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نقش و جایگاه شورای امنیت ملی؛ 
دیدگاه ها و واقعیت ها  

در کشور ما مشاور امنیت ملی در رأس دفتر شورای امنیت ملی قرار دارد که مهم ترین وظیفه و مسوولیت این دفتر، 
هماهنگی میان نهادهای دفاعی و امنیتی، نظارت و ارزیابی اجراآت آن نهادها و پیش برد امور اداری جلسات شورای امنیت 

ملی است.
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امریکا به دنبال افزایش 30 درصدی 
صادرات هوایی افغانستان است
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چندین  از  را  گسترده ای  حمالت  چهارشنبه شب،  نیمه های  از  طالبان  نیروهای 
موقعیت در اطراف شهر هرات و روستاهای ولسوالی گذره آغاز کردند . از شدت 
از  یا دست کم شکستن یکی  و  بود که هدف آن تصرف هرات  نبردها مشخص 

خط های کمربند امنیتی شهر است.
صبح روز پنج شنبه، درگیری به منطقه پل ماالن هرات رسید و هم زمان نبردهای 
شدید در منطقه سیاوشان گذره، شهرک اندیشه در عقب شهرک صنعتی هرات 
و مناطق گوناگون ولسوالی گذره ادامه داشت. در حالی که نبردها در منطقه پل 

ماالن جریان داشت، برای بازدید از خط نخست نبرد راهی این منطقه شدم.
با گروهی از نیروهای مردمی و برخی خبرنگاران، به منطقه »پشتون پل« رفتیم و 
قرار بود از مسیر ارتباطی میان پشتون پل و پل ماالن، به خط نخست نبرد برویم. 

در منطقه پشتون پل نیروهای ارتش و...

روایتی از خط نخست نبرد 
در هرات

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

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

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

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

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.

امریکا: هر حکومتی که در افغانستان به حقوق اساسی مردم 
احترام نگذارد، در جهان منفور خواهد بود در جریان دو هفته بیش از ۷۰۰ غیر نظامی 

در قندهار کشته و زخمی شده اند
در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کابل:  ۸صبح، 
در  حکومتی  اگر  است  گفته  کویت  به  سفرش 
اساسی  حقوق  به  که  آید  وجود  به  افغانستان 
جامعه  میان  در  نگذارد،  احترام  شهروندانش 

بین المللی منفور خواهد بود.
روز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
پنج شنبه، هفتم اسد، این گفته هایش را در پاسخ 
به سوال خبرنگار شبکه الجزیره در مورد دیدگاه 
این کشور در مورد آینده افغانستان مطرح کرده 

است.
در  که  حکومتی  هر  است،  کرده  تأکید  او 
افغانستان حقوق اساسی مردم و دستاورهای دو 
دختران  از حقوق  و  بگیرد  نادیده  را  اخیر  دهه 
المللی  بین  جامعه  میان  در  کند،  سوءاستفاده 

»منفور« خواهد بود.
کشور  این  که  است  افزوده  هم چنان  بلینکن 
افغانستان که همانا شکست  اهداف خود در  به 
مردم  اکنون  و  است  یافته  دست  بود،  القاعده 
افغانستان خودشان باید سرنوشت شان را تعیین 
کنند. او اما تأکید کرده است که اگر دو باره از 
افغانستان تهدیدی از سوی القاعده متوجه امریکا 

اقداماتی را روی دست خواهد  این کشور  شود، 
گرفت.

با این حال وزیر امور خارجه امریکا تصریح کرده 
است که امریکا پس از خروج نیز به کمک های 
اقتصادی و بشردوستانه خود به افغانستان ادامه 

می دهد.
گفت وگوی  یک  در  بلینکن  دیگر،  سویی  از 
سفر  مورد  در  »سی ان ان«  شبکه  با  جداگانه 
اخیر هیأت طالبان به پکن گفته است که همه 
افغانستان  در  چین  جمله  از  منطقه  کشورهای 
قدرت  به  خواهان  کس  هیچ  و  دارند  منافع 
از راه زور نیست. بلینکن  رسیدن یک حکومت 
مسالمت آمیز  عالقه مند حل  »همه  است:  گفته 
چین  اگر  بنابراین  هستند،  افغانستان  منازعات 
مطابق به این منافع عمل کند، امر مثبت است.«

اسد،  ششم  چهارشنبه،  روز  که  است  گفتنی 
یک هیأت نُه نفری طالبان به رهبری مال برادر 
این کشور سفر کرد.  به  به دعوت رسمی چین 
طبق  گفته های دفتر سیاسی طالبان در قطر، این 
هیأت پیرامون صلح، مسائل سیاسی، اقتصادی و 

امنیتی با مقام های چینی گفت وگو کرده است.

سازمان  نماینده گی  کابل:  ۸صبح، 
با  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
دو  طی  که  است  گفته  گزارشی  نشر 
طالبان  گروه  میان  درگیری ها  هفته 
بیش  قندهار،  در  امنیتی  نیروهای  و 
زنان و  به شمول  از ۷۰۰ غیر نظامی 

کودکان کشته و زخمی شده اند.
یوناما روز جمعه، هشتم اسد، در این 
آن که  با  است،  گفته  خود  گزارش 
خشونت ها در سه روز عید از سوی دو 
طرف در قندهار کاهش یافته بود؛ اما 
در روز چهارم عید در نتیجه حمالت 
دو طرف، به غیرنظامیان تلفات وارده 

شده است.

طرف  دو  هر  نهاد،  این  گزارش  به 
جنگ، از باشنده های حوزه های ششم 
و هفتم امنیتی شهر قندهار خواسته اند 

تا خانه های شان را ترک کنند.
خود  گزارش  در  متحد  ملل  سازمان 
 ۱۸ تاریخ  از  که  است  کرده  تصریح 
مشترک  تیم های  جوالی   ۲۴ تا 
هزار  یک  به  سازمان  این  کمک رسان 
۷۹۵ نفر در قندهار کمک های غذایی 

و غیرغذایی کرده است.
این سازمان،  اعالم  این حال، طبق  با 
از شروع سال ۲۰۲۱ به این سو ۳۲۹ 
به  مجبور  کشور  در  تن   ۵۴۶ و  هزار 

ترک خانه های شان شده اند.

افغانستان برای صادرات هوایی، نخستین دهلیز هوایی را حدود پنج سال پیش با فرستادن یک 
محموله شصت تنی از فراورده های زراعتی به هند تاسیس کرد. اکنون شمار این دهلیزهای هوایی 
به 40 رسیده و حدود 300 تاجر از طریق این دهلیزها به چندین کشور از جمله هند، امارات متحده عربی، 

چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی، مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان کاالهای خود را صادر می کنند.



 

در  غیرنظامیان  تلفات  به  پیوند  در  گذشته  هفته  که  آمارهایی 
کشور منتشر شد، تکان دهنده است. وزارت دولت در امور صلح در 
هفتم اسد اعالم کرد که در پی حمالت گروه طالبان در جریان 
چهار ماه گذشته، بیش از دو  و نیم هزار غیرنظامی کشته شده اند. 
این وزارت رقم زخمیان افراد ملکی در این مدت را بیش از سه 
 هزار نفر گزارش کرده است. هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
هفته  دو  در جریان  که  اسد گفت  در هشتم  نیز  افغانستان  در 
گذشته تنها در والیت جنوبی قندهار ۷۰۰ غیرنظامی کشته و 

زخمی شده اند.
کرده  تأیید  تحقیقاتی  پی  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
است که گروه طالبان در ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار 
مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و جنایت جنگی شده 
است. دولت پیش تر ادعا کرده بود که افراد طالبان در ولسوالی 
اسپین بولدک ۱۰۰ غیرنظامی را از خانه های شان بیرون و تیرباران 

کرده اند. گروه طالبان این ادعا را رد کرده است.
شمار آواره گان جنگ در کشور نیز بلند است. طبق اعالم وزارت 
امور مهاجرین و عودت کننده گان، در جریان ۱۵ روز جنگ بیش 
از ۱۴ هزار خانواده آواره شده اند. این اعالم در پنجم اسد صورت 

گرفته بود.
این آمارهای تکان دهنده از شمار تلفات غیرنظامیان و آواره گان 
در حالی منتشر می شود که دامنه جنگ به حومه ها و دروازه های 
شماری از شهرها رسیده است. این شهرها شامل هرات، لشکرگاه 

)مرکز هلمند(، قندهار، غزنی و تالقان )مرکز تخار( می شود.
از جانب دیگر، هیچ روزنه ای برای کاهش جنگ و توافق صلح در 
کشور دیده نمی شود. گروه طالبان به رغم آن که از آماده گی برای 
گفت وگو با دولت صحبت می کند، در حال پیش روی است. دولت 
نیز به رغم اعالم آماده گی برای صلح با گروه طالبان، از برنامه 
شش ماهه خود برای تغییر وضعیت جنگ سخن گفته است. به 
این ترتیب، هیچ امیدی برای کاهش خشونت ها دیده نمی شود و 
نگرانی از تبدیل شدن بعضی از شهرها به میدان جنگ بین دو 

طرف، باال گرفته است.
در چنین وضعیتی، جامعه جهانی صرفاً به توصیه دولت و طالبان 
به کاهش خشونت ها و تشویق لفظی دو طرف به گفت وگو بسنده 
است. این توصیه ها و تشویق ها سال ها است که در جریان است؛ 

اما هیچ تأثیری روی مواضع دو طرف نداشته است.
متأسفانه موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و جنایت های 
جنگی که در جریان نبردها صورت می گیرد تاکنون به صورت 
دقیق مستندسازی و گزارش نشده است. دولت، گروه طالبان را 
مسوول تلفات غیرنظامیان و آواره گی مردم ملکی معرفی می کند 
و گروه طالبان دولت را. به این ترتیب، هیچ یکی از طرف ها آماده 

نیست تا مسوولیت جنایت های اتفاق افتاده را به گردن بگیرد.
راهکار جامعه جهانی برای حل وفصل قضیه افغانستان نیز زیاد 
نتوانسته  جهانی  جامعه  که  می رسد  نظر  به  نیست.  واقع بینانه 
است اختالفات ریشه ای بین دولت و طالبان را درک کند. این 
درک خالف واقع از ریشه های عمیق منازعه افغانستان در راه حل 

پیشنهادی اعالمیه رم به روشنی قابل مشاهده است.
معلوم  چنین  افغانستان  در  جنگ  وضعیت  از  حاضر  حال  در 
می شود که دولت و طالبان به دنبال غلبه بر یک دیگر هستند. 
این انگیزه در وجود طالبان بیش تر دیده می شود. این گروه تصور 
می کند که اگر دولت را مغلوب نسازد، نمی تواند به نظم آرمانی 
خود در افغانستان برسد. دولت هم تصور می کند که اگر گروه 
طالبان را شکست ندهد، نمی تواند نظم فعلی را ادامه دهد. جنگ 

با چنین تصوراتی قطعاً ویرانگر و فاجعه بار است.
دولت و طالبان فعاًل تنها به فکر غلبه بر یک دیگر هستند. گروه 
طالبان به این فکر است که چطور می تواند ولسوالی ها، گذرگاه ها، 
شاهراه ها و شهرهای بیش تری را تصرف کند. دولت نیز به این 
می اندیشد که چگونه می تواند از حاکمیت خود دفاع و از پیش روی 
طالبان جلوگیری کند. در این وسط، آن چه نادیده گرفته می شود، 
زنده گی و سرنوشت میلیون ها انسان بی گناه، به شمول زنان و 
کودکان است. این امر باعث شده است که با گذشت هر روز بر 

سیل آواره گان و تلفات غیرنظامیان در کشور افزوده شود.
جامعه جهانی باید با درک انگیزه های دولب و طالبان برای جنگ 
و اختالفات عمیق در مواضع دو طرف، توصیه ها و هشدارهایش 
این توصیه ها  از آن ضرورت است که  اما پیش  اجرایی کند.  را 
به  باید  زمانی  مختلف  دوره های  در  و  طبقه بندی  هشدارها  و 
برای  وعده خود  به  اجرا گذاشته شود. هم چنان جامعه جهانی 
میانجی گری بین طرف های جنگ جامه عمل بپوشاند. در غیر 
این صورت، جنگ در افغانستان با تمام برهنه گی آن ادامه خواهد 
یافت و در کنار افزایش تلفات غیرنظامیان، سیل آواره گان باعث 
درد سرهای تازه ای برای همسایه ها و کشورهای اروپایی خواهد 

شد.

آمار تلفات غیرنظامیان 
تکان دهنده است
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امریکا  جمهور  رییس  جوبایدن،  کابل:  ۸صبح، 
در تازه ترین بیانه اش گفته است که این کشور به 

پشتیبانی خود از روند صلح افغانستان می دهد.
آقای بایدن، روزجمعه، هشتم اسد، در بیانه اش به 
به  افغان  مترجمان  نخستین گروه  ورود  مناسبت 
امریکا گفت که هرچند سربازان این کشور در حال 
کمک هایش  امریکا  اما  اند،  افغانستان  از  برگشت 
مردم  به  اقتصادی  و  امنیتی  بخش های  در  را 
که  افزود  هم چنان  او  می دهد.  ادامه  افغانستان 
امریکا به پشتیبانی دیپلماتیک خود از روند صلح 
ادامه خواهد داد. جوبایدن به کاهش فوری خشونت 
در افغانستان تأکید کرد و از طالبان خواست که 
به میز مذاکره برگردند تا مردم افغانستان به یک 

۸صبح، کابل: دولت امریکا بیش از ۲۰۰ مترجم 
و کارمند افغان را که با نیروهای این کشور همکار 

بودند، به واشنگتن منتقل کرده است.
شبکه تلویزیونی الجزیره، روز جمعه، هشتم اسد 
که  است  داده  گزارش  امریکا  دولت  از  نقل  به 
نخستین گروه ترجمانان و کسانی که در گذشته 
با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده بودند، 

برای  اروپا  اتحادیه  نماینده ویژه  ۸صبح، کابل: 
افغانستان در دیدارش با رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان تأکید کرده است که حقوق 
بشر در افغانستان نقض می شود و این مهم باید 

مستندسازی شود.
اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  نیکوالسن،  توماس 
که  است  گفته  توییتی  نشر  با  افغانستان  برای 
اکبر، رییس  با شهزاد  اسد  روز پنج شنبه، هفتم 

کمیسیون مستقل حقوق بشر دیدار کرده است.
نقض  پیرامون  دیدار  این  در  که  است  افزوده  او 
تأکید  و  افغانستان صحبت شده  بشر در  حقوق 
و  مستندسازی  باید  موارد  این  که  است  شده 
پی گرد  مورد  باید  آن  عالمالن  و  شود  تحقیق 

قانونی قرار گیرند.
نیکوالسن تصریح کرده است که هیچ مصونیتی 
وجود  بشر  حقوق  نقض  عامالن  مجازات  برای 

اعالم  عامه کشور  وزارت صحت  ۸صبح، کابل: 
دوز  هزار   ۱۲۴ سویدن  کشور  که  است  کرده 
این وزارت کمک کرده  به  را  استرازنکا  واکسین 

است.
وزارت صحت عامه با نشر اعالمیه ای گفته است 
پنج شنبه،  روز  عصر  واکسین،  محموله  این  که 
داده  تسلیم  عامه  صحت  وزارت  به  اسد،  هفتم 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی از پیشروی 
نیروهای امنیتی در نجراب والیت کاپیسا خبر 
می دهند. مسووالن در این وزارت تأکید دارند 
که بیش تر ساحات این ولسوالی از وجود گروه 

طالبان پاک سازی شده است.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی ، 
قریه های  که  گفت  اسد،  هشتم  جمعه،  روز 
حبیب  خیل،  عارف  خیل،  ارباب  شهرنو، 
روز  جان بازخیل،  زرشوی،  صمد،  قلع  خیل، 
خیل، بدخشی، قلع چه، قلع خون، قلع آخوند، 
وجود  از  کاپیسا  نجراب  توغک  و  گنجک 

جنگ جویان طالب پاک سازی شده است.
امنیتی  نیروهای  که  است  داده  اطمینان  او 
باقی مانده  ساحات  به زودی  مردمی  بسیج  و 
ولسوالی نجراب را از وجود طالبان پاک سازی 

و این ولسوالی را به گونه کامل آزاد می کنند.
 ۲۱ عملیات  این  در  که  کرد  تصریح  امان 

جنگ جوی طالب کشته شده اند.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

یک شبنه،  روز  کاپیسا  نجراب  ولسوالی 
بیست وهفتم سرطان به دست طالبان سقوط 

کرد.

توافق سیاسی پایدار و عادالنه برسند.
او هم چنان ورود نخستین گروه مترجمان افغان به 
امریکا را خوش آمدید گفت و افزود که امریکا به 
وعده  خود به هزاران تبعه افغان که شانه  به شانه 
با نیروها و دیپلمات ها امریکایی در افغانستان کار 

کرده اند، عملی می کند.
تالش  سرعت  به  که  افزود  امریکا  جمهور  رییس 
می کند تا افغان های واجد شرایط را از افغانستان 

بیرون و به امریکا یا کشور سومی منتقل کند.
مترجمان  از  گروه  نخستین  که  است  گفتنی 
کرده  کار  امریکایی  نیروهای  با  که  افغانستانی 
بودند، صبح روز جمعه با خانواده های شان به امریکا 

رسیدند.

در یک پرواز به این کشور رسیده اند.
الجزیره به نقل از اسوشیتدپرس نوشته است که 
نیز شامل  نوزاد  و ۱۵  میان ۵۷ کودک  این  در 

بوده اند.
از  گروه  این  که  است  کرده  تأیید  سفیر  کاخ 
مجموع دو هزار و ۵۰۰ همکار نیروهای امریکایی 
در افغانستان اند که ویزای مهاجرتی این کشور را 

دریافت کرده اند.
این در حالی است که جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا در یک بیانیه ای، این پرواز را نقطه عطف 
خواند و گفت که امریکا هم چنان به وعده خود به 
هزاران شهروند افغانستان که با سربازان امریکایی 

همکار بودند، عمل می کند.
قرار است این گروه از شهروندان افغان که تازه به 
امریکا رسیده اند، پس از چک صحی به زنده گی 

جدیدشان در این کشور آغاز کنند.

ندارد.
در همین حال، شهرزاد اکبر در توییتی وضعیت 
امنیتی کشور را دشوار توصیف کرده و گفته است 
که در دیدارش با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای 
افغانستان، در باره نقض حقوق بشر در افغانستان 
و نیز اهمیت حفاظت از فضای مدنی، رسانه های 
مستقل و نهادهای حقوق بشری گفت وگو کرده 

است.

شده است.
این وزارت گفته است که قرار است روند تطبیق 
این واکسین سر از روز شنبه، نهم اسد، آغاز شود.
به  واکسین  این  عامه،  صحت  وزارت  گفته  به 
استرازنکای هندی  واکسین  اول  افرادی که دوز 

را دریافت کرده اند، تطبیق می شود.
قدردانی  ضمن  عامه  صحت  وزارت  مسووالن 
از این کمک سویدن گفته اند که این کمک در 
راستای مبارزه با ویروس کرونا موثر واقع می شود.
است  قرار  عامه،  وزارت صحت  معلومات  بربنیاد 
واکسین  دیگر  دو محموله  نزدیک  آینده  در  که 
استرازنکا از کمک های »کوواکس« به افغانستان 

برسد.

امریکا به پشتیبانی دیپلماتیک خود از روند صلح 
افغانستان ادامه می دهد

پیشروی نیروهای امنیتی 
در نجراب کاپیسا؛ 

طالبان از بیش تر ساحات 
بیرون رانده شده اند

شناگر افغان در المپیک توکیو 
ریکارد تازه ای به ثبت رساند ؛ 

اما به دور بعدی راه نیافت

حمله تهاجمی طالبان بر 
اطراف شهر تالقان، مرکز 
والیت تخار عقب زده شد

نخستین گروه از ترجمانان افغان به واشنگتن منتقل شده اند

نماینده اتحادیه اروپا بر لزوم مستندسازی نقض حقوق بشر 
در افغانستان تأکید کرد

سویدن ۱۲۴ هزار دوز واکسین استرازنکا به افغانستان 
کمک کرد

۸صبح، کابل: کمیته ملی المپیک کشور اعالم 
کرده است که یک شناگر افغان در بازی های 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ ریکارد تازه ای را به ثبت 

رسانده است.
جمعه،  روز  که  المپیک  کمیته  یادداشت  در 
هشتم اسد نشر شد، گفته شده است که فهیم 
انوری با طی کردن فاصله ۵۰ متر سبک آزاد 
در ۲۷ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه در گروه خودش 

در دور مقدماتی جایگاه پنجم را بدست آورد.
راه  بعدی  مرحله  به  او  که  گفته  اما  نهاد  این 

نیافته است.
 ۲۱ او،  تازه  ریکورد  با  انوری  پیشین  ریکارد 

صدم ثانیه تفاوت دارد.
به این حال، انوری با شکست چهار کشور در 
میان ۷۳ ورزشکار به جایگاه شصت ونهم جدول 

قرار گرفته است.
بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو که به 
دلیل کرونا برای یک سال به تاخیر افتاده بود، 
با اشتراک پنج بازیکن افغان در دوم اسد آغاز 
شد. در این بازی ها، فرزاد منصوری در بخش 
نورزهی  شاه محمود  و  یوسفی  کیمیا  تکواندو، 
در بخش اتلتیک، فهیم انوری در بخش شنا و 
مهدی یاوری در بخش نشان زنی از افغانستان 

حضور داشتند.

۸صبح، کابل: فرماندهی پولیس والیت تخار 
اعالم کرده است که گروه طالبان شب هنگام 
بر ساحاتی در اطراف شهر تالقان، مرکز  این 
مقاومت  نتیجه  در  که  کردند  حمله  والیت 
نیروهای امنیتی، این حمله به عقب زده شده 

است.
خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس والیت 
تخار به روزنامه ۸صبح گفت که گروه طالبان 
پنج شنبه شب، هفتم اسد به ساحات قره پرچاب، 
سالخی قشالق، خسکپه و چوبر در اطراف شهر 

تالقان مرکز والیت تخار حمله کردند.
به گفته اسیر این حمله عقب زده شده و به گروه 
طالبان تلفات وارد شده است. طبق معلومات او 
در این حمله ۱۳ طالب کشته شده و بیش از 

۱۶ طالب زخمی شده اند.



افغانستان برای صادرات هوایی، نخستین دهلیز هوایی را حدود پنج سال پیش با فرستادن یک محموله شصت تنی از فراورده های زراعتی 
به هند تاسیس کرد. اکنون شمار این دهلیزهای هوایی به 40 رسیده و حدود 300 تاجر از طریق این دهلیزها به چندین کشور از جمله هند، 

امارات متحده عربی، چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی، مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان کاالهای خود را صادر می کنند.

نیمه های  از  طالبان  نیروهای 
حمالت  چهارشنبه شب، 
چندین  از  را  گسترده ای 
موقعیت در اطراف شهر هرات 
گذره  ولسوالی  روستاهای  و 
نبردها  شدت  از  کردند .  آغاز 
مشخص بود که هدف آن تصرف 
هرات و یا دست کم شکستن یکی از خط های کمربند 

امنیتی شهر است.
صبح روز پنج شنبه، درگیری به منطقه پل ماالن هرات 
رسید و هم زمان نبردهای شدید در منطقه سیاوشان 
گذره، شهرک اندیشه در عقب شهرک صنعتی هرات 
و مناطق گوناگون ولسوالی گذره ادامه داشت. در حالی 
برای  داشت،  جریان  ماالن  پل  منطقه  در  نبردها  که 

بازدید از خط نخست نبرد راهی این منطقه شدم.
به  برخی خبرنگاران،  و  مردمی  نیروهای  از  با گروهی 
منطقه »پشتون پل« رفتیم و قرار بود از مسیر ارتباطی 
میان پشتون پل و پل ماالن، به خط نخست نبرد برویم. 
در منطقه پشتون پل نیروهای ارتش و نیروهای حرکت 
هاموی  تانک  چند  و  جنگ افزار  با  مردمی  مقاومت 

مستقر بودند.
برای  الزم  هماهنگی  تا  ماندیم  منتظر  دقیقه ای  چند 
عبور از جاده منتهی به پل ماالن انجام شود؛ اما خبر 
در  و  امنیتی  شدید  تهدید  زیر  مسیر  این  که  رسید 
از  که  فرعی  راه  یک  از  باید  دارد.  قرار  طالبان  تیرس 
نخست  به خط  را  روستا می  گذشت، خود  میان چند 

نبرد می رساندیم.
با عبور از راه های فرعی روستایی به جاده اصلی درب 
قندهار - پل ماالن رسدیم و از این میسر راهی خط 
نخست نبرد شدیم. تا رسیدن به قرارگاه موقت نیروهای 
حکومتی،  نیروهای  و  خان  محمداسماعیل  به  وابسته 

چند کمربند امنیتی را گذراندیم.
از  زیادی  تعداد  امنیتی،  نیروهای  موقت  قرارگاه  در 
نیروهای پولیس، ارتش، امنیت ملی، نیروهای وابسته 
علی زایی  کامران  محافظان  خان،  محمداسماعیل  به 
و سنگین  با جنگ افزارهای سبک  مردمی  نیروهای  و 
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حضور داشتند.
برخی از نیروهای مسلح دست به ماشه در حال بررسی 
ساختمان  یک  سایه  در  هم  برخی  و  بودند  اوضاع 
نیمه کاره خسته گی خود را رفع می کردند. نزدیک یکی 
از سربازان رفتم و از او پرسیدم وضعیت جنگ چگونه 

است؟ 
به  و  بود  نبرد شاکی  نخست  آشفته گی خط  از  سرباز 
نیروهای اطراف خود اشاره کرد و گفت: »این ها را نگاه 
کن، پولیس، اردو، امنیت ملی و نیروهای مردمی همه 
منتظر هستند و هیچ کدام پیش روی نمی کنند. طالبان 
عقب  را  آن ها  می توانیم  و  هستند  ما  چندمتری  در 

برانیم.«
از مردان  و مشاهده کردم گروهی  رفتم  اندکی جلوتر 
چوکی  یک  روی  زده اند.  حلقه  یک دیگر  دور  مسلح 
ساده و کوچک محمداسماعیل خان نشسته بود. یک 
جنگ افزار »شیشی کوف« روسی هم روی زانوهایش قرار 
داشت و یک »پرتله/سینه گی« گلوله هم به سینه اش 

بسته بود.
مردمی،  مقاومت  حرکت  نیروهای  فرماندهان  میان  از 
اسماعیل  مسلح  محافظان  برخی  و  نفرشان  دو  یکی 
خان را می شناختم. قوماندان معروف، یکی از فرماندهان 
محمداسماعیل خان، با او در حال صحبت بود و وضعیت 

جنگ را شرح می داد.
نزیک خط نخست نبرد، صدای پراکنده شلیک گلوله 
از  یکی  راهنمایی  و  همراهی  با  می رسید.  گوش  به 
فرماندهان نیروهای حرکت مقاومت مردمی، از قرارگاه 
موقت به سوی خط نخست نبرد حرکت کردیم. وضعیت 
آشفته  و رد پای هیوالی جنگ بر در و دیوار هویدا بود.

چند  مسافربری،  ریکشای  یک  شخصی،  موتر  چند 
موترسایکل و یک گاری کوچک آیسکریم  که معلوم بود 
از کودکی فقیر و دست فروش است، در محل نبرد باقی 
مانده بود. یک تانک هاموی کاماًل در آتش سوخته بود و 

چند جسد هم روی زمین افتاده بود.
مردی که ما را همراهی می کرد، محل حضور طالبان را 

از دور نشان داد. پل ماالن به دو قسمت تقسیم شده بود، 
نیمی از پل در اختیار نیروهای حکومتی و نصف دیگرش 
در اختیار طالبان بود. در جنگل کوچک و علف زارهای 

اطراف پل هم درگیری پراکنده جریان داشت.
وقتی از خط نخست نبرد به قرارگاه موقت بازگشتیم، 
محمداسماعیل خان با افرادش به سوی جنگ پل ماالن 
و خط نخست جنگ حرکت کرد. از چهره اش مشخص 
بود که ناراحت و غمگین است. چند لحظه گذشت و 
طالبان  با  نبرد  در  او  محافظان  از  یکی  که  خبر شدم 

کشته شده است.
با رفتن اسماعیل خان به خط نخست نبرد، شلیک های 
پراکنده گلوله به صدای رگ بار جنگ افزارهای سبک و 
سنگین بدل شد. جنگ شدت گرفت و نیروهای مسلح 
مستقر در قرارگاه از ما خواستند که محل را هرچه زودتر 

ترک کنیم.
چشم  به  افرادی  هرات،  شهر  به  بازگشت  مسیر  در 
می خوردند که جنگ مجبورشان کرده بود خانه های شان 
را رها کنند و آواره شوند. برخی افراد هم در دو سوی 
به  نمی توانستند  و  بودند  مانده  گیر  نبرد  خط نخست 

روستاهای خود بروند.
افرادی هم برای ساعت تیری و تماشای جنگ کنار جاده 
صف بسته بودند و با شلیک های هوایی نیروهای مردمی 
پراکنده می شدند. کمی آن سوتر از خط نخست نبرد، در 
منطقه درب قندهار شهر هرات زنده گی به حالت عادی 
جریان داشت و صدای شلیک گلوله به گوش نمی رسید.

صبح روز جمعه دامنه جنگ به منطقه پشتون پل، یکی 
از دروازه های مهم شهر هرات، رسید و تصاویر حضور 
بازتاب گسترده ای در شبکه های  این محل  طالبان در 
اجتماعی داشت. به روایت منابع مردمی و ویدیوهایی که 
در شبکه های اجتماعی نشر شد، طالبان مدت کوتاهی 

در پشتون پل حضور داشتند.
با رسیدن نیروهای تازه تفس از هرات، طالبان از منطقه 
پشتون پل عقب زده شدند، اما ترس از سقوط شهر و 
رسیدن دامنه جنگ به مرکز هرات، هنوز در دل هراتیان 
فروکش نکرده و مردم نگران رسیدن دامنه نبردها به 

شهر و افتادن به کام هیوالی جنگ هستند.

روایتی از خط نخست 
نبرد در هرات

ایاالت  ویژه  بازرس  یا  سیگار 
گزارش  در  امریکا  متحده  
امریکا  که  می گوید  تازه اش 
برنامه  ارایه  تالش  در 
هوایی  صادرات  برای  جدید 
براساس  است.  افغانستان 
هوایی  صادرات  برنامه،  این 
افغانستان ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این برنامه 
برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ طرح ریزی شده است. 
در گزارش این نهاد که روز جمعه، هشتم اسد نشر 
امریکا،  متحده  ایاالت  که  است  آمده  شد، هم چنان 
از مدرن سازی پنج میدان هوایی اصلی افغانستان در 
کابل، قندهار، مزار شریف، جالل آباد و هرات حمایت 

خواهد خواهد کرد. 
هزار  دو  حدود  برنامه  این  سیگار،  گزارش  براساس 
این روی میدان  ایجاد خواهد کرد و در کنار  شغل 
هوایی بین المللی حامد کرزی سرمایه گذاری بیش تر 
صورت می گیرد و برای صادرات هوایی افغانستان به 

کشور های بیش تر منطقه تالش می شود.

افغانستان برای صادرات هوایی، نخستین دهلیز هوایی 
محموله  یک  فرستادن  با  پیش  سال  پنج  حدود  را 
تاسیس  هند  به  زراعتی  فراورده های  از  تنی  شصت 
کرد. اکنون شمار این دهلیزهای هوایی به ۴۰ رسیده 
و حدود ۳۰۰ تاجر از طریق این دهلیزها به چندین 
چین،  عربی،  متحده  امارات  هند،  جمله  از  کشور 
بریتانیا،  مثل  اروپایی،  از کشورهای  برخی  و  روسیه 

فرانسه و آلمان کاالهای خود را صادر می کنند.
میدان های  از  تجارتی  کاالهای  حامل  هواپیماهای 
پرواز  شریف  مراز  و  هرات  قندهار،  کابل،  هوایی 
می کنند. این کاالها عمدتاً شامل میوه خشک و میوه 
قیمتی،  سنگ های  طبی،  گیاهان  سبزیجات،  تازه، 
از  انتقال هر کیلوگرام کاال  قره قل می شود.  و  قالین 
پنجاه سنت تا دو ونیم دالر امریکایی هزینه دارد و نظر 
به فاصله، هزینه آن متفاوت است. از مجموع هزینه 
انتقال تنها بیست درصد آن را تاجر و بقیه را دولت 

می پردازد.
از آغاز صادرات از طریق دهلیزهای هوایی تا کنون 
سی وپنج  و  میلیارد  یک  حدود  افغانستان  دولت 

میلیون افغانی معادل حدود سیزده و نیم میلیون دالر 
هزینه کرده است. هرچند گفته می شد برخی از این 
هزینه را سازمان های بین المللی می پردازند، اما وزارت 
مالیه می گوید که این هزینه از بودجه ملی پرداخته 
می شود. به گفته منابع، تا هنوز به ارزش بیش از ۱۷۰ 
میلیون دالر کاال از طریق دهلیزهای هوایی به خارج 

صادر شده است.

داده  تکان دهنده  پاسخ های  تروریستان  به 
خواهد شد

است  آمده  هم چنان  سیگار  گزارش  از  بخشی  در 
می کند  تالش  بقای خود  برای  افغانستان  دولت  که 
ایاالت  نظامی  خروج  تکمیل  از  پس  است  ممکن  و 
طالبان  دست  به  دولت  این  آگست،  ماه  در  متحده 
این  می گوید  سیگار  جدید  گزارش  کند.  سقوط 
نگرانی وجود دارد که نیروهای امنیتی افغانستان برای 

مقاومتی چشم گیر آماده گی نداشته باشند.
روز  چهار  )سنتکام(  امریکا  مرکزی  فرماندهی  ستاد 
نیروهای  از  درصد   ۹۵ حدود  که  کرد  اعالم  پیش 

گفته  افغانستان خارج شده اند. سنتکام  از  امریکایی 
از  امریکایی  نیروهایی  خروج  روند  آغاز  از  که  است 
افغانستان، وزارت دفاع این کشور ۹۸۴ بار هواپیمایی 
C-۱۷ را از افغانستان خارج کرده و هم چنان بیش از 
۱۷ هزار و ۷۴ قطعه تجهیزات نظامی را برای تخریب 

به آژانس دفاع لوجستیکی تحویل داده است.
اول  از  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  روند 
قرار است  اعالم کاخ سفید،  آغاز شد. طبق  ماه می 
این روند تا آخر ماه آگست تکمیل شود. جان ساپکو، 
برای  به وضوح  کلی  »روند  است:  گفته  ویژه ،  بازرس 
به  که  در صورتی  و  است  نامساعد  افغانستان  دولت 
این وضع رسیده گی نشود و اوضاع به حال قبل باز 
نگردد، بیم آن می رود که دولت آن کشور با بحران 
که  است  داده  هشدار  او  شود.«  رو به رو  موجودیت 
دهد  نشان  که  نکرده اند  ارایه  دلیلی  هیچ  طالبان 
آن ها از حمالت خود خواهند کاست. در این گزارش 
مقام های  مکرر  رغم درخواست های  »به  است:  آمده 
برای کاهش میزان خشونت در  از طالبان  امریکایی 
راستای تعهدات  آن گروه در توافق با ایاالت متحده، 

طالبان چنین نکرده اند.
سخنگوی  معاون  محمود،  لطیف  حال  همین  در 
ریاست جمهوری، در واکنش به این قسمت گزارش 
و  سیگار می گوید: »ما هزاران سال وجود داشته ایم 
هزاران سال دیگر وجود خواهیم داشت. ملت و دولت 
پشت  را  جدی  آزمون های  قهرمان خیز،  خطه  این 
به  آنان  آقای محمود می افزاید که  سر گذرانده اند.« 

تروریستان پاسخ های تکان دهنده خواهند داد.
با گسترش بی پیشینه جنگ میان نیروهای امنیتی و 
گروه طالبان در والیت های مختلف، هزاران خانواده 
آواره و همین طور هزاران غیر نظامی زخمی و کشته 
دفتر  نماینده گی  یا  یوناما  گزارش  براساس  شده اند. 
سازمان ملل متحد در کشور، تنها در جریان دو هفته 
گذشته در والیت قندهار حدود ۷۰۰ غیر نظامی به 
شمول زنان و کودکان زخمی و کشته شده اند. پیش تر 
وزارت دولت در امور صلح نیز اعالم کرده بود که در 
چهار ماه گذشته در کشور دو هزار و ۵۶۶ غیرنظامی 
در نتیجه حمالت طالبان کشته و سه هزار و ۲۹ تن 
دیگر زخمی شده اند. در گزارش یوناما هم چنان آمده 
است که از شروع سال ۲۰۲۱ به این سو ۳۲۹ هزار 
خانه های شان  ترک  به  مجبور  کشور  در  تن  و ۵۴۶ 

شده اند. 
با این حال دیده شود که این کشتار و آواره گی مردم 

افغانستان چه وقت پایان می یابد.

امریکا به دنبال افزایش 30 درصدی 
صادرات هوایی افغانستان است

حسین حیدری

محمدحسین نیک خواه



سعادت موسوی

عبدالمقیم عبدالرحیم زی

مقدمه:
منظور  به  که  است  مرجعی  ملی  امنیت  شورای 
تصمیم گیری بهتر در راستای منافع ملی و پاسداری از 
ارزش های ملی،  تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور 
تحت ریاست رییس  جمهور و سرقوماندان اعالی قوای 
مسلح کشور فعالیت می کند. در اکثرکشورها از جمله 
افغانستان، شورای امنیت ملی مهم ترین تصامیم   در 
امنیتی  امور دفاعی و  را در زمینه سیاست خارجی، 
کشور و سایر موارد اتخاذ می کند. اعضای این شورا 
را مقام های عالی رتبه سیاسی، نظامی و امنیتی کشور 

تشکیل می دهند.
امنیت  شورای  اجرایی  و  اداری  امور  پیش برد  غرض 
عناوین مختلف  نهادی تحت  اکثر کشورها،  در  ملی 
دفتر شورای  و  دبیرخانه، سکرتریت  داراالنشا،  مانند 
امنیت ملی وجود دارد که توسط مشاور امنیت ملی 

رهبری می شود.
در کشور ما مشاور امنیت ملی در رأس دفتر شورای 
امنیت ملی قرار دارد که مهم ترین وظیفه و مسوولیت 
این دفتر، هماهنگی میان نهادهای دفاعی و امنیتی، 
امور  و پیش برد  نهادها  آن  اجراآت  ارزیابی  و  نظارت 

اداری جلسات شورای امنیت ملی است.
در این اواخر بحث های ضدونقیض در مورد نقش دفتر 
شورای امنیت ملی، اجراآت، کارکردها و صالحیت های 
این دفتر و چگونه گی تعامل آن با نهادهای دفاعی و 
امنیتی کشور از جانب بعضی از حلقات راه اندازی شده 
است. این بحث ها یا عمدتاً به منظور تخریب این دفتر 
مهم و مؤثر صورت می گیرد و یا هم ناشی از ناآگاهی 
به مثابه  ملی  امنیت  شورای  دفتر  است.  آن  عامالن 
افغانستان،  اسالمی  جمهور  رییس  دفتر  از  بخشی 
مسوولیت تعقیب و پی گیری هدایات رییس جمهور 
زمینه  در  که  داشته  برعهده  را  افغانستان  اسالمی 
نافذه  قوانین  در  مانع  هیچ گونه  آن  فعالیت  و  ایجاد 
وجود  افغانستان  اساسی  قانون  در  به خصوص  کشور 
ندارد، بلکه در چند قانون نافذه کشور مسوولیت های 
مشخص به این دفتر سپرده شده است؛ به طور مثال 
در قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم 
و چند قانون دیگر. جایگاه قانونی مشاور امنیت ملی 
نیز در قوانین نافذه کشور به عنوان یکی از مقام های 
دولت تثبیت شده بوده و در چندین قانون مشخصاً از 

او یادآوری شده است.

کنیم،  نگاه  به شرایط حاضر کشور  که  از هر طرف 
می بینیم که نگرانی ها تشدید یافته است و شهروندان 
مدام می پرسند که چه باید کرد؟ برخی میان ماندن 
و رفتن گیر کرده اند. سال ها جنگ، آواره گی و فقر، 
برای  پایی  نه  و  است  گذاشته  ماندن  برای  دلی  نه 
با  از یک طرف کشورهای همسایه  متأسفانه  رفتن. 
رویکرد سودجویانه و مداخله گرایانه دست به تطهیر 
و قباحت زدایی طالبان می زنند و تالش می کنند تا 
چهره این گروه را در محیط بین الملل و سپهر سیاست 
جهانی مشروع و مطهر معرفی کنند و از سوی دیگر، 
پراکنده گی سیاسی و اجتماعی در کشور، برای طالبان 
فرصت خلق می کند تا با استفاده از کشیده گی های 
ساختاری جامعه سربازگیری و با سوءاستفاده از دین، 
بخش هایی از مناطق روستایی را به حیاط خلوت خود 
تبدیل کنند. با این وصف و این وضع، چه باید کرد؟ 
به کدام ریسمان محکم، می بایست چنگ انداخت؟ به 
باور راقم این سطور، بهترین راه برای براندازی طالب 
از  فراگیر  و  قاطع  حمایت  تروریستی،  گروه های  و 
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است. در نهایت باید 
طالب مجبور شود که به خواست و ارزش های مردم 
افغانستان تمکین کند. اما چگونه حمایت؟ در ادامه 

به دو مورد اشاره می کنم.

دیدگاه ها و واقعیت ها

بانک انگیزه بخش نیروهای دفاعی

تعیین  مسلکی  ضرورت  براساس  صرف  که  است 
شده اند و کار می کنند.

دوم: مکانیزم های اجرایی
محوله خویش  وظایف  ملی  امنیت  دفتر شورای   -۱
را براساس مقرره جداگانه، موسوم به »مقرره تنظیم 

اجراآت شورای امنیت ملی«، انجام می دهد.
۲- مقرره مذکور بعد از آغاز به کار هر دوره انتخابی 
ریاست جمهوری، بعد از تصویب شورای امنیت ملی، 

مرعی االجرا می شود.
دفاعی  محوله  امور  تسهیل  و  تسریع  هماهنگی،   -۳
و امنیتی از وظایف اساسی دفتر شورای امنیت ملی 
است که ما در محیط کاری خویش از آن ها به عنوان 

»اصول اساسی کاری« نیز یاد می کنیم.
مستقیم  هدایات  ملی،  امنیت  شورای  مصوبات   -۴
رییس شورای امنیت ملی و اولویت های امنیتی کشور، 
دفتر  کاری  چارچوب  که  است  رهنمودی  عناصر 

شورای امنیت ملی را تعیین می کند.
۵- فارمت های کاری که دفتر شورای امنیت ملی در 
قالب آن وظایف اصلی و یا همان اصول اساسی کاری 

خویش را اجرا می کند، عبارت است از:
ریاست رییس  امنیت ملی، تحت  - جلسات شورای 

جمهور و اشتراک اعضای آن؛
تحت  مسلح،  قوای  اعالی  سرقوماندانی  جلسات   -
ریاست رییس جمهور و اشتراک وزیران سکتور دفاعی 

و امنیتی؛
- جلسات رهبری ارشد امنیتی، تحت ریاست مشاور 
امنیت ملی و اشتراک وزیران سکتور دفاعی و امنیتی؛
- جلسات کمیته معاونان تحت ریاست معاون مشاور 
امنیت ملی و اشتراک معینان وزارت خانه های ذی ربط؛
تعقیب،  عرض  بین الوزارتی،  تخنیکی  جلسات   -

پی گیری و حصول اطمینان از اجرای امور محوله؛
- تسوید وتدقیق اسناد مهم امنیتی، غرض بررسی و 

تصویب )بالترتیب( در جلسات فوق الذکر؛
- هماهنگی، نظارت و تسهیل اجرای امور محوله میان 
ذی ربط  نهادهای  سایر  و  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای 

کشور؛
- سایر امور محوله که براساس اولویت های امنیتی از 
سوی رییس جمهور و دیگر نهادها به این دفتر محول 

می شود.

سوم: کارها و دستاوردهای کلیدی
در  حاال،  تا  ایجاد  بدو  از  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
عرصه های سیاسی، امنیتی، نظامی و سایر عرصه هایی 
دستاوردهای  است،  شده  خواسته  دفتر  این  از  که 
زیادی داشته که در ذیل به نکات مهم و کلیدی آن 

اشاره می شود:
و  ملی  امنیت  به  مرتبط  کلیدی  اسناد  تسوید   -۱

سیاست خارجی؛
کشورهای  با  خارجی  روابط  تحکیم  و  تسهیل   -۲

در امر مدیریت و سازمان دهی کسانی که برای دفاع 
در  وقتی  است.  حیاتی  و  ضروری  امر  برخواسته اند، 
ذیل دفاع مقدس، نیروهای خیزش مردمی هم سنگر 
نیروهای دفاعی و امنیتی باشند، صف دشمن شکسته 
خواهد شد. هم چنان با شعار و تبلیغ »دفاع مقدس«، 
جنگ به نفع دولت تغییر خواهد کرد و مهار طالب با 
این رویکرد، دشوار نخواهد بود. البته این رویکرد، باید 

راه گفت وگو را باز بگذارد.

دو- حمایت در رسانه ها
فراوان  قدرت  شک  بدون  رسانه ها  حاضر،  عصر  در 
دارند، آن هم در تعریف روایت ها و بازتاب رویدادها. 
قابل کتمان نیست که برخی از رسانه ها به هر دلیلی، 
پوشش  حرفه ای  صورت  به  را  رویدادها  و  اخبار 
نمی دهند. برخورد غیرحرفه ای با رویدادهای جنگی 
براساس  که  کسانی  و  است  خطرناک  سیاسی،  و 
اطالعات رسانه ای تصمیم می گیرند و رفتار می کنند 
میان،  این  در  و  می کند  تردید  دچار  هرازگاهی  را 

روایت گم راه کننده نیز تولید می شود.
به  پس رسالت نویسنده گان و روزنامه نگاران متعهد 
وطن و ارزش های این سرزمین چیست؟ در مواجهه با 
جنگ روایت ها و قرائت ها که استخبارات های منطقه 
برای کور کردن نقطه اصلی داستان هزینه می کنند، 
رویدادها  و  اخبار  این که  به  توجه  با  کرد؟  باید  چه 
می شود،  دست  به  دست  و  گزارش  لحظه ها  در 
و  راحتی  به  حرفه ای  خبرنویسان  و  نویسنده گان 
درستی می توانند جلو اخبار نادرست را بگیرند. روایت 
مواظب  شود.  گم  رسانه ای  فضای  در  نباید  اصلی 
کسانی باشیم که مأمور شده اند تا در داخل و خارج 

دوست؛
و  تقویت  امر  در  دوست  کشورهای  با  مذاکره   -۳

حمایت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور؛
۴- هماهنگی و تسهیل امور سیاسی، نظامی، امنیتی 
و  بین المللی  و  داخلی  مراجع ذی ربط  با  تخنیکی  و 
نظارت از تطبیقی اسناد موافقت نامه های همکاری های 

امنیتی با ایاالت متحده امریکا و سازمان ناتو؛
و  ایجاد  جهت  در  ذی ربط  نهادهای  از  حمایت   -۵

تقویت روابط با کشورهای همسایه؛
امنیتی  کاری  چارچوب های  ایجاد  در  تسهیل   -۶
و  دفاعی  سکتور  تقویت  منظور  به  حکومت داری  و 
نمونه  به طور  محلی؛  حکومت داری  بهبود  و  امنیتی 

فیصله جلسات امنیتی کابل- بامیان؛
امنیتی در تدوین  با نهادهای دفاعی و  ۷- همکاری 
نمونه  به طور  آینده؛  امنیتی  و  دفاعی  برنامه های 
تدویر کنفرانس سه روزه »قوت های آینده« تحت نظر 

مستقیم رییس جمهور؛
وضعیت  به  دوام دار  رسیده گی  تسهیل  و  نظارت   -۸
و  امنیتی  و  دفاعی  قوای  منسوبان  زخمیان  و  شهدا 

خانواده های آن ها.
قابل ذکر است که رهبری دفتر شورای امنیت ملی 
که  خویش  کاری  اساسی  اصول  به  پابندی  براساس 
همانا هماهنگی، تسریع و تسهیل امور است، به هیچ 
صورت عالقه مند تداخل کاری در نهادهای ذی ربط، 
به خصوص در سکتور دفاعی و امنیتی نیست. رابطه 
دفتر شورای امنیت ملی با تمامی نهادها، به خصوص 
و  است  روشن  و  شده  تعریف  امنیتی،  نهادهای 
و  افتخارات  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  ابهامی  هیچ 
قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی مربوط به آن ها 
و همه ملت افغانستان است. چالش ها و سختی هایی 
که در شرایط کنونی نیروهای امنیتی با آن مواجه اند، 
نیز قابل انکار نیست و نهادهای امنیتی خود متوجه 
آن هستند و تالش های جدی برای رفع چالش ها ادامه 
دارد. از دید رهبری دفتر شورای امنیت ملی، وزیران 
و منسوبان ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی در قانون 

اساسی کشور جایگاه مشخص خود را دارند.
رهبری  که  باشد  واضح  باید  موضوع  این  اخیر  در 
سطوح  تمام  در  کشور  امنیتی  و  دفاعی  سکتور 
هموطنان  چنان چه  و  هستند  پاسخگویی  به  حاضر 
حضور  بیش ترین  ملی  امنیت  مشاور  شاهدند،  ما 
خبرنگاران  سواالت  به  همیشه  و  داشته  را  رسانه ای 
در مصاحبه ها و کنفرانس های خبری پاسخ داده و به 
سواالت منسوبان امنیتی، متنفذان قومی و افسران و 
سربازان در سفرهای والیتی جواب داده و بیش ترین 
تماس را با رهبران سیاسی، وکال، نماینده گان جامعه 
مدنی خبرنگاران و متنفذان قومی داشته است. شورای 
را یک اصل  پاسخگویی  تا ذیل  از صدر  امنیت ملی 
ملی  امنیت  شورای  دفتر  که  تصور  این  اما  می داند، 
باشد، یک  نامربوط  و  مربوط  امور  تمامی  پاسخگوی 

تصور و انتظار واقع بینانه نیست.

از چهره طالب و تروریست قباحت زدایی کنند. طالب 
در هر منطقه ای که حضور دارد، در عمل ثابت کرده 
است که لبریز از توحش، قساوت و آدم کشی است. در 
اندیشه طالب چیزی برای زنده گی آزاد و آباد وجود 

ندارد.
فراموش نکنیم که قلم نیز می تواند به  مثابه شمشیر 
برنده واقع  شود و ما در برهه ای از تاریخ قرار گرفته ایم 
که نیاز است قلم و تفنگ در تبانی باهم حرکت کنند 
و  میدان سیاست  در  هم  و  میدان جنگ  در  هم  تا 
و  برحق  خواست  که  انسانی  و  اصلی  روایت  فهم، 
مشروع مردم افغانستان است، تحریف و سبوتاژ نشود. 
حکومت در جنگ روایت ها، بایسته است که از عالمان 
دینی که صاحب صالحیت اند، استمداد جوید تا در 
واجد  که  طالب  فکر  بیش تر  شدن  آشکار  راستای 

تکریم نیست، سخن بگویند.

جامعه افغانستان، یک جامعه سنتی و مذهبی است. 
هرگونه غفلت در برابر قباحت زدایی و تطهیر طالبان 
در این جامعه، باعث می شود که این گروه دست به 
در صف  که  مقدس  دفاع  با طرح  بزند.  سربازگیری 
نخست آن نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی قرار دارند و 
بازوی دیگر آن خیزش های مردمی هستند، جنگ به 
نفع دولت تغییر خواهد کرد و طالبان شکست خواهند 
خورد. این مهم وقتی ممکن می شود که اجازه ندهیم 
جنگ روانی ذهن و قلب سرباز ما را در سنگر صدمه 
بزند. ما باید با تعهد و رسالت در رسانه ها، روایت گر 
واقعی دلیری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور باشیم و 
در مقام سرباز قلم به  دست، نگذاریم طالبان در جنگ 

روایت ها پیروز شوند.
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آزادی بیان و حق ابراز نظر از بنیادی ترین و اساسی ترین 
حقوق شهروندان شمرده می شود و هرکس حق دارد 
این  اگر  کند.  بیان  را  دیدگاه های خویش  و  نظریات 
دیدگاه ها و نظریات سازنده و برمبنای حقایق و درایت 
باشد، بدون شک ضروری و کمک کننده است، ولی اگر 
مغرضانه و گمراه کننده باشد،  بدون شک افکار عمومی 

جامعه را به جهت نامعلوم سوق می دهد.
هدف از شریک ساختن این معلومات فقط وضاحت 
اجراآت، صالحیت ها و مسوولیت های  در مورد نحوه 
دفتر شورای امنیت ملی و ارگان های دفاعی و امنیتی 
است تا باشد که شهروندان در مورد مسووالن خویش 
هم بدانند و هم قضاوت کنند. در ذیل به گونه بسیار 
مختصر جهت رفع هر نوع سوءتفاهم به شاخصه های 
از  واضح  تفکیک  تا  است  اشاره شده  اساسی  و  مهم 

کارها صورت گیرد.

دفتر  و  ملی  امنیت  شورای  میان  تفکیک  اول: 
شورای امنیت ملی

مرجع  عالی ترین  به حیث  ملی  امنیت  شورای   -۱
تصمیم گیری در مورد مسایل مهم مرتبط به امنیت 
ملی بوده که در روشنی حکم ماده ۶۴ قانون اساسی 

ایجاد شده است.
۲- رییس جمهور در مطابقت با حکم ماده ۶۴ قانون 
اساسی کشور که در آن موضوع »قیادت اعالی قوای 
نیز  ملی  امنیت  شورای  رییس  مطرح شده،  مسلح« 

است.
رییس  معاونان  بر  عالوه  ملی  امنیت  شورای  در   -۳
وزیرامور  امنیتی،  و  دفاعی  سکتور  وزیران  جمهور، 
خارجه، وزیر مالیه و مشاور امنیت ملی نیز عضویت 

دارند.
۴- دفتر شورای امنیت ملی که برای اولین بار براساس 
حکم جداگانه رییس وقت دولت انتقالی ایجاد شده و 
تا هنوز با جرح و تعدیل های الزم، نقش »داراالنشا« 
یا »دبیرخانه« و یا »سکرتریت« شورای امنیت ملی را 

برعهده دارد.
۵- مشاور امنیت ملی رییس جمهور که در افغانستان 
اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  »مشاور  عنوان 
عناوین  نیز  دیگر  کشورهای  در  دارد،  را  افغانستان« 
شورای  دبیر  ملی،  امنیت  مشاور  جمله:  از  مختلف 
امنیت ملی، سکرتر شورای امنیت ملی و مشاور امنیت 

ملی رییس جمهور را داراست.
در  را  خویش  محوله  وظایف  ملی  امنیت  مشاور   -۶
شورای  مصوبات  و  اعضا  و  رییس  هدایات  روشنی 

امنیت ملی، به پیش می برد.
۷- دفتر شورای امنیت ملی دارای تشکیالت خیلی 
نخبه  کارشناسان  و  کارمندان  از  متشکل  و  کوچک 

یک- حمایت در سنگر
طالبان و جریان های تروریستی دیگر که با این گروه 
مشترک  مصیبت  و  تهدید  دارند،  همراهی  و  تبانی 
برای همه شهروندان افغانستان هستند. این گروه ها 
با رویکرد تعرضی، به نان و ناموس مردم و به آزادی 
آنان،  دخالت  می کنند.  دست درازی  عامه،  رفاه  و 
تلخ و غیرقابل  برای همه  را  باهمی  می تواند زیست 
تحمل کند. شرح وضعیت اسف بار، زمینه و راه را برای 
طرح دفاع مقدس باز کرده است. دفاع مقدس هم در 
ادبیات اسالمی و هم در نظم جمهوریت در شرایطی 
با زوال  که کلیت نظام در خطر و ارزش ها و باورها 

روبه رو است، طرح قابل حمایت است.
نکته  این  متوجه  را  مردم  جاری،  دردناک  وضعیت 
کرده است که در برابر دشمنان انسانیت باید سالح 
دفاع  ارزش های شان  و  ناموس  و  وطن  از  و  بردارند 
کنند. خیزش های مردمی ای که در اکثر روستاها و 
نباید  شده اند،  ظاهر  صالبت  و  قدرت  با  ولسوالی ها 
تهدید تعریف کرد. کسانی که در دشوار ترین شرایط به 
 مثابه بازوی نیروهای دفاعی و امنیتی عمل می کنند، 
اما  معنوی شوند.  و  مادی  که حمایت  است  بایسته 
نباید فراموش کرد که در فقدان یک مدیریت سالم 
و فراگیر، این فرصت طالیی می تواند به یک تهدید 
دولت مردان  و  حکومت  هوشیاری  شود.  تبدیل  نیز 

نقش و جایگاه شورای امنیت ملی؛

دفاع مقدس؛ 
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از ۲۰ روز به این سو در 
جنگ  قندهار،  شهر 
طالبان  گروه  میان 
امنیتی  نیروهای  و 
به شکل کم پیشینه ای 
نتیجه  در  دارد.  جریان 
هزاران  جنگ ها  این 
 ۷۰۰ حدود  و  بی جا  قندهار  در  خانواده 
غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. با گذشت 
هر روز، طالبان در این والیت ساحات بیش تر 
کنار  در  در می آورند.  خود  کنترل  تحت  را 
این  ، مکان ها و آبدات تاریخی در قندهار که 
قرار  زیر کنترل طالبان  بیش تر در ساحات 
دیده  یا آسیب  جدی  و  تخریب شده  دارد، 

است.
حکمت اهلل افغان، رییس اطالعات و فرهنگ 
والیت قندهار، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
نادر  قلعه  سرخ،  شیر  زیارت  که  گفت 
انا،  افشار، چهل زینه، زورشار، مقبره زرغونه 
صاحب،  بابا  زیارت  نیکه،  میرویس  مقبره 
نیکه،  جمال  زیارت  آغا،  شاه مقصود  زیارت 
و  میانور  مقبره  غوندی،  منصور  میل،  قلعه 
و  مقدس  مکان های  از  نیکه  میرویس  قلعه 
تاریخی است که هر دو طرف جنگ به آن 
آسیب رسانده اند. آقای افغان افزود که این 
از  نشان  همه  تاریخی  و  مقدس  مکان های 
تاریخ و هویت افغانستان دارد، اما متاسفانه 
خطر  به  قندهار  در  جنگ  تشدید  پی  در 

ویرانی روبه رو است.
سیاسی  تحوالت  از  بسیاری  کانون  قندهار 
نیز بوده است. احمدشاه ابدالی پس از کسب 
عنوان شاهی در سال ۱۷۵۳ میالدی، شهر 
کنونی قندهار را ساخت و آن را احمد شاهی 
کنار  در  داد.  لقب  اشرف البالد  و  نهاد  نام 
این، بزرگ ترین مسجد جامع افغانستان نیز 

از وضع قیود شب گردی 
والیت  سی ویک  در 
یک  حدود  کشور 
می گذرد.  هفته 
داخله  امور  وزارت 
تصمیم  این  اعالم  با 
حکومت، گفته است که 
محدودیت گشت وگذار افراد از ساعت ۱۰:۰۰ 
به  والیت ها  تمامی  در  بامداد   ۴:۰۰ تا  شب 
اجرایی  ننگرهار  و  پنجشیر  کابل،  استثنای 
می شود. هدف از این طرح ، جلوگیری از نفوذ 
طالبان به شهرها و حمالت احتمالی این گروه 

گفته شده است.
پولیس  پروسه،  این  رسمی  آغاز  با  هم زمان 
سو،  این  به  سرطان   ۳۱ تاریخ  از  بامیان 
شهر  داخل  در  را  افراد  شبانه  گشت وگذار 
منع کرده است. شماری از باشنده گان والیت 
بامیان با این تصمیم حکومت مخالفت کرده 
و خواهان لغو آن شده اند. در پی این انتقاد ها 
برای رفع قیود شب گردی، اکنون والی بامیان 
والیت  این  در  امنیتی  وضعیت  که  می گوید 

عادی است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
روزنامه  به  بامیان،   والی  زهیر،  محمدطاهر 
این  پولیس  فرماندهی  که  گفت  ۸صبح 
وضعیت  از  که  ارزیابی ای  به  توجه  با  والیت 
قیود شب گردی  رفع  خواستار  دارد،  امنیتی 
در این والیت شده است. والی بامیان افزود 
برداشته  شب گردی  محدودیت  تاکنون  که 
نشده، اما فرماندهی پولیس از وزارت داخله 
درخواست کرده است تا بامیان را استثنا قایل 
این طرح  والیت شامل  از جمع ۳۱  و  شود 
خارج کند. آقای زهیر تأکید کرد که وضعیت 
امنیتی والیت بامیان به ویژه داخل شهر کاماًل 

پروژه های  از  زیاد  بلکه شمار  ندیده ،  آسیب 
زراعتی و عمرانی نیز متوقف شده است. 

در همین حال شماری از باشنده های قندهار 
نیز از ادامه این وضعیت نگران اند و از هر دو 
جانب جنگ می خواهند که آبدات تاریخی را 

ویران نکنند. 
شفیع اهلل عمری، باشنده قندهار، می گوید که 
با شدت گرفتن جنگ در این والیت، شماری 
از آبدات تاریخی و مکان های مقدس در این 
والیت آسیب دیده است. آقای عمری از هر 
دو جانب جنگ می خواهد که به ارزش های 
تاریخی احترام بگذارند و به آن صدمه وارد 
ما،  »تاریخ  می افزاید:  هم چنان  وی  نکنند. 
هویت ما است و حفظ آن بر همه  ما فرض 

است.«
دیگر  باشنده  سرفرازخان،  دیگر  جانب  از 
والیت قندهار، می گوید که با گذشت هر روز 
جنگ در قندهار شدیدتر می شود. وی با ابراز 
نگرانی، از هر دو جانب جنگ می خواهد که 
احترام  مکان های مقدس  و  تاریخ  آبدات  به 

بگذارند و به آن آسیب نرسانند. 
سرفرازخان تاکید می کند که در جنگ ضرر 
رساندن به تاسیسات عامه، آبدات تاریخی و 
مکان های مقدس خالف اصول جنگی است. 
سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  حال  همین  در 
اجازه  گروه  این  که  می گوید  طالبان،  گروه 
آسیب  باستانی  یا  عتیقه  آثار  که  نمی دهد 
در  آنان  که  می افزاید  مجاهد  آقای  ببیند. 
حمالت شان از سالح ثقیله استفاده نمی کنند 
و به همین دلیل به خانه های ملکی و آبدات 

تاریخی آسیبی نمی رسد.
والیت های  از  کشور،  جنوب  در  قندهار 
بزرگی است که از لحاظ فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی در طول چندین دهه، نقش اساسی 

و برازنده ای داشته است.

از دیگر استادان دانشگاه بامیان، نیز می گوید 
که وضع هرگونه قیود گشت وگذار آن  هم در 
امر  یک  بامیان  مثل  والیت هایی  برای  شب، 
از  بامیان  ابتهاج،  باور  به  است.  غیرضروری 
معدود والیت های امن کشور است و با توجه به 
توریستی بودن آن، چنین تصمیمی »بیهوده« 
قیود  اعمال  دچار  که  نیست  الزم  و  است 
ابتهاج،  گفته  به  شب گردی شود. همین طور 
کمبود  و  محدودیت ها  از  برخی  با  بامیان 
نظر  به  و  است  مواجه  نیز  شهری  امکانات 
باشنده گان  برای  قیود هم  این گونه  او، وضع 
بامیان و هم برای مهمانان و گردشگران جز 

ایجاد مزاحمت، فایده  دیگری ندارد.
بامیان، از والیت های نسبتاً  امن کشور است. 
این والیت با داشتن آب وهوای مناسب، مناظر 
در  همه ساله  آرام،  فضای  و  طبیعی  قشنگ 
و  داخلی  گردشگران  میزبان  تابستان  فصل 
اخیر،  سال  دو  در  اما  است.  زیادی  بیرونی 
به دلیل محدودیت های کرونایی و گسترش 
ناامنی ، شمار گردشگران به گونه بی پیشینه ای 

کاهش یافته است.
کردن  محدود  روند  آغاز  با  این،  از  پیش 
در  هرات  والیت  باشنده گان  شب گردی، 
و  »ناسنجیده  را  طرح  این  نیز  کشور  غرب 
اشتباه« دانسته و گفته بودند که اجرای آن در 
شهرهای بزرگ مانند هرات غیرممکن است. 
اعضای شورای والیتی هرات نیز گفته بودند 
بر  منفی  تأثیرات  شب گردی  قیود  وضع  که 
روحیه مردم دارد و سبب بی اعتمادی آنان به 

توانایی نیروهای امنیتی می شود.
خواستیم دیدگاه وزارت داخله را نیز در پیوند 
وجود  با  اما  باشیم؛  داشته  موضوع  این  به 

تماس های مکرر، موفق نشدیم.

طالبان،  گروه  رهبر  محمد عمر،  مال  توسط 
ساخته شده است.

تاریخ دان  محمدابراهیم،  حال  همین  در 
آثار  با  افغانستان  که  می گوید  قندهار،  در 
تاریخی اش شناخته می شود و همین طور در 
جهان تمام کشورها و مردم برای حفاظت از 
مکان ها و آبدات تاریخی همکاری می کنند. 
که  هر کسی  اما  افغانستان  در  او،  گفته  به 
به قدرت رسیده، نه تنها به حفاظت از آبدات 
به عنوان  از آن  بلکه  تاریخی توجهی نکرده، 
سنگر استفاده کرده و یا هم آن را تخریب 
طالبان  گروه  و  دولت  از  وی  است.  کرده  
آبدات  ساحات  در  را  جنگ  که  می خواهد 
تاریخی متوقف کنند و به هویت و معرفت 

افغانستان صدمه نزنند.
از طرف دیگر، عبدالشکور سپاند، آمر آبدات 
تاریخی در قندهار، می گوید که  به قلعه و 
نارنج  مقبره میرویس خان نیکه و نیز قصر 
آسیب  شده،  ساخته  نادرافشار  سوی  از  که 
تاریخ در  آبدات  این  وارد شده است.  جدی 
حوزه های هشتم و ششم امنیتی شهر قندهار 

مرکز این والیت موقعیت دارد.
سپاند تصریح کرد که طالبان به هیچ اصول 
هیچ  »آنان  افزود:  او  نیستند.  پابند  جنگی 
در  و  ندارند  تاریخی  مکان های  به  توجهی 
تاریخی  آبدات  و  زیارتگاه ها  روز  هر  نتیجه 

صدمه می بیند.«
قندهار،  شهر  در  ویرانگر  جنگ های 
حفاری های قصر نارنج و کار قلعه میرویس 

نیکه و مقبره وی را متوقف ساخته است.
کار بازسازی مقبره زرغونه انا و نور مقدس که 
اخیراً آغاز شده بود، نیز متوقف شده است. با 
شدت گرفتن جنگ، این مکان های تاریخی 
بازسازی پیدا کرده  است. در والیت  به  نیاز 
تاریخی  و  مقدس  مکان های  تنها  قندهار 

ندارد.  وجود  نگرانی  هیچ گونه  و  است  عادی 
بامیان یک  همین طور زهیر تصریح کرد که 
والیت توریستی است و در فصل گردشگری 

»بهتر« است قیود شب گردی برداشته شود.
فرماندهی  سخنگوی  ایلخانی،  همایون  اما 
پولیس بامیان، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح، 
از درخواست رفع قیود شب گردی توسط این 
گفت  وی  کرد.  بی خبری  اظهار  فرماندهی 
تصمیم منع شب گردی در مرکز اتخاذ شده 
و پولیس بامیان نیز ملزم به اجرای آن است. 
رفع  درخواست  در جریان  که  افزود  ایلخانی 
محدودیت شب گردی در بامیان قرار ندارد؛ اما 
از تاریخ سی ویکم سرطان منع گشت وگذار در 
بامیان عماًل آغاز شده و برای یک ماه ادامه 

می یابد.
بامیان  باشنده گان  از  شماری  حال،  این  با 
عملی شدن این تصمیم حکومت را به ضرر 
می دانند.  والیت  این  گردشگری  صنعت 
گردشگری  فصل  اکنون  منتقدان،  باور  به 
صنعت  به  محدودیت،  هرگونه  وضع  و  است 
گردشگری و فعالیت های اقتصادی باشنده گان 
ابراهیم،  محمدرضا  می رساند.  آسیب  بامیان 
به  توجه  با  می گوید  بامیان،  دانشگاه  استاد 
حاکم  بامیان  والیت  در  که  نسبی ای  امنیت 
نیست.  مناسب  قیود شب گردی  است، وضع 
چنین  ابراهیم،  آقای  باور  به  این،  بر  افزون 
به  گردشگران  ورود  مانع  محدودیت هایی 
بامیان می شود و از جانب دیگر به فعالیت های 
می زند.  آسیب  نیز  شهروندان  اقتصادی 
به  که  گردشگرانی  اکثر  ابراهیم،  گفته   به 
بامیان سفر می کنند، از محیط های باز دیدن 
اذهان  تشویش  مساله سبب  این  و  می کنند 
بازدیدکننده گان می شود. محمدامین ابتهاج، 

در نبردهای قندهار، تعدادی از آبدات تاریخی 
و مکان های مقدس ویران شده است

زهیر: بامیان امن است، محدودیت 
برداشته شود

منع شب گردی در ۳۱ والیت؛

ورزش

ایده   اروپا،  فوتبال  با  رابطه  در  موضوع  جنجالی ترین  گذشته  ماه های  در 
سوپرلیگ بود که توسط فلورنتینو پرز و دیگر مدیران ارشد باشگاه ها پایه ریزی 
و مطرح شد؛ طرحی که تا آستانه  اجرا نیز رفت، اما فشار سیاسی دولت مردانی 
نظیر بوریس جانسون، سبب شد که این ایده وتو شود و در حالت تعلیق قرار 
گیرد. هدف اصلی سوپرلیگ، پیش رفت بُعد اقتصادی فوتبال و هم چنین ایجاد 
تنوع در راستای افزایش بیننده ها و جذابیت مسابقات تلقی می شد. شرایط 
حاصل از کرونا و عدم ورود هواداران به ورزشگاه ها، مزید بر علت گشت که 
شرایط مالی اکثر باشگاه های بزرگ اروپایی تیره و تار شد؛ باشگاه هایی همانند 
رئال مادرید و بارسلونا که هم از سوءمدیریت در ساختار باشگاه و هم در 
ساختار اللیگا در سالیان اخیر رنج می بردند، با شیوع کرونا با سراشیبی تندی 

به سوی بدهی های کالن و ورشکسته گی شتافتند. 
دو غول اسپانیایی هم  اینک با حول و حوش یک میلیارد یورو بدهی و حتا 
بیش تر دست و پنجه نرم می کنند که شرایط را برای شان دشوار ساخته است.  
باشگاه اینتر نیز مصداق این قضیه است که پس از قهرمانی سری آ، دال بر 
مشکالت مالی عدیده، قادر به حفظ مربی موفق خود آنتونیو کنته و برخی 
ستاره گانش نشد. هدف سوپرلیگ، نجات باشگاه های نامی اروپا از این مخمصه 
با اتکا بر اسپانسرهای عظیم بود، اما محقق نشد. میزان تأثیر پول بر فوتبال 
مشهود است، اما حال پول چطور به مهم  ترین رکن فوتبال بدل شد و آن  را 

به سمت و سوی صنعتی شدن پیش برد؟
به طور کلی، چیزی حدود دو یا سه دهه است که بخش اقتصادی فوتبال، 
قانون بوسمن  ایجاد  بتوان  از گذشته پیدا کرده  است. شاید  اهمیتی بیش 
که  هنگامی  کرد؛  قلمداد  مساله  این  برای  آغازی  نقطه   را  سال ۱۹۹۵  در 
یک بازیکن گم نام، سبب وضع قانونی شد که طی آن، انتقال آزاد و رایگان 
بازیکنان به تیم دیگر پس از اتمام مدت قرارداد، معنا پیدا کرد. این قانون 
موجب شد تا وجوهی از نظام سرمایه داری به تدریج در فوتبال نمایان گردد؛ 
چرا که تیم های کوچک و کم درآمد، قادر به جذب بازیکنان آزاد نبودند و پول 

تیم  های مطرح کارساز واقع می شد. 
بزرگان  تقویت  و  تیم های کوچک  به مرور زمان سبب تضعیف  قانون،  این 
برنامه،  مدیران  یا  ایجنت ها  نام  به  فوتبال  در  آفتی  نقش  گشت. هم چنین 
پررنگ تر از همیشه شد. افرادی نظیر مینو رایوال، خورخه مندس یا پینی 
زهاوی که با دریافت کمیشن های کالن و ایجاد حواشی مختلف برای بازیکنان 
و باشگاه ها، هدایت موکالن خود را در دست می گیرند و بعضاً موجب سقوط 
آنان می شوند، اهمیتی ویژه  در فوتبال روز دنیا پیدا کردند. جذب اسپانسرهای 
مختلف به فوتبال که بخش گسترده ای از آنان به موازات ظهور دو فوق ستاره 
فوتبال  که  بود  دالیلی  دیگر  از  شدند،  فوتبال  وارد  رونالدو  و  مسی  نام  به 
باشگاهی بیش از همیشه درگیر پول شد و البته این موضوع به افزایش سطح 
این مسابقات نیز کمک شایانی کرد، به طوری که اهمیت فوتبال باشگاهی به 
مرور زمان بر فوتبال ملی غلبه کرد و شاید تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی 

در زمینه  جذابیت، از لیگ قهرمانان اروپا عقب افتاد.
حال به موضوع سوپرلیگ اروپا بازگردیم. به زعم بسیاری، این اتفاق باعث 
خراش برداشتن روح فوتبال می شود و پول مساله  اصلی آن خواهد شد، با 
این که پول مساله اصلی فوتبال مدرن است. تیم هایی که روزی در اروپا و 
پایین تر سقوط  به دسته های  بدهی  به دلیل  لیگ های شان می درخشیدند، 
کردند و تیم هایی با مالکان متمول، طی چند سال، راه ۱۰۰ ساله را طی 
کردند. عده ای از طرفداران تیم های حاضر در سوپرلیگ نسبت به این موضوع 
ابراز خوشحالی کرده  بودند، چرا که تیم های آنان به شدت تقویت خواهد شد 

و باشگاه دیگر به شکل گسترده مقروض نخواهد بود. 
سوپرلیگ، به زعم بسیاری نیز خوشایند نبوده است؛ زیرا باشگاه های کوچک 
دیگر چندان به چشم نخواهند آمد، نقل و انتقاالت، جذابیت سابق را ندارد و 
استعداد های زیادی، بستر مناسب برای رشد و ترقی نخواهند یافت. راستش 
را بخواهید، زور فیفا و یوفا در حالت معمول و بدون فشارهای سیاسی، به 
تیم های برتر نمی رسید و مخاطب های آنان مرور کاهش می یافتند و مخاطب 
در  انگلیسی ها  است؛  اجتناب ناپذیر  فوتبال  در  تغییر  بود.  کم تر  کم تر=پول 
سالیان ابتدایی برگزاری جام  جهانی، حاضر به شرکت در آن نبودند، اما به 

مرور زمان تغییر موضع دادند.
ایده  لیگ قهرمانان اروپا هنگامی که حدود سی سال پیش مطرح شد، نیز 
مخالفان بسیاری داشت، اما در نهایت اجرایی شد. تغییر جدید به زودی چه به 
دست یوفا و فیفا و چه توسط سران باشگاه ها، رقم خواهد خورد. تجارتی است 
که به پول وابسته است، به پول نیز وابسته می ماند و خواهد ماند، اما در این 
وسط، شاید دیگر شاهد ظهور لسترسیتی ها و موناکوها نخواهیم بود و برای 

همیشه باید با شگفتی در فوتبال خداحافظی کنیم.

آیا سوپرلیگ اروپا  
نجات بخش بزرگان اروپایی 

است؟

تأثیر پول بر فوتبال؛

احمدشاه شاداب

الیاس طاهری

امیررضا حمزه ای
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بحران  با  مبارزه  جریان  در 
باغیس  در  مسووالن  کرونا، 
بیش از پنج میلیون افغانی را 
حیف ومیل کرده اند. براساس 
بررسی ها، این پول در جریان 
از  اجناس،  از  برخی  خرید 
کمپل،  تُشک،  چپرکت،  جمله 
تنفس  دستگاه  پرنتر،  محافظتی،  کیت  نیبوالیزر، 
مصنوعی و ماشین لباس شویی حیف ومیل شده بود. 
صحت  رییس  بادغیس،  پیشین  والی  قضیه  این  در 
حالی  در  این  دخیل اند.  خریداری  هیأت  و  عامه 

مجلس  در  بادغیس  نماینده گان  گفته  به  که  است 
 ۱۰۰ از  کلینیک،  ساخت  جریان  در  نماینده گان، 
میلیون افغانی بودجه اختصاص یافته، ۶۰ میلیون آن 
سایر  از  گزارش هایی  پیش تر  کرده اند.  را حیف ومیل 
والیت ها نیز نشر شد و مسووالن بیش از ۲۳۰ مقام 
حکومتی را به لوی سارنوالی معرفی کردند. با این حال 
تاکنون بیش تر این قضایا سربسته مانده و مقام هایی 
که به لوی سارنوالی معرفی شده بودند، نیز به کارهای 
حکومتی حتا در موقف های باالتر ادامه دادند. گفتنی 
است که ارگ ریاست جمهوری در اوایل وعده بررسی 
و در ادامه برخورد با مسووالن متخلف را داده بود، اما 

این وعده هنوز عملی نشده است. 

یافته ها نشان می دهد که بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ 
موج  با  مبارزه  به  تخصیص یافته  پول  از  افغانی  هزار 
اول ویروس کرونا در والیت بادغیس حیف ومیل شده 
است. حیف و میل این پول ها در خریداری هشت قلم 
نیبوالیرز  کمپل،  تُشک،  چپرکت،  شامل  که  جنس 
)نوعی وسیله طبی(، کیت محافظتی، پرنتر، د دستگاه 
تنفس مصنوعی و ماشین لباس شویی می شود، صورت 
روستایی،  عبداللطیف  یافته ها،   بربنیاد  است.  گرفته 
رییس صحت عامه، عبدالغفور ملک زی، والی پیشین 
نماینده  های  شامل  که  خریداری  هیأت  اعضای  و 
نماینده   و  والیت  مقام  والیتی،  شورای  شهرداری، 
مستوفیت والیت بادغیس می شود، در حیف ومیل این 

پول ها دست دارند.

افغانی  هزار   ۴۲۹ کیت ،   ۴۲۹ برای  شده  پرداخت 
می شود. با این حال اما مقام محلی و هیات خریداری 
و  هزار  را شش  محافظتی  کیت  هر  بادغیس  والیت 
در  کیت   ۴۲۹ قیمت  که  خریده اند  افغانی  هزار  نُه 
خریداری آنان، دو میلیون و ۷۷۵ هزار افغانی برآورد 
شده است. به این شکل دو میلیون و ۳۵۹ هزار افغانی 
حیف و میل  محافظتی  کیت  خریداری ۴۲۹  در  تنها 

شده است.
بربنیاد یک سند قراردادی، این خریداری ها از شرکت 
خدمات لوجستیکی برادران وهاب  صورت گرفته است. 
از  که پس  است  آمده  قراردادخط  این  از  بخشی  در 
پیشنهاد ریاست صحت عامه این جناس باید تا ۲۰ 
رییس  بیک،  عبدالعزیز  حال  این  با  شود.  تهیه  روز 
شورای والیتی بادغیس، در تماس تلفنی می گوید که 
از پیشنهاد، این اجناس  با سپری شدن چندین ماه 
به ریاست صحت عامه تحویل داده شد و اصاًل قابل 

استفاده نبود.
 

با متخلفان برخورد نشده است
عبدالعزیز بیک، رییس شورای والیتی بادغیس، گفت: 
»۲۰ میلیون افغانی به مقام والیت انتقال شد و از سوی 
بود .  شده  پروسیجر  والیت  این  عامه  ریاست صحت 
رییس صحت عامه والیت بادغیس با ۲۷ مورد جعل 
در قراردادهای خریداری تجهیزات و وسایل طبی برای 
مبارزه با ویروس کرونا به شفاخانه کرونای این والیت 
از سوی کارمندان ارگان های عدلی و قضایی بازداشت، 
اما به دلیل فساد رییس صحت عامه پس از ۲۰ روز 
دوباره آزاد شد. در خریداری های وسایل و تجهیزات 
است که  قرارداد شده  از شرکت ها  یکی  با  طبی که 
خواهرزاده رییس صحت عامه است، پول انتقال داده 
شده است، اما وسایل و تجهیزات به شفاخانه انتقال 

داده نشده است.«
عامه  صحت  رییس  والیتی،  شورای  رییس  هرچند 
آقای  اما  می کند،  متهم  فساد  به  را  بادغیس  والیت 
سوی  از  شدنش  بازداشت  دلیل  در باره  روستایی 
ارگان های کشفی و امنیتی سخن نمی زند. او تنها به 
موضوع خریداری اجناس اشاره کرد و گفت که این 

اجناس از سوی هیات خریداری شده است.

اداره تدارکات ملی نیز می گوید که نتیجه یافته های 
ریاست  بازرس  اداره  با  والیت   ۳۴ از  را  خودشان 
بررسی  از  پس  اداره  این  و  کرده  شریک  جمهوری 
گزارش های مربوط به فساد در پول مبارزه با ویروس 
کرونا، هشت مقام ارشد حکومتی و صدها کارمند را 
در پیوند به این قضیه به سارنوالی معرفی کرد . منابع 
می گویند که دوسیه برخی از این مقام های حکومتی 
پس از ثابت شدن جرم از سارنوالی به استره  محکمه 
برای صدور حکم جزا فرستاده شده ، اما این مقام ها 
مبارزه  پول  مورد  در  فساد  پرونده  داشتن  وجود  با 
در  غنی  جمهور  رییس  سوی  از  کرونا،  ویروس  با 
تعیین  سرپرست وزیر  به عنوان   کلیدی  وزارت های 

شده اند. 
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، از بازداشت 
سخن  بادغیس  والیت  عامه  صحت  رییس  شدن 
نمی زند و تنها می گوید که ۱۹ قضیه فساد در پول 
مبارزه با کرونا به سارنوالی رسیده است و تحت بررسی 

قرار دارد.
اما می گوید که  آگاه مسایل حقوقی،  فرزه ای،  وحید 
تعلیق دوسیه ها در سارنوالی درست نیست و سارنوالی 
باید در شش ماه دوسیه را برسی کرده و با شخص 
با  حال  این  با  بگیرد.  صورت  قانونی  برخورد  متهم 
گذشت یک سال از  قضیه حیف و میل  پول های مبارزه 
تا  بادغیس،  والیت  در  کرونا  ویروس  نخست  موج  با 

هنوز این قضیه به صورت مبهم باقی مانده است.
در بندهای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده ۳۹۱ 
کد جزای افغانستان آمده است، در صورتی که وجه 
اختالس شده تا ۱۰۰ هزار افغانی باشد، فرد به حبس 
متوسط تا دو سال و در صورتی که بیش از یک ۱۰۰ 
متوسط  حبس  به  باشد،  افغانی  هزار   ۵۰۰ تا  هزار 
بیش از دو سال محکوم می شود. هم چنان اگر  وجه 
اختالس شده بیش از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی 
باشد، فرد به حبس طویل تا ۱۰ سال و در صورتی که 
وجه اختالس شده بیش از یک میلیون تا ده میلیون 
در صورتی  و  طویل  به حد اکثر حبس  باشد،  افغانی 
وجه اختالس شده بیش از ده میلیون افغانی باشد، به 

حبس دوام درجه دوم محکوم می شود.
 

شده  حیف ومیل  نیز  دیگر  افغانی  میلیون   60
است

در مجلس  بادغیس  مردم  نماینده  اکازی،  ضیاالدین 
نماینده گان، مسووالن محلی را به فساد متهم کرده 
می گوید که مدیریت نادرست و وجود فساد در اداره 
دولتی باعث شده است که ویروس کرونا جان بسیاری 
را بگیرد. این عضو پارلمان هم چنان از اختالس ۶۰ 
والیت  عامه  صحت  رییس  سوی  از  افغانی  میلیون 
وزارت صحت  و می گوید که  بادغیس سخن می زند 
ولسوالی های  در  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  عامه 
برای ساخت  را  افغانی  بادغیس ۱۰۰ میلیون  والیت 
۱۰ کلینیک اختصاص داده بود، اما رییس صحت عامه 
این والیت از پروژه ۱۰۰ میلیون افغانی، ۴۰ میلیون 
افغانی آن را به چهار شرکت برای ساخت کلینیک های 
کووید-۱۹ پرداخته و ۶۰ میلیون افغانی را اختالس 

کرده است.
و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  متشکل  که   هیاتی 
والیت  به  اختالس  قضیه  بررسی  برای  سنا  مجلس 
به دست  را  محلی  مسووالن  نیز  بود،  رفته  بادغیس 
داشتن در فساد مصرف پول مبارزه با موج اول کرونا 
در والیت بادغیس متهم می کند. با این حال گل احمد 
نورزاد، عضو مجلس نماینده گان، حکومت را به ضعف 
که  می گوید  کرده  متهم  کرونا  ویروس  با  مبارزه  در 
اراده حکومت در راستای مبارزه با فساد نیز صفر است.

میرویس علی زی، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، 
تخصیص یافته  پول  از حیف ومیل  می گوید  این که  با 
به  اما  ندارد،  اطالعات  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  پول  از  که  افرادی  او،  گفته 
هستند.  قانونی  پی گرد  تحت  کرده اند،  حیف ومیل 
قرار  بازپرس  علی زی می افزاید: »اشخاصی که تحت 
افغانستان  حکومت  اصول  و  قوانین  مطابق  گرفتند، 
تحت پی گرد قانونی هستند و بر همین اساس ادارات 
مسوول قضا و سارنوالی مسوول هستند که پی گیری 

نمایند.«
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پرداخت اضافی در مقایسه با ارزش بازار
والیت  عامه  صحت  رییس  روستایی،  عبداللطیف 
بادغیس، طی مکتوبی به تاریخ ۴ جوزای سال ۱۳۹۹ 
بادغیس  والیت  مقام  به  را  وسایل  این  خریداری 
پیشنهاد کرده است. پس از منظوری این پیشنهاد از 
سوی عبدالغفور ملک زی، والی پیشین بادغیس، ۳۸ 
قلم جنس به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۰۰ 
این خریداری ها چهار  در  اما  افغانی خریداری شده ، 
میلیون بیش تر از نرخ بازار پرداخت شده و پول آن از 

سوی افراد نام برده حیف و میل شده است.
براساس بررسی ها، قیمت یک چپرکت در بارازها ۱۶ 

هزار افغانی بوده ، اما خالف  آن چپرکت از سوی هیات 
به ۲۱ هزار افغانی خریداری شده است. در کنار این، 
قیمت یک تُشک در بازار ۷۰۰ افغانی بوده ، اما هیات 
خریداری برای همان تُشک بیش  از سه هزار افغانی 
باراز  در  کمپل  یک  قیمت  هم چنان  است.  پرداخته 
۸۰۰ افغانی تشخیص شده ، در حالی که از سوی هیات 
برای خرید همان کمپل سه هزار افغانی پرداخت شده 
است. افزون بر آن،  قیمت یک کیت محافظتی در بازار 
یک هزار افغانی بوده که در مقابل، از سوی هیات در 
دو خریداری جداگانه برای همان کیت شش هزار و نُه 

هزار افغانی پرداخت شده است.
در  دارد.  وجود  نیز  موارد  سایر  خرید،  این  کنار  در 
شرایطی که قیمت یک پرنتر در بازار ۷ هزار افغانی 
است، هیات خریداری در بادغیس برای همان پرنتر 
افغانی پرداخته  است. هم چنان قیمت یک  ۱۵ هزار 
دستگاه تنفس مصنوعی در بازار یک میلیون افغانی 
هیأت  سوی  از  جنس  همین  که  حالی  در  بوده ، 
خریداری با سه میلیون افغانی خریداری شده است. 
افزون بر این، قیمت یک ماشین لباس شویی در بازار 
۱۵ هزار افغانی بوده، اما هیات خریداری برای همان 
جنس ۵۴ هزار افغانی پرداخته  است. مطابق فهرست 
افغانی خریداری  نیبوالیزر به هشت هزار  خرید یک 
شده، در حالی که قیمت همان جنس در بازار دو هزار 

و ۵۰۰ افغانی است. 
یافته ها هم چنان نشان می دهد که  قیمت هر کیت 
محافظتی در بازار یک هزار افغانی بوده و پول مجموع 

حیف و میل میلیونی از پول 
مبارزه با کرونا در بادغیس

مجتبی بیگزاد

عبداللطیف روستایی، 
رییس صحت عامه والیت 

بادغیس، طی مکتوبی به تاریخ 
4 جوزای سال 1399 خریداری 

این وسایل را به مقام والیت 
بادغیس پیشنهاد کرده است. پس 

از منظوری این پیشنهاد از سوی 
عبدالغفور ملک زی، والی پیشین 

بادغیس، 3۸ قلم جنس به ارزش 
15 میلیون و 922 هزار و 400 

افغانی خریداری شده ، اما در این 
خریداری ها چهار میلیون بیش تر از 

نرخ بازار پرداخت شده و پول آن از 
سوی افراد نام برده حیف و میل شده 

است.



پرونده های حیف ومیل کرونا سربسته ماند
پیش تر روزنامه ۸صبح در اول سرطان سال گذشته 
با عنوان »فساد میلیونی در پول مبارزه  را  گزارشی 
حیف ومیل  از  آن  در  و  کرد  نشر  کرونا«  ویروس  با 
برداشته  پرده  کرونا  با  مبارزه  پول  افغانی  میلیون ها 
شد. یافته های آن گزارش نشان می داد که مقام های 
محلی بدخشان وسایل طبی مبارزه با ویروس کرونا 
 ۸۰ و  هزار   ۸۴۶ و  میلیون   ۱۱ را  والیت  این  برای 
افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری کرده اند. هم زمان با 
آن، مقام های والیت نورستان برای ۴۳ قلم از اجناس 
سه  شده،  خریداری  دوم  دست  به صورت  که  طبی 
پرداخته  بیش تر  بازار  نرخ  به  نسبت  افغانی  میلیون 
بود ند. مقام ها در میدان وردک نیز برای خرید ۱۱ قلم 
وسیله طبی، نُه میلیون افغانی به شرکت ساختمانی 
و خدمات لوجستیکی شاکر احمدزی پرداخته بودند 
که از این میان برای تنها شش وسیله آن یک میلیون 
بازار  در  معمول  نرخ  از  بیش تر  افغانی  هزار  و ۸۰۰ 

پرداخته شده بود.
که  گفتند  زمان  آن  در  هرات  در  محلی  مسووالن 
بودجه  از  افغانی  و ۹۱۸  هزار  و ۷۱۸  میلیون   ۱۶۹
۴۰۰ میلیونی مبارزه با کرونا در این والیت برای تهیه  
تجهیزات، امکانات البراتواری و معاش های کارمندان 
غالم حبیب  حال  این  با  است.  رسیده  مصرف  به 
کمیته  عضو  و  هرات  والیتی  شورای  عضو  هاشمی، 
اختصاص یافته  بودجه   مصرف  چگونه گی  بر  نظارت 
این والیت، تصریح  با ویروس کرونا در  برای مبارزه 
میلیون   ۳۰۰ تنها  هرات  محلی  مقام های  که  کرد 
افغانی را از منبع واحد صرف خرید تجهیزات طبی 
کرده بودند که تناقض حدود ۱۳۰ میلیون افغانی را 

نشان می داد. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در آن زمان 
زمان  آن  در  وی  شد.  گزارش  این  بررسی  خواستار 
گفت که نشر گزارش های تحقیقی بخش عمده ای از 
اصول حکومت، آزادی بیان و حساب دهی دولت است. 
رییس جمهور غنی در آن زمان به برخی از اداره ها 
دستور داد که یافته های این گزارش را بررسی کنند 
و نتیجه آن را به ریاست جمهوری بسپارند. ارگ در 
سرطان سال گذشته با نشر اعالمیه ای گفت که برخی 
از نهادهای مسوول،  از جمله اداره امور، اداره بازرس و 
اداره عالی تفتیش موظف شده اند تا این موضوع را در 
مدت یک هفته پی گیری کنند. رییس جمهور غنی 
در آن نشست تصریح کرده بود که حکومت در برابر 
همه افرادی که از منابع مبارزه با کرونا استفاده سوء 

می کنند، به گونه جدی  اقدام خواهد کرد.
که  عامه گفت  وزارت صحت  اسد سال گذشته،  در 
اختصاصی  بودجه  از  فساد  و  اختالس  پرونده   ۱۵
فرستاده  لوی سارنوالی  به  را  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
است. مسووالن در آن زمان تصریح کردند که براساس 
بررسی های ابتدایی ، فساد مالی در بودجه کرونا صورت 
گرفته است. مسووالن وزارت صحت عامه گفته بودند 
به  و  دارد  بیش تر  تحقیق  به  نیاز  پرونده ها  این  که 
همین منظور به لوی سارنوالی فرستاده شده است تا 
روی آن تحقیق شود. به گفته مسووالن، پرونده هایی 
و  مرکز  مربوط  شده ،  فرستاده  لوی سارنوالی  به  که 
شعبات وزارت صحت عامه در والیت ها است؛ زیرا به 
باور آنان، بیش ترین مشکالت در والیت ها تشخیص 

شده است.
پس از آن در سوم سنبله سال گذشته، اداره بازرس 
ریاست جمهوری اعالم کرد که وزیر پیشین صحت 
عامه و چهار معین آن وزارت را به ظن سوء استفاده 
از صالحیت های وظیفه ای و حیف ومیل منابع مالی 
معرفی  لوی سارنوالی  به  کرونا،  ویروس  به  مربوط 
در  که  گفتند  زمان  آن  در  مسووالن  است.  کرده 
نتیجه بررسی ها، این مقام ها به دلیل به سوء استفاده 

در  معتادان  نگه داری  و  یک  ماهه جمع آوری  مصرف 
که مسوول  بود  حالی  در  این  بود.  گرفته شده  نظر 
مبارزه با کرونا در بامیان نیز با سند جعلی و غیرمرتبط 

و معاش ۱۰۰ هزار افغانی استخدام شده بود. 
ریاست  بازرس  اداره  گذشته،  سال  دلو  در  سرانجام 
جمهوری اسالمی افغانستان اعالم کرد که بودجه کرونا 
و حیف ومیل  فساد گسترده  در والیت ها در معرض 
قرار داشته و تجهیزات طبی و اقالم مورد نیز صدها 
میلیون افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری شده است. 
این اداره در آن زمان گفت که ۲۲۳ مسوول حکومتی 
را از ۱۶ والیت و نه مقام حکومتی را در کابل پس از 
بررسی ادعای فساد در بودجه مبارزه با کرونا در این 
والیت ها به دادستانی کل معرفی کرده است. به گفته 
مسووالن، در آن زمان بودجه مبارزه با کرونای هرات، 
نورستان، میدان وردک، بدخشان، قندهار، تخار، غور، 
بغالن،  دایکندی،  بامیان،  لوگر،  خوست،  سمنگان، 
کندز، پروان، ننگرهار، پکتیا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، 

بلخ، جوزجان، زابل و کاپیسا بررسی شده بود. 
جدی  موارد  از  که  کردند  تصریح  مسووالن 
»حیف ومیل«، خریداری اجناس و تجهیزات مورد نیاز 
به قیمت بلندتر از نرخ بازار در آن زمان بوده است. 
به گفته آنان، بررسی اداره بازرس برخاسته از ارزیابی 
روند مصرف ۹۰۷ میلیون و ۲۶۴ و ۶۸ افغانی در ۲۴ 
والیت بوده است که در نتیجه آن، اجناس و تجهیزات 
در حدود ۳۳۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۹۱۲ افغانی از 
نرخ بازار بلند خریده شده بود. این مبلغ، ۳۰ تا ۴۰ 
درصد می شد. اداره بازرس در آن گزارش خود گفته 
بود که برخی از خریداری ها غیرمرتبط بوده و اجناس 
ترتیب  این  به  است.  خریداری شده  مقررات  خالف 
در ۲۴ والیت  خالف طرزالعمل ۴۷ میلیون و ۲۱۳ 
افغانی صرف خرید تجهیزات و وسایل  هزار و ۱۸۲ 

غیر مرتبط شده بود.
اداره بازرس آن زمان تصریح کرد که تفاوت قیمت ها 
در خریداری عین جنس نیز زیاد است؛ زیرا به گفته 
این اداره، کیت محافظتی از ۵۵۰ افغانی تا نُه هزار 
 ۳ الی  هزار   ۸۳۱ از  تنفسی  دستگاه  یک  و  افغانی 
افغانی، خریداری شده است که حیف ومیل  میلیون 
پول در والیت ها را نشان می داد. به گفته مسووالن 
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از صالحیت های وظیفه ای و حیف ومیل منابع مالی 
شناخته  مظنون  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  به  مربوط 
شده اند. یک روز پس از این اقدام، اداره بازرس ریاست 
نورستان،  هرات،  والیان  که  کرد  اعالم  جمهوری 
بدخشان و میدان وردک را به دلیل مدیریت نادرست 
بودجه مبارزه با کرونا به لوی سارنوالی معرفی کرده 
در پست های  ادامه  در  افراد  این  این حال،  با  است. 
دیگر گماشته شدند و والی نورستان نیز پس از مدتی 

به کرسی اش در آن والیت بازگشت.
در ادامه گزارش هایی از حیف ومیل پول مبارزه با کرونا 
مقام های  یافته ها،  براساس  نشر شد.  نیز  قندهار  در 
محلی در قندهار نزدیک به ۱۴ میلیون افغانی را در 
جریان خریداری ۶۵ قلم تجهیزات طبی برای مبارزه 
با ویروس کرونا در این والیت حیف ومیل کرده بودند. 
حد  از  بیش  تجهیزات  این  خریداری   زمان  آن  در 
ضرورت انجام شده  و نرخ ارایه شده از سوی شرکت 
قراردادی نیز حدود ۴۹ درصد بلندتر از نرخ تخمینی 
این تجهیزات در بازار بود. در آن زمان مسووالن یک 
قرص نان را در قندهار به ارزش ۱۸.۵ افغانی از بودجه 
اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا خریداری 
با  مبارزه  بودجه  پول  از  این،  کنار  در  بودند.  کرده 
کرونای این والیت، تنها ۳۸۰ هزار افغانی صرف خرید 
ماست شده بود. این در حالی بود که مسووالن هنگام 
خریداری ۱۴ نوع میوه و ترکاری، حدود یک میلیون 

و ۳۰۰ افغانی را حیف ومیل کرده بودند.

بودجه  مورد حیف ومیل  در  بعدی  گزارش  هم چنان 
مبارزه با کرونای بامیان نشر شد. مقام های محلی در 
بامیان در آن زمان نزدیک به هشت میلیون افغانی از 
بودجه  اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در 
این والیت را به گونه غیرمرتبط مصرف یا حیف ومیل 
کرده بودند. براساس یافته ها، در آن زمان مسووالن 
برای برخی از اجناس در مقایسه با ارزش واقعی آن در 
بازار، نزدیک به دوونیم میلیون افغانی اضافه پرداخته 
بودند. افزون بر این، بیش از پنج میلیون افغانی از پول 
بامیان، خالف طرزالعمل مصرف  در  با کرونا  مبارزه 
شده بود. مسووالن بخش عمده ای از این پول را برای 
هموارکاری و به سازی کوچه ها و سرک ها و هم چنان 
شهر  آب روهای  و  سیل برها  جویچه ها،  پاک کاری 
بیش  موارد،  از  یکی  در  بودند.  کرده  مصرف  بامیان 
برای  تایید هیأت نظارت  بدون  افغانی  از ۲۷۰ هزار 

اداره بازرس، در توزیع بسته های کمکی در دور اول 
در  نادار  و  کم درآمد  افراد  به  کرونا  ویروس  شیوع 
والیات نیز شفافیت وجود نداشت؛ زیرا به گفته آنان، 
نیازمند کمک دریافته کرده  افراد  حدود ۳۲ درصد 
بودند، اما ۴۳ درصد دیگر از بسته های کمکی مستفید 
نشده  بودند. اداره بازرس در پیوند به این قضیه گفت 
که سکتور صحی در جریان شیوع موج اول ویروس 

کرونا دچار ضعف مدیریتی شده بود. 
مورد  در  رهنمودی  سندهای  نبود  ترتیب  این  به 
خریداری ها، استخدام  بیش از ضرورت نیروی انسانی، 
کمبود آکسیجن و کمبود دوا در شفاخانه های مبارزه 
مدیریت  این ضعف  عمده  موارد  از  کرونا  ویروس  با 
عنوان شده است. مسووالن در آن زمان تصریح کردند 
که گزارش ۱۶ والیت را به دادستانی کل فرستاده اند. 
به گفته آنان، در جریان بررسی آن در ۲۳ والیت موارد 
جرمی مشاهده شده بود و ۲۲۳ مسوول حکومتی در 
۱۶ والیت به دادستانی کل معرفی شده بودند. این 
کارکنان  و  اداری  کارمندان  والیان،  شامل  مسووالن 
سطح تدارکاتی بودند.  این در حالی بود که به گفته 
مسووالن، گزارش هفت والیت دیگر نیز نهایی بود و 

قرار بود به لوی سارنوالی فرستاده شود.
از موج نخست ویروس کرونا تا هنوز  نزدیک به ۱۵۰ 
هزار تن به این ویروس مبتال شده و نزدیک به هفت 
هزار تن جان باخته اند. برای مبارزه با این ویروس ۲۰ 
میلیارد و ۱۴۰ میلیون افغانی از سوی بانک جهانی، 
جامعه جهانی ، نهاد های مدد رسان و کشور های همکار 
کمک شده است. هم چنان حکومت افغانستان شش 
میلیارد و ۹۴۰ میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس 
کرونا اختصاص داده بود که مجموع این پول ها به ۲۷ 

میلیارد و ۸۰ میلیون افغانی می رسد.
با آن که میلیون ها دالر به خاطر مبارزه ویروس کرونا 
از سوی نهادهای خارجی به افغانستان کمک شد، اما 
اعضای مجلس نماینده گان و آگاهان امور می گویند 
در  مدیریتی  و ضعف  فساد  دلیل  به  پول ها  این  که 
راه های درست آن به مصرف نرسید و آنان خواستار به 
محکمه کشاندن افراد ذی دخل در قضیه فساد در پول 
مبارزه با موج اول ویروس کرونا در والیت بادغیس 

هستند.

حیف و میل میلیونی...

 
NOTICE INVITING TENDER 

 
 

Tenders are invited from the competent agencies for carrying out Geological & 

Geotechnical Investigation of Lorah Dam Project, Kandhar Province, Afghanistan. The 

agencies can download tender document from our company website 

www.wapcos.gov.in. Details can be had from 22nd July 2021 onward from the office of 

Additional Chief Engineer (WRD), WAPCOS Limited, 76-C, Sector-18, 

Institutional Area, Gurgaon – 122 015, Haryana, Tel.: 0124-2399431 / 427 on any 

working day between 9:00 A.M. to 5:00 P.M (Indian Time).  The last date of 

submission of offer is 02nd August 2021 at 5.00 P.M (Indian Time). 1

از صفحه ۶

مسووالن تصریح کردند که 
از موارد جدی »حیف ومیل«، 

خریداری اجناس و تجهیزات مورد 
نیاز به قیمت بلندتر از نرخ بازار در 

آن زمان بوده است. به گفته آنان، 
بررسی اداره بازرس برخاسته از 

ارزیابی روند مصرف 90۷ میلیون 
و 264 و 6۸ افغانی در 24 والیت 

بوده است که در نتیجه آن، اجناس 
و تجهیزات در حدود 330 میلیون و 

354 هزار و 912 افغانی از نرخ بازار 
بلند خریده شده بود. این مبلغ، 30 

تا 40 درصد می شد. اداره بازرس در 
آن گزارش خود گفته بود که برخی از 
خریداری ها غیرمرتبط بوده و اجناس 
خالف مقررات خریداری شده است. 

به این ترتیب در 24 والیت  خالف 
طرزالعمل 4۷ میلیون و 213 هزار و 
1۸2 افغانی صرف خرید تجهیزات و 

وسایل غیر مرتبط شده بود.
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در حمله بر یک کشتی 
اسراییلی در دریای عمان 

دو تن کشته شدند

یک  که  کرد  اعالم  گذشته  روز  بریتانیا  دفاع  وزارت 
کشتی تجاری متعلق به یک تاجر ثروتمند اسراییلی 
در سواحل دریای عمان مورد حمله قرار گرفته و دو 
نیوز،  از خدمه آن کشته شده اند. به گزارش یورو  تن 
این حادثه در حالی رخ داده که تنش ها در منطقه در 
ماه های اخیر به ویژه میان ایران و اسراییل افزایش یافته 
است. هنوز جزییات بیش تری در خصوص این حمله 
و این که از سوی چه گروه یا کشوری صورت گرفته، 

منتشر نشده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که ناوگان پنجم 
نیروی دریایی ایاالت متحده که در منطقه حضور دارد، 
پاسخ  رابطه  این  در  نظر  اظهار  برای  درخواست ها  به 
مقام های  و  نکرده  تایید  را  حمله  هم  عمان  نداده اند. 
این کشور تالش ها برای اظهارنظر در این خصوص را 
بی پاسخ گذاشته اند. خبر وقوع این حادثه ابتدا از سوی 
یک گروه نظامی انگلیسی به نام »عملیات های تجاری 
دریایی« منتشر شد. در بیانیه نخستین اعالم شده بود 
است.  در جریان  رابطه  این  در  تکمیلی  تحقیقات  که 
چند ساعت بعد وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه ای رسماً 

حمله بر کشتی تجاری اسراییلی را تایید کرد.
شرکت  داده،  گزارش  آسوشیتدپرس  که  آن طور 
کشتی رانی »زودیاک« که یک میلیاردر اسراییلی مالک 
آن است، حمله بر یکی از کشتی های این مجموعه را 
تایید کرده، اما در عین حال اظهار داشته که کشتی 
مذکور با پرچم کشور لیبریا که مالکی جاپانی دارد، در 

حال حرکت بوده است.
در شش ماه اخیر دو مورد دیگر از حمله بر کشتی های 
مرتبط با اسراییل مشاهده شده بود. حدود یک ماه قبل 
یک کشتی باربری که پیش تر مالکی اسراییلی داشت، 
در حوالی دریای عمان مورد حمله قرار گرفته بود. شش 
ماه قبل هم یک کشتی دیگر اسراییلی در دریای عمان 
مسوول  را  ایران  اسراییل  که  شد  انفجار  حادثه  دچار 
وقوع آن معرفی کرد. ایران همواره این اتهامات را رد 

کرده است.
در  روز جمعه  اتفاق  که  است  آن  از  گزارش ها حاکی 
شمال شرقی جزیره مصیره رخ داده است. آسوشیتدپرس 
هنوز  هرچند  که  کرده  تاکید  خود  گزارش  ادامه  در 
جزییات چندانی از وقوع این حادثه در دست نیست، اما 
گفته می شود این اتفاق ربطی به دزدی دریایی نداشته 

باشد.
مقام های ایرانی هم مانند مسووالن اسراییلی، امریکایی 
خبر  این  انتشار  به  واکنشی  هیچ  هنوز  عمانی  و 
نداشته اند. این اتفاق در حالی رخ داده که تردیدها در 
احیای  برای  هسته ای  مذاکرات  ازسرگیری  خصوص 
برجام افزایش یافته و چندین دور گفت وگو میان ایران 
و کشورهای ۴+۱ به همراه امریکا، در وین بدون حصول 

نتیجه، پایان یافته است.

تنش سیاسی در تونس هم چنان ادامه دارد. محمد 
الغنوشی، رییس مجلس این کشور، تهدید کرده در 
صورتی که در تشکیل دولت آینده با حزب متبوع او، 
النهضه، مشورت نشود، از مردم و طرفدارانش خواهد 

خواست تا به خیابان ها بیایند.
اظهارات رهبر این حزب بعد از آن مطرح می شود که 
رییس جمهور تونس با هماهنگی ارتش این کشور 
تصمیم گرفت هشام المشیشی، نخست وزیر را از کار 
برکنار کند و پارلمان را منحل سازد. این اتفاق پس 
از آن رخ داد که گروهی از معترضان که از عملکرد 
دولت به ویژه در شیوه مدیریت بحران کرونا ناراضی 
تظاهرات  کشور  این  مختلف  شهرهای  در  بودند، 

کردند.
آقای غنوشی هم چنین با اشاره به این که حزب تحت 
پیشین  اشتباهات  از  بخشی  مسوولیت  او  مدیریت 
ما  برای  اساسی  قانون  »اجرای  افزود:  می پذیرد،  را 
در  ما  حزب  است.  قدرت  به  چسبیدن  از  مهم تر 
صورت بازگشت دموکراسی به کشور، آماده رای زنی 

و گفت وگو است.«
این در حالی است که گزارش ها در تونس حاکی از 
کاهش محبوبیت آقای غنوشی و حزب تحت مدیریت 
او است. روز دوشنبه و بعد از دعوت آقای غنوشی از 
طرفدارانش برای تحصن مقابل پارلمان این کشور، 
این سیاست مدار ۸۰  با  از مردم  نفر  تنها چند صد 

ساله تونسی همراهی کردند.
تونس،  جمهور  رییس  سعید،  قیس  هم زمان، 
پنج شنبه شب مدعی شد که به دنبال اجرای قانون 
اساسی است. این در حالی است که آقای سعید با 
صدور حکمی ضمن تعلیق پارلمان، مصونیت تمام 
نماینده گان را نیز لغو کرده است. او هم چنین طی 
دستور دیگری به مدت یک ماه دستور منع رفت و آمد 
سراسری موترها از ۷:۰۰ شب تا ۶:۰۰ صبح را صادر 

کرده است.
تحلیلگران، اوضاع در تونس را نگران کننده ارزیابی 
می کنند. برخی از ناظران مسایل خاورمیانه و شمال 
آفریقا اتفاقات تونس را با کودتای عبدالفتاح سیسی و 
به قدرت رسیدن نظامیان در مصر مقایسه می کنند.

با این حال رییس جمهور تونس می گوید همه در 
باشند که  اطمینان داشته  تونس  از  داخل و خارج 

حاکمیت قانون در این کشور حکم فرما خواهد بود.
آقای سعید هم چنین اعالم کرده است که هیچ کس 
در حوادث اخیر در این کشور بازداشت نشده است. 
او در عین حال می گوید که تصمیم گرفته خودش با 
کمک نخست وزیری که باز هم خودش او را انتخاب 
می کند، کشور را اداره کند. با این حال بر پایه قانون 
رییس  به  اختیاری  و  اجازه  چنین  تونس،  اساسی 

جمهوری داده نشده است.
مالقات  و  دیدار  از  بعد  را  تصمیم  این  سعید  آقای 
کشور  این  ارتش  و  نظامی  فرماندهان  از  با جمعی 

به صورت رسمی اعالم کرد.
اتحادیه اروپا و امریکا پیش تر در بیانیه های مختلفی 
از تحوالت تونس ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ 
آرامش و حرکت در راستای اصول دموکراسی در این 

کشور شدند.

هم زمان با گسترش سریع ویروس نوع دلتا در ایاالت 
متحده امریکا و افزایش آمار ابتال و مرگ و  میر، جو 
را  تازه ای  تدابیر  این کشور،  رییس جمهور  بایدن 
برای مقابله با شیوع کرونا و تشویق شهروندان به 
زمانه،  رادیو  گزارش  به  کرد.  اعالم  واکسیناسیون 
وی هم چنین دستور داده است که محدودیت ها و 
مقررات جدیدی از جمله استفاده اجباری از ماسک 
کارمندان  برای  کرونا  هفته گی  آزمایش  انجام  و 
می کنند،  خودداری  واکسین  تزریق  از  که  دولتی 

اعمال شود.
مقام های صحی  اخیر  توصیه  دنبال  به  بایدن  جو 
امریکا مبنی بر این که حتا افراد واکسین شده نیز 
باید در مناطق شیوع ویروس ماسک بزنند، برای 
اولین بار طی چند ماه گذشته با ماسکی سیاه در 
برابر خبرنگاران حاضر شد و طی یک سخنرانی در 
خارج  بحران  از  هنوز  »ما  کرد:  اعالم  سفید،  کاخ 
در  به سرعت  دلتا  نوع  کرونای  ویروس  و  نشده ایم 

حال گسترش در کشور است.«
رییس جمهور امریکا از مقام های محلی این کشور 
کنون  تا  که  شهروندانی  تشویق  برای  خواست 

 )FAO( متحد  ملل  زراعت  و  خواروبار  سازمان 
بحران  وخامت  از   )WFP( غذا  جهانی  برنامه  و 
گرسنه گی در ۲۳ منطقه جهان هشدار می دهند. 
به قول این سازمان ها، بیش تر ۴۰ میلیون انسان 
دیگر در جهان با خطر گرسنه گی روبه رو خواهند 

شد.
به گزارش دویچه وله، این نهادهای بین المللی روز 
جمعه، هشتم اسد، در پایتخت ایتالیا گفته اند که 
افغانستان،  در  جمله  از  را  وضعیت  کرونا  پاندمی 
به شدت  شمالی  کوریای  و  هایتی  چاد،  اتوپیا، 
وخیم تر ساخته است. این سازمان ها دالیل اصلی 
بحران تامینات )مواد اولیه( را منازعه ها، رویدادهای 
شدید ناشی از تغییر اقلیم مانند خشک سالی و یا 

از  یک  هر  به  نکرده اند،  دریافت  را  کرونا  واکسین 
پاداش  دالر   ۱۰۰ واکسین،  تزریق  ازای  در  آن ها 
دهند و این مبلغ را از محل بودجه اضطراری در 
کرونا  همه گیری  با  مقابله  برای  شده  گرفته  نظر 
تأمین کنند. این بودجه یک هزار و ۹۰۰ میلیارد 
دالری را کنگره امریکا در آغاز ورود بایدن به کاخ 

سفید تصویب کرده بود.
جو بایدن هم چنین از وضع محدودیت ها و مقررات 
جدیدی برای کارمندان دولتی خبر داد و تاکید کرد: 
»از این پس، میلیون ها کارمند دولت فدرال یا باید 
واکسین شوند و یا باید از یک سری محدودیت ها و 

مقررات پیروی کنند.«
امریکا  در  واکسیناسیون  روند  ابتدا  که  حالی  در 
استقبال  مدتی  از  پس  می رفت،  پیش  به سرعت 
به طوری   یافت؛  واکسین کاهش  تزریق  از  عمومی 
از جمعیت ۳۳۰  اکنون حدود ۴۹ درصد  که هم 
کرونا  واکسین  دوز  دو  هر  امریکا  نفری  میلیون 
در  واکسیناسیون  میانگین  و  کرده اند  دریافت  را 
ایالت های شمالی حدود ۷۰ درصد و در ایالت های 

جنوبی و غربی امریکا زیر ۴۰ درصد است.

هم وقوع سیالب ها و هم چنان رکود اقتصادی ناشی 
از پاندمی کووید-۱۹ عنوان کرده اند. به قول آن ها 
موانع بروکراتیک و فقدان کمک های مالی، فعالیت 
این مناطق را  مددرسانان سازمان ملل متحد در 

دشوار ساخته است.
اگر  که  بودند  داده  هشدار  قباًل  سازمان  هردو 
قرار  دسترس  در  زودتر  هرچه  الزم  کمک های 
نگیر د، ۴۱ میلیون انسان دیگر نیز در سراسر جهان 
با خطر گرسنه گی روبه رو می شوند. رییس سازمان 
خواروبار و زراعت ملل متحد گفته است: »ما باید 
افزون بر کمک های غذایی، همه تالش های خود را 
برای حمایت از تولید مواد غذایی به خرج دهیم تا 
خانواده ها و جوامع بتوانند دوباره خودکفا گردند.«

مصونیت نماینده گان پارلمان 
تونس لغو شد

پاداش ۱۰۰ دالری برای هر شهروند امریکا در بدل تزریق 
واکسین کرونا

هشدار سازمان ملل از گسترش بحران گرسنه گی ناشی از کرونا 
در ۲۳ منطقه جهان به شمول افغانستان


