  است  این  نکته  مهم ترین  و  نخستین 
گروه  علیه  جنگ  در  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
طالبان و سایر گروه های تروریستی باید حفظ شود. 
مدیریت  و  رهبری  تحت  مردمی  نیروهای  تمام 
مستقیم اردوی ملی و سایر ارگان های امنیتی کشور 
فعالیت شان را به پیش ببرند. همان طوری که سالح و 
تجهیزات و سایر امکانات نظامی این نیروها از سوی 
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به گزارش بی بی سی فارسی، یائیر الپید ، وزیر امور خارجه 
اسراییل، در اولین سفر رسمی یک وزیر اسراییلی به امارات 
دو  بین  دیپلماتیک  روابط  برقراری  زمان  از  عربی  متحده 
کشور  این  در  را  اسراییل  سفارت  گذشته،  سال  در  کشور 
از همه  انتشار پیامی در توییتر  با  افتتاح کرد. آقای الپید 
کشورهای خاورمیانه خواست تا حضور دایمی اسراییل در 

منطقه را بپذیرند.
امارات  به  اسراییل،  خارجه  وزیر  الپید،  یائیر  دو روزه  سفر 
متحده عربی، لحظه مهمی برای اسراییل و جهان عرب است.

توافق  پی  در  که  است  اسراییلی  وزیر  اولین  الپید  آقای 
تاریخی اسراییل ، امارات و بحرین برای عادی سازی روابط 

در 9 ماه پیش، به امارات سفر می کند.
در این سفر دو روزه، آقای الپید با شیخ عبداهلل بن زاید آل 
افتتاح سفارت  می کند.  دیدار  اماراتی خود  همتای  نهیان، 
اسراییل در ابوظبی و کنسولگری این کشور در دبی هم از 
دیگر برنامه های وزیر خارجه اسراییل در این سفر دو روزه به 

امارات متحده عربی بوده است.
این دیدار نه تنها به دلیل نمادین، بل از آن جایی که اولین 
تعامل رسمی دو طرف از زمان درگیری های اسراییل و غزه 

در ماه می است، از اهمیت برخوردار است.
بر اساس اعالم سازمان ملل، در این درگیری ها حداقل ۲۵۶ 

نفر در غزه و 13 نفر در اسراییل کشته شدند.
در آستانه در  گیری های اخیر بین اسراییل و فلسطین ، امارات 
از خانه هایی در  فلسطینیان  احتمالی  اخراج  متحده عربی 
شهرک های یهودی در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده 

و از اسراییل خواسته بود که تنش را کاهش دهد.
امارات متحده  اخیر،  این در جریان درگیری های  با وجود 
منظور  به  اسراییل  بر  دیپلماتیک  فشار  اعمال  برای  عربی 
محدود کردن حمالت خود بر غزه، جایی که از آن جا هزاران 
موشک به سوی اسراییل شلیک می شد، نمی توانست کاری 

کند.
فلسطینی ها  و  اسراییل  بین  اخیر  درگیری های  در جریان 
خشم شهروندان امارات در رسانه های اجتماعی مشهود بود 
را محکوم کردند و  اسراییل  اقدام  این کشور  و شهروندان 

حمایت خود را از فلسطینیان نشان دادند.
با وجود این ، عبدالخالق عبداهلل ، پژوهشگر سیاسی مستقر در 
دبی ، معتقد است که سفر تاریخی آقای الپید نشان می دهد 

که هر دو کشور طوفان را به خوبی تحمل کرده اند.
را پشت  آزمایش خود  اولین  دوجانبه  »روابط  او می گوید: 
این  برگشت ناپذیری  نشان دهنده  این  و  است  گذاشته  سر 

روند است.« 
امارات متحده عربی در حال اتخاذ دو مسیر است؛ اول مسیر 
عادی سازی روابط با اسراییل و دوم این که هم چنان از حق 

فلسطینی ها برای داشتن کشوری مستقل حمایت کند.
متحده  امارات  با  اسراییل  میان  روابط  عادی سازی  توافق 
ترمپ،  دونالد  میانجی گری  با  پیش  ماه  بحرین 9  و  عربی 

رییس جمهور پیشین امریکا، امضا شد.

وزیرخارجهاسراییلسفارت
اینکشوردراماراتمتحده

عربیراافتتاحکرد

شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسالمی ایران 
عصر روز گذشته چند راکت به سوی پایگاه نیروهای 
امریکایی در شرق سوریه شلیک کردند. هیچ صدمه 
جانی به نیروهای امریکایی وارد نشده است. نیروهای 

هوایی امریکا اقدام به حمله متقابل کرده اند.
دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه، وین ماروتو، 
گزارش داده است که سخنگوی نیروهای امریکایی 
در سوریه از حمله بر نیروهای این کشور خبر داده 
و گفته است که آن ها هدف شلیک چندین راکت 
قرار گرفته اند. به گفته او این حمالت خسارات جانی 
نداشته است. او این خبر را در حساب توییتری خود 
منتشر کرده و گفته است که خسارات مالی در حال 

بررسی است.
این حمالت به پایگاه نیروهای امریکایی در میدان 
انجام گرفته  العمر در والیت دیرالزور سوریه  نفتی 
داده  خبر  سانا،  سوریه،  رسمی  خبرگزاری  است. 
ارتش  این حمالت هواپیماهای  دنبال  به  است که 

اتحادیه  سوی  از  متعدد  تحریم های  وضع  دنبال  به 
اروپا علیه بالروس، این کشور سفیر خود را از اتحادیه 
را  بالروس  در  اتحادیه  این  نماینده  و  فراخواند  اروپا 
به اروپا بازگرداند تا پیام دهد که »فشار و تحریم را 

نمی پذیرد«.
لوکاشنکو  آلکساندر  حکومت  دویچه وله،  گزارش  به 
در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا علیه بالروس، 
هم زمان  و  فراخواند  را  اروپا  اتحادیه  در  خود  سفیر 
بالروس  در  اروپا  اتحادیه  نماینده  شویبله،  دیرک 
اتحادیه پیام دهد که  این  تا به رهبران  بازگرداند  را 

بررسی های  نتیجه  نیوز،  یورو  گزارش  به 
نشان می دهد  آکسفورد  دانشگاه  در  دانشمندان 
که ترکیب دو واکسین فایزر و آسترازنکا در روند 
واکسیناسیون علیه بیماری همه گیر کووید-19، 
منجر به ایمنی باالی بدن در برابر این بیماری 

می شود.
در  بیش تر  انعطاف  زمینه  می تواند  نتیجه  این 
جریان استفاده از واکسین های مختلف در روند 
فراهم  را  کرونا  ویروس  مقابل  در  واکسیناسیون 
روز  آکسفورد  پژوهشگران  تحقیق  گزارش  کند. 

ایاالت متحده و متحدانش بر فراز منطقه به پرواز 
درآمده اند.

این خبرگزاری از بمباران پایگاه شبه نظامیان تحت 
حمایت ایران در میدان نفتی العمر خبر داده است.

حقوق  دیده بان  سازمان  رییس  عبدالرحمن،  رامی 
است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  نیز  سوریه،  بشر 
که نیروهای ایتالف بین المللی ضد داعش به رهبری 
توپ خانه  »آتش  با  دیرالزور  به  حمله  در  امریکا 

نیست«.  قبول  قابل  بالروس  برای  تحریم  و  »فشار 
دیرک شویبله پیش تر به وزارت امور خارجه بالروس 

احضار شده بود.
بالروس هم چنین قصد دارد عضویت خود در توافق نامه 
»شراکت شرقی« )توافقی جهت تقویت روابط اتحادیه 

اروپا و همسایه گان( را نیز به حالت تعلیق درآورد.
این کشور اعالم کرد که »نمی تواند به تعهدات خود 
و  تحریم ها  شرایط  در  توافق نامه  این  چارچوب  در 
محدودیت های اعمال  شده توسط اتحادیه اروپا عمل 

کند«.

منتشر شد.  علمی »النست«  نشریه  در  گذشته 
بدن  در  پادتن  میزان  که  آمده  گزارش  این  در 
افرادی که با فاصله چهار هفته به آن ها یک دوز 
از واکسین فایزر و یک دوز از واکسین آسترازنکا 

تزریق شده بود، باال بوده است.
کشورهای  از  بسیاری  در  بهداشتی  مقام های 
جهان به دنبال انعطاف پذیری بیش تر در جدول 
کووید-19  بیماری  علیه  واکسیناسیون  زمانی 
با  واکسین  ذخایر  از  استفاده  امکان  تا  هستند 
بیش ترین کارایی در راستای ایمن سازی جمعیت 

در برابر این بیماری فراهم شود. یکی از راه های 
واکسیناسیون،  روند  در  بیش تر  انعطاف پذیری 
افزایش فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوز 

دوم است.
بررسی های دانشمندان آکسفورد نشان داده است 
که فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوز دوم 

واکسین آسترازنکا می تواند به 1۰ ماه برسد.
بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان 
یا رعایت  با مشکالتی در زمینه تامین واکسین 
دوزهای  تزریق  برای  شده  تعیین  زمانی  جدول 

اول و دوم روبه رو هستند.
نتیجه تحقیق دانشگاه آکسفورد می تواند به این 
کشورها کمک کند تا با تزریق دوز اول و دوز دوم 
با دو واکسین متفاوت، جمعیت بیش تری را در 

برابر ویروس کرونا مصون کنند.
تحقیق شان  از  آکسفورد  دانشمندان  گزارش  در 
که  آمده  متفاوت  واکسین  دوز  دو  تزریق  درباره 
استفاده از واکسین های آسترازنکا و فایزر به ترتیب 
به عنوان دوزهای اول و دوم در میان افراد واکسین 
شده بیش تر از حالت معکوس ایمنی ایجاد کرده 
است. با این حال در هر دو حالت سطح پادتن در 
بدن افراد بیش تر از کسانی است که با دو دوز از 

واکسین آسترازنکا واکسین شده اند.

سنگین« به شبه نظامیان تحت حمایت ایران پاسخ 
داده اند.

میدان نفتی العمر در شرق در کنترل کردهای سوریه 
می کنند.  همکاری  امریکایی  نیروهای  با  که  است 
حمالت روز گذشته در دیرالزور پس از آن صورت 
به  روز یک شنبه  امریکایی  که جنگنده های  گرفت 
مورد  شبه نظامیان  مواضع  بر  بایدن  جو  دستور 

حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کردند.

واکنش  در  اروپا  اتحادیه  جاری،  سال  جوزای  اواخر 
ایر«  »رایان  مسافربری  هواپیمای  اجباری  فرود  به 
را دوباره تحریم  در میدان هوایی مینسک، بالروس 
کرد. این تحریم ها شامل حساب بانکی هفت نفر از 
از  تن   71 و  هواپیما  اجباری  فرود  حادثه  مسووالن 
مقام های بالروس به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی 

وضع شد.
حکومت بالروس هواپیمای مسافربری رایان ایر را که 
از آتن به مقصد لیتوانی در پرواز بود، به بهانه احتمال 
وجود بمب در فرودگاه مینسک وادار به فرود اجباری 
کرد. هدف از این اقدام، بازداشت رامان پراتاسوویچ، 

منتقد دولت لوکاشنکو و دوست او سوفیا ساپگا بود.
اتحادیه  عضو  کشورهای  بالروس،  اقدام  این  از  پس 
اروپا پرواز هواپیماهای این کشور بر فراز آسمان همه 
کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع کردند و خود 
نیز حق فرود در فرودگاه های این کشور را از دست 
از آن هم هفت شرکت دولتی بالروس  دادند. پیش 

تحریم شده بودند.

ترکیبواکسینهایفایزروآسترازنکا»ایمنیباالیی«
دربرابرکروناایجادمیکند

تبادلآتشبینارتشامریکاونیروهایتحتحمایتایراندرسوریه

بالروسدرواکنشبهتحریمها،سفیرخودراازاتحادیهاروپافراخواند


