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

قیمت تکت رفت
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جرقه های جنگ قومی در شمال
جنگ شمال پیچیده و مرموز است. شمال افغانستان مرکز مقاومت در برابر طالبان بود و امارت اسالمی این گروه از همین حوزه 

سقوط داده شد. طالبان طی بیست  سال با نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا در جنوب درگیر بودند و جنگ نیروهای خارجی 
هم بیش تر در جنوب کشور علیه این گروه جریان داشت. خاستگاه و پایگاه اصلی طالبان جنوب افغانستان است.
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موترسایکل ها  گشت وگذار  که  است  کرده  اعالم  تازه گی  به  داخله  امور  وزارت 
این تصمیم در نشست  در همه نقاط شهر و ولسوالی های کابل ممنوع است. 
شش ونیم از سوی معاونت اول ریاست جمهوری گرفته شده است. به این ترتیب 
گشت و گذار موترسایکل های دارای اسناد و بدون اسناد تا دستور بعدی منع شده 
است. مسووالن می گویند که این تصمیم به دلیل ناامنی گرفته شده است تا 
بتوانند از جرایم تروریستی، جنایی و قتل های هدفمند جلوگیری کنند. این اقدام 
معاونت اول ریاست جمهوری و وزارت امور داخله، برخی از مالکان شرکت های 
تجارت آنالین را نگران ساخته است. شماری از مسووالن شرکت های تجارت 
با وضع این محدودیت،  آنالین به این تصمیم اعتراض کردند و می گویند که 
ارایه خدمات آنالین برای شان بسیار پیچیده شده است. آنان از نهادهای مسوول 
می خواهند که به جای وضع محدودیت، سیستم بسازند و از چالش های احتمالی 

جلوگیری کنند.

»محدودیت وضع نکنید، سیستم بسازید«

اعتراض به منع گشت وگذار موترسایکل ها؛ 
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کابل به دوشنبه: حمالت طالبان دایمی نیست با شروع مدارس 
در پاکستان کاهش می یابد

از انفجار در هواپیمای مسافربری در مسیر 
هرات - کابل جلوگیری شد

۸صبح، کابل: در پی افزایش حمالت طالبان در شمال 
تاجیکستان،  مرزبانان  گرفتن  قرار  آماده باش  و  کشور 
است  داده  اطمینان  کشور  این  به  خارجه  امور  وزارت 
شروع  و  نیست  دایمی  طالبان  فعلی  حمالت  که 
فعالیت مدارس دینی در پاکستان موج این حمالت در 

افغانستان کاهش می یابد.
مظفر  با  کشور  خارجه  وزارت  معین  ناب،  میرویس 
حسین زاده، معین وزارت امور خارجه تاجکیستان، در 
عالی رتبه  مقامات  امنیتی   - سیاسی  گفتمان  حاشیه 
افغانستان دیدار کرده  و  اروپا، آسیای مرکزی  اتحادیه 

است.
در  امنیتی  موضوعات  روی  دیدار،  این  در  طرف  دو 

افغانستان و منطقه گفت وگو کرده است.
ناگهانی  خروج  با  که  است  گفته  دیدار  این  در  ناب 
نیروهای خارجی از افغانستان تغییرات در میدان جنگ 
غیرمنتظر نبود، اما این تغییرات در واقع موقتی است و 
طالبان به زودی به بن بست نظامی مواجه خواهند شد و 

وضعیت مجدداً بهبود می یابد.
وزارت خارجه به نقل از معین وزارت خارجه تاجیکستان 
افغانستان  آینده  به  نسبت  دوشنبه  که  است  گفته 
خوش بین است و به متعهد به تقویت روابط و گسترش 

همکاری ها بین دو کشور است.
رسانه های تاجیکستان گزارش داده اند که در پی حمله 
طالبان در شمال کشور به ویژه در والیت های کندز و 
بلخ، نیروهای تاجیکستان در مرز با افغانستان به حالت 

آماده باش درآمدند.
خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان گزارش داده است 
که در پی حمله طالبان و سقوط شیرخان بندر به دست 
از مرز عبور  افغانستان  امنیتی  این گروه، ۱۳۴ نیروی 
کردند. هم چنان طبق گزارش خاور ۱۷ نیروی امنیتی 
از ولسوالی کلدار بلخ به تاجیکستان رفتند که از سوی 

فرهاد عظیمی، والی بلخ رد شد.

عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
افسران  که  کرد  اعالم  ملی  امنیت 
»حمله  یک  از  ریاست  این 
پروازهای  از  یکی  در  تروریستی« 

هرات - کابل جلوگیری کرده اند.
عمومی  ریاست  خبرنامه  در 
امنیت ملی که روز جمعه، یازدهم 
شده  گفته  شد،  نشر  سرطان، 
مواد  ریاست  این  افسران  که  است 
در  نفر  یک  توسط  که  را  انفجاری 
پوشش هنرمند برای اجرای »حمله 
تروریستی« حمل می شد، کشف و 

خثنا کرده اند.
از این  ریاست عمومی امنیت ملی 
فرزند  ادریس  »سید  نام  به  فرد 

رجب علی« یاد کرده است.
ادریس  سید  ملی،  امنیت  قول  به 
انفجاری  مواد  حاوی  بمب  یک 
RDX، بمب دستی و مواد کیمیایی 
رباب  یک  در  ماهرانه  طور  به  را 

بود  در صدد  و  بود  کرده  جاسازی 
تا آن را در جریان پرواز منفجر کند.

ریاست امنیت ملی گفته است که 
ادریس  وسایل  تفتیش  زمان  در 
عبداهلل  خواجه  هوایی  میدان  در 
و  ملی  امنیت  نیروهای  انصاری، 
در  میدان  این  در  مستقر  پولیس 
والیت هرات، با سرعت عمل کردند 
در  نگرانی  و  ترس  ایجاد  بدون  و 
میان سایر مسافران، بمب جاسازی 
و  کشف  را  رباب  درون  در  شده 
از سوی  ادریس  خنثا کردند. سید 
نیروهای امنیت ملی بازداشت شده 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  است. 
گروه های  که  است  گفته  پایان  در 
آسیب  پی  در  همواره  تروریستی 
غیرنظامیان  مردم،  به  رساندن 
اما  هستند،  عامه  تأسیسات  و 
نیروهای امنیتی با قاطعیت در برابر 

برنامه های آن ها می رزمند.

کابل و مسکو بر همکاری  های 
امنیتی تاکید کردند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.



 

امریکایی ها سه سناریوی بد را پس از خروج سربازان این کشور از افغانستان 
برای این متحد استراتژیک خود پیش بینی کرده اند. این سه سناریوی بد 
در  القاعده  مجدد  فعالیت  و  داخلی  جنگ  وقوع  دولت،  فروپاشی  شامل 
افغانستان می شود. به تحلیل امریکایی ها، سناریوهای فوق در امتداد هم 
واقع خواهد شد. کم ترین فاصله زمانی که تا هسته گذاری مجدد القاعده و 
از سرگیری فعالیت این شبکه در افغانستان پیش بینی شده، دو سال است.
امریکا عالقه خود برای ماندن در افغانستان را از ماه می 20۱۱ میالدی از 
دست داده بود. نیروهای امریکایی در دوم این ماه موفق شده بودند تا اسامه 
بن الدن را در ایبت آباد پاکستان بکشند. پس از کشتن اسامه بن الدن، 
امریکا و ناتو روند انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به 

نیروهای افغان را آغاز کردند. این روند تا سال 20۱۴ تکمیل شد.
امریکا به دنبال کشتن اسامه بن الدن، تالش هایش را برای گفت وگو با 
گروه طالبان تشدید کرد. این تالش ها یک سال پیش از آن کلید خورده 
بود. توافق روی گشایش یک دفتر سیاسی برای گروه طالبان در قطر در 
سال 20۱۱ حاصل شد. افغانستان یک سال بعد با گشایش این دفتر به 

صورت مشروط موافقت کرد.
افغانستان  دولت  بین  گفت وگو  زمینه سازی  برای  امریکایی ها  تالش های 
و گروه طالبان در سال 20۱5 نتیجه داد. اولین مذاکرات مستقیم بین 
نماینده گان دو طرف در همین سال در پاکستان انجام شد. گروه طالبان 
به دنبال افشای مرگ مال محمد عمر از ادامه این مذاکرات منصرف شد. 

دولت افغانستان پس از آن در احیای آن ناکام ماند.
در ماه اکتوبر 20۱8، اولین نشست بین فرستاده ویژه امریکا در امور صلح 
افغانستان با نماینده گان طالبان در قطر برگزار شد. با ادامه این نشست ها 
سرانجام امریکا و طالبان در 29 فبروری 2020 توافق نامه »آوردن صلح به 
افغانستان« را امضا کردند. گروه طالبان امضای این توافق نامه را »پیروزی 

جهاد در برابر اشغال« نام گذاشته است.
آغاز  افغانستان  از  بین المللی  سربازان  خروج  روند  توافق نامه،  این  طبق 
بین المللی  سربازان  با خروج  که  می شد  پیش بینی  زمان  همان  در  شد. 
از افغانستان، یگانه اهرم فشار امریکا علیه طالبان برای وادار کردن این 
گروه به صلح با دولت افغانستان از دست خواهد رفت. در عین حال، امید 
می رفت که گروه طالبان با خروج سربازان بین المللی از افغانستان به صلح 

با دولت ترغیب شود. این وضعیت متناقض دیری نپایید.
به حکم توافق نامه دوحه، نشست صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان 
در ۱2 سپتامبر 2020 در قطر آغاز شد. این نشست از آن زمان تاکنون 
از سطح تماس بین نماینده گان دو طرف فراتر نرفته است. نزدیک به یک 
سال از اولین نشست نماینده گان دولت و گروه طالبان در دوحه سپری 
انجام مذاکره روی موضوعات  به  تاکنون دو طرف موفق  اما  است؛  شده 
بین المللی  نیروهای  خروج  که  می دهد  نشان  این  نشده اند.  بحث  مورد 
افغانستان،  صلح  روند  به  کمکی  بود،  شده  پیش بینی  که  همان طوری 

دست کم تا این دم نکرده است.
گروه طالبان فعاًل در حال پیش روی است. نیروهای خارجی نیز در حال 
ترک افغانستان هستند. گمان شده که برنامه خروج احتماالً پیش از موعد 

مقرر تا چهارم جوالی تکمیل خواهد شد.
امریکا که استراتژی حضور خود در افغانستان را از سال 20۱۱ میالدی و 
پس از کشتن اسامه بن الدن تغییر داده بود، فعاًل با خاطر ناآرام در حال 
ترک افغانستان است. این کشور با این امید که شبکه القاعده را در هم 
کوبیده و بنیان گذار این شبکه را کشته است، از سرکوب طالبان دست 
کشید و جنگ با این گروه را زیر نام مبارزه با شورش گری تنها برعهده 
دولت افغانستان گذاشت. امریکا در حالی که آخرین گروه از سربازانش را 
افغانستان خارج می کند، کماکان نگران زخم خوردن دوباره از خاک  از 
این  القاعده در  از جمله  تروریستی،  افغانستان و هسته گذاری گروه های 
کشور است. بعید هم نیست که این سناریو طبق پیش بینی وزارت دفاع 
امریکا تا دو سال دیگر عینیت یابد و منافع ملی و امنیت ملی این کشور را 

دوباره با تهدید روبه رو کند.
امریکا که حاال نگران این سناریو است، نباید اجازه بدهد که دو سناریوی 
ماقبل آن عملی شود. راه جلوگیری از وقوع این دو سناریو، حفظ و تقویت 
نیروهای ارتش افغانستان است. زنده گی این نیروها وابسته به حمایت ها و 
کمک های بیرونی است. این حمایت ها و کمک ها باید در یک سطح مطلوب 
برابر  در  بتوانند  و  بمانند  پا  افغانستان سر  ارتش  نیروهای  تا  حفظ شود 
شورش گری دوام بیاورند. پول و اسلحه نیاز جدی این نیروها است. در بخش 
هوایی نیز این نیروها وابسته به کمک های فنی نیروهای خارجی اند. این 
کمک ها نباید متوقف شود. در غیر این صورت، پای نیروهای ارتش خواهد 

لغزید و سناریوی نخست که فروپاشی دولت است، اتفاق خواهد افتاد.
در کنار آن، بن بست مذاکرات باید بشکند. تنها اهرم فشار قابل دست رس 
برای تهدید طالبان، وضع تحریم های بیش تر علیه رهبران، فرماندهان و 
نهادهای وابسته به این گروه است. در شرایطی که این گروه هیچ میلی به 

مذاکره نداشته باشد، این گزینه نباید از دست رس دور بماند.
هم چنان، خطر بازگشت گروه طالبان به قدرت از راه زور باید عمومی شود. 
تنها با اشاعه مسووالنه خطرات ناشی از اقدامات نظامی طالبان می توان 
منطقه و جهان را علیه این گروه بسیج کرد. این کار باید در دستور کار 
دولت، جنگ  مثل سقوط  نگران سناریوهایی  که  باشد  تمام کشورهایی 
که  امریکا  هستند.  افغانستان  در  القاعده  فعالیت  سرگیری  از  و  داخلی 
نگران هسته گذاری تروریسم در افغانستان و فعالیت مجدد القاعده پس از 
فروپاشی دولت و وقوع جنگ داخلی در افغانستان است، باید نسبت به هر 

کشور دیگری در این کارزار مشارکت فعال داشته باشد.
سیاست ترغیب در برابر گروه طالبان نتیجه معکوس داشته است. سیاست 
فشار و تهدید دوباره علیه این گروه باید احیا شود. رهایی زندانیان طالبان 
و خروج سربازان بین المللی به عنوان بخشی از سیاست ترغیب، تاکنون 
نتیجه مثبت نداشته است. لغو فهرست سیاه و رهایی زندانیان باقی مانده 
بنابراین،  با دولت ترغیب نخواهد کرد.  انجام مذاکره  نیز این گروه را به 
در برابر گروهی که قصد دارد تنها از راه زور بر اریکه قدرت تکیه بزند، 
مناسبت ترین کار اعمال سیاست تهدید و فشار و سرکوب است. در غیر این 
صورت، بسیار دشوار خواهد بود که بتوان از سناریوهای بد فوق پیش گیری 

کرد.

امریکا با خاطر ناآرام 
از افغانستان می رود  شنبه
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در  امریکا  سفارت  سرپرست  کابل:  ۸صبح، 
از  شده  نشر  گزارش های  که  می گوید  کابل 
حمله طالبان بر رسانه ها در برخی ولسوالی ها 

پریشان کننده است.
در  امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن،  راس 
رشته  در  سرطان،  یازدهم  جمعه،  روز  کابل، 
گزارش ها  نشر  از  که  است  گفته  توییت هایی 
در  محلی  رسانه های  بر  طالبان  حمله  درباره 
به تصرف طالبان  ولسوالی هایی که  از  شماری 

درآمده است، پریشان شده است.
ویلسن افزوده است که گروه طالبان می کوشد تا 
با »خاموش کردن« رسانه ها، خشونت های خود 

را پنهان کند.

ویلسن نوشته است: »این طور به نظر می رسد 
که گروه طالبان در تالش اند صدای رسانه ها را 
تا تخریب زیرساخت های عامه،  خاموش کنند 
از  افغانستان  در  غیرنظامیان  کشتار  و  غارت 

سوی این گروه پنهان بماند.«
از  نیز  این  از  پیش  امریکا  سفارت  سرپرست 
گروه طالبان خواسته بود تا سطح خشونت ها را 

کاهش دهد و به میز مذاکره برگردند.
گروه طالبان در این اواخر حمالت خود را شدت 
بخشیده و تاکنون ده ها ولسوالی را تصرف کرده 

است.
از ولسوالی ها  برخی  گزارش شده است که در 
خود  نشرات  به  نتوانسته اند  محلی  رسانه های 

ادامه دهند.
هم چنان شایع شده است که گروه طالبان یک 
بلخ  والیت  بلخ  ولسوالی  در  را  محلی  رادیوی 
از آنتن های آن به نفع خود استفاده  تصرف و 

می کند.

در  پروان  مردم  نماینده  یک  پروان:  ۸صبح، 
معرفی  و  شناسایی  برای  نماینده گان  مجلس 
عامالن تخریب پایه های برق جایزه نقدی تعیین 

کرده است.
در  پروان  مردم  نماینده  سالنگی،  عبدالظاهر 
روزنامه  با  گفت وگو  در  نماینده گان،  مجلس 
8صبح می گوید که وی حاضر است برای کسانی 
که عامالن تخریب پایه های برق را شناسایی و 
مبلغ  که  را  خود  معاش  ماه  دو  کنند،  معرفی 

500 هزار افغانی می شود، جایزه بدهد.
گرفتاری  در  آنانی که  »برای  سالنگی می گوید: 
که  ننگی  لکه های  و  تبه کار  افراد  شناسایی  و 
در تخریب و منهدم ساختن پایه های برق ما را 
کمک می کنند دو ماه معاش خود را که مبلغ 
به  برای شان  افغانی( می شود،  هزار  )پنج صد 

طور تحفه و جایزه پرداخت می نمایم.«
برای  حالی  در  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
جایزه  برق  پایه های  تخریب  عامالن  شناسایی 
تعیین کرده است که تخریب و انفجار پایه های 
برق در مسیر شاهراه پروان-کابل افزایش یافته 

است.
انفجار پایه های برق در شمال کابل  تخریب و 
پایتخت و ۱0 والیت دیگر را به تاریکی فروبرده 
است. برق کابل از حدود یک هفته به این سو 

قطع است.
تخریب پایه های برق انزجار و نفرت شدید مردم 

را در قابل داشته است.
افزون بر این، عالوه بر خساراتی که به شرکت 
برشنا وارد شده است، کارخانه ها و شرکت های 
تولید نیز به دلیل نبود برق خسارت مند شده 

است.

۸صبح، کابل: وزیر دفاع امریکا در تماس تلفنی 
از سوی  افزایش خشونت ها  افغان خود  با همتای 
گروه طالبان را نگران کننده خوانده و تشدید جنگ 
تفاهم  یک  به  رسیدن  مانع  را  طالبان  سوی  از 

همه جانبه صلح توصیف کرده است.
بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور، 
شام پنج شنبه، دهم سرطان، با لوید آستین، همتای 
و  استراتژیک  همکاری های  مورد  در  امریکایی اش 
نظامی میان دو کشور از طریق تلفن گفت وگو کرده 

است.
و  افزایش خشونت ها  است که  آستین گفته  لوید 
تشدید جنگ از سوی طالبان مانعی برای رسیدن 
به یک توافق صلح همه جانبه است. آستین ادامه 

این وضعیت را نگران کننده خوانده است.
فرصت  از  استفاده  اهمیت  بر  امریکا  دفاع  وزیر 
صلح  یک  به  یافتن  دست  برای  صلح  مذاکرات 

دایمی در افغانستان تاکید کرده است.

بغالن  در  امنیتی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
می گویند که رییس تعلیم و تجدید تربیت اداره 
تنظیم امور زندان ها، رییس اسبق شورای والیتی 
در  طالبان  با  جنگ  در  بغالن،  والیت  معارف  و 

ولسوالی خوست این والیت کشته شده است.
فرماندهی  سخنگوی  بشارت،  جاوید  احمد 
پولیس بغالن، به روزنامه 8صبح گفت که غالم 
دهم  پنج شنبه شب،  حیدری،  پیکان  محی الدین 
سرطان، در ولسوالی خوست این والیت در نبرد با 

طالبان جان باخته است.
نیز  زندان ها  امور  تنظیم  اداره  حال،  همین  در 

۸صبح، کابل: رسانه های امریکایی گزارش داده اند 
جمعه،  روز  امریکایی  سرباز  از  دسته  آخرین  که 
یازدهم سرطان، پایگاه نظامی بگرام را ترک کرده 

است.
امریکا،  از مقام های وزارت دفاع  به نقل  سی ان ان 
گزارش داده است که خروج سربازان امریکایی از 
افغانستان تا هنوز کامل نشده است، اما سربازان 
را  پروان  در والیت  بگرام  نظامی  پایگاه  امریکایی 

ترک کرده اند.
به  بگرام  نظامی  پایگاه  مسوولیت  ترتیب،  این  به 

وزارت دفاع ملی سپرده شده است.
به گزارش سی ان ان، روند خروج سربازان امریکایی 
این  به زودی  اما  افغانستان کامل نشده است،  از 

روند پایان خواهد یافت.
این در حالی است که گفت وگوهای صلح پیش رفت 
اندکی داشته است و گروه طالبان به حمالت خود 

به مواضع نیروهای دولتی شدت بخشیده است.
با  امریکا  دفاع  وزیر  آستین،  لوید  دیگر  جانب  از 

آستین عمل کرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را 
برای سرکوب تروریستان »تحسین برانگیز« توصیف 
همکاری های  به  متعهد  »ما  است:  گفته  و  کرده  
در  افغان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  با  درازمدت 
بخش های تمویل، تجهیز و آموزش مسلکی هستیم 
و مردم  با حکومت  پایدار  بر مشارکت  ما  تعهد  و 

افغانستان پا برجا است.«
بسم اهلل محمدی از همکاری های امریکا در راستای 
کمک  نیز  و  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تمویل 
قدردانی  هوایی  نیروهای  به  جدید  هواپیماهای 
کرده است. افزون بر این، محمدی خواهان تداوم 
همکاری های هدف مند دو  کشور در راستای مبارزه 

با تروریسم بین المللی شده است.
در همین حال گزارش شده است که آخرین سرباز 
امریکایی از پایگاه بگرام در والیت پروان خارج شده 
امریکایی  نیروهای  زودی  به  می رود  انتظار  است. 

افغانستان را ترک کنند.

این  تربیت  تجدید  و  تعلیم  رییس  شدن  کشته 
اداره را تایید کرده است.

به گفته منابع محلی، همراه با غالم محی الدین 
جنگ  در  نیز  دیگر  تن  دو  حیدری،  پیکان 
پنج شنبه شب در ولسوالی خوست جان باخته اند.

گفتنی است که با شدت گرفتن جنگ در بغالن، 
حیدری برای مقابله با طالبان به ولسوالی خوست 
رفته بود که با افرادش یک جا در نبرد با طالبان 

جان باخت.
بار بین طالبان و  ولسوالی خوست تاکنون چند 

نیروهای امنیتی دست به دست شده است.

بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی روز 
پنج شنبه، دهم سرطان تلفنی گفت وگو کرده است.

در این گفت وگو آستین گفته است، در حالی که 
به  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج  روند 
زودی پایان می یابد، اما امریکا در بخش امنیت و 

ثبات افغانستان سرمایه گذاری کرده است.
سی ان ان خروج نیروهای امریکایی از پایگاه نظامی 
بگرام را یک پیروزی » نمادین« برای گروه طالبان 
توصیف کرده است؛ گروهی که یک نبرد »بی امان« 

را علیه ارتش افغانستان به راه انداخته اند.
به خبرگزاری  امریکایی  مقامات  نیز  این  از  پیش 
رویترز گفته بودند که واشنگتن تنها چند روز با 

خروج کامل سربازانش از افغانستان فاصله دارد.
یک مقام ارشد امریکایی پیش  از این تأیید کرده 
است که بعد از تکمیل شدن روند خروج نیروهای 
امریکایی، حدود ۶00 سرباز در کابل باقی می مانند 
تا امنیت میدان هوایی و سفارت امریکا را تأمین 

کنند.

سرپرست سفارت امریکا:
طالبان می کوشند با خاموش 
کردن رسانه ها، خشونت های 

خود را پنهان کنند

برای شناسایی عامالن تخریب 
پایه های برق جایزه نقدی 

تعیین شد

گفت وگوی تلفنی وزیران دفاع افغانستان و امریکا؛ 
افزایش خشونت های طالبان مانع صلح است

رییس تعلیم و تربیه اداره تنظیم امور زندان  ها در نبرد 
با طالبان در بغالن کشته شد

آخرین سرباز امریکایی از بگرام خارج شد



تازه گی  به  داخله  امور  وزارت 
که  است  کرده  اعالم 
موترسایکل ها  گشت وگذار 
و  شهر  نقاط  همه  در 
ممنوع  کابل  ولسوالی های 
نشست  در  تصمیم  این  است. 
شش ونیم از سوی معاونت اول 
ترتیب  این  به  است.  گرفته شده  ریاست جمهوری 
بدون  و  اسناد  دارای  موترسایکل های  گشت و گذار 
مسووالن  است.  شده  منع  بعدی  دستور  تا  اسناد 
گرفته  ناامنی  دلیل  به  تصمیم  این  که  می گویند 
شده است تا بتوانند از جرایم تروریستی، جنایی و 
قتل های هدفمند جلوگیری کنند. این اقدام معاونت 
اول ریاست جمهوری و وزارت امور داخله، برخی از 
نگران ساخته  را  آنالین  تجارت  مالکان شرکت های 
است. شماری از مسووالن شرکت های تجارت آنالین 
با  که  می گویند  و  کردند  اعتراض  تصمیم  این  به 
وضع این محدودیت، ارایه خدمات آنالین برای شان 
نهادهای مسوول  از  آنان  بسیار پیچیده شده است. 
سیستم  محدودیت،  وضع  جای  به  که  می خواهند 
کنند.  جلوگیری  احتمالی  چالش های  از  و  بسازند 
برخی از کارمندان دولت نیز با اعتراض به برخورد 
نهادهای امنیتی، می گویند که با وجود داشتن اسناد، 
موترسایکل های شان متوقف و حتا تخریب شده است. 
در همین حال، مسووالن در وزارت امور داخله این 
روند را موقتی می خوانند و از شهروندان می خواهند 
که در این زمینه همکار باشند. گفتنی است که پیش 
از این نیز گشت وگذار موترسایکل ها در کابل و برخی 
از والیات منع  و در صورت تخلف، تخریب شده بود 

که واکنش هایی به همراه داشت.
گشت وگذار  سرطان  هفتم  در  داخله  امور  وزارت 
موترسایکل های یک نفره و دونفره در همه نقاط شهر 
و ولسوالی های کابل را تا اطالع بعدی ممنوع کرد. 
تروریستی  رویدادهای  از  جلوگیری  کار،  این  دلیل 
مسووالن  تصمیم  این  است.  شده  عنوان  جنایی  و 
نگرانی  مالکان شرکت های تجارت آنالین را در پی 
تجارت  شرکت های  مالکان  از  برخی  است.  داشته 
آنالین در صفحات اجتماعی با شعار »به جای منع 
کردن، طرح و برنامه بسازید« به این تصمیم اعتراض 

کامل  خروج  آستانه   در 
از  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
مقام های  از  برخی  کشور، 
بلند پایه  امنیتی و حکومتی 
بارها  امریکا،  متحده  ایاالت 
شدن  بدتر  از  را  نگرانی شان 
افغانستان  در  امنیتی  اوضاع 
مرکز  سقوط  شامل  نگرانی ها  این  کرده اند.  ابراز 
محدود  القاعده،  احیای  طالبان،  دست  به  شهر ها 
شدن فعالیت رسانه ها و ناکام شدن مذاکرات صلح 

می شود.
با این حال حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، 
به مسکو سفر کرده است تا با مقام های ارشد روسیه 
امنیتی گفت وگو کند. شورای  درباره همکاری های 
امنیت ملی در خبرنامه ای روز جمعه، ۱۱ سرطان، 
گفت که حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، 
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کردند. محمدعارف بیات، مسوول یکی از شرکت های 
دستی،  صنایع  مختلف  بخش های  در  که   تجارتی 
زیورات، میوه خشک، زعفران و پودر سنجد فعالیت 
آنالین شده  کار،  بازار  اواخر  این  در  دارد، گفت که 
صورت  موترسایکل  طریق  از  نیز  انتقال  خدمات  و 
می گیرد. او دلیل این کار را ازدحام زیاد و گسترش 

دامنه ویروس کرونا عنوان کرد.
با این حال بیات با انتقاد از تصمیم اخیر مسووالن، 
می گوید که با ممانعت از گشت وگذار موترسایکل ها از 
سوی وزارت داخله، در بخش ارایه خدمات با مشکل 
موترسایکل  اگر  که  داشت  تاکید  وی  برخورده اند. 
نباشد، آنان نمی توانند به کوچه ها و پس کوچه ها و 
ساحات دوردست رسیده گی کنند و اجناس شان را 
او می گوید  برسانند.  به مشتری  در زمان معین آن 
که منع کردن و محدودیت گشت و گذار موترسایکل ها 
راهکار درستی نیست؛ زیرا به باور عارف بیات، راه های 
حل بهتری برای تامین امنیت و شناسایی مجرمان 
»موترهای  افزود:  او  دارد.  وجود  مسلح  مهاجمان  و 
شیشه سیاه و موترهای بدون نمبر پلیت که فعاًل در 
جاده ها به شکل علنی رفت وآمد دارد، باید پی گیری 
نمبر  بدون  موترهای  و  شیشه سیاه  موترهای  شود . 
شود.«  ترافیک  ریاست  راجستر  و  ثبت  باید  پلیت 
در  داخله  امور  وزارت  که  کرد  تصریح  او  هم چنان 
زمان گرفتن این تصمیم، با مسووالن شرکت ها هیچ 

نوع مشورت نکرده است. 
این مالک شرکت خدمات آنالین پیشنهاد کرد که 
برای حل این معضل، موترسایکل ها ثبت، لوگو و رنگ 
مشخص و برای شان کارت هویت توزیع شود. او افزود 
به شرکت وی نیست؛  تنها مختص  این مشکل  که 
اکنون  هم  آنالین  تجارت  شرکت های  بیش تر  زیرا 
مشتریان  منازل  درب  به  اجناس  انتقال  مشکل  با 
حدود  تخمینی  گونه  به  وی،  گفته  به  برخورده اند. 
آنالین  خدمات  که  دارد  وجود  دیگر  شرکت    ۱00
ارایه می کنند و از طریق موترسایکل محصوالت شان 
را انتقال می دهند. عارف هم چنان تاکید کرد که این 
تصمیم »خالف قانون« است؛ زیرا موترسایکل یکی 
از وسایل حمل و نقل است و نیاز است که وزارت امور 

داخله این مشکل را هرچه زودتر رفع کند. 
برخی از مالکان شرکت های تجارت آنالین از برخورد 

در جریان سفرش به مسکو با نیکوالی پاتروشیف، 
امنیت ملی روسیه، دیدار کرده است. طبق  مشاور 
اعالم شورای امنیت ملی، دو طرف در این دیدار که 
روز جمعه، یازدهم سرطان، صورت گرفته است، بر 
پایان  آغاز مذاکرات صلح،  نیاز آتش بس اضطراری، 
و  حاکم  مستقل،  افغانستان  موجودیت  و  جنگ 

خودکفا تأکید کرده اند.
با بلند رفتن تهدید های امنیتی و بیرون شدن کامل 
حال  در  مسکو  نقش  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
روز  امریکایی  سرباز  آخرین  است.  شدن  برجسته 
جمعه، ۱۱ سرطان، از پایگاه نظامی بگرام بیرون شد. 
طبق گزارش ها، روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو 

از کشور به زودی تکمیل می شود.
چشم انداز  ملی،  امنیت  شورای  خبرنامه  از  نقل  به 
افزایش همکاری در زمینه های صلح، امنیت، مبارزه 
با تروریسم و مقابله با مواد مخدر بین دو دولت و 

استانکزی،  مسیح  دارند.  شکایت  امنیتی  نهادهای 
بار  چندین  که  »کلیک.اف«  مسوول  و  موسس 
موترسایکل های کارمندانش از سوی پولیس تخریب 
شده است، برای دومین بار از تصمیم وزارت داخله در 
صفحه فیس بوکش اعتراض کرد و گفت که خدمات 
فروش انترنتی بدون انتقال محصوالت ممکن نیست. 
به باور او، انتقال محصوالت فروشگاه های انترنتی نیاز 
به عراده هایی چون موترسایکل و زرنج دارد که با منع  
شدن گشت وگذار این نوع وسایط، فعالیت های شان 
به کلی دچار مشکل خواهد شد. استانکزی پیشنهاد 
کرده است که اعضای تیم کاری فروشگاه های آنالین، 
یک جا با موترسایکل های شان برای تفکیک بهتر، ثبت 
شوند تا به این ترتیب بتوانند به ارایه خدمات ادامه 
دهند. او تصریح کرد که اگر این کار صورت نگیرد، به 
اعتراضات شان تا زمان ساختن یک »سیستم معقول« 

ادامه می دهند. 
امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق  حال  همین  در 
داخله، در گفت وگو با روزنامه 8صبح گفت که تصمیم 
وضع محدودیت بر گشت وگذار موترسایکل ها بنا بر 
دالیل امنیتی گرفته شده است تا در نتیجه آن جرایم 
تروریستی و جنایی کاهش یابد. به گفته آرین، گروه 
به  شدن  نزدیک  برای  فرعی  مسیرهای  از  طالبان 
این گروه  برای   این کار  اهدافش استفاده می کند و 
کم هزینه است. او تصریح کرد که با توجه به شرایط 
کنونی، مدیریت این وضعیت زمان بر است. سخنگوی 
وزارت داخله گفت که استثنا وجود دارد؛ زیرا برای 
می کنند،  ارایه  غذایی  خدمات  که  رستورانت هایی 
کارت از سوی فرماندهی پولیس کابل توزیع خواهد 
این دستور  به  اگر  ادامه تصریح کرد که  او در  شد. 
توجه نشود، موترسایکل های افراد متخلف توقف داده 

خواهد شد.
 معاونت اول ریاست جمهوری نیز به روزنامه 8صبح 
می گوید که در این اواخر در مناطق مختلف کابل، 
تنها  که  تنگ  پس کوچه های  و  کوچه   در  ویژه  به 
با  از رویدادها  موترسایکل رفت و آمد می کند، برخی 
استفاده از یان وسیله نقلیه اتفاق افتاده است. به گفته 
مسووالن، به همین دلیل در جلسه شش ونیم تصمیم 
گرفته شده است که از گشت وگذار موترسایکل ها تا 
دستور بعدی جلوگیری شود. رضوان مراد، سخنگوی 

افزایش مشورت ها میان وزارت های مختلف دو کشور 
از دیگر محورهای مورد بحث دیدار مشاوران امنیت 

ملی افغانستان و روسیه بوده است.
در  طرف  دو  که  است  گفته  ملی  امنیت  شورای 
این نشست آماده گی مشترک شان را برای حمایت 
اعالم  منطقه  در  امنیتی  مشترک  اهداف  تقویت  و 
افزایش  که  گفته اند  هم چنان  طرف  دو  کرده اند. 
و  روسیه  افغانستان،  می تواند  شمال،  در  ناامنی 

کشورهای آسیای میانه را با تهدید مواجه کند. 
با این حال دیده شود که اعالم آماده گی  مسکو برای 
را  کابل  نگرانی های  چه قدر  امنیتی،  همکاری های 

کاهش داده می تواند.
تلفنی  صحبت  در  امریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
کشور،  دفاع  وزارت  سرپرست  محمدی،  بسم اهلل  با 
طالبان  سوی  از  جنگ  تشدید  و  خشونت   افزایش 
صلح  توافق  یک  به  رسیدن  راه  سر  بر  مانعی  را 
این وضعیت  ادامه  همه جانبه دانسته است. آستین 
را نگران کننده خوانده و گفته است: »ما متعهد به 
همکاری های دراز مدت با نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغان در بخش های تمویل، تجهیز و آموزش مسلکی 
هستیم و تعهد ما بر مشارکت پایدار با حکومت و 

مردم افغانستان پا برجا است.«
دوست  افغانستان  که  گذشته  دهه  دو  جریان  در 
نزدیک و استراتژیک امریکا بوده، رابطه محدودی با 
روسیه داشته است. تمام نیروهای امنیتی، زیر نظر 
امریکا تشکیل شده، آموزش دیده و تجهیز شده اند. 

مورد  در  بیش تر  جزییات  ملی  امنیت  شورای 
همکاری های امنیتی میان کابل و مسکو نداده است، 
می گوید  شورا،  این  سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل  اما 

معاونت اول ریاست جمهوری، تصریح کرد که تنها 
رستورانت ها  به  مربوط  موترسایکل های  گشت وگذار 
مالکان  به  زودی  به  و  است  در حال حاضر مستثنا 
امنیتی«  مشخص  »کارت های  موترسایکل ها  این 
داده می شود. او گفت که این روند تا مهار حمالت 
موترسایکل های  توسط  که  کابل  شهر  در  طالبان 
یک نفره و دو نفر انجام می شود، ادامه می یابد. به گفته 
بر  این  از  پیش  که  در جریان محدودیت هایی  وی، 
موترسایکل ها وضع شده بود، جلو بیش از 800 تالش 
پایتخت گرفته شده  ترور و ماین گذاری در  و طرح 
پیش تر  دور  جریان  در  که  کرد  تصریح  مراد  است. 
صدها موترسایکل دو پشته که اسناد قانونی نداشته، 
او گفت که در حال حاضر  از بین برده شده است. 
گشت وگذار موترسایکل ها کم تر شده است، اما هنوز 

برخی از شهروندان به این توصیه ها توجه نکرده اند. 
با این حال مسووالن می گویند که کار با وزارت امور 
آنالین  تجارت  به شرکت های  تا  دارد  داخله جریان 
که محصوالت شان را با موترسایکل  انتقال می دهند، 
کارت ویژه امنیتی داده شود. آنان اما تصریح می کنند 
نشده  این شرکت ها مشخص  دقیق  که هنوز شمار 

است. 
در گذشته نیز قیود گشتوگذار بر موترسایکل در کابل 
با متخلفان  و برخی از والیت ها وضع و در مواردی 
از  برخی  جریان  این  در  بود.  شده  جدی  برخورد 
تایر های  پولیس  که  کردند  اعتراض  شهروندان 
موترسایکل های آنان را اره می کند و در مخزن تیل 
آن نیز برای از کار انداختن ماشین آن، بوره و ساچمه 
می اندازد. در آخرین موارد نیز تصاویری در رسانه های 
اجتماعی نشر شد که برخی از کارمندان دولتی به 
این اقدام اعتراض داشتند و حکومت را به نداشتن 
برنامه متهم می کردند. گفتنی است که گروه طالبان 
بر  عنوان وسیله حمله  به  موترسایکل   از  هرازگاهی 

اهداف حکومتی استفاده می کند.

که این سفر از اهمیت زیادی برای مسایل امنیتی 
افغانستان برخوردار است.

حمداهلل محب روز پنج شنبه، نهم سرطان، به مسکو 
سفر کرد. آقای اندر می گوید که این سفر برای دو 

روز است. 

آیا خرید سالح از روسیه شامل اجندای سفر 
است؟

شامل  نیز  مسکو  از  سالح  خرید  می رود  احتمال 
روسیه  به  ملی  امنیت  اجندای سفر مشاور شورای 
باشد، اما تا هنوز جزییاتی در این رابطه وجود ندارد. 
پیش تر، رسانه های روسی به نقل از سید طیب جواد، 
سفیر کشور در مسکو، گزارش داده  اند که افغانستان 
آماده است سالح و تجهیزات نظامی از روسیه بخرد.

سید طیب جواد در گفت وگو با خبرگزاری تاس روسیه 
گفته است که اگر توافقی بین دو کشور در این زمینه 
صورت بگیرد، افغانستان از روسیه تجهیزات نظامی 
شنبه،  روز  تاس  خبرگزاری  گزارش  خرید.  خواهد 
ابراز  افغانستان  هشتم جوزا، نشر شده است. سفیر 
ترمیم  زمینه  در  روسیه  که  است  کرده  امیدواری 
تجهیزات نظامی ارتش کشور و به ویژه چرخ بال های 
روسی کمک کند. آقای جواد هم چنان ابراز امیدواری 
کرده است روسیه فرصتی برای آموزش خلبانان و 

انجنیران میکانیک افغانستان را فراهم کند.
خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  این،  کنار  در 
کشور، قباًل گفته بود که چین به درخواست حمایت 
از نیروهای امنیتی افغانستان پاسخ مثبت داده است.

با این حال دیده شود که بدیل امریکا در افغانستان 
کدام کشور خواهد بود.

اعتراض به منع گشت وگذار موترسایکل ها؛ 

خروج امریکا و تشدید نگرانی ها؛

کابل و مسکو بر همکاری  های امنیتی تاکید کردند

»محدودیت وضع نکنید، سیستم بسازید«

حسین حیدری

زهره جالل



حکومت مرکزی به گونه ای جنگ را مدیریت کرده است تا گروه طالبان با فرماندهان جهادی و مردم بانفوذ محلی در شمال مواجه شوند 
و با هم بجنگند. از نظر غنی که در حال حاضر جمهوری را از آن خویش و خود را متعهد به حراست و دفاع از آن می داند، هر قدر این 

دو گروه با هم درگیر شوند و یک دیگر را ضعیف کنند، به نفع جمهوری و شخص غنی تمام می شود. با آن هم، در روزهای اخیر رخ 
دیگری جنگ در شمال آشکار شده و آن این که این جنگ شکل قومی به خود گرفته است.

است که عده ای  معنا  آن  به  این  است.  بیرون  طالبان 
در داخل کشور مخالف مقاومت علیه طالبان و موافق 

اشغال سرزمین های مردم شمال هستند.
طالبان  است.  شده  آغاز  قومی  جنگ  یک  جرقه های 
برخورد  هفتاد  دهه  شبیه  شمال  در  محل  مردم  با 
شریف،  مزار  بومی  مردم  با  که  همان گونه  می کنند؛ 
شمالی و دیگر مناطق افغانستان رفتار کرده بودند. در 
یک مورد، این گروه بیش تر از ۴00 خانواده بدخشانی 
را از والیت کندز کوچانده  و آواره کرده اند. طالبان چند 
نفر از فرزندان این مردم را در مقابل چشمان  آنان تیر 
را مصادره کرده و هدایت  باران کرده ، دکان های شان 
داده اند که خانه های شان نیز ویران شود. ۴00 خانواده 
بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد،  به  اکنون  یادشده 

نظیف اهلل ساالرزی، سفیر افغانستان 
در بلژیک، اتحادیه اروپا و ناتو

رفته اند. کسانی که از کندز به اجبار کوچ داده شده ، 
جز  جرمی  هیچ  که  گفته اند  رسانه ها  با  مصاحبه  در 
آواره های  نداشتند.  بودن  تاجیک  و  بودن  بدخشانی 
بدخشانی گفته  که باشنده گان دشت ارچی،  چهار دره 
و قندهاری های کندز، آنان را به بهانه نان و آب دادن 
به نیروهای امنیتی کوچ داده اند. در حالی که در محله 
از  آن جا،  ساکن  مردم  تمام  از  امنیتی  نیروهای  آنان 
جمله پشتون های محل، آب و نان و دیگر مایحتاج به 

دست آورده بودند.
در ولسوالی فرخار والیت تخار چند خانواده  گجر که 
از  واقع  در  و  نمی شوند  آن جا محسوب  بومی  مردمان 
بخش های دیگر افغانستان به این ولسوالی کوچ کرده ، 
و خیزش های  امنیتی  نیروهای  با  را  بیش ترین جنگ 
مردمی انجام داده اند. گفتنی است که گجرهای بغالن 
تخار  به  فرخار  گجرهای  از  دفاع  و  حمایت  به  هم 
افغانستان، همیشه یک  رفته اند. در والیت های شمال 
نیرو و گروه بالقوه ناراضی و جنگی که در اصل مردم 
بومی آن جا نیستند و از جنوب افغانستان به این حوزه 
منتقل شده اند که از آنان به نام ناقل یاد می شود، وجود 
و  تخار،  کندز  مثل  والیت هایی  در  اکنون  داشته اند. 
بغالن، ولسوالی هایی به دست طالبان افتاده است که در 
آن ها مردم غیربومی زنده گی می کنند. اگر وضعیت در 
شمال به همین منوال ادامه پیدا کند، شاید در روزهای 

آینده برخوردهای قومی شدیدتر و فاجعه بارتر شود.

کدام حد وسعت پیدا کند؟ نقش این سازمان در جنگ 
این سازمان و  روابط میان  باشد؟  تروریسم چه  علیه 
و  بپیماید  را  خود  تکاملی  سیر  چطور  اروپا  اتحادیه 
باالخره در صورت تغییر تمرکز امریکا از این سازمان، 

چه پیامدهایی متوجه این سازمان خواهد شد؟
در تحلیل و تجزیه این پرسش ها، بدون شک مسائل 

از دایره تعریف شده جغرافیای سازمان بیرون می رود.
زمانی  که حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا 
صورت گرفت، در کم تر از بیست وچهار ساعت، سازمان 
واشنگتن،  موافقت نامه  پنجم  ماده  به  رجوع  با  ناتو 
به دفاع جمعی  این سازمان،  تاریخ  اولین بار در  برای 
پرداخت. طبق ماده پنجم، حمله علیه یک عضو، حمله 
علیه تمام اعضا تلقی می شود و به همین خاطر است 
که دفاع جمعی اصل بنیادی این سازمان را تشکیل 
می دهد. سازمان ناتو یک جا با ایاالت متحده امریکا به 
جنگ علیه طالبان و القاعده رفت و برای مدت هفت 
ماه تمام هواپیماهای این سازمان فضای امریکا را گزمه 

می کردند.
همکاری نزدیک و برادرانه طالبان با عامالن حمالت 
به  را  ناتو  و  امریکا  پای  سپتامبر،  یازدهم  تروریستی 

افغانستان کشاند.
از آغاز تشکیل دولت جدید دموکراتیک در افغانستان تا 
امروز، نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور با شجاعت 
تمام، جان نثاری کرده  و با امکانات ناچیز در مقایسه با 
همتا های بین المللی شان، دوش به دوش آنان در مقابل 
تروریسم بین المللی جنگیده و نقش  و مسوولیت خود 
در  متحد  ملل  پرافتخار جامعه  منحیث یک عضو  را 
ناتو  سازمان  در  کرده اند.  ایفا  جهان،  صلح  و  امنیت 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  به  آن،  عضو  کشورهای  و 
افغانستان به چشم شرکای قابل اعتماد و اعتبار دیده 

می شود.
یکی  منحیث  ناتو  با  افغانستان  مشارکت  و  همکاری 
است.  پابرجا  کامل  قوت  با  آن،  جهانی  شرکای  از 
ناتو  و  امریکا  نظامی  نیروهای  خروج  تصمیم  از  بعد 
افغانستان که مورد احترام رهبری این کشور قرار  از 
این  با  روابط  از  تازه ای  فصل  وارد  افغانستان  گرفت، 
فصل  این  در  مشارکت  و  دوام دار  همکاری  شد.  دو 
تازه از طریق دوام حضور ملکی ناتو برای حمایت از 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به منظور حمایت 
مالی از طریق صندوق وجهی اردوی ملی، کارآموزی 
و فراهم آوری تجهیزات و باالخره افزایش مساعی در 

حمایت از صلح افغانستان، ادامه خواهد یافت.
سران ناتو در اعالمیه  پایانی جلسه چهاردهم جون شان، 
و  کشور  این  مردم  افغانستان،  از  حمایت  دوام  به 
نهادهای آن برای آوردن امنیت و حفظ دستاوردهای 
بیست سال گذشته، بار دیگر تعهد کردند. دستاوردهای 

امروزی افغانستان نتیجه تالش و قربانی های مشترک 
افغان ها و شرکای بین المللی آن ها است و همین گونه 
حفظ دستاوردهای حقوق بشری، به خصوص حقوق 
و  بیان  آزادی  فردی،  آزادی های  کودکان،  و  زنان 

حاکمیت قانون، مسوولیت مشترک نیز باقی می ماند.
در ناتو درک کافی از عدم صداقت طالبان و حامیان 
منطقه ای آن ها در گفت وگوهای صلح و روابط شان با 
گروه های تروریستی دیگر، هم چون القاعده و داعش، 
وجود دارد. خشونت های بی پیشینه طالبان در مقابل 
فاحش  تخطی های  هدفمند،  قتل های  ملکی،  افراد 
و  ناتو  که  است  مواردی  بین المللی،  بشری  قوانین  از 
متحدانش را سخت نگران کرده است. آن ها مخالفت 
صریح خود را با هرنوع امارات اسالمی طالبان اظهار 

کرده اند.
تهدیدهایی که متوجه صلح و امنیت افغانستان است، 
متوجه  مساویانه  صورت  به  که  است  تهدیدهایی 
نیروهای  است.  نیز  جهان  و  منطقه  امنیت  و  صلح 
به  که  را  جنگی  امروز  افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی 
زمان  یک  در  می برند،  پیش  به  مستقالنه  صورت 
و  سالح ها  مجهزترین  با  دنیا  کشور  چهل  از  بیش تر 
امکانات سرگرم آن بودند. تهدیدها و خطرات مغلق، 
چندبُعدی و در بعضی موارد ناشناخته  امروزی، مستلزم 

مشارکت ها و مسوولیت پذیری مشترک است.
مخدر،  مواد  قاچاق  بین المللی،  تروریسم  مشکل 
شبکه های جرمی منطقه ای و فرامنطقه ای، بنیادگرایی 
و حمایت آن در منطقه، پناهگاه های امن تروریسم و 
مراکز تدریس بنیادگرایی، همه تهدیدات و خطراتی اند 
که نه تنها افغانستان، بلکه منطقه و جهان را تهدید 
که  می دانند  همه  ما  بین المللی  همکاران  می کنند. 
برخورد با این چالش ها و تهدیدات، کار یک یا چند 

کشور نیست.
تقویت و تحکیم مشارکت ناتو براساس استراتژی دهه 
قبل و دهه پیش رو با شرکای بین المللی آن، یک اصل 
اساسی در ایجاد و ترویج ثبات در مناطق ماورای ناتو 
است. دوام حمایت دنیا از نیروهای دفاعی و امنیتی 
رییس  اخیر  سفر  و  ناتو  سران  نشست  در  افغانستان 
جمهور محمداشرف غنی به امریکا، با وضاحت کامل 
مردم  منوال حمایت  به همین  و  است  تضمین شده 
اخیر  در خیزش های  افغانستان  اسالمی  از جمهوری 
مردمی در سراسر کشور در مقابل طالبان مصداق قوت 
می دانند  هم  طالبان  است.  جمهوری  از  حمایت  این 
با نیروهای دفاعی  که ظرفیت، مهارت و توان مقابله 
بر طالبان است که  اکنون  ندارند.  را  افغان  امنیتی  و 
به  دیگران  رهنمایی  و  تحریک  و  اشتباه  محاسبه  با 
خون ریزی افغان ها و ویرانی کشور ادامه می دهند یا با 
جانب حکومت جمهوری اسالمی افغانستان وارد یک 
آوردن  از طریق  را  و جنگ  معنادار می شوند  مذاکره 
یک صلح پایدار و با عزت برای تمام افغان ها، خاتمه 
می دهند؟ به قول معروف، توپ در میدان طالبان است.
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مرموز  و  پیچیده  شمال  جنگ 
مرکز  افغانستان  شمال  است. 
بود  طالبان  برابر  در  مقاومت 
گروه  این  اسالمی  امارت  و 
داده  سقوط  حوزه  همین  از 
با  شد. طالبان طی بیست  سال 
متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای 
نیروهای  جنگ  و  بودند  درگیر  جنوب  در  امریکا 
گروه  این  علیه  کشور  جنوب  در  بیش تر  هم  خارجی 
جریان داشت. خاستگاه و پایگاه اصلی طالبان جنوب 
نیز  این گروه  افغانستان است. جنگ جویان و رهبران 
اغلب از جنوب کشور بوده اند. پایگاه اصلی جنگ طالبان 
در برابر نیروهای امریکایی و ناتو نیز جنوب بود. اکنون 
در روزهای آخر خروج نیروهای امریکایی، گروه طالبان 
در شمال جنگ را تشدید کرده و سقوط ولسوالی ها و 
محاصره شهرهای بزرگ از شمال کلید خورده است. با 
آن که اکثریت نیروهای ارتش فرزندان شمال هستند، 
این نیروها اما در جنوب افغانستان مصروف نبرد با گروه 
طالبان اند. اگرچه مردم در تمام والیات شمال علیه گروه 
طالبان قیام و مقاومت کرده اند؛ ولی به نظر می رسد که 

این همان چیزی است که دولت مرکزی می خواهد.
کرده  مدیریت  را  جنگ  گونه ای  به  مرکزی  حکومت 
است تا گروه طالبان با فرماندهان جهادی و مردم بانفوذ 
محلی در شمال مواجه شوند و با هم بجنگند. از نظر 
و  از آن خویش  را  غنی که در حال حاضر جمهوری 
خود را متعهد به حراست و دفاع از آن می داند، هر قدر 
این دو گروه با هم درگیر شوند و یک دیگر را ضعیف 
کنند، به نفع جمهوری و شخص غنی تمام می شود. 
با آن هم، در روزهای اخیر رخ دیگری جنگ در شمال 
آشکار شده و آن این که این جنگ شکل قومی به خود 
گرفته است. جنگ شمال در ظاهر، جنگ گروه طالبان 
با دولت و جمهوری دست نشانده است؛ اما پشت این 

در چهاردهم جون سال روان میالدی، سران سی کشور 
عضو ناتو بعد از نزدیک به دو سال، در مقر پنجاه ساله 
این سازمان در بروکسل، گردهم آمدند و چراغ سبز 
این سازمان  آینده  ده سال  استراتژی  روی  کار  برای 
)20۳0(، نشان دادند. کار روی این استراتژی با یک 
آیا سازمان  این که  سوال مهم و حیاتی روبه رو است؛ 

برای مقابله با چالش های دهه پیش  رو آماده است؟
امنیت  و  استراتژیک  محیط  سازمان،  نظر  به  کل  در 
موارد  بعضی  در  و  مغلق  اوضاع  کرده،  تغییر  جهان 
غیرقابل پیش بینی شده است و باید خود را برای مهار 
و مدیریت آن آماده کرد. برای این آماده گی، وحدت 
داخلی و اتفاق نظر اعضا برای تصامیم جمعی ائتالف، 

حیاتی ترین موضوع عنوان شده است.
وظیفه  سه  با   ،۱9۴9 سال  در  تأسیس  زمان  از  ناتو 
عمده اش -دفاع جمعی، مدیریت بحران و امنیت از راه 
همکاری و مشارکت در تأمین امنیت و دفاع نزدیک به 
یک میلیارد نفوس کشورهای عضو این سازمان- یکی 
از بزرگ ترین اتحاد های امنیتی جهان است و از دید 
کشورهای عضو، بدیل و جانشینی برای آن وجود ندارد.
اتحاد سی کشور که هرکدام دارای تاریخ، سیاست و 
مشترک   لیبرال  ارزش های  اما  و  متفاوت  جغرافیای 
است، رخداد بزرگی است. همه کشورها به دموکراسی 
ارزش قایل اند و در کل این سازمان خود را یک مجموعه 
مرکب از ارزش های مشترک مبتنی بر روابط تاریخی، 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می داند.
از دید ناتو، در یک دهه گذشته، محیط استراتژیک در 
چند خط اساسی به طور قابل مالحظه  تغییر کرده و تا 
حدی هم در اجالس ساالنه این سازمان به این مسائل 
رسیده گی  تدریجی  و  متفاوت  عملی  رویکردهای  با 
در  درازمدت  بی ثباتی  روسیه،  جسارت  است.  شده 
شرق میانه، آفریقای شمالی و ساحل، افزایش حمالت 
مشکل  تروریسم،  تهدید  اقلیمی،  تغییرات  سایبری، 
مهاجرت و برعالوه این ها قدرت روزافزون چین که از 
دید تعدادی از کشورها بر تغییر توازن نظم جهان اثر 
خواهد داشت، تهدیداتی است که ناتو باید برای مقابله 

و مدیریت آن در چند سال پیش رو آماده باشد.

جنگ، عقده ها و ایده های قومی قرار دارد. با قدرت گیری 
گروه طالبان و گسترش ساحه نفوذ آنان واقعیت این 

فرضیه اثبات خواهد شد.
براساس گزارش های منابع مختلف، مارشال عبدالرشید 
دوستم و فرزند او که هر دو در صف اول نبرد در برابر 
طالبان قرار داشتند، با زهر مسموم شده اند. هم چنان 
باالی خانه عطامحمد نور که در آن بزرگان بلخ جمع 
نظامی  جبهه  تشکیل  برای  را  جلسه ای  و  بودند  شده 
برای دفاع از این والیت و جنگ با گروه طالبان برگزار 
کرده بودند، راکت فیر شده است. نوعیت حمله بر خانه 
آقای نور و سوءقصد به جان مارشال دوستم، مشکوک 
و نشان دهنده دست های پنهان در جنگ شمال است. 
سازمان دهی این دو رخداد در حال حاضر از توان گروه 

دهه  استراتژی  به  نیاز  تهدیدات،  این  درنظرداشت  با 
بود؛  محسوس  دیگری  زمان  هر  از  بیش تر   20۳0
جریان  در  خصوص  به  اخیر،  سال  چند  در  چون 
ریاست جمهوری دونالد ترمپ، اختالفات داخلی ناتو 
و  از سهم گیری  پیوسته وی  و  انتقادات جدی  بر  بنا 
بودجه  در  عضو  کشورهای  پایین تر  سرمایه گذاری 
دفاعی این سازمان، شدت گرفته بود که این کار، از 
اتفاق آرای سازمان  به  یک سو زمینه تصامیم جمعی 
را با مشکل مواجه کرد و از سویی هم آسیب پذیری 
تهدیدات،  یک تعداد  مقابل  در  را  عضو  کشورهای 

هم چون روسیه، بیش تر کرده بود.
یک موضوع اختالفی دیگر میان کشورهای عضو ناتو و 
امریکا، خروج نیروهای نظامی همکاران بین المللی بعد 
از نزدیک به بیست سال از افغانستان بود که مطابق 
توافق نامه دوحه، اول ماه می سال 202۱ تعیین شده 
بود. اکثریت کشورهای عضو ناتو به این باور هستند که 
تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی در افغانستان به 
صورت کامل از بین نرفته است و هر نوع خروج قبل از 

وقت، غیرمسووالنه و غیرعملی خواهد بود.
بایدن،  جو  جمهور  رییس  اداره  آمدن  کار  روی  با 
اختالفات  بردن  بین  از  و  روابط  ترمیم  برای  تالش ها 
درونی صورت گرفت و می گیرد. این تالش ها بیش تر 
این  زنجیره ای  ارتباط  ارزش  که  شد  این  بر  متمرکز 
رهبری  اهمیت  و  اطلس  اقیانوس  امتداد  در  اتحاد 
امریکا برای کشورهای عضو در مجادله علیه تهدیدات 
امنیت  دیگر،  عبارت  به  یا  شود.  اذعان  مشترک، 
امریکای شمالی به صورت دایمی با امنیت اروپا گره 

خورده است.
سیاسیون و نظامیان کشورهای عضو در مورد برخورد 
با تهدیدات تاکنون هم نظر نیستند. اروپایی ها در دوره 
اروپا  قاره   فکر دفاع مستقل  به  ترمپ  رییس جمهور 
از  بالقوه در مجاورت شان و فراتر  در مقابل تهدیدات 

آن افتادند.
دوره  این  از  که  را  تجربه ای  بهترین  ناتو  سازمان 
اختالفات درونی خود به دست آورد، این بود که در 
سال های پیش رو تالش شود تا این سازمان در پهلوی 
یک سازمان نظامی، خود را به یک سازمان سیاسی - 
نظامی انکشاف بدهد. این کار بیش تر روی مشورت، 
تصامیم  به  باالخره  و  نگرانی ها  به  رسیده گی  اتحاد، 

مشورتی سازمان کمک خواهد کرد.
بحث های حاکم دیگر در مجالس ناتو شامل این می شود 
که آیا این سازمان فراتر از جغرافیای تعریف شده خود، 
نقش بیش تر در مسائل جهان بگیرد یا خیر؟ عضویت تا 

جرقه های جنگ قومی در شمال

تغییر استراتژیک امنیت جهانی و فصل جدید 
روابط افغانستان با جهان

حبیب حمیدزاده
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الف- دفاع مقدس؛ استراتژی بازدارنده نظامی و 
صلح محور

دفاع مقدس عبارت از بسیج مردم عام افغانستان است 
که از ظلم و قساوت طالبان و جنگ جویان خارجی زیر 
این گروه به ستوه آمده و به صورت خودجوش،  چتر 
محلی و غیرمتمرکز در محوریت نظام و نیروهای امنیتی 
و دفاعی به هدف دفاع از اسالم، جان، مال و عزت شان 
و  اسالم  دین  دفاع،  این  قدسیت  دلیل  شده اند.  جمع 
عالی  مرجع  یک  طرف  از  که  است  آن  نظام محوری 
دینی و سیاسی باید مشروعیت دینی و سیاسی بگیرد. 
این استراتژی نظامی اساساً یک استراتژی بازدارنده و 
صلح محور است تا به طالبان بگوید که اگر جنگ محلی 
شد، در آن صورت هیچ کسی در امان نخواهد بود و تنها 

راه حل صلح است.
افغانستان می تواند از تجربه عراق و ایران استفاده کند 
و مردم را به خاطر دفاع از یک نظام اسالمی و مشروع 
طی یک فتوای بزرگ دینی از یک مرجع معتبر دینی 
و سیاسی بسیج کند و به سنگرها در پهلوی نیروهای 
امنیتی و دفاعی بفرستد؛ آن گونه که آیت اهلل سیستانی 

در عراق مردم را علیه داعش بسیج کرد.

ب- عناصر تشکیل دهنده دفاع مقدس
عنصر  هفت  نیازمند  افغانستان  مردم  مقدس  دفاع 
تشکیل دهنده است: الف( فتوای شرعی از یک مرجع 
معتبر و عالی دینی برای بسیج مردم علیه طالبان به 
خاطر دفاع از نظام و محالت شان. ب( ایجاد مراکز سوق 
و  امنیتی  نیروهای  محوریت  به  محلی  و  ملی  اداره  و 
دفاعی برای فرماندهی، تعبیه و استعمال قوا منحیث 
و  رهبری  ج(  کشور.  ارتش  برای  متمم  نیروی  یک 
امنیتی  نیروهای  توسط  نیروها  این  سالم  مدیریت 
اکماالتی  عقبه  ترتیب  و  تنظیم  ایجاد،  د(  دفاعی.  و 
موقع  به  و  الزم  حمایت های  منظور  به  لوژستیکی  و 
اکماالتی و لوژستیکی از این نیروهای بومی. ذ( ایجاد 
برای  محلی  و  مردمی  اطالعاتی  و  استخباراتی  مراکز 
کشف، دفع و طرد حرکت های دشمن. ع( تهیه منابع 
مالی و تسلیحاتی برای اکمال نیروهای بسیج مردمی. 
تا  قانونی و حساب دهی مشخص  غ( تعریف چارچوب 
برابر قوانین اسالمی و حقوق بشری  این نیروها را در 

قرار  خود  تاریخ  از  حساسی  برهه  یک  در  افغانستان 
اعالم ناشده،  جنگ  یک  کشور،  در  جاری  جنگ  دارد. 
تحمیلی و نامحدود است که بها و قیمت جانی و مالی 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  می پردازند.  افغان ها  را  آن 
افغانستان که فرزندان مردم این سرزمین هستند، چون 
تحمیلی  و  نیابتی  جنگ  این  مقابل  در  مستحکم  دژ 
ایستاده اند تا از عزت و شرافت ما حراست کنند. مردم 
افغانستان باید در کنار این نیروها در سنگرهای محلی 
قرار بگیرند و منحیث یک نیرو و قابلیت تکمیل کننده 
عزت شان  و  مال  جان،  از  حراست  و  در حفظ  نظامی 
و  آزاد  زنده گی  میان یک  این جا  انتخاب  بسیج شوند. 
اسالمی و یا برده گی و دیکتاتوری تاریک قرون وسطایی 
این جا است که طالب  از کشور است.  بیرون  تحمیلی 
باید تصمیم بگیرد که تن به یک صلح با عزت و پایدار 
کاذب  رویای  یک  خاطر  به  را  افغانستان  یا  می دهد 
قعر یک جنگ داخلی خانمان سور  به  نظامی  پیروزی 
می برد؟ این جنگ باالی مردم افغانستان تحمیل شده 
ابعاد خارجی و نیابتی آن روز به روز بارزتر و  است و 

واضح تر می شود.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث ستون فقرات 
نظام و فرزندان واقعی این سرزمین، در دفاع از اسالم، 
خاک، عزت و ناموس مردم افغانستان قرار دارند. این 
نیروها باالی ما حق دارند تا با تمام توان از آن ها حمایت 

و پشتی بانی کنیم.
امروز جدال میان حق و باطل است. همان جبهه حقی 
که از اسالم، حقوق اساسی و آزادی مردم دفاع می کند؛ 
در حالی که یک لشکر جهل با کمک خارجی می خواهد 
افغانستان یوغ و سلطه تاریک خود را حاکم کند.  در 
ارتش افغانستان یک نیروی مهاجم نیست و در دفاع 
از یک نظام اسالمی و مشروع قرار دارد. نظر به آیات، 
امنیتی و دفاعی  نیروهای  احادیث و نصوص اسالمی، 

کشور در دفاع مقدس از جان و مال مردم قرار دارند.
اما دفاع مقدس چیست؟ چرا نیاز به یک حرکت بزرگ 
و بسیج ملی تحت نام دفاع مقدس احساس می شود؟ 
می توان  را  آن  چگونه  باالخره  و  چیست  آن  عناصر 

رهبری، مدیریت و عملیاتی کرد؟
مضمون  این  در  من  که  است  پرسش هایی  این ها، 

مختصر به آن می پردازم.

قانون جنگ )کنوانسیون جنیوا( مسوول و  و خصوصاً 
احتمالی  تخلف های  ارتکاب  از  و  دهد  قرار  حساب ده 
کند. ف(  پیش گیری  جنگی  جنایات  و  بشری  حقوق 
با  مساعی  تشریک  و  فرماندهی  هماهنگی  مکانیسم 

نیروهای امنیتی و دفاعی.
این هفت عنصر، هر یک کلید موفقیت این بسیج مقدس 
و الزم و ملزوم یک دیگر است. در صورت نبود یک و یا 
چندین عدد از این عناصر، بسیج مردمی ناکام خواهد 
شد و این چیزی است که طالبان و حامیان شان باالی 
هشدار  را  مردمی  نیروهای  و  کرده اند  باز  حساب  آن 
می دهند که این حکومت درایت و فراست مدیریت این 
این محاسبه  به کشتن ندهید.  را  ندارد و خود  را  کار 
طالبان و حامیان شان باید از طریق یک مدیریت سالم 

غلط ثابت شود.

ج- آسیب شناسی دفاع مقدس
امکانات  و  توجه  به  نیاز  افغانستان  مردم  برحق  بسیج 
را  مقدس  دفاع  این  که  بزرگی  خطر  چهار  اما  دارد. 
تهدید می کند و آن را در معرض آسیب قرار می دهد، 
از این قرار است: الف( ملیشه سازی و کاهش مشروعیت 
و محوریت نیروهای امنیتی و دفاعی و نظام. ب( عدم 
رساندن به موقع اکماالت مالی و نظامی برای نیروهای 
مردمی در سنگرها. ج( قومی سازی سیاست و خشونت. 

د( ارتکاب جنایات جنگی و حقوق بشری.
حکومت افغانستان و رهبری سیاسی کشور در سطح 
خرچ  به  را  خود  تالش های  تمام  باید  محالت  و  ملی 
دهند تا از این آسیب ها، جنبش و بسیج ملی را دور نگه 
دارند. اما قسمی که حاال دیده می شود حتا در داخل 
حکومت هم یک دید واحد در مورد این بسیج وجود 
ندارد؛ عده ای آن را ملیشه سازی و تعدادی دیگر آن را 
نیروهای مردمی می دانند. این چنددسته گی در داخل 
حکومت نسبت به این موضوع می تواند ضربه مهلکی بر 

بدنه این جنبش نوپا وارد کند.

د- سایه تلخ تاریخ؛ مشروعیت ملی و بین المللی 
دفاع مقدس

هر زمانی که زمام داران افغانستان برای بقای حکومت و 
قدرت خود، نظام را به دامن ملیشه های قومی و سمتی 

انداخته ، نظام و حکومت  عمر زیادی نداشته اند. محوریت 
هر نوع بسیج و خیزش مردمی باید نیروهای امنیتی و 
دفاعی باشند. تاریخ افغانستان مملو از مثال هایی است 
که مردم به خاطر دفاع از خود و سرزمین خود دست 
به سالح برده ؛ اما بعدها این بسیج ها از طرف چند نفر، 
جناح و گروه اغوا و به یک پروژه نظامی و سیاسی مبدل 
افغانستان  امنیتی  و  سیاسی  رهبری  بار  این  شده اند. 
به خاطر  مردمی، سیاسیون  بسیج  این  از  که  نگذارند 
پایگاه سازی مردمی و ملیشه سازی استفاده کنند. اگر 
چنین شود، جامعه جهانی و مردم افغانستان این بسیج 
را یک مرحله جدیدی از ملیشه سازی -درست همانند 
پولیس محلی و خیزش های مردمی- تلقی می کنند که 

تجربه تلخ آن را در دو دهه گذشته داشته ایم.
و  ملی  مشروعیت  فعلی،  ملی  بسیج  عنصر  مهم ترین 
به صورت اساسی  این بسیج  اگر  بین المللی آن است. 
با  نظام مشروع  در چارچوب یک  و  مردمی  بنیادی  و 
به  نشود،  تنظیم  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  محوریت 
و  داخلی  مشروعیت  از  پاشید،  خواهد  هم  از  زودی 
خارجی برخوردار نخواهد بود و جامعه جهانی حاضر به 

حمایت از آن نخواهد شد.

ذ- عملیاتی سازی دفاع مقدس؛ مدیریت و منابع
و  عاجل  اقدامات  مقدس،  دفاع  عملیاتی سازی  برای 
تاکتیکی  و  اپراتیفی  استراتژیک،  فوری در سه مرحله 
حکومت  استراتژیک،  و  رهبری  مرحله  در  است.  نیاز 
افغانستان نیاز به یک فتوای جامع از یک مرجع معتبر 
دینی دارد تا بسیج مردم را برای دفاع از اسالم، جان 
و ناموس شان اعالم کند و نام این حرکت ملی را دفاع 
مقدس بگذارد. بعد از اخذ فتوا، رییس جمهور و رهبری 
سیاسی و نظامی افغانستان باید یک برنامه بزرگ ملی را 
طرح و تصویب کنند. رییس جمهور غنی به شکل علنی 
و در محضر عام از این برنامه اعالم حمایت سیاسی و 
مالی کند. بعد از اخذ فتوا و مجوز دینی و اعالم حمایت 
سیاسی، رهبری نظامی و امنیتی افغانستان با محوریت 
نیروهای ارتش باید مراکز سوق و اداره و برنامه جامع 
اکماالتی و لوژستیکی این قیام ملی را طرح ریزی کنند 
و طبق یک نیازسنجی، تمامی این نیروها در حوزه های 
راجستر  و  ثبت  تثبیت،  لواها  و  قول اردوها  جغرافیایی 
فرماندهی  و  رهبری  یک  هرکدام شان  برای  و  شوند 
تنظیم و ترتیب و تحت اشراف قول اردو و ولوای مربوطه، 

تحرکات و عملیات های شان برنامه ریزی شود.
نیروها  این  عملیاتی  و  اکماالتی  ساختاری،  جزئیات 
باید طی یک برنامه جامع از سوی شورای امنیت ملی 

افغانستان تهیه و تصویب شود.

بسیج مردم در محور نیروهای امنیتی و 
دفاعی برای دفاع از افغانستان اسالمی و آزاد

دفاع مقدس؛

جبهه مبارزه با کرونا در کشور هنوز مجهز نیست
در  کرونا  به  مبتالیان  شمار  است.  گریبان  به  دست 
والیت لوگر به صورت روزافزون در حال افزایش است. 
این در حالی است که شفاخانه کووید-۱9 این والیت 
تنها 20 بستر دارد. گفتنی است که شماری از داکتران 
تیم های سیار در این والیت نیز به دلیل بی توجهی به 

نکات صحی به ویروس کرونا مبتال شده اند.
لوگر، در  به گزارش هماهنگ کننده شبکه در والیت 
مرکز تطبیق واکسین کرونا برخی امکانات ابتدایی از 
جمله چوکی به اندازه کافی در دسترس نیست و نکات 
گرفته  نظر  در  آن جا  در  درست  صورت  به  بهداشتی 

نمی شود.
گفته شده است واکسین های چینایی اختصاص  داده 
شده به والیت لوگر به پایان رسیده است و ۴0۴ زن و 

529 مرد در این والیت آن را دریافت کرده اند.

پکتیا
هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در 
این  عامه  صحت  ریاست  مسووالن  از  نقل  به  پکتیا، 
واکسین  دوز   8۳۶ و  هزار  یک  که  می گوید  والیت 
اهدایی چین که به این والیت اختصاص داده شده بود، 
به  مبتال  افراد  او،  از  نقل  به  است.  رسیده  مصرف  به 
بیماری های مزمن و کسانی که بیش از 50 سال سن 

دارند، در اولویت دریافت کننده گان واکسین بوده اند.
والیت خان احمدزی، رییس صحت عامه والیت پکتیا، 
این  به  بیش تری  واکسین  اول،  دور  در  که  می گوید 
دلیل هراس  به  مردم  اما  بود،  یافته  اختصاص  والیت 
از عوارض جانبی حاضر به دریافت آن نبودند. با این 
واکسین های کم تری  دوم  دور  در  گفته وی،  به  حال 
به این والیت ارسال شد و این در شرایطی است که 
تقاضا  و  بهتر  واکسین  به  نسبت  مردم  نگرش  اکنون 

برای دریافت آن بیش تر شده است.

هلمند
به گزارش هماهنگ کننده شبکه از نظارت بر کلینیک 

شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان با افزایش 
ناشی  مرگ ومیر  قضایای  و  مبتالیان  آمار  بی پیشینه 
از  نگرانی ها  است.  بوده  ویروس همراه  این  به  ابتال  از 
تاثیرگذاری بی سابقه این ویروس زمانی بیش تر می شود 
که بحث از کمبود تجهیزات طبی و امکانات صحی به 
میان می آید. گزارش ها از نقاط مختلف افغانستان نشان 
در  کرونا  با  مبارزه  برای  موجود  امکانات  که  می دهد 
کشور هنوز هم کافی نیست و در مواردی، این نارسایی 
است.  شده  منجر  کرونا  به  مبتال  بیماران  مرگ  به 
هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، 
در گزارشی فشرده، وضعیت مراکز صحی و چگونه گی 
روند تطبیق واکسین کرونا در والیت های گوناگون را 
بازتاب داده اند که در آن بر کمبود امکانات و تجهیزات 

در این مراکز تمرکز شده است.

لغمان
والیت  در  شبکه  هماهنگ کننده  گزارش  بر اساس 
شفاخانه  در  امکانات  کمبود  از  شکایت هایی  لغمان، 
و  صحی  کارمندان  توسط  والیت،  این  کووید-۱9 
بیماران مطرح شده است، از جمله این که با وجود بیش 
از 50 بیمار، این شفاخانه تنها 20 بستر دارد و عالوه بر 

این با مشکل کمبود آکسیجن نیز مواجه است.
کمبود  لغمان،  والیت  در  نگرانی ها  از  دیگر  یکی 
آزمایشگاه است. این نارسایی سبب می شود که روند 
برود.  پیش  کندی  به  کووید-۱9  بیماری  تشخیص 
گفته شده است در مواردی، برخی بیماران کرونا جان 
باخته اند، در حالی  که آزمایش آنان هنوز به آزمایشگاه 

فرستاده نشده است.

لوگر
با  دیگر کشور  نقاط  از  بسیاری  مانند  نیز  والیت  این 
کرونا  ویروس  سوم  موج  انتشار  از  ناشی  چالش های 

CHC کارته لگان شهر لشکرگاه، فضای این کلینیک 
که  است  حالی  در  این  است.  غیرمعیاری  و  کوچک 
می کنند.  مراجعه  آن جا  به  مردم  از  زیادی  شمار 
می گوید  مسووالن  از  نقل  به  شبکه  هماهنگ کننده 
که قرار است مکانی مناسب برای تطبیق واکسین در 
نظر گرفته شود و دو تیم سیار واکسیناتور نیز به کار 
گماشته خواهند شد. نزدیک به دو هفته پیش هفت 
هزار دوز واکسین به این والیت اختصاص یافت که از 

این جمله ۳۳۳ دوز آن در روز اول تطبیق شد.

و  مدنی  جامعه  شبکه  دادخواهی  مثبت  پیامد 
حقوق بشر در بامیان

در بامیان، یکی از مشکالت جدی کمبود کارمند صحی 
و بستر در شفاخانه کووید-۱9 این والیت بود که در 
نتیجه دادخواهی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به 
به گزارش هماهنگ کننده شبکه  آن رسیده گی شد. 
در والیت بامیان، شفاخانه کووید-۱9 این والیت 20 
بستر داشت و تعداد کارمندان آن نیز برای پاسخ گویی 
به نیاز تمام بیماران کافی نبود، اما دادخواهی شبکه 
بستر  که 20  شد  بشر سبب  حقوق  و  مدنی  جامعه 
دیگر به این شفاخانه اضافه شود و تعداد کارمندان آن 
نیز افزایش یابد. گفتنی است که تطبیق واکسین های 
اهدایی سینوفارم نزدیک به دو هفته پیش در والیت 
بامیان آغاز شد. بر اساس گزارش ها، دید منفی نسبت 

به واکسین کرونا در میان مردم کاهش یافته است.
و  مدنی  جامعه  شبکه  والیتی  هماهنگ کننده گان 
ارایه  از چگونه گی  گزارش  تهیه  کنار  در  بشر  حقوق 
خدمات صحی دولت، وضعیت برنامه دسترخوان ملی، 
به  ویژه مشکالت موجود در تطبیق آن را نیز انعکاس 

می دهند.

لوگر
تهدیدات  از  مواردی  که  است  والیاتی  از  یکی  لوگر 
امنیتی به عنوان مانع تطبیق برنامه دسترخوان ملی 

بارها از آن گزارش شده است. در یکی از آخرین موارد، 
دو تن از کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات این 
برعهده  را  بسته های کمکی  توزیع  والیت که وظیفه 
داشتند، توسط طالبان ربوده شدند که در نهایت روز 
پنج شنبه هفته گذشته از بند این گروه رهایی یافتند. 
با این حال برنامه دسترخوان ملی در این والیت هنوز 

هم متوقف است.

نیمروز
ملی  دسترخوان  برنامه  توقف  ماه  دو  حدود  از  پس 
در والیت نیمروز، فعالیت این برنامه در ولسوالی های 
در  والیت  این  چهاربرجک  و  کنگ  چخانسور، 
جریان هفته گذشته از سر گرفته شد. به گفته نوید 
باری دوست، مدیر والیتی برنامه میثاق شهروندی در 
مخالفان،  برابر  در  مردمی  فشار  از  استفاده  و  نیمروز 
منجر به از سر گرفته  شدن برنامه دسترخوان ملی در 

این چند ولسوالی شده است.

غور
دلیل  به  ملی  دسترخوان  برنامه  حاضر  حال  در 
مشکالت امنیتی متوقف است و نهادهای مسوول در 
بخش توزیع کمک ها تا کنون نتوانسته اند این مشکل 

را حل کنند.

لغمان
مواد  توزیع  روند  لغمان،  از  اطالعات رسیده  بر اساس 
در بیش تر شوراهای ولسوالی های قرغه ای و مهترالم 
کامل شده است و باقی شوراها منتظر دریافت بودجه 

الزم هستند.
است که  این  است،  آشکار  گزارش ها  بنیاد  بر  آن چه 
تا کنون موارد زیادی از جمله تهدیدات امنیتی تاثیر 
از  و  داشته  دولت  کمکی  برنامه های  بر  ویران گری 
کمبود  دیگر،  سوی  در  و  است  کاسته  آن  اثربخشی 
تجهیزات و امکانات صحی در نقاط مختلف کشور برای 
مبارزه با یکی از دشوارترین مراحل همه گیری، یکی 
به شمار  مردم  میان  در  نگرانی  عوامل  از جدی ترین 

می رود.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

تمیم عاصی



چه قدر در خط اول جنگ منطقی است؟ من پاسخ 
است که  آمده  ولسوال  وظایف یک  در الیحه  دارم. 
موضوعات  تمامی  هماهنگی  و  رهبری  مسوولیت 
امنیتی و دفاعی  تا  از موارد توسعه ای  ولسوالی اعم 
بر عهده او است. جدای از آن، وقتی در این جا کارم 
را آغاز کردم، آشفته گی، فساد و رخوت را در بخش 
نظامی شاهد بودم. باید وضعیت از این شرایط خارج 

می شد که خودم به میدان آمدم.«
»نکته دیگری هم هست؛ برای یک سرباز در جبهه 
جنگ، مهم ترین موضوع این است که از پشت سر 
احساس خطر نکند تا بتواند در پیش رو با توان باال 
بجنگد. حضور ما در خط نبرد، عالوه بر درک بهتر 
از وضعیت و مدیریت موفق تر جنگ، باعث می شود 
باور برسند که کسی قرار  اعتماد و  این  به  سربازها 

نیست آن ها را در سنگرهای نبرد رها کند.«
ولسوالی،  این  امنیتی  مقام های  کنار  در  که  او 
و  فرماندهی  چهارکنت  در  را  نظامی  عملیات های 
در  مردم  میان  در  طالبان  نفوذ  از  می کند،  رهبری 
قریه و قصبات می گوید. سلیمه ادامه می دهد: »در 
دیگری  استراتژی  با  طالبان  اعضای  اخیر  سال های 
در میان مردم رفت و آمد کرده و تالش می کنند تا با 
تحت فشار قرار دادن متنفذان محلی و قومی، نفوذ 
بیش تری کرده و درصد افزون تری از خاک چهارکنت 
با  را  ارتباطات  ما  به همین منظور  را تصرف کنند. 
ریش سفیدان  و  محلی  مقام های  و  قومی  متنفذان 
بیش تر کرده ایم. در کنار جنگ روبه رو، حاصلش این 
بوده که امروز نیروهای امنیتی، دفاعی و پولیس و 
از ۷0  بیش  هم  کنار  در  مردمی  هم چنین خیزش 
درصد خاک این ولسوالی را به دست گرفته ایم و نه 
تنها چهارکنت سقوط نخواهد کرد، بلکه ۳0 درصد 

دیگر را هم خواهیم گرفت.«
 

این اظهارات ولسوال چهارکنت مرا یاد چند تجربه از 
گفت وگوهایم با قربانیان جنگ در شمال افغانستان 
داالن  روستای  ساکنان  از  مردی  ذاکر،  می اندازد. 
ولسوالی شولگره بلخ است. او که سه عضو خانواده اش 
را طالبان یک جا کشته بودند، در مصاحبه ای به من 
گفته بود که »اعضای طالبان در بازار و در کوچه ها 
می گردند. مقامات محلی و متنفذان را تهدید کرده و 

با اجبار از ما عشر و زکات می گیرند.«
در اوایل زمستان سال گذشته، با نجیبه، دختر جوانی 
داشتم.  گفت وگویی  هم  فاریاب،  شیرین تگاب  از 
دانشگاه  به  نجیبه  این که  برای  را  برادرش  طالبان 
می گفت:  نجیبه  بودند.  کرده  تیرباران  می رفت، 
کنترل  تحت  در ساحه  و  در شیرین تگاب  »طالبان 
خود، اختیار و مدیریت روزمره امور خانواده ها را از 

  شنبه
شماره 3635

12 سرطان 1400
3 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

7

زنی با خشم؛

آمده  برایم  سلیمه  از  پیامی 
است:  نوشته  آن  در  که 
کاماًل  چهارکنت  »وضعیت 
جنگی است. مردم به خاطر 
امنیتی،  شکننده  شرایط 
محکم  هستند.  فشار  تحت 
وجود  از  قریه   ۱0 ایستاده ایم. 
طالبان پاک سازی شده و بیش از ۷0 درصد ولسوالی 
در حال حاضر به دست ما است«. ساعاتی پس از آن 
وزارت دفاع ملی کشور نیز در اعالمیه ای از پاک سازی 
۱0 قریه ولسوالی چهارکنت و کشته شدن 55 عضو 
طالبان خبر داد. در ادامه آن اعالمیه گفته شد که 
و  زیادی سالح  مقدار  با  نیز  طالبان  مخفی گاه  یک 

مهمات تخریب شده است.
چهارکنت ولسوالی ای در ۴0 کیلومتری مزارشریف 
است که سلیمه مزاری، ولسوال آن، در همین روزها 
جنگ را در خط اول پا به پای سربازان پیش می برد. 
او که سه فرزند دارد، می گوید: »وقتی نظامیان ما در 
خط اول جنگ از خانواده خود حتا برای ماه ها بی خبر 
هستند، ما چرا مستثنا باشیم؟ وقتی جنگ است؛ چه 
فرقی می کند زن یا مرد؟ وقتی سرباز اردو از فرزندش 

بی خبر است، من چرا راحت بنشینم؟«
سلیمه را نخستین بار در زمان ماموریتم در وزارت 
معارف دیدم، در جریان سال ۱۳98. آن وقت ها یک  
سال از شروع کارش در چهارکنت گذشته بود. همان 
زمان هم نقش جدی در تامین امنیت این ولسوالی و 
قریه های آن داشت. نگاهش به آموزش، آینده محور 
و  آموزش  مشکالت  که  بود  آن  پی  در  مدام  و  بود 
زمینه  و  رفع  چهارکنت  نقاط  تمام  در  را  پرورش 
این  پسران  و  دختران  برای  را  تعلیم  به  دسترسی 

ولسوالی فراهم کند. 
ولسوال  عنوان  به  او  ماموریت  از  سال  سه  از  بیش 
چهارکنت می گذرد و این زن که در حقیقت سومین 
ولسوال زن در تاریخ معاصر افغانستان است، با تشدید 
جنگ افروزی ها و خشونت در شمال افغانستان، این 
روزها تبدیل به چهره ای تحسین برانگیز در رسانه ها و 
فضای مجازی شده است و عکس های هر چند محدود 

از او در خط نبرد با طالبان منتشر می شود.
 

استراتژیک،  مناطق  در  ویژه  به  جنگ  مدیریت 
او گفتم  به  وقتی  دارد.  را  دشواری های خاص خود 
که برای تهیه گزارشی چند سوال دارم، گفت: »تو 
پرسش هایت را بنویس، من در خط جنگم، هر وقت 
فرصت شود طی چند روز کم کم پاسخ می دهم و اگر 
هم نشد، امید که شرایط جنگی را درک کنید که 
و  روند مصاحبه  نیست.«  فعاًل  این  از  باالتر  اولویت 

پاسخ به پرسش ها چندین روزی زمان برد. 
سلیمه می گوید: »به من می گویند حضور یک زن 

سلیمه مزاری، ولسوال ولسوالی چهارکنت در خط نبرد 
پس از یکی از عملیات های تصفیوی

سلیمه مزاری از هشتم جوزای ۱۳9۷ خورشیدی به 
عنوان ولسوال چهارکنت آغاز به کار کرد. ولسوالی 

چهارکنت از مناطق درگیر جنگ با طالبان در شمال 
افغانستان است.

مردان فامیل سلب می کنند. از مداخله در تعلیم و 
از مسایل  آن ها،  پوشش  تا  تحصیل دختران گرفته 
اقتصادی و مالی تا باج گیری از سهم معاشات و اخذ 
عشر و زکات اجباری و این گونه به دنبال پیش روی 

در ساحات تحت کنترل خود هستند.« 
سلیمه مزاری می گوید: »در چنین شرایطی بسیاری 
را  این ولسوالی  امنیتی و دفاعی  از موضوعات مهم 
نمی شود فاش کرد، اما وضعیت در چهارکنت تغییر 
و  نظامی  مقام های  را  زمانی چهارکنت  است.  کرده 
امنیتی ناکارآمد به دست گرفته بودند که با انفکاک 
این ولسوالی حاکم  بهتری در  یکایک آن ها شرایط 
شده و اتحاد خوبی برای مبارزه در برابر طالبان شکل 

گرفته است.« 
سرزمین  در  مبارزه  و  استقامت  دالیل  از  یکی  او 
ایران  در  مهاجرت  دوران  سختی های  را  آبایی اش 
توصیف می کند. به گفته سلیمه در دوران مهاجرت 
که سخت  دیده   تبعیض  و  آن قدر سختی  ایران  در 
و مبارز بار آمده  است. در ادامه می گوید: »در ایران 
برای هر سال مکتب رفتن چشم هایم خیس اشک 
می شد. فضای پر از تبعیض و تحقیر برای مهاجران 
و نبود برنامه مدون دولت سبب شد خاطرات تلخی 
را با خود همیشه داشته باشم. اگر تالش نمی کردم و 
زود خسته می شدم، نمی توانستم درس بخوانم و به 
دانشگاه بروم. دولت ایران با یک سیاست قطره چکانی، 
مهاجران را همواره در بدترین شرایط نگه می دارد. 
گاهی برنامه هایی هم که در حوزه آموزش کودکان 
و یا سالمت مهاجران اعالن می شود، با اعمال سلیقه 
بازگشت در سال  از  بعد  بی نتیجه می ماند.  اجرا  در 

20۱۱، خواستم در سرزمین آبایی ام خدمت کنم.«
سلیمه مزاری سال ۱۳9۷ خورشیدی زمانی که بست 
از طریق کمیسیون  بلخ به اعالن رفت،  9 ولسوالی 
دو  چهارکنت  ولسوال  بست  برای  اداری  اصالحات 
کرد.  سپری  را  تقریری  و  تحریری  امتحان  مرحله 
بیش از ۱۳0 نفر برای تمامی این بست ها و حدود 
۳0 نفر برای بست ولسوال چهارکنت رقابت کردند. 
شرایط دشواری بود. بست ولسوالی چهارکنت بارها از 
لیست اعالن حذف شد. سلیمه اما مصرانه پی گیری 

می کرد. 
کم  وکال  و  زورمندان  متنفذان،  »فشار  می گوید:  او 
نبود. هر کسی کاندید خود را داشت. مدام مرا حذف 
مرحله  دو  در  را  نمره  باالترین  من  اما  می کردند، 
بعد  شدم.  موفق  سرانجام  بودم.  کرده  اخذ  امتحان 
از آن هم سنگ اندازی ها ادامه داشت. نه مرا معرفی 
جوزای ۱۳9۷  هشتم  می پذیرفتند.  نه  و  می کردند 
پس از حدود دو هفته ممانعت کارم را آغاز کردم. 

فساد اداری بزرگ ترین مشکل بر سر راه است.«
سلیمه متولد ۱98۱ میالدی در تهران، پایتخت ایران، 
است. با وجود تمامی محدودیت ها و مشکالت او درس 
خواند و از دانشگاه خوارزمی در رشته جامعه شناسی 
فارغ  شد. سال 20۱۱ وقتی به افغانستان بازگشت، 

ازدواج کرده بود و سه فرزند داشت. 
سلیمه همان زنی است که در عکس هایش با عینک 
در چشم  از خشم، چشم  پر  نگاهی  و  آفتابی  سیاه 
طالبان ایستاده و می جنگد. وقتی او از آینده می پرسم، 
می گوید: »این که چه خواهد شد را نمی دانیم، اما تا 
پای مرگ ایستاده ام و تا وقتی زنده باشم چهارکنت 

سقوط نخواهد کرد.«
برایم  نبرد  میدان  در  را  خود  از  عکس هایی  او 
می فرستد. با همان کاالی محلی و با همان عینک 
سیاه آفتابی جنگ را در این ولسوالی مهم در شمال 
مدیریت می کند. به این ترتیب این چهره نوین زن 
افغانستان است که به گذشته برنخواهد گشت و در 

تمام عرصه ها مشارکت فعال دارد.

چشم در چشم طالب

ورزش

به   202۱ امریکای  کوپا  رقابت های 
این  است.  رسیده  حذفی  مراحل 
رقابت های  سایه  زیر  اما  بازی ها 
یورو 2020 قرار دارد که برگزاری 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  آن 
موارد  از  یکی  بود.  افتاده  تأخیر  به 
لئو  تقالی  دیدارها،  این  حساس 
برای کسب جام ملی در رده  مسی 
بزرگ ساالن است؛ بازیکنی که به باور خیلی ها، تنها یک گام 
تا تبدیل شدن به بهترین بازیکن تاریخ فوتبال فاصله دارد. 
آن گونه که شرایط پیش می رود، آرژانتین برای برنده شدن 
امریکای  تیم های  برد که  یاد  از  نباید  اما  چانس کافی دارد، 
منابع  از  برخی  تحلیل  هر حال  به  بد بدن.  و  جنوبی چغرند 
امریکا  کوپا  قهرمان  آرژانتین  اگر  که  می دهد  نشان  ورزشی 
شود، مسی بدون شک در کنار جام ملی در رده بزرگ ساالن، 

به هفتمین توپ طالیش نیز خواهد رسید.
بود سال گذشته میالدی  قرار  امریکایی که  رقابت های کوپا 
با  جوزا  بیست وچهارم  در  تاخیر  سال  یک  با  شود،  برگزار 
شد.  آغاز  برازیل  کشور  در  جنوبی  امریکای  تیم  ده  حضور 
هرچند برنامه ریزی شده بود که آسترالیا و قطر نیز به عنوان 
مهمان در این رقابت ها شرکت کنند، ما این کار به دلیل کرونا 
امکان نداشت. از سوی دیگر، قرار بود این رقابت ها در یکی از 
کشورهای آرژانتین یا کولمبیا برگزار شود، اما این دو کشور از 
جمع گزینه های میزبانی کناره گیری کردند و سرانجام برازیل 

با وجود چالش های کرونا، میزبانی را قبول کرد. 
در اولین دور از دیدارها گروهی، تیم های آرژانتین، یوروگوای، 
پاراگوای، شیلی و بولیویا در گروه اول قرار گرفتند. هم زمان 
با این، برازیل، کولمبیا، اکوادور، پیرو و ونزویال در گروه دوم با 
هم رقابت کردند. سرانجام پس از برگزاری 20 دیدار، آرژانتین، 
یوروگوای، پاراگوای و شیلی به ترتیب از گروه اول و برازیل، 
پیرو، کولمبیا و اکوادور از گروه دوم به مرحله حذفی راه یافتند. 
آرژانتین با مسی از چهار دیدار، سه برد و یک تساوی به دست 
آورد. یاران نیمار در تیم برازیل نیز با عین فرمول جلو رفتند.

شنبه  بامداد  از  سر  رقابت ها  این  حذفی  دیدارها  است  قرار 
پی گیری شود. در دیدارهای حذفی، برازیل با شیلی، آرژانتین 
با اکوادور، پیرو با پاراگوای و یوروگوای با کولمبیا رقابت خواهد 
کرد. از آن جایی که برازیل، یوروگوای، پیرو و پاراگوای در یک 
سمت قرار دارند، برنده دیدار برازیل ـ شیلی در برابر برنده 
دیدار  آن  برنده  و  کرد  رقابت خواهد  پیرو  ـ  پاراگوای  دیدار 
هم روانه دیدار نهایی خواهد شد. در سمت دیگر، برنده دیدار 
قرار  هم  برابر  در  کولمبیا  ـ  یوروگوای  و  اکوادور  ـ  آرژانتین 

می گیرند و تیم برنده به دیدار نهایی می رود. 
حاال این دیدار به مراحل حساسی رسیده است. تا این جای کار، 
برازیل و آرژانتین خوب عمل کرده اند. در عین حال یوروگوای، 
پاراگوای،  کولمبیا، شیلی، اکوادور و پیرو نیز چانس قهرمانی 
دارند. هرچند آرژانتین کمی لغزنده به این  مرحله رسید، اما 
حضور لئونل مسی و درخشش پی هم وی، هم چنان چاره ساز 
تیم لئونل اسکالونی است؛ مربی ای که مسوولیت خطیری را 

در این دور برای تیم آرژانتین برعهده دارد. 
مسی تا این جای کار سه گول زده، دو پاس گول داده و سه بار 
در مجموع چهار دیدار انجام شده، بهترین بازیکن زمین بوده 
است. جدا از این، او در حال حاضر بیش ترین دریبل، شوت، 
پاس منجر به پاس گول، نبردهای فردی، ضربه آزاد، گول از 
راه دور و سهم در گول ها را در کوپا امریکای 202۱ ثبت کرده 
است. به این ترتیب مسی هنوز ناجی آرژانتین است، هرچند 
دفاع خوب  می کند.  عمل  بهتر  کمی  اسکالونی  تیم  بار  این 
آرژانتین تا این جای کار جواب داده است و این تیم روند را به 

خوبی می پیماید. 
سایر تیم ها نیز خطرناک به نظر می رسند، اما برازیل رقیب 
تیته و شاگردانش  است.  این جام  آرژانتین در کسب  جدی 
در تیم ملی فوتبال برازیل قرار است از این جام دفاع کنند؛ 
زیرا در جریان دیدارهای کوپا 20۱9، برازیل با نتیجه ۳ بر 
۱ توانست پیرو را در دیدار نهایی مغلوب کند. نیمار در این 
دور رقابت ها عالی عمل کرده است و تیم برازیل نیز مهره کم 
ندارد. به این ترتیب، مسی کار سختی برای رسیدن به این 

جام خواهد داشت.
حاال همه چیز به آرژانتین بسته گی دارد. اگر این تیم برنده 
بزرگ ساالن  رده  در  ملی اش  اولین جام  به  کوپا شود، مسی 
بارسلونا پشت سر  با  می رسد، چرا که فصل تقریباً خوبی را 
گذاشته و آمار چشم گیری داشته است. آرژانتین در 20۱۴ 
و در دیدار نهایی برابر آلمان شکست خورد تا دست مسی به 
جام ملی، به ویژه جام جهانی نرسد. از سوی دیگر، قهرمانی 
توپ  برای مسی هموار می کند که هفتمین  را  راه  آرژانتین 
طالیش را کسب کند. این کار در واقع او را در برابر رقیبش، 
فصل  او  زیرا  می سازد؛  دست نیافتنی  رونالدو،  کریستیانو 
جام  از  نیز  پرتگال  با  و  داشت  یوونتوس  با  خوبی  نه چندان 

ملت های اروپا حذف شد. 
در حال حاضر همه چیز به آرژانتین و مسی بسته گی دارد. اگر 
مسی این بار نیز قهرمان کوپا امریکا نشود، چانس بزرگی را 
برای کسب جام ملی از دست می دهد؛ جامی که نداشتن آن، 

مسی و میلیون ها هوادارش در جهان را رنج می دهد.

کوپا امریکا؛ 
دست مسی به جام 

ملی می رسد؟

آسیه حمزه ای

حسیب بهش
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نیروهای  سربازان  آخرین  آینده،  روزهای  در  است  قرار 
بین المللی از افغانستان خارج شوند. نیروهای بین المللی در 
کنار درگیری شدید و آینده  نامعلوم ، مصونیت از مجازات را 
نیز برای کشور ما به میراث می گذارند؛ میراثی که امید به 
صلح و عدالت در افغانستان را برای سال های آینده تضعیف 

می کند.
غیر نظامی  قربانیان  حقوق  طوالنی جنگ،  سال های  طی 
»هیچ گاه« برای جامعه بین المللی یا دولت افغانستان در 
اولویت قرار نداشته است. رهبران افغانستان تالش ها برای 
جامعه  کرده اند.  خاموش  را  پاسخگویی  و  عدالت  تأمین 
ایاالت   و  کرده  اختیار  سکوت  زمینه  این  در  بین المللی 
بین المللی  دادگاه  تحقیقات  اجرای  مانع  امریکا  متحده 
اکنون   است.  شده  افغانستان  مورد  در   )ICC( جزایی 
ایاالت  که  کاری  حداقل  بین المللی،  نیروهای  خروج  با 
می توانند  منازعه،  در  درگیر  کشورهای  دیگر  و   متحده 
مورد  در  معتبر  ادعاهای  به  رسیده گی  دهند،  انجام 
سوء استفاده نیروهای شان، رسیده گی به نیازهای قربانیان 
حقوق  و  بشر  حقوق  نقض  از  ناشی  آسیب دیده گاِن  و 
بشردوستانه بین المللی و  حمایت سیاسی از اقدامات ملی 

برای اجرای عدالت قربانی محور است.

برداشت افغان ها از این وضعیت
اتهامات و تحقیقات معتبر و متعددی  در مورد تخلفات و 
آسیب ها به غیر نظامیان در رسانه ها وجود دارد که توسط 
هوایی،  حمالت  در  به  تنهایی  -چه  بین المللی  نیروهای 
حمالت شبانه، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده گان و 
یا در عملیات های مشترک با نیروهای امنیتی افغانستان- 
رهبران کشورهای درگیر  در حالی  که  است.  انجام شده 
در افغانستان، از جمله ایاالت  متحده ، ترجیح داده اند که 
از  را  نظامی  درگیری  جنبه   این  مورد  در  تأمل  هرگونه 
سخنرانی های عمومی خود حذف کنند، قربانیان هنوز با 
پیامد های آن زنده گی می کنند و افکار عمومی افغانستان 

آن ها را فراموش نکرده است.
عبدالستار به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
که او ۱۶ تن از اعضای خانواده خود را در حمالت هوایی 
در ولسوالی باالبلوک  والیت فراه، در ۴ می 2009 از دست  
از آن صورت گرفت  این حمالت هوایی پس  است.  داده 
امریکا  از  هوایی  پشتی بانی  خواستار  افغان  نیروهای  که 
شدند. نیروهای امریکایی خانه های مسکونی و یک مسجد 
را بمباران کردند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان حاکی از آن است که 9۷ تن، از جمله 2۱ زن 
و ۶5 کودک در نتیجه این حمالت کشته و ۱9 تن دیگر 
زخمی شده اند. مردم محل و بازمانده گان قربانیان در فقر 
زنده گی می کنند، جبران خسارت توسط دولت افغانستان 
اضطراری و موقت بوده و اذعان کامل به صدمات واردشده 

توسط نیروهای امریکایی صورت نگرفته است.
یک نمونه قبلی که باعث حیرت کل جامعه افغانستان شد، 
بمباران در عزیزآبا د والیت هرات در 22  و  حمله هوایی 
آگست 2008 بود. در این حادثه ، در یک عملیات مشترک 
نیروهای امریکایی و افغان، 9۱ تن کشته شدند. ۶0 کودک 
)از 5 ماهه تا ۱8 ساله(، ۱۶ زن و هم چنین افراد مسن در 
به  ساعت 2 شب  از  بمباران  بودند.  کشته شده گان  میان 
وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 8 صبح ادامه داشت. با 
مقامات محلی، از جمله والی و قوماندان پولیس هرات، قبل 
از عملیات مشورت و اطالع دهی صورت نگرفته بود. حمله 
براساس اطالعات نادرست و گمراه کننده یک فرد قراردادی 
یا پیمان کار افغان صورت گرفته بود. حاجی عبدالرشید که 
مدعی است ۳۳ تن از اعضای خانواده اش را از دست  داده 
است، ۱۳ سال پس از حمله به ما گفت که ویرانه های حمله 
هنوز در قریه وجود دارد. گلرخ، زنی که در این بمباران 
زخمی شده بود، هنوز فلج است. خانواده اش برای درمان او 
 به شفاخانه های کابل، پاکستان و هند مراجعه کرده  است، 
اما او هنوز نمی تواند روی پاهایش بایستد. گلرخ در آن شب 
پنج فرزند خود را از دست داد. دو تن از افغان های دخیل 
نمی دانند  قربانیان  اما  هستند؛  زندان  در  قضیه  این  در 
که عامالن امریکایی دخیل در حادثه مورد بازپرس قرار 
گرفته اند یا خیر؟ پس از حمله ، نیروهای امریکایی سعی 
کردند عملیات خود را بهبود بخشند؛ اما تالش های آن ها 
در جنوری سال  در حقیقت، حتا  است.  بوده  کوتاه مدت 
2020، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنج مورد 
حمالت هوایی توسط نیروهای امریکایی را در یک ماه ثبت 
کشته شدن 25  و  غیرنظامیان  تلفات  به  منجر  که  کرد 

غیرنظامی شد که اکثر آن ها کودک بودند.
مضرترین  و  وحشتناک ترین  از  یکی  نیز  شبانه  حمالت 
تاکتیک های جنگ برای غیرنظامیان بوده که نه  تنها جان 
افراد بی گناه را گرفته و اغلب مبتنی بر اطالعات نادرست 
اجرا شده ؛ بلکه باعث شده است افغان ها در خانه های خود 
این  کنند.  ناامنی  و  خطر  احساس  خارجی  نیروهای  از 
 مورد دیگری است که نیروهای امریکایی نه  تنها در ارایه 

دولت های غربی به معنای پایان جنگ است، غیرنظامیانی 
با  هم چنان  شده اند،  متضرر  حوادث  این  نتیجه  در  که 
عواقب تلخ و ماندگار از دست دادن زنده گی و حقوق شان 
دست و پنجه نرم می کنند. در صورتی که نیروهای نظامی 
ایاالت متحده و دیگر نیروهای بین المللی امروز بدون تعهد 
مشخصی در زمینه رسیده گی به خسارات واردشده به افراد 
به جا  آنان  از  آنچه  کنند،  ترک  را  افغانستان  غیرنظامی، 
از مجازات خواهد بود که اکنون و در  می ماند، مصونیت 
زیان بار  افغانستان  تأثیرات  شهروندان  زنده گی  بر  آینده 

بسیاری بر جا  خواهد گذاشت.
دولت های دموکراتیک و لیبرال غربی می توانند برای ابراز 
تعهد واقعی خود نسبت  به حقوق بشر، اقدامات مشخصی 
تنها  نه   جنگ  تسویه   حساب های  گیرند.  دست  روی  را 
تأثیرات بسزایی بر  نیروهای بین المللی خواهد داشت؛ بلکه 
برای بسیاری از قربانیان افغان نیز موثر خواهد بود. شروع 
اتهامات  که  افغانستان  در  استرالیایی  نیروهای  تحقیقات 
جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور را در والیت ارزگان 
مورد بررسی قرار می دهد، گام موثر اول است. با این حال، 
این روند باید صدای قربانیان افغان و هم چنین منابع ویژه 

جبران خسارت برای آنان را نیز در برگیرد.
مورد  در  تحقیق  که  می رود  انتظار  بین المللی  جامعه  از 
ادعاهای موثق درباره نقض حقوق بشر را آغاز کند، جرایم 
مرتکب شده را به رسمیت بشناسد  و برای قربانیان، هزینه 
جبران خسارت تهیه کند. با آن هم، جامعه جهانی بیش از 
این ها به شهروندان افغانستان بدهکار است. بر خالف بیست 
مستمر  تالش های  از  باید  جهانی  جامعه  گذشته،  سال 
پاسخگویی  و  عدالت  تأمین  برای  افغانستان  شهروندان 
است،  رانده شده  به حاشیه  آشکارا  بعد  به  از  2002  که 
به صورت فعال حمایت کند. دولت های غربی با کمک به 
ترویج فرهنگ مصونیت از مجازات، اشتباه تاریخی مرتکب 
از  واقعی  از طریق حمایت  را  آن  باید  اکنون  که  شده اند 
افغانستان برای دست رسی به عدالت  خواست شهروندان 
و پاسخگویی، اصالح کنند. در ادامه اقداماتی که باید روی 

دست گرفته شود، آورده شده است:
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  خواست  از  حمایت 
یا  حقیقت یابی  مأموریت  ایجاد  برای  افغانستان 
هم زمان  افغانستان:  مخصوص  تحقیق  کمیسیون 
و  خشونت  افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  با 
حمالت هدفمند بر جامعه مدنی، کارکنان رسانه ای، زنان، 
کشور  این  در  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  و  آموزشگاه ها  
حکومت  تحقیقات  حال،  این  با  است.  افزایش  حال  در 
نیست.  موجود  اصاًل  یا  و  است  آهسته  بسیار  افغانستان 
خشونت ها  یافتن  شدت  و  ادامه  از  ترس  دیگر،  سوی  از 
هم چنان در حال گسترش است. با در نظر داشت این موارد، 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر اعالمیه ای در این 
زمینه، خواستار نظارت بین المللی وسیع تر از طریق هیأت 
حقیقت یاب یا کمیسیون تحقیق سازمان ملل شده است. 
ایاالت متحده امریکا و دیگر اعضای جامعه بین المللی باید 
از این خواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان در راستای 
حقیقت یابی و پاسخگویی و هم چنین ایجاد مکانیسم های 

بالقوه بازدارنده حمایت کنند.
ایاالت  یا تحت رهبری  ایجاد سازوکار چندجانبه و 
متحده برای ارایه اطالعات هرچه بیش تر به قربانیان 
افغان: قربانیان این عملیات ها و عموم مردم افغانستان حق 
دارند که واقعیت را بدانند و هم چنین به گزارش های کامل 
آسیب های واردشده بر غیرنظامیان در اثر عملیات نظامی 
جزئیات  باشند.  داشته  دست رسی  بین المللی  نیروهای 
عملیات هایی که  سهواً و یا قصداً منجر به آسیب رساندن 
دولت های دخیل  توسط  باید  است،   غیرنظامیان شده  به 
در اختیار مردم قرار گیرد. این کار گام مثبتی در راستای 
دیده اند،  آسیب  که  کسانی  و  افغانستان  به  پاسخگویی 
مستندسازی  راستای  در  که  سازمان هایی  بود.  خواهد 
چنین آسیب ها کار کرده اند، باید از منابع کافی و حمایت 
در  را  خود  یافته های  بتوانند  تا  شوند  برخوردار  الزم 
اقدام مشخصی که حکومت  قرار دهند.  دست رس عموم 
امریکا می تواند روی دست گیرد، این است که از تمامی 
و  کند  چشم پوشی  اطالعات«  آزادی  »قانون  هزینه های 
تمام درخواست های ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع حقوق قربانیان را به 

 طور موثر و سریع اجرا کند.
در  آینده  حقیقت یابی  تالش های  از  حمایت 
افغانستان: دست رسی به آرشیف های ایاالت متحده در 
باید مورد حمایت قرار گیرد و  افغانستان  رابطه با جنگ 
از تداوم مستندسازی توسط کمیسیون  امریکا  هم چنین 
حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی این کشور حمایت 
کند. افزون بر این، ایاالت متحده باید در زمینه آموزش 
با  رابطه  در  آنان  حقوق  مورد  در  افغانستان  شهروندان 
پاسخگویی،  و  خسارت  جبران  حقیقت،  به  دست رسی 

حمایت های درازمدت ارایه کند.
ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا باید فرمان اجرایی 
در مورد مسوولیت این کشور در قبال خسارات واردشده و 
جبران آن ها به غیرنظامیان افغان صادر کند؛ چنین فرمان 
اجرایی باید دربرگیرنده   جنبه های تحقیق و پاسخگویی و 
هم چنین جبران خسارات فردی و جمعی برای قربانیان و 

جوامع محلی باشد.

ایاالت متحده باید مبلغی را از بودجه دفاعی فعلی 
تخصیص  زیر  اهداف  برای  افغانستان  به  مربوط 
از  تا  خسارات  جبران  برای  برنامه ای  ایجاد  الف(  دهد: 
طریق آن بتوان  ادعاها درباره جبران خسارات و هم چنین 
ب(  کرد.  ثبت  را  خسارات  غیر جبران  به  مربوط  موارد 
تهیه بودجه ای برای جبران خساراتی که ادعاشده توسط  
فعلی  طرح های  است.  گرفته  صورت  امریکایی  نیروهای 
)پرداخت تسلیتی۱( ایاالت متحده نقض حقوق بشر را به 
رسمیت نمی شناسند  و مسوولیت جبران آسیب های وارده 
این  با  نمی گیرند.  برعهده  را  این حقوق  نقض  نتیجه    در 
حساب، »پرداخت تسلیتی« امریکا اجرای عدالت شمرده 

نمی شود.
کند:  خسارت  جبران  ارایه  و  اطالعات  باید  ناتو 
هم زمان با خروج نیروهای نظامی بین المللی از افغانستان، 
نیاز به بحثی در سطح ناتو در مورد جبران خسارت معنادار 
و همه جانبه برای غیرنظامیان افغانستان است که توسط 
این نیروها -چه در سطح فردی یا جمعی- آسیب دیده اند.

پرداخت های  به  مربوط  اطالعات  تمام  الف(  باید:  ناتو 
و  نیروهای نظامی  از طریق  اعضایش  تسلیتی که توسط 
پولیس در افغانستان اجرا شده  است را به عنوان مبنایی 
برای ایجاد فهرست قربانیان در اختیار کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان قرار دهد. ب( داده های به  دست آمده 
از ناتو در مورد طالبان یا دیگر گروه های مسلح غیردولتی 
در  قربانیان  مکان  و  هویت  مورد  در  اطالعات  حاوی  که 
پاسخ  تهیه کند. ج( »صندوق وجهی  را  افغانستان است 
اضطراری پسا عملیات ناتو - آیساف« گسترش داده شود و 

به صندوقی برای جبران خسارات  جمعی  بد ل شود.
بین المللی  تأمین هزینه های روند دادگاه  و  حمایت 
قربانیان  برای  خسارت  جبران  جمله  از  جزایی، 
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت: در غیاب یک 
ضمن  در  و  داخل  در  عدالت   تأمین کننده  قوی  سیستم 
شرکای  و  افغانستان  دولت  بین  موجود  توافق نامه های  با 
بین المللی آن ، مانند »توافق نامه امنیتی دوجانبه«، دادگاه 
بین المللی جزایی به تنها مکانی برای آن عده از شهروندان 
برابر  در  عدالت  خواهان  که  است  شده  مبدل  کشور 
آسیب های ناشی از عملیات نیروهای بین المللی هستند. 
تحقیقات دادگاه جزایی بین المللی تاکنون راه پر پیچ وخمی 
را گذرانده است، به  شمول درخواست به تعویق انداختن 
هم چنین،  افغانستان.  حکومت  سوی  از  تحقیقات  این 
به قضایای  ابتدایی عبور شود، فقط  از مراحل  زمانی که 
محدودی رسیده گی خواهد شد. مسوولیت اخالقی تضمین 
پاسخگویی و عدالت به دوش خود کشورهای مسوول است. 
به عنوان مثال، استرالیا در این مسیر گام برداشته است. از 
ایاالت متحده امریکا، انگلستان  و دیگران نیز انتظار می رود 
رابطه  در  موثق  ادعاهای  مورد  در  تحقیقات  با شروع  که 
با خسارات و آسیب هایی که به غیرنظامیان در افغانستان 
وارد شده است، به این روند بپیوندند. با آن که معاهده رم 
پیش بین جبران خسارت بوده؛ اما جبران خسارت مشروط 
به قربانیانی است که مجرم  بر تشخیص جرم و منحصر 
شناخته شده اند. هرچند مسوولیت جزایی فردی مهم است 
و شاید بتوان آن را از طریق دادگاه جزایی بین المللی اجرا 
کرد؛ اما نمی توان آن را با روند عدالت انتقالی در سطح ملی 
که زمینه ساز بیان حقایق در مورد علل و عواقب منازعات 
مسلحانه در افغانستان طی سال های زیادی از تاریخ این 
کشور و هم چنین زمینه ساز جبران خسارت برای قربانیان 

این منازعات است، جایگزین کنیم.
عدالت  برای  ملی  ابتکارات  از  معنادار  حمایت 
حقوق  باید  افغانستان  حکومت  حامیان  قربانی محور: 
قربانیان جنایات بین المللی را در اولویت حمایت های شان 
از نهادهای قضایی و امنیتی افغانستان قرار دهند. حمایت 
نهادهای قضایی و امنیتی کشور از قربانیان نباید محدود 
به حمایت فنی شود؛ بلکه باید مشمول حمایت سیاسی 
آشکار از خواسته های جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری 
جبران  و  عدالت   حقیقت،  به  دست رسی  زمینه های  در 
خسارت برای قربانیان جنگ، از جمله قربانیان نیروهای 
بین المللی، نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان  و گروه های 
مخالف دولت نیز باشد. افزون بر این، جامعه جهانی باید 
شامل سازی  برای  دادخواهی  زمینه  در  خود  اهرم های  از 

قربانیان و خواسته های آنان در روند صلح استفاده کند.
میراث مصونیت از مجازات در افغانستان، جان بسیاری از 
مردم را گرفته و هم چنین باعث طوالنی شدن و تشدید 
و  امریکا  متحده  ایاالت  است.  شده  کشور  در  جنگ 
متحدانش با پایان بخشیدن حضور مستقیم نظامی خود در 
افغانستان، نباید از پرداخت خسارت به قربانیان غافل شوند 
و هم چنین در مورد نقش شان در تداوم فرهنگ مصونیت 
افغانستان تأمل کنند. بدون تسویه حساب  از مجازات در 
کامل از سوی طرف های جنگ، ختم مصونیت از مجازات 
پایدار در  به صلح  قربانیان، هرگز  به حقوق  و رسیده گی 
افغانستان  دست نخواهیم یافت. اگر ایاالت متحده امریکا 
و متحدانش برای جلوگیری از تشدید خشونت های مرتبط 
با جنگ و بدتر شدن وضعیت در افغانستان، می خواهند 
رویکرد معتبری روی دست بگیرند، نخست باید از مسوول 

پنداشتِن خود آغاز کنند.

به  طور فعال آسیب ها و  بلکه  پاسخگویی کوتاهی کرده ؛ 
نقض احتمالی حقوق را کتمان کرده اند.

به دنبال حوادثی که به غیرنظامیان آسیب رسانده است، 
ویژه  نیروهای  آن  در  که  پکتیا  در  شبانه  حمله  مانند 
امریکایی به یک اجتماع خانواده گی در قریه خطابه  حمله 
کردند و سبب کشته شدن پنج غیرنظامی، از جمله دو زن 
باردار و یک دختر نوجوان شدند؛ در ابتدا قوماندان نظامیان 
تحت رهبری امریکا در کابل ادعا کرد که با اجساد زنانی 
روبه رو شده است که با دست و دهن بسته کشته شده  و 
سپس در یک اتاق پنهان شده بودند. طاهر، یکی از اعضای 
این خانواده ، به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
گفت که به دنبال تیراندازی در حیاط، او و برادرانش را از 
اتاق بیرون آوردند، دست های شان را بستند، صورت شان را 
با ماسک پوشاندند و آن ها را وادار کردند که با پاهای  برهنه 
بر روی برف بایستند. قربانیان این حادثه پرونده خود را با 
ICC در میان گذاشته اند؛ اما هنگامی  که ما در ماه می با 
آنان تماس گرفتیم، آن ها هنوز در مورد تصمیم نهایی یا 
تصمیم قاطع ICC در مورد تحقیق در افغانستان، چیزی 
نشنیده بودند. حتا اگر تحقیق صورت بگیرد، فقط  موارد 
از  بسیاری  نمونه،  به  عنوان  را پوشش می دهد.  معدودی 
مواردی که براساس اساس نامه رم  جنایت خوانده می شود 
و آسیب های دیگری که توسط نیروهای نظامی بین المللی 
وارد  غیرنظامیان  به  طالبان،  جمله  از  بازیگران،  دیگر  و 
از  بسیاری  و  می ماند  باقی  رسیده گی  بدون  است،  شده  
قربانیان بدون دست رسی به حقیقت و جبران خسارت رها 
می شوند. بسیاری از پرونده ها بی اهمیت و کم رنگ می شود؛ 
زیرا ICC به اطالعاتی که در اختیار نیروهای بین المللی 
قرار دارد و آن ها به  خوبی می دانند چه اتفاق هایی افتاده اند، 

دست رسی ندارد.
عملیات نظامی بین المللی در حالی  که به صورت مستقیم 
به افراد غیرنظامی، خانواده ها و قریه ها آسیب رسانده، بر 
مراقبت های  از جمله خدمات  عامه،  موسسات و خدمات 
صحی نیز تأثیر منفی گذاشته و منجر به  عدم دست رسی 
مردم به منابع و خدمات صحی و درمانی شده است که 
 در وضعیت های جنگی بیش ترین  نیاز به آن ها وجود دارد. 
 MSF صفی اهلل صدیقی ، که در اکتوبر 20۱5 در شفاخانه
)داکتران بدون مرز( در کندز داکتر بود، می گوید که پس از 
حمله به شفاخانه چنان آسیب دیده است که هر زمانی که 
طیاره ها از باالی شفاخانه می گذرد، او می ترسد که بمباران 
 کنند. هنگامی  که درگیری شدید بین طالبان و نیروهای 
دولت افغانستان جریان داشت، شفاخانه در تاریخ ۳ اکتوبر 
20۱5 برای یک ساعت بمباران شد. در این بمباران، ۴2 
تن، از جمله کارکنان، بیماران و پرستاران، کشته شدند. در 
حالی  که ایاالت  متحده مسوولیت را برعهده گرفت و حمله 
را یک حادثه خواند ، MSF از یافته های تحقیقات دولت 
افغانستان و نیرو های ایاالت  متحده راضی نبود و خواستار 
تحقیق مستقل شد. فعالیت تیم MSF در کندز هنوز به 
حالت عادی برنگشته است. در فبروری 20۱۶ ، نیروهای 
کمیته  کلینیک  به  بین المللی،  قوای  پشتی بانی  با  افغان 
سویدن افغانستان در والیت وردک حمله و کارکنان آن 
را دست گیر کردند و مورد ضرب وشتم قرار دادند. آنان دو 
بیمار و یک کودک  را با خود بردند و کشتند. هیچ توضیح  
کامل و علنی درباره این حمله توسط دولت افغانستان و یا 

نیروهای بین المللی ارایه نشده است.
در  درگیری  مسأله ساز  عمیقاً  میراث های  از  دیگر  یکی 
توسط  که  است  محابس  در  تخلفات  ادعای  افغانستان، 
بررسی  است.  شده  انجام   بین المللی  نظامی  نیروهای 
محابس،  در  تخلفات  جزایی،  بین المللی  دادگاه  دادستان 
از جمله سیاست شکنجه را نشان داده است که به  ویژه 
در نخستین سال های مداخله نظامی ایاالت  متحده رواج 
داشت. اکنون نیز دولت ایاالت  متحده در تالش است تا 
آخرین بازداشت شده گان در زندان گوانتانامو را آزاد کند. 
هیچ بحثی در مورد جبران خسارت های ناشی از اشتباهات 
فاحش و هم چنین نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق 
بشردوستانه که در بسیاری موارد رخ  داده، وجود نداشته 

است.
کامل  جبران  و  پاسخگویی  و  شفافیت  فقدان  در صورت 
این  از  ناشی  غیرنظامیان  تلفات  قربانیان،  به  خسارت 
و جمعیت  مردم  اصلی دوری  عوامل  از  یکی  به  عملیات 
محلی از دولت و نیروهای بین المللی  تبدیل  شده و آن ها 
این  است.  کرده  تشویق  طالبان  گروه  در  عضویت  به  را 
خود فرهنگ موجود برای مصونیت از مجازات در کشور 
را تقویت می کند؛ چیزی که هم چنین باعث افزایش ترس 
و بی اعتمادی خاص نسبت  به نیروهای بین المللی می شود. 
که  مجازات  از  مصونیت  گسترده  فرهنگ  حقیقت،  در 
توسط دولت افغانستان اعمال می شود و جامعه جهانی آن 
را تحمل می کند، با عدم پاسخگویی در این موارد همراه 
شده است که حقوق بشر بین المللی را به  شدت بی اعتبار 
می کند و به  طور گسترده باعث تضعیف تالش های فعاالن 
و سازمان هایی می شود که سعی می کنند حقوق قربانیان 
را در مرکز توجه نهادها و قانون ملی افغانستان قرار دهند .

و  متحده  ایاالت  بدهی  مجازات؛  از  مصونیت  ختم 
کشورهای هم پیمانش به شهروندان افغانستان

در حالی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای 

پایان جنگ طوالنی و ادامه میراث مصونیت از مجازات در افغانستان
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1.Condolence payment

میراث مصونیت از مجازات در افغانستان، جان بسیاری از مردم را گرفته و هم چنین باعث طوالنی شدن و تشدید جنگ در کشور شده است. ایاالت متحده امریکا و متحدانش با 
پایان بخشیدن حضور مستقیم نظامی خود در افغانستان، نباید از پرداخت خسارت به قربانیان غافل شوند و هم چنین در مورد نقش شان در تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات در 

افغانستان تأمل کنند.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Climate-Induced Disaster Risk Reduction Project

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد احداث 
و نصب ۱20 باب گلخانه های کوچک برای مستفدین در والیت ننگرهار و جوزجان را با شرکت ساختمانی 
همت درانی ، دارنده جواز نمبر )D-۳۶۴8۶(، به قیمت مجموعی مبلغ/۱۴,۷۶0,۱۴0,00 چهارده میلیون 

هفتصد شصت هزار یکصد چهل افغانی تحت شماره قرارداد 
اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به پروژه CDRRP، وزارت 
زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل،  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

MAIL/UNDP/CDRRP/NCB/CW-2021-018 

 ،»Check Point« سایبری  امنیت  شرکت  گفته  به 
هکرهای چینی با راه اندازی کارزار جاسوسی هدفمند 
به  افغانستان،  ملی  امنیت  رهبری  در  نفوذ  منظور  به 

سیستم دولت این کشور رخنه کرده اند.
به گفته این شرکت که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیا 
و اسرائیل مستقر است، این کارزار از سال 20۱۴ آغاز 
شده است. جزئیات این کارزار جاسوسی هکران چینی، 
روز پنج شنبه افشا شد. این در حالی است که عملیات 
جاسوسی سایبری چینی در سراسر جهان، به ویژه در 

مربوط یک کنفرانس مطبوعاتی که گویا از دفتر رییس 
جمهور آمده بود را باز کرده که به گفته محققان، این 
سرقت  برای  را  دروازه ای  ایمیل،  کردن  باز  با  شخص 

هکران ایجاد کرده است.
به واشنگتن  فینکلشتاین، رییس شرکت چک پوینت 
کشف  طریق  از  وی  محققان  که  است  گفته  تایمز 
از  اینترنت،  در  بارگذاری شده  ایمیل های  و  پرونده ها 

فعالیت های جاسوسی مطلع شدند.
می گوید  پوینت  احمد، سخنگوی شرکت چک  اکرام 
که محققان این شرکت تصمیم گرفتند که به دولت 
که  کردند  خاطرنشان  و  ندهند  اطالع  افغانستان 
افغانستان مشتری شرکت چک پوینت نیست. به گفته 
آقای احمد، تیم تحقیقاتی چک پوینت 200 کارمند 
دارد که به طور منظم با پولیس فدرال امریکا و اروپا 
و نهادهای تنفیذ قانون اتحادیه اروپا در ارتباط است؛ 
ولی به این نهادها هم چنان در این رابطه اطالعی نداده 

است.
که یک   Dropbox و افغانستان در واشنگتن  سفارت 
سرویس میزبانی پرونده های اینترنتی در امریکا است، 

به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
چک پوینت گفته است که نمی داند چند کشور فراتر از 
افغانستان توسط هکرهای Indigo Zebra هدف قرار 
گرفته ؛ اما معتقد است که قرقیزستان و اوزبیکستان نیز 

قربانی کارزار جاسوسی آن ها شده اند.
مایکروسافت می گوید، مطالبی که هکرهای چینی به 
دنبال آن بودند، شامل اطالعات محققان بیماری های 
عفونی -درست در زمان شیوع ویروس کرونا- موسسات 
حقوقی، آموزشی، اتاق های فکر و سازمان های غیردولتی 

بوده است.
در حال حاضر، دولت بایدن در حال آماده سازی پرونده 
برعلیه این گروه هکرها به خاطر حمله بر مایکروسافت 
چگونه گی  بایدن  دولت  تاکنون  است.  اکسچنج 
را  چین  با  مرتبط  سایبری  جاسوسی  به  پاسخگویی 
نرم افزار مدیریت شبکه  اما در هک  بیان نکرده است؛ 
به  را  آژانس فدرال  که 9   Solar Winds کامپیوتری
اطالعات خارجی  سرویس  انداخت، دولت رسماً  خطر 
روسیه )SVR( را مقصر دانست و این کشور را تحریم 

کرد.

قرار گرفته  توجه  فزاینده مورد  به طور  ایاالت متحده 
که  است  گفته  بایدن  جمهور  رییس  چنان چه  است. 
)Exchange(  مسووالن حمله سایبری به مایکروسافت

که توسط گروهی از هکرهای تحت حمایت دولت چین 
چک  شرکت  می کند.  شناسای  را  بود  گرفته  صورت 
پوینت می گوید که تیم تحقیقاتی آن تاکنون نمی داند 
که آیا گروه هکرهای چینی زبان »Indigo Zebra« یا 
گورخر نیلی، توسط دولت چین رهبری و حمایت مالی 
می شود یا خیر؟ به گفته این شرکت، هکرها با جعل 
شورای  سیستم  وارد  افغانستان،  جمهور  رییس  دفتر 
امنیت ملی این کشور شده و از سرویس ذخیره سازی 
فعالیت های  کردن  پنهان  برای   )Dropbox( پرونده 
ملی  امنیت  شورای  مقام  یک  کرده اند.  استفاده  خود 
 )Email Attachment( افغانستان، یک پیوست ایمیل
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هکرهای چینی به سیستم دولت افغانستان رخنه کرده اند

اعالن دعوت به داوطلبی
وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ی 
"تدارک پرزه-جات وسایط نقلیه"  با شماره داوطلبی                                        ، ضرورت سال مالی 
۱۴00 تحت قرارداد چهارچوبی اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، 

ارایه نمایند.
بدین وسیله، تمام داوطلبان واجدشرایط می توانند بعد از نشر اعالن الی ۱۴00/5/2 یک نقل شرطنامه آن 
را از ریاست تدارکات این وزارت و وبسایت اداره تدارکات ملی اخذ و به روز معین داوطلبی که در ذیل 

ذکر گردیده است، اشتراک نمایند.
تضمین آفر مبلغ)۳۶0،000( سه صد و شصت هزار افغانی به صورت بانک گرانتی و جلسه آفرگشایی 
آن روز یکشنبه مؤرخ ۱۴00/5/۳ ساعت ده بجه قبل از ظهردر شعبه آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت 

صنعت و تجارت دایر می گردد.

MOIC/NCB/G/14/004

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها و پالنگذاری

اعالن دعوت به داوطلبی
وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ی 

"اعمار تعمیر اداری آمریت صنعت و تجارت والیت کنر"  تحت شماره داوطلبی 
                   اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، ارایه نمایند.

بدین وسیله، تمام داوطلبان واجدشرایط می توانند بعد از نشر اعالن الی ۱۴00/5/۳ یک نقل شرطنامه 
آن را از ریاست تدارکات این وزارت و وبسایت اداره تدارکات ملی اخذ و به روز معین داوطلبی که در ذیل 

ذکر گردیده است، اشتراک نمایند.
تضمین آفر مبلغ)۷5۶،000( هفت صد و پنجاه و شش افغانی به صورت بانک گرانتی و جلسه آفرگشایی 
آن روز  دوشنبه مؤرخ ۱۴00/5/۴ ساعت ده بجه قبل از ظهر در شعبه آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت 

صنعت و تجارت دایر می گردد.

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها و پالنگذاری

MOIC/NCB/W/
1400/009

 اعالن دعوت به ابراز عالقمندی

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات
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Request for Expression of Interest
Procuring Entity Ministry of industry and commerce ( MOIC)
Budget code AFG-۲٥۰۱٥۷
Project Name Feasibility study of industrial parks in Ghazni, Nimruz , Takhar and Laghman Provinces.
Funded By Government of Afghanistan

Project 
Description 

Ministry of industry and commerce highly invites all the qualified consultancy firms to 
attend the feasibility study of industrial parks mentioned above. Therefore, all the eligible 
consultants having experience relevant to the terms of reference, are highly welcomed to 
express interest and send their EOIs to the address mentioned below. For further 
information about the project, please download the ToR and REOI documents form the 
website on Uwww.moci.gov.afU .

Procurement Ref 
No.

MOIC/۱٤۰۰/CS-۰۰۱/QCBS

Deadline for  
Submission of 
EOI 

۱۰:۰۰ AM (Kabul Local Time) U Sunday ۲۷/۰٤/۱٤۰۰ U: EOI must be delivered in a written 
form to the address below (in person or by email address) before deadline mentioned above.

Address for  
Submission EOI 

Attention: Hadi Zaki, Nematullah Nastoh
Name of the Procuring Entity: Ministry of industry and commerce of Afghanistan 
(MOIC)
Address: ٤rd Floor, New Building, Procurement department, Darulaman road, Kabul-
Afghanistan

For Information In case of any problem in downloading, may obtain the same by sending e-mail at the 
address Uhadizaki۱۰۹@gmail.com U/ Un.nhussaini۱۹۸٥@gmail.com U with CC to 
Upassom_a@yahoo.comU/ Unasir.zalbik@yahoo.com/wakilsabah۲۲@gmail.comU

or from the following Address:
Attention: Hadi Zaki and Nematullah Nastoh : P. Consultancy manager
Phone no: ۰۲۰۲۱۰۳٤۰٥ Cell no: U۰۷۸۸۰۰۰٦٥۱-+۹۳۷۹۸٦۸۸۸۳۸

 ابال��ه              ا��ینان�ه          عادی      عا�ل
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قطع برق سراسری در عراق؛  
چند مسوول وزارت برق 

برکنار شدند

را سپری  تابستان  روزهای  گرم ترین  عراق  که  حالی  در 
می کند، روز جمعه قطع برق سراسری در بغداد و تقریباً 
را  مردم  زنده گی  کشور،  این  جنوبی  والیت های  تمامی 

مختل کرد.
به گزارش بی بی سی، صدها تن از هواداران مقتدا صدر، 
نماز  در  شرکت  از  پس  عراق،  در  پرنفوذ  شیعه  روحانی 
جمعه در اعتراض به کمبود برق که روز جمعه به قطعی 
برق تبدیل شد، تظاهرات کردند و در اعتراض فانوس به 

دست گرفتند.
دمای هوا امروز در بغداد، پایتخت، در گرم ترین زمان به 

نزدیک 50 درجه سانتی گراد رسیده است.
یکی از معترضان که یک کارگر ۳2 ساله است، به رویترز 
می گوید: »ما با قطعی برق کنار آمدیم، حتا تا ده ساعت در 

روز، ولی حداقل چند ساعتی به ما برق بدهند.«
تا قبل از طلوع آفتاب، برق تقریباً در تمام مناطق عراق 
وصل  دوباره  بغداد  از  محله هایی  برق  عصر  تا  بود.  قطع 

شده است.
مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، از اقدامات فوری برای 
از  تعدادی  کاظمی  آقای  داد.  خبر  برق  قطعی  با  مقابله 
برکنار  سمت های شان  از  را  عراق  برق  وزارت  مسووالن 
کرده و از تشکیل کمیته ای برای تامین حمایت های مالی 

و فنی وزارت برق خبر داده است.
با هر گونه مداخله جویی در  او هم چنین هشدار داد که 

سیستم برق کشورش به شدت مقابله خواهد کرد.
افتادن امتحانات پایان  از به تعویق  وزارت آموزش عراق 
سال مکاتب ابتدایی به دنبال قطعی برق و گرمای شدید 

هوا خبر داده است.
در بیانیه وزارت معارف عراق که روز جمعه، 2 جون اعالم 
شد، آمده است که در پی قطع مکرر برق کمیته برگزاری 
دوران  امتحانات  که  گرفته  تصمیم  عمومی  امتحانات 

مقدماتی را به مدت دو هفته به تعویق بیندازد.
در روزهای اخیر به تعدادی از پست های انتقال برق در 
مناطق مختلف عراق حمله شده بود. گروه موسوم به دولت 

اسالمی، داعش، مسوولیت این حمالت را پذیرفته بود.
آمار رسمی مقام های عراقی حاکی از این است که شبکه 
داخلی برق عراق حدود یک چهارم کم تر از میزان عادی 

برق تولید می کند.
رسانه های محلی می گویند که قطع برق سراسری در اثر 
و  نینوا  والیت های  در  برق  انتقال  کردن خطوط  منفجر 
صالح الدین بوده است و یکی از خطوط اصلی انتقال برق 

قطع شده است.
آن طور که اطالعات وزارت برق عراق نشان می دهد، ایران 

روز سه شنبه صادرات برق به عراق را متوقف کرده است.
عراق چهار میلیارد دالر به ایران بدهی دارد، اما به دلیل 
ایران، قادر به پرداخت این پول  تحریم های امریکا علیه 

نیست.
فقط  اما  دارد،  احتیاج  برق  میگاوات  هزار  سی  به  عراق 

توانایی تولید ۱9 تا 2۱ هزار میگاوات را دارد.
ایران به عراق برق و گاز صادر می کند. یک سوم از برق و 

گاز مورد نیاز عراق از ایران به این کشور صادر می شود.
حدود دو هفته پیش و در پی انفجار خط انتقال برق از 
ایران به عراق در والیت دیاله، مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق ایران، از قطع صادرات برق به عراق 

خبر داده بود.

مقام های وزارت صحت هند روز جمعه، دوم جون، 
اعالم کردند که شمار قربانیان کرونا در این کشور 

از مرز ۴00 هزار نفر عبور کرده است.
از  ترتیب هند پس  این  به  نیوز،  یورو  به گزارش 
ایاالت متحده امریکا و برازیل سومین کشوری در 
جهان است که تعداد تلفاتش در جریان همه گیری 
کرونا از مرز ۴00 هزار تن می گذرد. این در حالی 
در  کشته گان  واقعی  تعداد  کارشناسان  که  است 

هند را بیش از یک میلیون نفر برآورد می کنند.
هند در ماه های اپریل و می موج شدیدی از کرونا را 
تجربه کرد، با این حال از آن زمان تعداد مبتالیان 
از  شماری  دولت  و  گذاشته  کاهش  به  رو  روزانه 

محدودیت های وضع شده را برداشته است.
دارد  قصد  دولت  که  می گویند  دهلی   مقام های 
را  بزرگ سال  میلیارد   ۱.۱ جاری  سال  پایان  تا 
واکسین کند و هم اکنون نیز به طور متوسط روزانه 
حدود ۴ میلیون نفر در این کشور دوز اول واکسین 
را دریافت می کنند. با این حال منتقدان به کندی 
این  می گویند  و  معترض اند  واکسیناسیون  روند 
واقعیت که تا کنون تنها حدود پنج درصد دو دوز 

واکسین را دریافت کرده اند، راضی کننده نیست.
در دستور  را  واکسین  تقویتی  دوز  تزریق  روسیه 

کار قرار داد
پنج شنبه  روز  روسیه  صحت  مسووالن  هم زمان 
گذشته اعالم کردند که طرح تزریق دوز تقویتی 
واکسین کرونا را برای افرادی که بیش از شش ماه 

از مصونیت شان می گذرد، آغاز کرده اند.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، با اعالم این که 
خود این دوز تقویتی را دریافت کرده است، گفت: 
پزشکان  همه گیری،  دشوار  وضعیت  به  توجه  »با 
واکسیناسیون  از  پس  ماه  می کنند شش  توصیه 
برای  ابتال، یک دوز تقویتی دیگر تزریق شود.  یا 
را  فرصت  که  می کنم  خواهش  شما  از  همین 
به خاطر شیوع  به ویژه  امر  این  ندهید.  از دست 
اهمیت  است،  تهاجمی تر  که  ویروس  دلتای  نوع 

بیش تری دارد.«
مسووالن وزارت صحت روسیه می گویند که طبق 
روال دو دوز اول با واکسین »اسپوتنیک 5« انجام 
»اسپوتنیک  واکسین  با  سوم  دوز  تزریق  و  شده 

الیت« صورت می گیرد.
تاتیانا گولیکووا، معاون نخست وزیر روسیه، گفت 
تازه نشان می دهد مصونیت در کسانی  مطالعات 
متوسط  طور  به  یافته اند،  بهبود  ویروس  از  که 
این مصونیت پس  اما  دارد،  ادامه  ماه  برای شش 
از 9 تا ۱2 ماه به تدریج کاهش می یابد. روسیه از 
پنج شنبه گذشته روزانه بیش از 20 هزار مبتالی 
ماه  میانگین  برابر  دو  که  کرده  گزارش  را  جدید 

گذشته است.

این  پاسپورت های  در  که  است  گفته  امریکا  دولت 
کشور گزینه جنس سوم را درج خواهد کرد. آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در عین حال گفته 
است که افزودن گزینه جنس سوم در کنار جنسیت 

مذکر و مونث، زمان می برد.
اعالم  هم چنین  بلینکن  آقای  بی بی سی،  گزارش  به 
کرده است که از این پس افراد اجازه خواهند داشت تا 
زن یا مرد بودن خود را در گذرنامه های خود انتخاب 

کنند.
جنسیت  کردن  مشخص  برای  افراد  این،  از  پیش 
در  شده  ثبت  جنسیت  با  مغایرت  صورت  در  خود 

شناس نامه، به گواهی نامه پزشکی احتیاج داشتند.
وزیر امور خارجه امریکا گفته است که این وزارت خانه 
با سایر نهادها برای اطمینان خاطر حاصل کردن از 
تجربه یک سفر راحت و روان برای دارنده گذرنامه، 
همکاری خواهد کرد. آقای بلینکن گفته است: »من 
با این اقدام، تعهد ماندگار )دولت امریکا( را به جامعه 

اقلیت های جنسی ابراز می کنم.«
نان باینری )هویت جنسیتی  اقدام به شهروندان  این 

محققان شواهدی را یافته اند که نشان می دهد ویروس 
کرونا در حدود 20 هزار سال پیش باعث شیوع یک 
همه گیری در آسیای شرقی شده و به اندازه ای ویرانگر 
بوده که توانسته یک اثر تکاملی در ژنوم انسان ها باقی 

بگذارد.
انجام شده روی هزار  به گزارش یوروز نیوز، بررسی 
ژنوم مختلف از 2۶ جمعیت محلی در نقاط مختلف 
جهان، نشان داده است که ویروس کرونا حدود 20 
هزار سال پیش در مناطقی هم چون چین، مغولستان، 
کوریای شمالی، کوریای جنوبی، تایوان و جاپان شیوع 
داشته است. روند این بیماری در این ناحیه از جهان 
باستان از 25 هزار سال قبل آغاز شده و حدود پنج 
هزار سال ادامه داشته که سرانجام از بین رفته است.

پژوهشگران معموالً برای شناخت ویروس روی ژنوم 
تکاملی شان  زنجیره  یا  آنان  هم خانواده های  ویروس، 
به  دانشمندان  اما  مطالعه  این  در  می کنند.  تحقیق 
ویروس  این  که  اثری  بر  کرونا،  ویروس  ژنوم  جای 
بر ژنوم انسانی از خود به جا گذاشته است، تحقیق 

کرده اند.
اصل علمی  این  از  این مطالعه  واقع در  محققان در 
مرور  به  ویروس،  از حمله  استفاده کرده اند که پس 
تا  تغییراتی می دهد  ژنوم خود  در  انسان  بدن  زمان 

جنسیت  و  )بیناجنس(  اینترسکس  غیردوگانه(، 
مرد  از چهارچوب  خارج  )هویت جنسیتی  نامنطبق 
یا زن بودن( امریکا امکان انتخاب می دهد و تازه ترین 

اقدام دولت جو بایدن برای اقلیت های جنسی است.
آقای بایدن هفته پیش یک نماینده ویژه برای پیش برد 
حقوق اقلیت های جنسی در سراسر دنیا منصوب کرد. 
روند  هزینه های  که  کرده  اعالم  هم چنین  او  دولت 
تقبل  را  ترنس جندر  کهنه سربازان  جنسیت  تصدیق 

می کند.
در حال حاضر چندین کشور در جهان اجازه می دهند 
فرد در اسناد و مدارک رسمی به جز گزینه های مرد و 

زن گزینه دیگری را هم انتخاب کند.
پاسپورت های خود گزینه  در  نپال  و  پاکستان  هند، 
نان باینری دارند، در حالی که هالند اولین پاسپورت با 

جنسیت خنثا را در سال 20۱8 صادر کرد.
کریستی ایالن-کن، فعال بریتانیایی، در سال 2020 
در دعوای حقوقی با دولت این کشور در مورد صدور 
این  خورد.  شکست  خنثا  جنسیت  با  پاسپورت های 

پرونده قرار است در دیوان عالی بریتانیا مطرح شود.

مقاومت  کند.  ویروسی  عفونت های  برابر  در  بتواند 
همین مطلب برای ویروس ها نیز وجود دارد و ممکن 
است در بدن انسان دچار جهش شوند تا بتوانند بر 
میزبان غلبه کنند. تمام این تغییرات ردی از خود به 

جا می گذارد.
دانشمندان می گویند که با مطالعه کد ژنتیکی بیش از 
2500 انسان از 2۶ جمعیت مختلف، ۴2 ژن در بدن 
انسان را شناسایی کرده اند که در واکنش به همه گیری 
الکساندروف،  کریل  گرفته اند.  شکل  باستان  دنیای 
استاد فناوری ژن شناسی در دانشگاه آریزونا، می گوید 
به  انسان مدرن حاوی اطالعات مربوط  این ژن های 
چگونه گی تکامل بشر است و دسترسی به اطالعات 

ده ها هزار سال قبل را ممکن می کند.
دیوید انارد، زیست شناس تکاملی در دانشگاه آریزونا، 
زیرا  کند،  نگران  را  ما  باید  »این  گفت:  باره  این  در 
آن چه اکنون در جریان است، ممکن است نسل ها و 

نسل ها ادامه داشته باشد.«
پژوهشگران می گویند اگر ویروس کرونای جدید به 
امکان  نشود،  کنترل  واکسیناسیون  طریق  از  زودی 
دارد بیماری نسلی به نسل دیگر منتقل شده و حضور 
دراز مدت آن پیامدهای ناگواری برای بشر به همراه 

داشته باشد.

آمار تلفات کرونا در هند از ۴۰۰ هزار 
تن گذشت؛ 

روسیه تزریق دوز تقویتی 
واکسین را آغاز کرد

امریکا گزینه جنس سوم را در پاسپورت ها اضافه می کند

یافته جدید دانشمندان؛ 
ویروس کرونا ۲۰ هزار سال پیش در شرق آسیا شیوع پیدا کرده بود


