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در مرکز آموزشی ویژه کودکان »عقب مانده ذهنی« با کودکی صحبت کردم که 
در دنیای کوچکش آرزوی بزرگ در سر داشت؛ از جنگ و آدم کشی خسته بود 
و خواسته اش را در جمله  کوتاه این گونه بیان کرد: »از رییس جمهور غنی صلح 
می خواهم.« کودکان این مرکز آموزشی افرادی هستند که در جامعه افغانستان 
فراموش شده«  »نسل  را  آن  ها  خانواده های شان  و  نیست  آنان  فکر  به  کسی 
می پندارند. در کوچه و خیابان آنان را تمسخر، آزار و اذیت می کنند و این نسل را 
»دیوانه« می پندارند. بسیاری از این کودکان به دلیل برخورد نادرست در اجتماع، 
گوشه گیر هستند و نمی توانند بدون اعضای خانواده از چهار دیواری خانه خارج 
شوند؛ هرچند برخی از آن ها استعداد انجام کارهای زیادی را دارند و می توانند در 

جامعه موثر باشند.
۳

»فراموششدهگان«بهصلحمیاندیشند

۴ ۴

ادامه گروگان گیری طالبان در غزنی؛ رسانه  به مثابه هدف نظامی
حکومت تنها نظاره گر اوضاع است خبرنگاران برای حقوق بدیهی و اولیه مردم مبارزه می کنند. آن ها بازتاب دهنده درد و رنج ملت خود هستند و می خواهند همه به 

مثابه انسان و فارغ از هرگونه صنف بندی زیر نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت و... در صحنه حضور داشته باشند، انکار نشوند و برای 
ساختن آینده کشورشان دارای سهم عادالنه و قابل قبول باشند. این خواسته زیادی نیست و پاسخ آن نباید گلوله و مرگ باشد.

دموکراسی نوپای ما در معرض خطر است، ما به مداخله 
شرکای بین المللی خود نیاز داریم.

بلکه  افغان ها،  برای  تهدیدی  تنها  نه  ناامن  افغانستان 
افغانستان  یک  زیرا  است.  جهان  تمامی  برای  تهدیدی 
بی ثبات می تواند به پناه گاه  امن تروریسم مبدل شود که 
توسط دولت های مختلف، از جمله کشورهای همسایه ما 

حمایت می شود.
7

اگرجامعهجهانیافغانستان
راتنهابگذارد،اینکشوربافاجعه

روبهرومیشود

»یککشتهو۱۰زخمی«
دردرگیریپولیسباباشندهگانمحلدربهسودمیدانوردک غنیادارهجدیدیرازیرنام

»ادارهملیغذاودوا«ایجادکرد
ولسوالی  از  گزارش ها  کابل:  ۸صبح، 
میدان وردک  والیت  بهسود  حصه اول 
می رساند که بین نیروهای امنیتی که به 
فرماندهی ااهلل داد فدایی، فرمانده پولیس 
و  این والیت در منطقه مستقر شده اند 
شماری از باشنده گان محل درگیری به 

قوع پیوسته است.
میدان وردک  نماینده  راسخ،  مهدی 
روزنامه  به  اما  نماینده گان،  مجلس  در 
۸صبح می گوید که نیروهای پولیس به 
فرماندهی پولیس والیت میدان وردک بر 
بزرگان قومی و منتفذان منطقه که در 
جلسه ای با او شرکت کرده بودند، شلیک 
از چاشت روز  این رویداد پس  کرده  اند. 
ساختمان  برابر  در  دلو  دهم  جمعه، 
ولسوالی حصه اول بهسود رخ داده است.

راسخ گفت که در این درگیری یک تن 
از باشنده گان محل کشته شده است و 
مدعی  او  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۱۰
شد که نیروهای امنیتی بر غیرنظامیان 

شلیک کرده اند.
موفق  راسخ  مهدی  اظهارات  درباره 
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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

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.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
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

اعالم  طبق  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری،  ریاست  امور  اداره 
محمداشرف غنی، رییس جمهور 
با صدور فرمانی اداره »ملی غذا و 

دوا« را ایجاد کرده است.
ریاست  امور  اداره  خبرنامه  در 
جمهوری آمده است که اداره ملی 
غذا و دوا پس از این به عنوان یک 
فعالیت  مستقل  بودجه ای  واحد 

خواهد کرد.
جمهوری،  ریاست  فرمان  طبق 
بست  در  شینواری  محمدابراهیم 
رییس  عنوان  به  رتبه  خارج 
دوا  و  غذا  ملی  اداره  عمومی 

گماشته شده است.
ابراهیم شینواری پیش از این به 
عنوان سرپرست و معین تعلیمات 
کار  نیز  معارف  وزارت  عمومی 

کرده است.

گفتنی است که محمداشرف غنی 
براساس  را  جدید  اداره  چندین 
است  کرده  ایجاد  تقنینی  فرمان 
خواهان  نماینده گان  مجلس  که 

لغو آن شده است.
ایجاد  نماینده گان  مجلس 
رییس  سوی  از  جدید  واحدهای 
قانون  خالف  را  غنی  جمهور 
اعضای  باور  به  می کند.  عنوان 
مجلس نماینده گان و طبق قانون 
اداری،  واحدهای  »ایجاد  اساسی 
تعدیل و یا الغای آن« از صالحیت 

این مجلس است.

و  پولیس  فرمانده  دیدگاه  دریافت  به 
پولیس  فرماندهی  مطبوعات  مسووالن 

والیت میدان وردک نشدیم.
حصه اول  ولسوال  ابراهیمی،  عبدالغنی 
روزنامه ۸صبح  به  میدان وردک،  بهسود 
وقوع درگیری را تأکید کرد. او گفت که 
این درگیری بین نیروهای پولیس و افراد 
به  به عبدالغنی علی پور، مشهور  متعلق 

فرمانده شمشیر صورت گرفته است.
از سوی حکومت  عبدالغنی علی پور که 
متهم به رهبری افراد مسلح غیرمسوول 
در بهسود است، دو سال پیش از سوی 
امنیت ملی بازداشت شده بود، اما سپس 
نام  تحت  را  نظامی  افراد  او  شد.  رها 
»جبهه مقاومت« در بهسود سازمان دهی 
کرده و هدف آن را نیز تأمین امنیت این 

منطقه عنوان می کند.
و  زخمی  از  بهسود  حصه اول  ولسوال 
این  در  مردم  از  شماری  کشته شدن 

درگیری ها اظهار بی خبری کرد.
مهدی راسخ می گوید که فرمانده پولیس 
این  به  روز  از چند  میدان وردک  والیت 

سو همراه با نیروهای قطعه ویژه مستقر 
در بامیان به بهسود آمده اند و مردم برای 

مذاکره با آن ها رفته بودند.
گفته شده است که مردم برای تظاهرات 
والیت  پولیس  فرمانده  حضور  علیه 
میدان وردک بهسود تجمع کرده بودند و 
سپس بین آن ها درگیری رخ داده است.

باشنده گان محل باور دارند که نیروهای 
در  علی پور  بازداشت  هدف  به  امنیتی 

بهسود مستقر شده اند.
این حال، محمدکریم خلیلی، معاون  با 
حزب  رهبر  و  جمهور  رییس  پیشین 
وحدت اسالمی افغانستان در اعالمیه ای 
نیروهای  سوی  از  که  است  گفته 
امنیتی علیه مردمی که تجمع مدنی و 
مسالمت آمیز داشته اند، از قوه و خشونت 

استفاده شده است.
است  خواسته  امور  مسووالن  از  خلیلی 
که هرچه زودتر نیروهای امنیتی را که 
شده اند،  مردم  نگرانی  و  تشویش  سبب 
نیز  بهسود  مردم  از  خلیلی  فرابخوانند. 

خواسته است که خویشتن داری کنند.

تعهد طالبان به صلح 
محک می خورد
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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

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.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
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

توافق نامه دوحه در آزمون؛



هشدار  امریکا  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
تعهداتش  انجام  از  طالبان  امتناع  که  است  داده 
خشونت ها  کاهش  برای  دوحه  توافق نامه  در 
نیروهای  همه  که  این  درباره  را  پرسش هایی 
از  میالدی  جاری  سال  می  ماه  در  امریکایی 

افغانستان خارج شوند، ایجاد می کند.
متهم  را  طالبان  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
توافق نامه  در  خود  تعهدات  به  که  است  کرده 
دوحه برای کاهش خشونت ها و قطع روابط شان با 

القاعده عمل نمی کنند.
دفاع  وزارت  یا  پنتاگون  سخنگوی  کربی،  جان 
امریکا روز پنج شنبه، نهم دلو به خبرنگاران گفته 
است که کشورش به خروج کامل نیروهای خود از 

از  هرات،  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
کشف مجموعه ای از سکه های تاریخی متعلق به 
دوره های مختلف خبر می دهند. این مجموعه که 
شامل ۳۱۰ سکه می شود از نزد یک باشنده هرات 
زمین  کندن کاری  از  بعد  که  است  شده  گرفته 

شخصی اش پیدا کرده بود.
مقام ها در اداره اطالعات و فرهنگ هرات، با تایید 
مجموعه  این  ارزش  هنوز  می گویند  رویداد  این 
این سکه ها  از  بزرگی  بخش  اما  نیست،  مشخص 
قسمت  و  می باشد  قاجاری  دوره های  به  مربوط 
عبدالرحمان خان  دوره های  متعلق  آن هم  کم تر 

و حبیب اهلل خان است.
اداره  هنر  و  فرهنگ  آمر  ضرغام،  احمدجاوید 
۸صبح  روزنامه  به  هرات،  فرهنگ  و  اطالعات 
می گوید این سکه ها از منطقه دولت خانه در ناحیه 
اول شهرداری که جز ساحات باستانی این والیت 
او  است.  افتاده  امنیتی  نیروهای  دست  به  است 
می افزاید زمانی که یکی از باشنده گان یک خانه ی 
قدیمی را برای ساخت مجدد تخریب می کرد این 

مجموعه را پیدا کرده است.

کشف بیش از ۳۰۰ سکه مربوط دوره های مختلف در هرات

۸صبح، کابل: با ثبت ۶۹ مورد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در کشور، شمار کلی مبتالیان به 
کرونا براساس آمار رسمی از مرز ۵۵ هزار تن 

گذشته است.
وزارت صحت عامه روز جمعه، دهم دلو با نشر 
آمار روزانه ی ابتال به ویروس کرونا اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته یک بیمار کرونایی در کابل 
درگذشته است و ۲۳ بیمار دیگر بهبود یافته اند.

نمونه  و ۷۹۰  هزار  روز گذشته یک  در شبانه  
مشکوک به کرونا در کشور آزمایش شده است.

با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا 
در کشور به ۵۵ هزار و هشت نفر رسیده است.

افغانستان متعهد است، اما طالبان باید روابط خود 
کاهش  را  و خشونت ها  کنند  قطع  القاعده  با  را 

دهند.
کربی  جان  امریکایی،  رسانه های  گزارش  به 
تعهدات خود عمل  به  طالبان  »اگر  است:   گفته 
نکنند یعنی تروریسم را کنار نگذارند و حمالت 
را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  علیه  خشونت بار 
متوقف نکنند بعید است که راهی به برای مذاکره 
و راه حل نهایی وجود داشته باشد. البته ما هنوز 

هم به آن متعهد هستیم.«
تعهدات خود  به  امریکا  تأکید کرده است که  او 
پای بند است، اما می خواهد این تعهدات به روش 

مسووالنه ای انجام شود.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا
)AP Photo/Alex Brandon(

ماه حوت  توافق نامه دوحه که در دهم  براساس 
سال گذشته امضا شد، همه نیروهای امریکایی از 
کشور تا ماه می سال ۲۰۲۱ خارج خواهند شد. 
در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ نیروی امریکایی 
نیروها  این  کامل  دارند. خروج  در کشور حضور 

براساس اطالعات، صاحب خانه پس از پیدا کردن 
این مجموعه تاریخی قصد داشت که این مجموعه 
هرات  بازار  از  که  جعلی  سکه های  با  را  تاریخی 
چنگ  به  که  کند  جا به جا  بود  کرده  خریداری 

نیروهای امنیتی افتاده است.
هنوز مشخص نیست که تعداد سکه های به دست 
آن  از  مقداری  یا  بوده  عدد   ۳۱۰ همین  آمده 
ناپدید شده است، اما تحقیقات نیروهای امنیتی 
زودی  به  و  شده  آغاز  قدیمی  خانه ی  صاحب  از 
مشخص خواهد شده که کل مجموعه به چه تعداد 

است.
فرهنگی  و  تاریخی  آثار  حفظ  قوانین  براساس 
استناد حق  به  نمی تواند  زمین  مالک  افغانستان، 

از این میان، دو هزار و ۴۰۰ تن جان باخته و 
۴۷ هزار و ۶۰۶ تن دیگر صحت یاب شده اند.

در حال حاضر، پنج هزار و دو بیمار کرونایی در 
کشور فعال هستند.

وزارت صحت عامه از آغاز تاکنون ۲۴۸ هزار و 
۱۱۲ نمونه مشکوک به کرونا را بررسی کرده 
است. هرچند آما رسمی شمار مبتالیان به کرونا 
را در کشور بیش از ۵۵ هزار تن نشان می دهد، 
اما سروی که در جریان شیوع موج اول ویروس 
شده  انجام  عامه  وزارت صحت  از سوی  کرونا 
بود، حاکی از ابتالی حدود ۱۰ میلیون نفر به 

ویروس کرونا بود.

به اجرای تعهدات طالبان از جمله قطع روابط با 
گروه های تروریستی و کاهش خشونت ها مشروط 

شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید امریکا شام 
روز پنج شنبه، نهم دلو در تماس تلفنی با رییس 
بررسی  حال  در  که  است  گفته  غنی  جمهور 
خشونت ها،  کاهش  جمله  از  دوحه  توافق نامه 
انجام  و  تروریستی  گروه های  با  روابط  قطع 
دخیل  جناح های  و  دولت  با  معنادار  مذاکرات 

است.
پیش تر محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور 
گفته بود که امریکا پس از بررسی این توافق نامه 
با دولت افغانستان در مورد نقشه راه آینده برای 

روابط دو کشور مشورت خواهد کرد.
افزایش  کشور  در  خشونت ها  اخیر  ماه های  در 
یافته است. ترورهای هدف مند و انفجار ماین های 
مقناطیسی در پایتخت که مسوولیت آن را فرد و 
یا گروهی بر عهده نمی گیرند، به طالبان نسبت 
که  گفته اند  امنیتی  مقام های  است.  شده  داده 
به  ملت  و  دولت  بین  فاصله  ایجاد  برای  طالبان 
حمله بر اهداف نرم از جمله ترور فعاالن مدنی و 

رسانه ای روی آورده اند.
با  پنج شنبه  روز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دو  سال ۲۰۲۰  در  که  کرد  اعالم  گزارشی  نشر 
هزار  پنج  و  باخته  غیرنظامی جان  و ۹۵۸  هزار 
و ۵۴۲ تن دیگر زخمی شده اند. هرچند میزان 
تلفات غیرنظامیان نسبت به سال گذشته کاهش 
این  درصد   ۵۳ مسوول  طالبان  اما  است،  یافته 

تلفات خوانده شده است.

مالکیت زمین، آثار تاریخی و فرهنگی موجود روی 
زمین یا زیر زمین را متصرف شده یا به کاوش آن 

اقدام کند.
تمام آثار باستانی و اقالم تاریخی در ملکیت دولت 
توضیح  و  تشریح  مشاهده،  از  بعد  که  دارد  قرار 
این  هرات،  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
مجموعه سکه ها به تعداد ۲۳۶ آن نقره مربوط به 
دوره شاهان قاجاری »ناصر الدین شاه قاجار، مظفر 
احمد  قاجار،  شاه  علی  محمد  قاجار،  شاه  الدین 
شاه قاجار« با قدمت تاریخی »۱۰۲-۱۷۳« سال  
قبل دارای ارزش تاریخی بوده و ۷۴ عدد آن نقره 
خان،  »عبدالرحمن  افغانستان  شاهان  به  متعلق 

حبیب اهلل خان« می باشد.

 

گروه طالبان با محاسبات اشتباه خود فرصت صلح را به مخاطره 
سطح  که  شد  داده  هشدار  گروه  این  به  بارها  است.  انداخته 
خشونت ها را کاهش دهد؛ اما این گروه جدی نگرفت. همچنان از 
روابط وثیق طالبان با گروه های تروریستی بارها خبررسانی شد؛ اما 
این گروه تنها به انکار این رابطه اکتفا کرد. از طالبان دعوت شد که 
موضع منعطف اختیار کنند؛ این گروه اما قبول نکرد. حاال شرایط 
طوری رقم خورده است که تصور می شود فرصت کنونی صلح در 

معرض از دست رفتن است.
حوت  دهم  در  دوحه  توافق نامه  امضای  از  صلح  کنونی  فرصت 
پارسال حاصل شده است. این فرصت خود زایده حدود هفده ماه 
مذاکره بین نماینده گان امریکا و طالبان است. از این فرصت به 
عنوان طالیی ترین و استثنایی ترین فرصت برای برقراری صلح در 
افغانستان یاد شده است. این فرصت اما فعاًل در معرض خطر است.

طالبان  گروه  )پنتاگون(،  امریکا  دفاع  وزارت  تازه  ارزیابی  طبق 
این  است.  نبوده  دوحه  توافق نامه  پای بند  مورد  دو  در  دست کم 
وزارت گفته است که طالبان تا هنوز روابط خود با القاعده را قطع 
نکرده و به مسأله کاهش خشونت هم متعهد نبوده اند. به همین 
دلیل، پنتاگون هشدار داده است که اگر گروه طالبان به قطع رابطه 
انجام  برای  امکانی  نماند،  متعهد  کاهش خشونت  و  تروریسم  با 

مذاکره باقی نخواهد ماند.
ساده ترین پیام این هشدار، آن است که عدم پای بندی طالبان به 
تعهداتی چون کاهش خشونت و قطع رابطه با تروریسم، فرصت 
آشتی و صلح در افغانستان را به مخاطره انداخته است. از جانب 
دیگر، گروه طالبان اگر به تعهدات خود وفادار باقی نماند، جانب 
امریکا ناگزیر است به گزینه غیر از مذاکره روی بیاورد. طبق این 
هشدار، امکان خروج یک جانبه امریکا از این توافق نامه نیز متصور 
باید طالبان آن را جدی  و  این هشدار بسیار جدی است  است. 

بگیرند.
گروه طالبان از جانب دیگر در پشت میز مذاکره با دولت افغانستان 
موضع  در  انعطاف  عدم  است.  غیرمنعطف  کاماًل  موضع  دارای 
بین االفغانی  باعث شده است که مذاکرات چندین ماهه  طالبان 
نتواند به یک نقطه امیدوارکننده برسد. گروه طالبان چندین بار 
موضع  هم  آن  علت  است.  شده  مذاکرات  این  بن بست  باعث 

غیرمنعطف این گروه بوده است.
طالبان با ادامه خشونت ها دولت را واداشت که برای یک جنگ تازه 
با این گروه آماده شود. این جنگ در بهار پیش رو با شدید ترین 
تهاجمی  موضع  نیز  فعاًل  دولت  خورد.  خواهد  کلید  آن  شکل 
دارد. برای سرکوب طالبان در بهار پیش  رو قرار است از امکانات 

بیش تری کار گرفته شود.
صلح  تالش های  در  بن بست  بارز  نشانه  خشونت ها  تشدید 
دنبال  به  بلندترین سطح  تا  افزایش خشونت ها  با  طالبان  است. 
امتیازگیری سیاسی بودند. این خشونت ها اما برای طالبان نتیجه 
معکوس داشت و مذاکرات را به سوی بن بست سوق داد. کار حاال 
به جایی رسیده است که احتمال بازنگری توافق نامه دوحه به یک 

انتخاب تبدیل شده است.
طالبان فعاًل در یک موقعیت برزخی قرار دارند. هیأت این گروه با 
انجام سفرهای تازه به تهران و مسکو، قصد دارد از این حالت بیرون 
شود. تصور آن ها این است که سفرهای رهبران این گروه به این دو 
کشور رقیب امریکا می تواند طرف توافق نامه دوحه را از بازنگری 
این توافق نامه باز دارد. البته این هدف با توجه به اشتباهاتی که 
پیش بینی  آمد.  نخواهد  دست  به  است  شده  مرتکب  گروه  این 
می شود که سفرهای هیأت طالبان به تهران و مسکو، نقشه امریکا 
برای بازی با این گروه را دست خوش تغییرات عمیق تر کند. در 
این تغییرات احتماالً چانس های موجود طالبان برای امتیازگیری 
و مذاکره نیز از بین خواهد رفت. این یعنی فرودستی یک گروه 
شبه نظامی که به یمن توافق نامه دوحه در برابر حکومت افغانستان 

در یک موقعیت فرادست تر قرار گرفته بود.
طالبان باید قبول کنند که روش مذاکره سخت محکوم به شکست 
است و تنها با انعطاف پذیری می توانند بخشی از آینده افغانستان 
باشند. پیوند طالبان با گروه های تروریستی یک تهدید جدی برای 
توافقات این گروه با امریکا است. هم چنان توسل به خشونت برای 
باج گیری سیاسی یک روش کاماًل اشتباه است. به ویژه در شرایطی 
که طرف این گروه از نگاه قدرت نظامی در موقعیت برتر قرار دارد 
و جهان نیز با آن همراه است. همچنان مطلوب طالبان با انجام 
سفر به تهران و مسکو به دست نخواهد آمد. این کار صرفاً می تواند 
هزینه جنگ و صلح را افزایش دهد و به پیچیده گی وضعیت در 
هر دو عرصه بیفزاید. فرصت کنونی صلح اما زمانی حفظ خواهد 
شد که طالبان به مذاکره اصولی روی بیاورند و رویاهای فراواقعی 
خود برای آینده را کنار بگذارند. در غیر این صورت، فرصت موجود 
برای صلح بالاستفاده از کف خواهد رفت و جنگ همچنان از مردم 

قربانی خواهد گرفت.

فرصتصلحدرخطراست
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وزارتدفاعامریکابهطالباننسبتبه
پیآمدافزایشخشونتهاهشدارداد

کشفبیشاز۳۰۰سکهمربوطدورههایمختلفدرهرات

شماربیمارانکروناییدرکشورازمرز۵۵هزارتنگذشت



حسیب بهش

سفید  کاخ  در  بایدن  جو  حضور 
توافق نامه  بازنگری  بر  تأکید  و 
دوحه، مذاکرات صلح افغانستان 
داده  قرار  تازه ای  شرایط  در  را 
است. منابع در دوحه می گویند 
مذاکره کننده  هیأت  اعضای  که 
امریکا  تصمیم  از  پس  طالبان 
مبنی بر بازنگری توافق نامه صلح و دستور خروج کامل 
نیروها، سردرگم به نظر می رسند و به میز مذاکره حاضر 
نمی شوند. به گفته اعضای هیأت دولت،  بازنگری توافق نامه 
به  و  دولت  نفع  به  بیش تر  بایدن  دولت  سوی  از  دوحه 
زیان طالبان است؛ زیرا کاستی های توافق نامه تا حدودی 
اصالح می شود و باج دهی به این گروه نیز کاهش می یابد. 
امریکا می گوید که روند بازنگری را آغاز کرده است و در 
این جریان، تعهد طالبان به قطع رابطه با القاعده، کاهش 
آتش بس و اشتراک در صلح معنادار را می سنجد. دولت 
طالبان  است.  کرده   استقبال  روند  این  از  در سهم خود 
هرچند می گویند که ماهیت بازنگری توافق نامه هنوز به 
آنان تفهیم نشده است، اما معتقدند که این بازنگری به 
معنای تحریم و فسخ توافق نامه دوحه نیست؛ زیرا آنان بر 
تعهدات شان پای بندی دارند. این گروه در حال حاضر بر 
رهایی زندانیان باقی مانده و خروج از فهرست سیاه تمرکز 
کرده  است و تأکید دارد که باید این دو موضوع هرچه 
زودتر حل شود. هیأت دولت اما تصریح می کند که رهایی 
زندانیان طالبان پیش از برقراری آتش بس و توافق صلح، 
منتفی است. این در حالی است که طالبان همزمان با رد 
گمانه زنی ها در مورد توافق با امریکا روی حکومت موقت، 
خواستار  و  می دانند  صلح  مانع  را  غنی  جمهور  رییس 

استعفای او هستند.

آغاز روند بازنگری توافق نامه دوحه
کار  که  کرد  تأیید  دلو  نهم  پنج شنبه،  روز  امریکا  دولت 
روی بازنگری توافق نامه دوحه جریان دارد. انتونی بلینکن، 
با محمداشرف  تلفنی  این کشور در تماس  وزیر خارجه 
غنی، رییس جمهور کشور، گفت که این کشور در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است. بلینکن در این گفت وگو بر 
حمایت »قاطع دیپلماتیک« امریکا از روند صلح افغانستان 
و کمک به طرف های درگیر به منظور دستیابی به توافق 
سیاسی برای صلح پایدار و عادالنه و آتش بس دایمی و 
جامع تأکید کرده است. وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری 
کرد که رهبران افغان از فرصت تاریخی برای تأمین صلح 
زمینه  حقوق  در  اخیر  سال  و حفظ دست آوردهای ۲۰ 
بشری، آزادی های مدنی و نقش زنان در جامعه استفاده 
کنند. براساس اعالمیه ارگ ریاست جمهوری، بلینکن از 
افزایش خشونت ها و تروهای هدفمند در افغانستان ابراز 
نگرانی و آن را محکوم کرده است. گفتنی است که پیش 
از این حکومت از تصمیم امریکا برای بازنگری توافق نامه 

دوحه استقبال کرده بود.
بحث بازنگری توافق نامه دوحه در حالی مطرح می شود 
که براساس یافته های وزارت دارایی امریکا، گروه طالبان 
همچنان متحد نزدیک گروه القاعده است و این دو گروه 
با هم دیدارهای منظمی دارند. این گزارش درباره مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ نشر شده 
و در آن آمده است که گروه القاعده در حال حاضر طالبان 
دارایی  وزارت  می کند.  رهنمایی  و  می دهد  مشوره  را 
امریکا همچنان تصریح کرده است که شبکه حقانی، زیر 
مجموعه طالبان روی ایجاد بخش مشترک جنگ جویان 
با تمویل و حمایت القاعده کار کرده است. در این گزارش 
اما گفته شده است که هیچ گونه رابطه مالی میان گروه  

طالبان و داعش تشخیص نشده است.
امریکا همچنان معتقد است که طالبان هنوز تعهدات شان 
مبنی بر کاهش خشونت ها را عملی نکرده اند. مسووالن در 
وزارت دفاع امریکا روز پنج شنبه، نهم دلو طالبان را متهم 
بر  توافق نامه دوحه مبنی  تعهدات شان در  به  کردند که 
کاهش خشونت ها و قطع روابط با القاعده پای بند نیستند. 
جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفت 
توافق نامه  در  تعهدات  عملی کردن  از  طالبان  امتناع  که 
مورد  در  را  پرسش هایی  کاهش خشونت ها،  برای  دوحه 
خروج کامل نیروهای امریکایی ایجاد می کند. به گفته او، 
امریکا بر خروج کامل نیروهایش از افغانستان متعهد است؛ 
اما طالبان باید افزون بر کاهش  خشونت ها، روابط   شان 
با القاعده را نیز قطع کنند. وزارت دفاع امریکا باور دارد 
که اگر طالبان به تعهدات توافق نامه دوحه، از جمله کنار 
گذاشتن تروریسم و توقف حمالت علیه نیروهای امنیتی 
و  مذاکره   برای  راهی  که  است  بعید  نکنند،  افغان عمل 
که  گفت  کربی  جان  باشد.  داشته  وجود  نهایی  راه حل 
امریکا بر تعهدات خود پای بند است؛ اما می خواهد که این 

تعهدات را به روش مسووالنه ای انجام دهد.

بازنگری توافق نامه دوحه به معنای فسخ توافق نامه 
نیست

طالبان در سهم خود می گویند که هنوز هدف از بازنگری 
توافق نامه صلح دوحه به گونه واضح تفهیم نشده است. 
محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 
جمعه، دهم دلو به روزنامه ۸صبح گفت: »تا حال کدام 
بازنگری  از  هدف  که  است  نشده  گفته  واضحی  چیزی 
که  است  این  بازنگری  از  هدف  اگر  چیست.  توافق نامه 
مسووالن تازه آمده اند و می خواهند که در مورد توافق نامه 
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بفهمند، چنانچه در برخی از گزارش ها آمده است، مشکلی 
ندارد، بلکه معمول است«. برخی دیگر از اعضای هیأت 
طالبان در مسکو گفته اند که این گروه بر عملی کردن مواد 
باید در سهم  نیز  امریکا  توافق نامه دوحه متعهد است و 

خود گام های عملی بردارد.
مذاکره کننده  هیأت  عضو  استانکزی،  عباس  شیرمحمد 
طالبان روز جمعه در نشست خبری خود در مسکو گفت 
که بازنگری توافق نامه به معنای تحریم و فسخ توافق نامه 
نیست. او افزود: »ما پیش تر توافق نامه صلح را با حکومت 
را  این  بایدن  اداره  اگر  کرده ایم.  امضا  امریکا  منتخب 
بازنگری می کند، به این معنا نیست که آن را بایکات یا 
قطع می کند. شما دیدید که زلمی خلیل زاد بار دیگر به 
عنوان فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان انتخاب 
ادامه  را  روند  این  آن ها  که  است  معنا  بدین  این  شد. 
می دهند. ما امید داریم که امریکا متناسب به توافق نامه 
صلح که در دوحه امضا شد، گام بردارد و این شانس خوبی 
برای امریکا است«. این عضو بلندرتبه دفتر سیاسی طالبان 
ابراز امیدواری کرد که در ادامه بازنگری، دولت  در قطر 

بایدن به این توافق نامه عمل کند.
گروه طالبان همچنان بر تعهداتش در راستای عملی کردن 
عباس  شیرمحمد  دارد.  تأکید  دوحه  توافق نامه  مواد 
خود  تعهدات  همه  به  حال  تا  »ما  گفت:  استانکزی 
ایستاده ایم و آن را عملی کرده ایم. شما می بینید همان 
داشت،  وجود  افغانستان  در  این  از  پیش  که  مشکالتی 
حاال نیست و در مدتی که با امریکایی ها توافق نامه امضا 
کرده ایم،  هیچ خطری متوجه امریکا و متحدین آن ها نشده 
است. این که در امریکا اشخاص مختلف با اشکال مختلف 
بیانیه می دهند، این موضوع شخصی آن ها است؛ اما با تیم 
مذاکراتی امریکا که در رأس آن آقای خلیل زاد است، آن ها 
چنین مشکلی با ما ندارند و ما روزمره کانالی داریم که 
نظامی( می نشینند  با آن ها )مقامات  ما  نظامی  اشخاص 
عملی کردن  برای  را  افغانستان  داخل  در  مسایل  همه  و 

توافق نامه بررسی می کنند«.
در بحث ادامه خشونت ها،  طالبان می گویند که متناسب با 
توافق نامه عمل کرده اند؛ اما به راه انداختن عملیات توسط 
نیروهای امنیتی سبب می شود که این گروه واکنش نشان 
مسووالن  استانکزی،  عباس  شیرمحمد  گفته  به  دهد. 
و  دارند  حضور  »کانالی«  در  طالبان  و  امریکایی  نظامی 
توافق نامه صلح  مواد  تطبیق  برای  را  افغانستان  وضعیت 
بررسی می کنند. او افزود: »در کانالی که ما بحث می کنیم،  
اکثر این عملیات، تقریباً ۸۰ تا ۸۵ درصد عملیات از طرف 
عضو  این  می گیرد.«  صورت  امنیتی(  )نیروهای  آن ها 
هیأت مذاکره کننده طالبان گفت که نیروهای امنیتی در 
راه اندازی می کنند و  نقاط کشور عملیات هایی  از  برخی 
این موضوع سبب می شود که گروه طالبان از خود دفاع 
کنند یا دست به تحرک بزنند. او اما حمالت هدفمند در 
کابل را رد کرد و گفت که براساس توافق نامه دوحه، این 
گروه عملیات هایش بر شهرها را متوقف کرده است. به باور 
این عضو گروه طالبان، حکومت در تالش است تا با گرم 
نیروهای  خروج  از  جنگ،  میدان های  عمدی  نگه داشتن 

خارجی جلوگیری کند.
روند صلح  به  در حکومت  مسووالن  گروه،  این  گفته  به 
صادق نیستند؛ چرا که در صورت برقراری صلح، حکومت 
جدید تشکیل و حکومت کنونی از بین می رود. شیرمحمد 
عباس استانکزی تصریح کرد که مسووالن در حکومت در 
برابر مذاکرات صلح بین االفغانی »سنگ اندازی« می کنند 
با تعلل در رهایی زندانیان و تاخیر در  و این موضوع را 
گروه  اعضای  گفته  به  کرده اند.  ثابت  مذاکرات،  آغاز 
طالبان،  بیش تر مقامات در حکومت بر جنگ تأکید دارند 
سخنگوی  بخشیده اند.  شدت  را  نظامی  عملیات های  و 
این گروه نیز پیش تر ادعای وزارت دفاع امریکا مبنی بر 
سرپیچی طالبان از توافق نامه دوحه را رد کرد و در صفحه 
توییترش نوشت که این گروه به توافق نامه دوحه متعهد 

است.
از سویی هم، طالبان گزارش وزارت دارایی امریکا مبنی 
بر دوام روابط این گروه با القاعده را رد می کنند. به گفته 
شیرمحمد عباس استانکزی، برخی از جنگ جویان القاعده 
که در افغانستان بودند، کشور را ترک کرده اند و اکنون از 
نقاط زیر کنترل این گروه علیه امریکا استفاده نمی شود. 
هنوز  امریکا  مقامات  که  گفت  طالبان  گروه  عضو  یک 
گروه  این  روابط  ادامه  بر  مبنی  اسنادی  که  نتوانسته اند 
با جنگ جویان القاعده را تأیید کنند. همچنان طالبان در 
انعام از سوی روسیه  نشست دوحه بحث در نظر گفتن 
را رد کردند. شیرمحمد  امریکایی  نیروهای  برای کشتن 
بدین سو   ۲۰۰۱ از  طالبان  که  گفت  استانکزی  عباس 
نیروهای امریکایی را کشته اند و »اگر آن ها در افغانستان 

باقی بمانند«، کشته خواهند شد.

توقف مذاکرات؛ تأکید بر رهایی زندانیان باقی مانده 
و خروج از فهرست سیاه

در دوحه اما وضعیت روبه راه نیست. بیش تر از یک ونیم 
دولت  مذاکره کننده  هیأت های  دیدار  آخرین  از  هفته 
هیأت  اعضای  حال  این  با  است.  گذشته  طالبان  و 
مذاکره کننده طالبان از آن زمان تاکنون در میز مذاکره 
حاضر نشده اند. منابع در دوحه می گویند که گروه طالبان 
در آخرین دیدار، دو بحثی را با طرف دولت مطرح کرده اند 

است.  نبوده  شامل  کتبی  آجندای  در  این  از  پیش  که 
عبدالحفیظ منصور، عضو هیأت مذاکره کننده دولت روز 
»رهایی  که  روزنامه ۸صبح گفت  به  دلو  نهم  پنج شنبه، 
زندانیان باقی مانده طالبان« و »حذف سران این گروه از 
فهرست سیاه سازمان ملل متحد« از موارد تازه ای است که 
طالبان آن را با هیأت دولت در میان گذاشته اند. به گفته 
او، طالبان باور داشتند که می توانند این بحث ها را با امریکا 
حل کنند، اما »با ناامیدی از طرف امریکا«، به یک  باره گی 

این بحث ها را با هیأت دولت در میان گذاشته اند.
آقای منصور افزود که اعضای هیأت مذاکره کننده دولت به 
این دو گزینه پیشنهادی طالبان کارت سبز نشان داده اند؛ 
در  آتش بس  برقراری  و  صلح  توافق  به  منوط  را  آن  اما 
کشور خوانده اند. از آن جایی که طالبان این دو بحث را 
بر هرچیزی مقدم دانسته اند، هیأت دولت این موارد را با 
شرایط در نظر گرفته طالبان عملی  نشدنی خوانده است. 
همچنان از دولت قطر بار دیگر خواسته شده است که روند 
تسهیل را برای حل چالش موجود در دور دوم مذاکرات 
تسریع بخشد. به گفته حفیظ منصور، هیأت مذاکره کننده 
دولت به کشورهای حامی صلح و ناظران این روند تفهیم 
کرده است که جانب دولت برای گفت وگو روی هر موضوع 
و  قطع جنگ  موضوعی،  هر  کنار  در  اما  دارد؛  آماده گی 

برقراری آتش بس برای دولت اهمیت دارد.
زندانیان  که  کرد  تصریح  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
دولت  و  اند  زندان ها محفوظ   در  در حال حاضر  طالبان 
نیز خود را بنابر اصول اخالقی و بشری مکلف می داند که 
مطابق با معیارهای انسانی با آنان رفتار کند. به گفته آقای 
منصور، نهادهای حقوق بشری موارد مربوط به زندانیان را 
با جدیت دنبال می کنند و این می تواند به عنوان تضمین  
مصونیت اسیران جنگی در جانب حکومت شمرده شود. او 
معتقد است که برخالف این مورد، خطر اساسی این روزها 
متوجه جان غیرنظامیان است؛ زیرا مردم بی گناه به دلیل 

خشونت ها روزانه کشته می شوند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر اما از آنجایی که بحث رهایی 
زندانیان طالب و خروج این گروه از فهرست سیاه را بخشی 
از توافق نامه دوحه می داند، می گوید که طرف  بحث آنان 
دفتر  سخنگوی  محمدنعیم،  است.  امریکا  مورد  این  در 
سیاسی این گروه در قطر روز جمعه، دهم دلو به روزنامه 
مذاکره کننده  هیأت  با  موضوع  دو  این  که  گفت  ۸صبح 
زندانیان  »رهایی  افزود:  او  است.  شده  شریک  دولت 
بخشی  یک  سیاه  فهرست  به  پایان دادن  و  ما  باقی مانده 
از توافق نامه دوحه است و توافق نامه را امریکا امضا کرده 
است. هدف این است که مسوولیت امریکا است. ما برای 
پایان دادن با این مسایل چیزی را با هیأت  مذاکره کننده 

که از کابل آمده است، مطرح نکرده ایم«.
اعضای هیأت طالبان در مسکو نیز می گویند که براساس 
از  گروه  این  زندانیان  همه  باید  دوحه ،  صلح  توافق نامه 
فهرست  از  نیز  طالبان  سران  و  آزاد  زندان های حکومت 
سیاه سازمان ملل متحده خارج شوند. شیرمحمد عباس 
آغاز  از  پس  ماه  سه  باید  کار  این  که  گفت  استانکزی 
انجام  هنوز  اما  می گرفت،  صورت  بین االفغانی  مذاکرات 
نشده است. با این حال او تأیید کرد که امریکا در حال 
حاضر روی خروج سران این گروه از فهرست سیاه امریکا 
کار می کند. در کنار »تطبیق توافق نامه دوحه«، »خروج 
نیروهای خارجی«، »دوام گفت وگوهای صلح« و »حکومت 
آینده«، هیأت طالبان در سفرشان به روسیه روی حذف 
نام سران این گروه از فهرست سیاه با مقامات روسی بحث 
و گفت وگو کرده  است. استانکزی تصریح کرد که در این 
مورد با روسیه صحبت شده است تا از نفوذشان در کابل 
و واشنگتن استفاده کند تا این کار متناسب به توافق نامه 

صلح دوحه پیش برود.

هیأت مذاکره کننده طالبان سردرگم است
به  توجه  با  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  برخی 
وضعیت  با  طالبان  که  دریافته اند  دوحه،  در  وضعیت 
در  طالبان  منصور،  حفیظ  باور  به  اند.  روبه رو  دشواری 
»سردرگمی  و  دشوار«  »وضعیت  یک  در  اخیر  روزهای 
جدی« به سر می برند؛ زیرا از یک سو تغییر در اداره دولت 
امریکا به وجود آمده است و از سوی دیگر، خروج نیروهای 
طالبان  است که کشورهای حامی  امریکایی سبب شده 
در منطقه پالیسی شان در حمایت از این گروه را بازنگری 
کنند. او افزود، همانند تصمیم دولت بایدن برای بازنگری 
توافق نامه دوحه، کشورهای حامی طالبان در منطقه نیز 
در وضعیتی قرار دارند که باید بحث حمایت شان از طالبان 
را بازنگری کنند. به گفته آقای منصور، در گذشته تنها 
نیروهای  حضور  طالبان،  از  کشورها  این  حمایت  دلیل 
خارجی بود؛ اما با کاهش نیروهای امریکایی به دو هزار 
ادامه  دلیل  می خواهند  این کشورها  اکنون  نفر،  و ۵۰۰ 

حمایت شان از طالبان را بررسی کنند.
حفیظ منصور گفت که سفرهای اخیر هیأت  های طالبان 
به ایران و روسیه بیان گر این است که طالبان می خواهند 
»روابط آسیب دیده شان را ترمیم کنند«. این عضو هیأت 
دولت می گوید که طالبان اکنون »ماه عسل «شان را پشت 
سر گذاشته اند و این آخرین فرصت هایی است که می توانند 
از آن استفاده کنند. او معتقد است که با از دست دادن این 
شانس، تردیدی نیست که »جنگ« و »انسان کشی« ادامه 
می یابد؛ اما طالبان با گذشت هر روز شانس شان را از دست 

است.  زوال  به  رو  نفوذ شان  و  قدرت  اعتبار،  و  می دهند 
گفتنی است که با توقف مذاکرات، هیأت های گروه طالبان 

در هفته اخیر به ایران و روسیه سفر کرده اند.
از سویی هم، این عضو هیأت مذاکره کننده دولت معتقد 
تازه ای  فصل  وارد  امریکا  با  طالبان  مناسبات  که  است 
شده است؛ زیرا امریکا هم اکنون سرگرم بررسی وضعیت 
افغانستان و پیدا کردن موضع جدی در قبال قضیه این 
نفع طالبان  به  افزود که وضعیت کنونی  او  کشور است. 
منصور  حفیظ  می کند.  تقویه  را  دولت  مواضع  و  نیست 
دولت  از سوی  دوحه  توافق نامه  بازنگری  با  که  می گوید 
بایدن، کاستی های موجود در آن تا حدی برطرف می شود 
و امریکا و متحدان جهانی اش قوی تر از گذشته از مردم 
حمایت خواهند کرد؛ زیرا به گفته او، »خیال کاذبی که 
موافقت نامه دوحه برای طالبان داده بود«، با بازنگری این 

توافق نامه »زایل« خواهد شد.
می توان  مجموع،  در  که  می کند  تصریح  منصور  آقای 
حرف از دور جدید و فصل تازه زد که بیش تر به »به سود 
دولت و به زیان طالبان است«. او می گوید که طالبان این 
موضوع را درک کرده اند؛ زیرا تغییرات در امریکا به نفع 
این گروه رقم نخورده است و تحوالت در منطقه در پی 
خروج نیروهای امریکایی نیز »طالبان را در حالت دشواری 
دوحه  توافق نامه  بازنگری  او،  باور  به  است«.  داده  قرار 
»همه جانبه« و »چند بعدی« خواهد بود که بازنگری قوا 

را نیز شامل می شود.

کنار  بر  تأکید  اما  موقت،  حکومت  روی  توافق  رد 
رفتن غنی

همزمان با این تحول در روند صلح، بحث حکومت موقت 
نیز در کشور باال گرفته است. به تازه گی یک نوار صوتی 
منسوب به محمدامین احمدی، عضو هیأت مذاکره کننده 
دولت نشر شد و واکنش هایی در پی داشت. او در این نوار 
روی  زیاد  که  می گوید  هزاره  ملیت  از  افرادی  به  صوتی 
موضع رییس جمهور غنی هزینه نکند؛ زیرا این رییس 
جمهور زیاد محبوب جهان نیست و حکومت موقت آمدنی 
است. احمدی می گوید: »روی موضع رییس جمهور زیاد 
محبوب  زیاد  جمهور  رییس  این  نکنید.  هزینه  را  خود 
جهان نیست. حکومت موقت آمدنی است، همان ترتیب 
انتقالی آمدنی است. بدون آن اصاًل صلح ممکن نیست. 
صلح امکان ندارد. بنابراین آن چیزی که جهان می خواهد 
و کاًل یعنی شرط جهان برای کمک به افغانستان همین 
است که با طالبان صلح شود. یکی از راه های صلح همین 
آن  در  و  شود  تشکیل  مشترک  حکومت  یک  که  است 
نهایت  واقع  در  نیست.  غنی  داکتر  مشترک  حکومت 
کوشش این است که نظام نجات داده شود، نه حکومت. 
حکومت قربانی می شود، قربانی می شه، غنی قربانی اول 

است. هیچ حامی ندارد در سطح جهان«.
امین احمدی اما در ادامه نشر این نوار صوتی را استفاده 
غیراخالقی و نادرست از فضای مجازی عنوان کرد و گفت 
که کسی حق ندارد با ورود غیرقانونی به فضای خصوصی 
افراد، با استفاده از نام و عنوان وی کلیپ ساخته و وارد 
از  گفتن  سخن  که  کرد  تصریح  او  کند.  عمومی  فضای 
حکومت موقت زود است؛ زیرا به گونه ناآگاهانه مخالف با 
مصالح جمهوری است. هیأت مذاکره کننده دولت نیز در 
واکنش به این موضوع، آن را از سوی این عضو هیأت، رد 
شده خواند و تصریح کرد که هیأت به مذاکرات صلح به 
هدف تقویت نظام و ارزش های امروزی به شمول احترام به 
اساسات جمهوری و اصل مشروعیت رأی مردم در قدرت 
باور دارد. هیأت روندهایی که سبب انقطاع در این عرصه 
خوانده  کشور  در  پایدار  و صلح  ثبات  را خالف  می شود 

است.
طالبان نیز در نشست مسکو به گمانه زنی های مربوط به 
عباس  شیرمحمد  دادند.  نشان  واکنش  موقت  حکومت 
ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  با  که  گفت  استانکزی 
نشده  بحث  مورد  این  در  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
بحث های  و  آینده  مورد حکومت  در  که  افزود  او  است. 
حکومت موقت باید مردم فیصله کنند. با این همه، طالبان 
می گویند که اگر محمداشرف غنی استعفا کند و برای 
صلح قربانی دهد، این گروه حاضر است که مذاکره و صلح 
کند. این گروه رییس جمهور غنی را مانع روند خواند و 
با وجود  نیز  تصریح کرد که هیأت مذاکره کننده دولت 
حضور در دوحه، صالحیت ندارد. وی گفت که این هیأت 
هر موضوع را با حکومت شریک می کند و در حکومت نیز 
اتفاق نظر وجود ندارد. به گفته این گروه، امریکا با طالبان 
تعهد کرده است که نظام آینده باید »نظام اسالمی«  باشد 
حقوق  باید  افغان ها،  برای  بودن  پذیرفتنی  بر  افزون  و 

بشری در آن تأمین شود.
پیش از این محمداشرف غنی بحث حکومت موقت را بارها 
رد کرده بود و گفته بود که حکومت آینده را به رییس 
جمهور منتخب خواهد سپرد. گفتنی است که با ورود به 
مرحله دوم مذاکرات صلح و حضور بایدن در کاخ سفید،  
این مذاکرات به مراحل حساسی رسیده است. مذاکرات 
بین االفغانی در بیست ودوم سنبله در دوحه گشایش یافت. 
هیأت  اعضای  میان  پیهم  نظرهای  اختالف   حال  این  با 
مذاکره کننده دولت و طالبان سبب شده است که هنوز دو 
طرف نتوانند آجندا را تهیه و بحث روی موضوعات اصلی 

در مذاکرات را آغاز کنند.

توافقنامهدوحهدرآزمون؛
تعهدطالبانبهصلحمحکمیخورد



حمید شهاب، خبرنگار

در ماه های اخیر، وضعیت در مسیر 
جاغوری - قره باغ وخیم تر شده و 
گروه طالبان ده ها تن از مسافران 

را به گروگان گرفته است. این 
گروگان ها هفته ها است که در 
بند این گروه به سر می برند و 

هیچ کاری ظاهراً از سوی حکومت 
برای رهایی آنان صورت نگرفته 

است. چندین سال پیش، به دنبال 
شکایت مردم، حکومت پاسگاه هایی 

را در این مسیر ایجاد کرد که در 
نتیجه، اوضاع امنیتی بهتر شد و 

به ندرت اتفاق می افتاد که طالبان 
جرأت کنند، راه مردم را بگیرند. 
اما بعداً حکومت این پاسگاه ها را 

تخلیه کرد. اکنون افراد طالبان 
کنترل این مسیر را کامالً در دست 

دارند. این گروه هر کسی را که 
خواسته باشد، به گروگان می گیرد، 
از موترها مالیه جمع آوری می نماید 

و گاهی هم راه را بر روی مسافران 
مسدود می کند.

بهمثابههدفنظامی
رسـانه 
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وضعیت وخیم تر از آن است که بتوان توصیف کرد. سال  
خبرنگاران،  ترور  زمینه  در  تازه ای  رکوردهای  سال  به 
ثبت  رسانه گران  کشتار  و  رسانه  اصحاب  به  حمله 
می شود. این نشان دهنده یک جنگ جدی و فراگیر علیه 

رسانه ها در افغانستان است.
افغان  خبرنگاران  برای  سال  خونین ترین  سال ۲۰۲۰، 
بود. در سال ۲۰۲۱ هم امیدی وجود ندارد که وضعیت 
بهتر شود؛ زیرا نخستین قربانی ترور خبرنگاران در جهان 
در سال جدید میالدی، یک خبرنگار افغان بود که در 
غور کشته شد. نکته قابل تأمل و تکان دهنده این است 
به  تهدید  حاوی  پیام های  مرگش  از  پیش  هم،  او  که 
حامی  نهادهای  با  را  پیام ها  این  و  کرده  دریافت  ترور 
خبرنگاران و مسووالن دولتی در میان گذاشته بود؛ اما 
ناامیدی، هیچ گونه حمایت معنادار و موثری  در کمال 
دریافت نکرد و سرانجام به صورت مظلومانه  کشته شد.

این تنها یک نمونه از جنگ تمام عیاری است که علیه 
رسانه ها و خبرنگاران جریان دارد. این مثال به ما نشان 
می دهد که ما با وجود مبارزه ای که می کنیم در آستانه 
برابر  در  زبان  و  قلم  داریم؛ شکست  قرار  یک شکست 
در  بیان  آزادی  قلب  آگاهانه،  که  بی رحمی  گلوله های 

افغانستان را نشانه گرفته اند.
دشمنان آزادی با استفاده از خالی امنیتی که پس از 

غزنی یکی از والیت های ناامن کشور است و مردم در 
بخش هایی از این والیت سال ها است که زیر حاکمیت 
گروه طالبان قرار دارند. حضور فعال جنگ جویان طالبان 
و  ولسوالی ها  امنیتی در سایر  اوضاع  این مناطق،  در 
نیز متأثر  را  قرار دارد  ساحاتی که زیر کنترل دولت 
ولسوالی های  باشنده گان  مثال،  طور  به  است.  کرده 
جاغوری، مالستان، ناور و بعضی قسمت های دیگر با 
وجودی که زیر حاکمیت دولت زنده گی می کنند، اما 
از دست طالبان روز خوش ندارند. اکثر راه های ارتباطی 
بین ولسوالی ها و مرکز والیت غزنی از مناطقی می گذرد 
که طالبان در آن حضور فعال دارند. افراد مسلح طالبان 
در ایست های بازرسی شان وسایط نقلیه و مسافران را 
بازرسی می کنند و از موترها باج می گیرند. مردم غزنی 
سال ها است که عماًل هم تحت حاکمیت دولت و هم 
مالیه  دو  هر  به  می کنند،  زنده گی  طالبان  قلمرو  در 
می دهند و مجبور هستند که از دستورها و قوانین هر 
مسافران  بارها  طالبان  کنند. جنگ جویان  پیروی  دو 
به  و  پایین کرده  از موترهای شان  این مسیرها  را در 
این گروگان ها در بدل  از  گروگان گرفته اند. بسیاری 
پرداخت مبلغ هنگفت پول آزاد شده و شماری نیز به 

قتل رسیده اند.
در ماه های اخیر، وضعیت در مسیر جاغوری - قره باغ 
وخیم تر شده و گروه طالبان ده ها تن از مسافران را به 
گروگان گرفته است. این گروگان ها هفته ها است که 

مبارزه  مردم  اولیه  و  بدیهی  حقوق  برای  خبرنگاران 
خود  ملت  رنج  و  درد  بازتاب دهنده  آن ها  می کنند. 
از  فارغ  و  انسان  مثابه  به  همه  می خواهند  و  هستند 
هرگونه صنف بندی زیر نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت 
و... در صحنه حضور داشته باشند، انکار نشوند و برای 
قابل  و  عادالنه  سهم  دارای  کشورشان  آینده  ساختن 
قبول باشند. این خواسته زیادی نیست و پاسخ آن نباید 

گلوله و مرگ باشد.
با این  همه، گلوله های بی رحم ترور، همه روزه به صورت 
هدفمند، زنده گی می ستانند و مرگ می کارند. در این 
میان، ناامیدکننده تر از همه این است که خبرنگاران و 
آماج  و مستقیم،  به طور گسترده  فعاالن رسانه ای که 
گرفته اند،  قرار  جنایت کارانه  و  جنون آمیز  جنگ  یک 

هیچ حمایت تأثیرگذاری دریافت نمی کنند. دولت که 
مدعی حمایت از آزادی بیان است و آن را بزرگ ترین 
خود  می داند،  گذشته  سال   ۲۰ در  خود  دست آورد 
و  امنیتی  نیروهای  زیرا  است؛  از خبرنگاران  درمانده تر 
کارمندان دولتی هم درست مانند خبرنگاران و فعاالن 
رسانه ای و مدنی، آماج گلوله های تروریستان اند. این به 
معنای آن است که دولت در برابر ترورها، قادر به دفاع از 

سنگرهای خود هم نیست.
افزون بر این، ده ها پرونده ترور خبرنگاران در دادستانی 
کل و بایگانی های دادگاه عالی خاک می خورند و هیچ 
عزم و اراده ای برای رسیده گی به آن وجود ندارد. این 
وضعیت، شکست آزادی بیان در افغانستان را رخدادی 

محتمل می نماید.
اغلب خبرنگاران و فعاالن رسانه ای و مدنی که تاکنون 
ترور شده اند، پیش تر پیوسته مورد تهدید قرار گرفته و 
این تهدیدها را با دولت و سازمان های حامی رسانه ها 
پیروز  تروریست ها  نهایت،  در  اما  بودند؛  کرده   مطرح 
نبرد  این  در  دیگری  از  پس  یکی  خبرنگاران  و  شدند 

نابرابر به زانو درآمدند.
در این میان، در هفته های اخیر شماری از خبرنگاران، 
اقدام  این  از منتقدان،  کشور را ترک کرده اند. شماری 
را نشانه ترس و هراس و فقدان شجاعت خبرنگاران و 
سرزنش  و  عنوان  »پناهنده گی«  برای  آن ها  تالش  یا 
کرده اند. واقعیت اما تلخ تر از آن است که این انتقادهای 
کند. خبرنگاران  توجیه  و  برتابد  را  بی ریشه  و  انتزاعی 
نظامی هستند. سالح  و قدرت  ارتش  فاقد  و رسانه ها، 
مانند  نمی توانند  آنان  است.  دوربین شان  و  قلم  آن ها 
منتظر  مرگ  صف  در  اعدام  به  محکوم  زندانی های 
بمانند تا زمان مرگ شان فرا بر سد. در چنین شرایطی 
حفظ جان، اقدام خردمندانه و چه بسا بخشی از راهبرد 
مبارزه است؛ زیرا آنان می روند تا زنده بمانند و روایت 
مبارزه برای آزادی بیان در خطرناک ترین کشور جهان 
برای خبرنگاران را در ابعاد جهانی، منعکس کنند. آنان 
می روند تا سنگرهای مبارزه را همچنان حفظ کنند و 
از تریبون دیگر، توجه جهان را به جنگ جنون آمیزی 
که علیه رسانه گران، خبرنگاران، فعاالن مدنی و مردم 

افغانستان جریان دارد، جلب کنند.

مردم را با مشکالت اقتصادی نیز روبه رو کرده است؛ 
زیرا تاجران و دکانداران نمی توانند مواد ضروری و مورد 
این  در  و  انتقال دهند  ولسوالی ها  به  مرکز  از  را  نیاز 
وضعیت، قیمت مواد و اجناس در ولسوالی ها افزایش 

یافته است.
مسأله مهم تر این که بی توجهی دولت به تأمین امنیت 
والیت غزنی، به خصوص مسیرهای ارتباطی مرکز و 
ولسوالی های این والیت، باعث شده است تا طالبان هر 

توافق نامه دوحه شکل گرفته است، منادیان و  امضای 
قرار می دهند.  آزادی و مردم ساالری را هدف  مدافعان 
آن ها خبرنگاران و اصحاب رسانه را دشمن می پندارند؛ 
تعریف شده ای  جایگاه  هیچ  قدرت شان  قاموس  در  زیرا 
برای این حق بدیهی وجود ندارد. آن ها خود را خلیفه 
خدا در زمین می خوانند و به همین دلیل، در برابر نیروی 
پویای نقد به مثابه یک اهرم کارآمد و سازنده در جامعه 
و جهان کاماًل انسانی، با خشم و خون پاسخ می دهند و 

دهان منتقدان را برای همیشه می بندند.
چشم  آن ها  نیستند.  هیچ کس  دشمن  اما  خبرنگاران 
نباید  که  کسانی  خویش اند؛  مردم  و  جامعه  زبان  و 
تعیین  در  که  دارند  حق  و  بماند  ناشنیده  صدای شان 

سرنوشت شان، سهیم باشند.

در بند این گروه به سر می برند و هیچ کاری ظاهراً 
نگرفته  صورت  آنان  رهایی  برای  حکومت  سوی  از 
مردم،  شکایت  دنبال  به  پیش،  سال  چندین  است. 
ایجاد کرد که  این مسیر  را در  حکومت پاسگاه هایی 
اتفاق  به ندرت  و  بهتر شد  امنیتی  اوضاع  نتیجه،  در 
می افتاد که طالبان جرأت کنند، راه مردم را بگیرند. 
اکنون  این پاسگاه ها را تخلیه کرد.  بعداً حکومت  اما 
افراد طالبان کنترل این مسیر را کاماًل در دست دارند. 
به گروگان  باشد،  را که خواسته  این گروه هر کسی 
می گیرد، از موترها مالیه جمع آوری می نماید و گاهی 

هم راه را بر روی مسافران مسدود می کند.
با این وضعیت و با وجود شکایت های مکرر باشنده گان 
مناطق  سایر  و  ناور  مالستان،  ولسوالی های جاغوری، 
هیچ  ظاهراً  است.  بی اعتنا  اما  حکومت  غزنی، 
مرکز  ارتباطی  راه های  امنیت  تأمین  برای  برنامه ای 
به ولسوالی های غزنی وجود ندارد. این در حالی است 
غیرنظامی  باشنده گان  از  نفر  ده ها  اکنون  همین  که 
ولسوالی های قره باغ، جاغوری و مالستان در بند طالبان 
به سر می برند. قوماندان های طالبان در بدل رهایی این 
در  افغانی شده اند.  میلیون ها  پرداخت  فراد، خواستار 
همین حال، افزایش گروگان گیری در مسیر قره باغ - 
جاغوری باعث شده است تا مردم در این مسیر تردد 
نکنند و این مسأله مشکالت جدی را برای باشنده گان 
این ولسوالی ها به بار آورده است. بسته ماندن این راه ها، 

روز ساحه زیر نفوذشان را گسترش دهند. مردم در این 
با طالبان و جلوگیری  مناطق به تنهایی توان جنگ 
از حمالت و پیش روی این گروه را ندارند. اگر دولت 
اقدامات فوری را برای جلوگیری از پیش روی طالبان 
در غزنی انجام ندهد، این خطر وجود دارد که این گروه 
به زودی حمالتی را به منظور تصرف بعضی ولسوالی ها 
و مناطق آسیب پذیر راه اندازی کند. پیش گیری از وقوع 
چنین اتفاق ناگواری، آسان تر از آن است که حکومت 
این  و  شروع  را  خود  تهاجم  طالبان  تا  بکشد  انتظار 
مناطق را تصرف کنند و سپس دولت برای آزادسازی 

این مناطق دست به کار شود.
چنانچه حکومت با اوضاع نابسامان امنیتی در غزنی 
با بی اعتنایی برخورد کند، بعید نیست که طالبان با 
استفاده از فرصت برای توسعه ساحه تحت نفوذشان 
ولسوالی های  تصرف  برای  و  شوند  کار  به  دست 
غزنی  باشنده گان  کنند.  اقدام  والیت  این  در  بیش تر 
وضعیت  آن که  از  پیش  که  دارند  انتظار  حکومت  از 
شود.  کار  به  دست  برسد،  برگشت ناپذیر  مرحله  به 
والیت،  این  مرکز  با  ولسوالی ها  راه های  بسته ماندن 
ارتباط این مناطق با حکومت را قطع خواهد کرد و 
جبران ناپذیر  و  سنگین  پیامدهای  می تواند،  کار  این 
برای مردم و دولت داشته باشد. بنابراین تا فرصت باقی 
است، حکومت باید دست به کار شود. استقرار دوباره 
می تواند  مسیر  این  در  دولتی  نیروهای  پاسگاه های 
کارساز واقع شود و حاکمیت دولت را در این مناطق 
هوایی  و  زمینی  عملیات های  راه اندازی  کند.  تأمین 
دوامدار به منظور هدف قراردادن قرارگاه ها، مرکزهای 
در  خصوص  به  شورشیان،  مخفی گاه های  و  تجمع 
ولسوالی ها  و  مرکز  میان  راه های  به  نزدیک  مناطق 
احتمالی  فجایع  بروز  و  طالبان  پیش روی  از  می تواند 
دفاع  سیاست  دلیل  به  حکومت  اگر  کند.  جلوگیری 
به  برابر تحرکات شورشیان در غزنی دست  فعال در 
شهروندان  که  ندهد  اجازه  دست کم  نمی زند،  کاری 
شوند  گرفته  گروگان  طالبان  از سوی  روز  هر  ملکی 
پول  مشکل  صدها  با  خانواده های شان  آن  از  پس  و 
قرض کنند، به طالبان باج دهند و عزیزان شان را آزاد 
کنند. حکومت نباید اجازه دهد در مناطقی که مردم 
از طالبان بیزار هستند، از دولت پشتیبانی می کنند و 
با افتخار تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان اند، 
راه برای ورود و نفوذ گروه طالبان باز شود و مردم هر 
روز به اشکال مختلف از سوی این گروه مورد آزار و 

اذیت قرار گیرند.

خبرنگاران برای حقوق بدیهی و 
اولیه مردم مبارزه می کنند. آن ها 

بازتاب دهنده درد و رنج ملت 
خود هستند و می خواهند همه 

به مثابه انسان و فارغ از هرگونه 
صنف بندی زیر نام قوم، مذهب، 

زبان، جنسیت و... در صحنه حضور 
داشته باشند، انکار نشوند و برای 

ساختن آینده کشورشان دارای 
سهم عادالنه و قابل قبول باشند. 
این خواسته زیادی نیست و پاسخ 

آن نباید گلوله و مرگ باشد.

وضعیت وخیم تر از آن است که بتوان توصیف کرد. سال  به سال رکوردهای تازه ای در 
زمینه ترور خبرنگاران، حمله به اصحاب رسانه و کشتار رسانه گران ثبت می شود. این 

نشان دهنده یک جنگ جدی و فراگیر علیه رسانه ها در افغانستان است.

آصف غزنوی
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزادفرنیچرکیفیتبهتر

آدرس:چهارراهیبرهکی،کابل،افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ويژه شفاخانهآیینهصحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰77۰۶7۶۴۶۵ - ۰7۰۰۱۹۸۸۹7آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



انجام  زمین لرزه  خطر  پهنه بندی  می یابد.  گسترش 
مشکل  با  خطر  نقشه های  تدقیق  ولی  است،  شده 
نیاز  مورد  زلزله شناسی  و  زمین شناسی  داده های 
برای تولید مدل های دقیق خطر زلزله مواجه است. 
مختلف  گروه های  توسط  کاری  چنین  حال،  این  با 
انجام  حال  در  امریکا  و  اروپا  ایران،  در  تخصصی 
شامل  است،  دسترس  در  که  داده هایی  است.  بوده 
گسل های  روی  لغزش  میزان  و  تاریخی  لرزه خیزی 
زمین لرزه های  کاتالوگ  تدوین  است.  فعال  اصلی 
افغانستان توسط نگارنده این یادداشت و همکارانش 
 GEM-EMME در پروژه مدل زمین لرزه خاورمیانه
صورت گرفت و داده های دستگاهی عمدتاً بین سال 
بین المللی  ژورنال  در  و  تصحیح   ۲۰۰۶ تا   ۱۹۶۴
چمن،  گسل  شد.  منتشر  اروپا  در  زلزله شناسی 
غرب  کیلومتری   ۱۰ از  که  است  گسلی  مهم ترین 
میلی متر  لغزش ۱۰  میزان  با  و  می کند  عبور  کابل 
کابل،  کیلومتری شمال غرب  در ۵۵  است.  در سال 
شهر چاریکار در پهنه گسل چمن و در مجاورت یکی 
لغزش ۲  با میزان  از قطعات سامانه گسلی هریرود 
است. سامانه  گسلی  قرار گرفته  میلی متر در سال 
چمن بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طول دارد. این سامانه 
گسلی از ناحیه هندوکش در شمال شرقی افغانستان 
تا جنوب غربی و از شرق افغانستان به غرب پاکستان 
می رسد. چندین زمین لرزه بزرگ تاریخی روی این 
پهنه گسله رخ داده است. زمین لرزه ۱۵۰۵ میالدی 
)۳ صفر ۹۱۱ هجری قمری، ۶ ژوئیه/جوالی ۱۵۰۵(، 
با بزرگای تخمین زده شده ۷.۳ در نزدیکی کابل رخ 
داد و حدود ۵۰ کیلومتر گسیخته گی سطحی و چند 
متر تغییر مکان قائم ایجاد کرد. در کابل، این زلزله 
دیوارهای قلعه ها و باغ ها را خراب کرد. شهر پغمان 
به کلی ویران شد و ۷۰ تا  ۸۰ نفر کشته شدند. این 
تشخیص های زلزله های تاریخی ناشی از کوشش های 
دانشگاه  در  آمبراسیز  نیکالس  پروفسور  زنده یاد 
از  بخشی  نتیجه  که  است  بوده  لندن  کالج  امپریال 
آن را در سال ۲۰۰۳ با پروفسور راجر بیلهام منتشر 
از  از سامانه گسله چمن که دقیقاً  کردند. قطعه ای 
غرب کابل عبور می کند، از شهر پغمان می گذرد و آن 
را گسل »پغمان«، به عنوان بخشی از سامانه گسلی 
چمن نامیده اند. با در نظرگرفتن توزیع جمعیت در 
برآورد کرد که دست کم  کابل، می توان  غربی  پهنه 
این شهر در حریم  اهالی  از  نفر  حدود یک میلیون 
حوزه نزدیک گسل پغمان )بخشی از سامانه گسلی 

چمن( زنده گی می کنند.

 

زمین لرزه تاریخی ۱۸۹۲ میالدی در ناحیه چمن، 
در حدود ۹۰ کیلومتری شمال غربی کویته پاکستان، 
در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان رخ داد؛ جایی 
که باعث تغییر شکل و دفرمه شدن/دیگرریخت شدن 

طبیعی  سوانح  مستعد  کشور  عنوان  به  افغانستان 
زمین لغزش،  خشک سالی،  سیل،  زمین لرزه،  مانند 
ریزش بهمن و سوانح انسان ساخت شناخته می شود. 
زمین لرزه ها، به ویژه در شرق و شمال شرق افغانستان 
رخداد  شمال شرقی  و  شمال  در  می دهد.  رخ  مکرر 
می شود.  هم  زمین لغزش  باعث  اغلب  زمین لرزه ها 
سیالب ها در فصل بهار، هنگامی که برف شروع به 
ذوب شدن می کند و بارنده گی شدید است، به ویژه در 
اثر تغییرات اقلیمی در جنوب و جنوب شرقی با وقوع  

خشک سالی های اخیر تشدید هم شده است.
 

با توجه به پتانسیل باالی رخداد مخاطرات طبیعی 
و  شهرها  آسیب پذیری  همچنین  و  کشور  این  در 
افغانستان و  موقعیت روستاها و شهرها  روستاهای 
در نزدیکی مناطق مخاطره خیز، هر زمانی که زلزله، 
نظر  از  دهد،  رخ  بهمن  ریزش  و  زمین لغزش، سیل 

احتمال مرگ و ویرانی گسترده مورد توجه است.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون، تعداد ۶ زمین لرزه با بزرگای 
بیش از ۶.۵ در افغانستان رخ داده است. مهم ترین 
آن ها زلزله ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۵ )۴ آبان/عقرب ۱۳۹۴ 
در  که  بود  هندوکش  در   ۷.۵ بزرگای  با  شمسی( 
به همین  ژرفای ۲۱۲ کیلومتری رخ داد و احتماالً 
نکرد؛  ایجاد  دلیل تخریب شدیدی در پهنه کانونی 
ولی از ۴۰۰ کشته گزارش شده آن، حدود ۱۵۰ کشته 
در افغانستان و بیش تر کشته های دیگر به روستاهای 
پاکستان مربوط بود. در عوض، پهنه وسیعی از شمال 
پاکستان، ترکمنستان و  تاجیکستان،  تا چین،  هند 
شرق ایران، این زلزله را حس کردند. علی رغم نسبتاً 
کم جمعیت بودن پهنه کانونی، حدود ۴۰۰ نفر کشته 

از این زمین لرزه گزارش شد.
از  را  افغانستان  تکتونیکی،  ورقه های  فعال  مرزهای 
سمت  به  است.  کرده  احاطه  شرق  و  جنوب  غرب، 
غرب، ورقه عربی نسبت به اوراسیا با سرعت حدود 
۳ سانتی متر در سال به سمت شمال حرکت می کند. 
مرز فعال ورقه عربی، از منطقه زاگرس در جنوب غربی 
افغانستان روندهای اصلی گسله  ایران می گذرد. در 
شامل چندین سیستم گسله امتداد لغز با راستایی 
تقریباً شمال شرقی - جنوب غربی )مانند گسل چمن( 
در شرق و در شمال، مجموعه ای از گسل های فشاری 
لغز شرقی - غربی )مانند گسل  امتداد  و همچنین 
هریرود( است. در شرق، ورقه هند نسبت به اوراسیا با 
سرعت حدود ۴ سانتی متر در سال به سمت شمال 
حرکت می کند. لرزه خیزترین ناحیه افغانستان، ناحیه 
تغییر  است.  کشور  این  شمال شرقی  در  هندوکش 
با  گسل های  از  نواری  راستای  در  اینجا  در  شکل 
راستای شمال = شمال شرقی و گسل های امتداد لغز 

چپ گرد با لرزه خیزی فراوان مشخص می شود.
در  افغانستان  شدید  زمین لرزه های  بیش ترین 
این  زمین لرزه های  می دهد.  رخ  آن  شمال شرق 
برخورد  پهنه  با  ارتباط  در  و  ژرف  معموالً  ناحیه 
زیرورقه  به  آن  رانده گی  زیر  و  هند  ورقه  شمال 
اوراسیا است که در زیر کوه های هندوکش و پامیر 

گسل های لرزه خیز افغانستان، از برگه فیس بوک پروفسور مهدی زارع

سیالبی که در پنجم سنبله 1399 در شهر چاریکار، 
مرکز والیت پروان جاری شد، جان بیش از 120 تن 

را گرفت.

موقعیت شهر کابل و جمعیت بیش از 4 میلیون نفری آن و نزدیکی آن به پهنه های گسل چمن و تالقی دو پهنه گسله چمن و هریرود )در 
محدوده چاریکار(، از نظر ریسک یک زمین لرزه مخرب در آینده قابل توجه است. اکنون بیش از 500 سال است که زمین لرزه مهمی، 

بعد از زلزله پغمان رخ نداده است. بررسی این سکوت لرزه ای روی پهنه گسله در نزدیک پهنه پرجمعیت کابل بسیار حایز اهمیت است. 
باید مطالعه و مشخص شود که بازگشت زمین لرزه های بزرگ روی قطعات گسله در نزدیکی کابل دقیقاً چقدر است. بر آن اساس، می توان 

دریافت که بازگشت احتمالی رخداد زلزله بعدی را با احتمال بیش تر در چه زمانی می توان انتظار داشت.

پروفسور داکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو 

وابسته و رییس شاخه زمین شناسی، فرهنگستان 
)اکادمی( علوم جمهوری اسالمی ایران

يک ميليون نفر در كابل 
در حريم گسل زنده گی می كنند

لرزهخیزیافغانستانوریسکزلزله؛
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راه آهن تازه راه اندازی شده کویته 
بزرگای ۶.۸  به  زلزله ۱۹۷۵  شد. 
نیز در منطقه گسله چمن، نزدیک 
و  داد  رخ  افغانستان  مرزهای  به 
در  جزئی  خسارت  ایجاد  باعث 

کویته شد.
در افغانستان در سال حدود ۱۵۰ 
زمین لرزه با بزرگای بیش از ۴ رخ 
لرزه خیزی  آمار  براساس  می دهد. 

برآورد  می توان  افغانستان،  در  گذشته  دهه  دو  در 
بین  بزرگای  با  زلزله هایی  رویداد  احتمال  که  کرد 
به طور متوسط حدود یک رخداد در سال  تا ۷   ۶
تا  است و می توان برآورد کرد که در هر دهه، یک 
دو زمین لرزه با بزرگای بیش از ۷ در این کشور رخ 

می دهد.
نفوس دولت  و  احصائیه  ملی  اداره  براساس گزارش 
افغانستان در سال ۱۳۹۸ شمسی، جمعیت این کشور 
زده  تخمین  نفر  هزار  و ۲۲۵  میلیون  بر ۳۲  افزون 
شده است. شهر کابل با ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر 
جمعیت، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر این کشور 

است.

در افغانستان سه شهر پرجمعیت بعدی، قندهار ۶۱۴ 
شریف ۴۷۰  مزار  و  نفر  هزار  هرات ۵۵۶  نفر،  هزار 
هزار نفر جمعیت دارند. افغانستان کشوری است که 
هنوز ۷۵ درصد از جمعیت آن در روستاها زنده گی 

می کنند. اولویت های ریسک زلزله و سوانح طبیعی 
از نظر پراکنده گی جمعیت و  و مدیریت بحران که 
قابل  کشور  این  در  جمعیتی  متمرکز  موقعیت های 

ذکر است، عبارت است از:

اول، موقعیت شهر کابل و جمعیت بیش از ۴ میلیون 
به پهنه های گسل چمن و  نزدیکی آن  نفری آن و 
تالقی دو پهنه گسله چمن و هریرود )در محدوده 
در  مخرب  زمین لرزه  یک  ریسک  نظر  از  چاریکار(، 
آینده قابل توجه است. اکنون بیش از ۵۰۰ سال است 
نداده  رخ  پغمان  زلزله  از  بعد  مهمی،  زمین لرزه  که 
گسله  پهنه  روی  لرزه ای  سکوت  این  بررسی  است. 
در نزدیک پهنه پرجمعیت کابل بسیار حایز اهمیت 
بازگشت  که  شود  مشخص  و  مطالعه  باید  است. 
زمین لرزه های بزرگ روی قطعات گسله در نزدیکی 
کابل دقیقاً چقدر است. بر آن اساس، می توان دریافت 
که بازگشت احتمالی رخداد زلزله بعدی را با احتمال 

بیش تر در چه زمانی می توان انتظار داشت.
به ویژه  گسترده،  فرسوده  بافت  وجود  دوم،  نکته 
مردم  چهارم  سه  است.  افغانستان  روستاهای  در 
زنده گی  آسیب پذیر  و  روستایی  بافت  در  افغانستان 
ساختمان های  در  هم  شهرها  در  ساکنان  می کنند. 
جدیدی ساکن هستند که بر مبنای آیین نامه لرزه ای 
خاص و معیاری احداث نشده است. از این دیدگاه، 
پیشنهاد می شود تا برای احداث ساختمان های جدید 
از آیین نامه زلزله با کد ۲۸۰۰ در ایران استفاده شود 
آسیب پذیر  ساختمان های  احداث  از  تدریج  به  تا 

اجتناب شود.
در  خوبی  افغانستانی  متخصصان  خوشبختانه، 
سال های اخیر پرورش یافته و مانند مهندس ابراهیم 
جعفری با سطح دانش و سواد باال در زمینه دانش 
زمین شناسی و ژئوتکنیک در حال خدمت به کشور 
خود هستند. همچنین داکتر محمد قاسم حیدری 
وزارت  معاون  عنوان  به  بحران  مدیریت  زمینه  در 
در  ریسک  کاهش  برای  مهمی  کوشش  حوادث 
افغانستان سامان داده است. در حال حاضر نیز یکی 
از دانشجویان من به نام خانم مریم عطشانی در حال 
در  زلزله  مخاطره  زمینه  در  خود  دکترای  تز  انجام 
شمال شرق افغانستان در دانشگاه تهران به راهنمایی 
من است. به باور من، پرورش نسل جدید متخصصان 
نوین  فناوری های  و  علم  به  مسلط  که  افغانستان 
هستند، مهم ترین راه برای دستیابی به هدف کاهش 

ریسک و کم کردن آسیب پذیری در افغانستان است.

در سال های اخیر کابل شاهد چندین زلزله خفیف بوده که مرکز آن پغمان اعالم شده است. 
عکس از شبکه های اجتماعی.

به باور کارشناسان، ساخت وساز و رشد بدون برنامه شهر کابل، آسیب پذیری این شهر را در برابر زلزله بیش تر 
کرده است. اعتبار عکس از نعمت نقدی.



رییس جمهور افغانستان باید 
به قانون اساسی افغانستان و 

حاکمیت قانون احترام بگذارد و 
برای وحدت و صلح افغانستان 

تالش کند. این تالش باید شامل 
حمایت از زنان، روزنامه نگاران، 

مدافعان حقوق بشر، فعاالن 
جامعه مدنی و حقوق اقلیت ها 

باشد. سیاست مداران ما باید از 
تنش های سیاسی دست بکشند و 

برای اتحاد کشور تالش کنند.

محمدحسین نیک خواه

منبع: گلوب اند میل

مترجم: سیدجمال اخگر

نویسنده: سیما سمر
بنیان گذار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اگرجامعهجهانیافغانستانراتنهابگذارد،
اینکشوربافاجعهروبهرومیشود

کودکان  ویژه  آموزشی  مرکز  در 
»عقب مانده ذهنی« با کودکی 
دنیای  در  که  کردم  صحبت 
در  بزرگ  آرزوی  کوچکش 
سر داشت؛ از جنگ و آدم کشی 
در  را  خواسته اش  و  بود  خسته 
کرد:  بیان  این گونه  کوتاه  جمله  
»از رییس جمهور غنی صلح می خواهم.« کودکان این 
مرکز آموزشی افرادی هستند که در جامعه افغانستان 
را  آن  ها  خانواده های شان  و  نیست  آنان  فکر  به  کسی 
خیابان  و  کوچه  در  می پندارند.  فراموش شده«  »نسل 
را  نسل  این  و  می کنند  اذیت  و  آزار  تمسخر،  را  آنان 
»دیوانه« می پندارند. بسیاری از این کودکان به دلیل 
و  هستند  گوشه گیر  اجتماع،  در  نادرست  برخورد 
نمی توانند بدون اعضای خانواده از چهار دیواری خانه 
انجام  استعداد  آن ها  از  برخی  هرچند  شوند؛  خارج 
موثر  جامعه  در  می توانند  و  دارند  را  زیادی  کارهای 

باشند.
بررسی نهادهای حکومتی نشان می دهد که حتا برخی 
خانواده ها حاضر نیستند، این کودکان را نگه داری کنند 
و در برخی موارد، افرادی که مبتال به بیماری »اوتیسم« 
کنار  و  درمانی  مراکز  در  هستند،  سندروم«  »داون  و 
خیابان رها می شوند. این بیماری دو گونه است، بیماران 
»داون سندروم« مادرزادی دچار آن می شوند و بیماران 
»اوتسیم« در دوسال ابتدایی تولد مبتال می شوند. چهره 
و شکل فیزیکی شان با افراد عادی تفاوت دارد و از لحاظ 
ذهنی رشد نمی کنند. در هرات به تازه گی مرکز ویژه 
آموزشی برای کودکان »عقب مانده ذهنی« ایجاد شده 
انیتا دانش گر، از  است. ایده ساخت این مرکز را ابتدا 
مهاجران افغانستانی مقیم کشور هالند مطرح کرد. او 
چند سال پیش در سفر به هرات، به فکر افتاد که برای 

این نسل کاری انجام دهد.
افغانستان،  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  با همکاری  او 
به کودکان عقب مانده ذهنی  آموزش  برای  را  مرکزی 
ایجاد کرد تا در آن زمینه آموزش مهارت های اجتماعی 
برای بیماران »اوتیسم« و »داون سندروم« فراهم شود. 
با تمیم آشنا  در یکی از صنف های درسی این مرکز، 
شدم. او لکنت زبان داشت و به سختی صحبت می کرد. 
قصه کرد که عضو خانواده ۱۲ نفره است و از حضور در 

از  با هر کسی که بخشی  تا  است  فرا رسیده  آن  زمان 
کشوری  از ۴۰  بیش  با  است؛  بوده  افغانستان  بازسازی 
که هنگام براندازی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ حکومت 
برای کشور  نظامیان مرد و زن که  با  تقویت کردند،  را 
تا  کردند  کمک  که  سیاست گذاران  با  آوردند،  ثبات  ما 
کشور  یک  پیش رفت  و  عمل کرد  باعث  که  نهادهایی 
می شوند، رشد کنند و با داوطلبان بشردوست که تعداد 
زیاد آن ها برای کمک به ما در رفع بسیاری از اشتباهات 
آمده اند، صحبت کنیم. اکنون ما افغان ها به شما احتیاج 
داریم. آینده مشخص نیست. مذاکرات صلح غیرصادقانه 
و غیرقابل قبول است. اکنون فاجعه ای که در راه است، 

باید آشکار شود.
با  افغانستان که  با اعضای تیم مذاکره کننده  اخیراً، من 
طالبان گفت وگو می کنند، دیدار کردم. ما درباره نیاز به 
از حقوق زنان،  صلح، توقف خشونت، احترام و حمایت 
و  بشر  حقوق  فعاالن  دیگر  همچنین  و  روزنامه نگاران 

جامعه مدنی در افغانستان بحث کردیم.

گوش  وزیراحمد  صحبت های  به  دقیقه   ۱۰ حدود 
مانع صحبت  نخواستم  و در جریان حرف هایش  دادم 
او شوم؛ انگار از نادیده گرفته شدن در جامعه ناراحت 
و  استعداد  به  که  شود  پیدا  کسی  می خواست  و  بود 
دختر  چند  آن سوتر،  اندکی  کند.  توجه  توانایی هایش 
کوچک نشسته بودند؛ یکی از آن ها هرچند نمی توانست 
حرف هایش  می خواست  اما  بگوید،  سخن  درستی  به 
متوجه  سختی  به  را  پری ماه  گفته های  بشنوم.  را 
می شدم، کودکانی که نزدیکش بودند، تالش می کردند 

حرف هایش را به من بفهمانند.
را  کودکان  تا  شود  معلم  روزی  که  بود  این  رویایش 
آموزش دهد که داکتر دندان شوند. او از آن چه خارج از 

صورت  جوانب  تمامی  سوی  از  که  سرمایه گذاری هایی 
گرفته است، می خواهم توجه جهانیان را به چند نکته 

مهم جلب کنم.
توافق نامه میان ایاالت متحده و طالبان به خواسته های 
قرار  هدف  دیگر  هرزمان  از  بیش  که  افغانستان  مردم 
)به عنوان  نپرداخته است.  می گیرند و کشته می شوند، 
مثال، روز یک شنبه، ۲۸ جدی، دو قاضی زن دادگاه عالی 
در کابل ترور شدند، ولی مهاجمان مسلح، ناشناس باقی 

مانده اند.(
به زمان  نیاز  پایدار، روند صلح  نتایج  به  برای دستیابی 

بیش تر و عزم و اراده بیش تر دو طرف دارد.
باید  می  ماه   ۲۰ در  امریکایی  نیروهای  خروج  مهلت 
بازنگری شود؛ زیرا برای پایان جنگ و درگیری نمی توان 
زمان تعیین کرد، بلکه پایان خشونت براساس واقعیت ها 

و شرایط موجود قابل تعریف است.
طالبان باید در بیان تغییر سیاست خود، به ویژه در مورد 
حقوق زنان و آزادی بیان، روشن سخن بگویند. در حال 
حاضر، سیاست های آن ها مانند سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ 
سخت گیرانه است. اگرچه افغانستان کشور باثبات نیست 
این  اما  است،  متکی  به کمک های خارجی  به شدت  و 
برای دموکراسی و  نهادهای قدرتمند  به تشکیل  کشور 

دیوارهای مرکز آموزشی ویژه کودکان عقب مانده ذهنی 
جریان داشت، چیزی نمی دانست و غرق دنیای خودش 
کشور  اوضاع  نگران  پری ماه،  شراف الدین،  صنفی   بود. 
بود. هنوز از او چیزی نپرسیده بودم، اما خودش آن چه 
در دلش بود را به زبان آورد. با صدای کودکانه اش گفت: 
»من از جنگ می ترسم، در تلویزیون می بینم که مردم 
کشته می شوند. به طالبان کاری ندارم، از رییس جمهور 

غنی صلح می خواهم و او باید صلح بیاورد.«
او برخی چهره های مطرح سیاسی کشور را می شناخت 
و باور داشت که داکتر عبداهلل و رییس جمهور غنی، 
باید برای پایان جنگ و آدم کشی در کشور راهی پیدا 
کنند و مردم را از وضعیت کنونی نجات دهند. از دید 
به  نمی توانند  کودکان  باشد،  که جنگ  زمانی  تا  وی، 
آرزوهای شان برسند. فروزان فروتن، از آموزگاران مرکز 
ویژه آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی در هرات، باور 
دارد که در جامعه افغانستان تاکنون به این قشر توجه 
چندانی نشده است و مردم چگونه گی برخورد با بیماران 

»اوتیسم« و »داون سندروم« را نمی دانند.
بیماری  کودکان شان  که  مادرانی  حبیبه،  و  عایشه 
»اوتیسم« و »داون سندروم« دارند، برایم روایت کردند 
که در برخی موارد این کودکان در جامعه آزار و اذیت 
به فرزندان شان آموزش داده اند که  آنان  اما  می شوند؛ 

چگونه در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند.
بشیراحمد ته ینج، وزیر کار و امور اجتماعی، در سفرش 
آگاهی  مردم  افغانستان،  در  که  می پذیرد  هرات،  به 
اندکی در مورد کودکان عقب مانده ذهنی دارند و در 
برخی موارد شماری از خانواده ها آنان را کنار خیابان و 
در مراکز درمانی رها می کنند. سیدخلیل قتالی، معاون 
عقب مانده  کودکان  آموزشی  مرکز  که   »EMC« نهاد 
روزنامه  با  ایجاد شده، در صحبت  آن  از سوی  ذهنی 
۸صبح می گوید که نیاز است کارهای بیش تری برای 
رسیده گی به کودکان »اوتیسم« و »داون سندروم« در 

افغانستان انجام شود.
در روزهایی که مردم افغانستان نگران »صلح و جنگ« 
و آینده خود هستند، آشفته گی اوضاع کشور و تداوم 
جنگ و کشتار، ذهن کودکانی که به بیماری »اوتیسم« 
و »داون سندروم« گرفتار هستند را هم درگیر کرده 
و افرادی مانند شراف الدین، آرزوی شان پایان جنگ و 

استقرار صلح است.

و  اساسی  قانون  در  مرد  و  زن  برای  برابر  تأمین حقوق 
داشتن رسانه های آزاد آغاز کرده است.

دموکراسی نوپای ما در معرض خطر است، ما به مداخله 
شرکای بین المللی خود نیاز داریم.

بلکه  افغان ها،  برای  تهدیدی  تنها  نه  ناامن  افغانستان 
افغانستان  یک  زیرا  است.  جهان  تمامی  برای  تهدیدی 
بی ثبات می تواند به پناه گاه  امن تروریسم مبدل شود که 
توسط دولت های مختلف، از جمله کشورهای همسایه ما 

حمایت می شود.
برای جلوگیری از یک حادثه دیگر، مانند ۱۱ سپتامبر، 
ایاالت متحده نباید برای بیرون شدن از افغانستان عجله 
کند. امنیت افغانستان باید یکی از عناصر اساسی امنیت 

ملی ایاالت متحده تلقی شود.
رییس جمهور افغانستان باید به قانون اساسی افغانستان 
و حاکمیت قانون احترام بگذارد و برای وحدت و صلح 
افغانستان تالش کند. این تالش باید شامل حمایت از 
زنان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعاالن جامعه 
مدنی و حقوق اقلیت ها باشد. سیاست مداران ما باید از 
کشور  اتحاد  برای  و  بکشند  دست  سیاسی  تنش های 

تالش کنند.
مذاکرات صلح باید از حمایت مردم افغانستان برخوردار 
به  را  بدبینی  تا  است  الزم  فوری  آتش بس  باشد. 
کند  ایجاد  صلح  برای  را  فرهنگی  و  تبدیل  خوش بینی 
که شامل متوقف ساختن، تصدیق کردن، بازدهی، جبران 

خسارت و حفاظت در مقابل قربانی شدن باشد.
وضعیت کشور آشفته است. مردم باور خود را از دست 
داده اند. آن ها به اندازه کافی رنج دیده اند. اگر کسانی که 
از ابتدا از ما حمایت می کردند، اکنون توجه خود را به 
دولت افغانستان و طالبان معطوف کنند و خواستار این 
باشند که هر دو طرف با توجه به منافع مشترک مردم 
افغانستان روی میز به گفت وگو بپردازند، ما می  توانیم به 
جلو حرکت کنیم. در واقع، ما می توانیم رشد کنیم. سپس 
جامعه جهانی می تواند به جای این که مجبور شود روند 
صلح را که نادرست و محکوم به شکست است، مشاهده 

کند، به دست آوردهای خود در افغانستان افتخار کند.

این مرکز و دیدن سایر کودکان خوشحال است. در کنار 
تمیم، کودک دیگری نشسته بود و حرف های مان را با 
دقت گوش می داد. وزیراحمد، عالقه زیادی به »خواندن 
و نوشتن« داشت و آرزویش این بود که روزی داکتر 

شود.
یادداشت  با آن  و  قلم خودکاری که در دست داشتم 
نوشت.  کاغذ  روی  را  نامش  و  گرفت  را  می کردم 
خواست  من  از  داشت،  گفتن  برای  زیادی  حرف های 
روی زمین بنشینم و حرف هایش را گوش دهم. روایت 
به  سوارشدن  هنگام  و  خیابان  و  کوچه  در  که   کرد 
اذیت و تمسخر می شود  موترهای حمل ونقل عمومی 

و خارج شدن از خانه برایش دشوار است.

مورد  در  افغانستان  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  اگرچه 
ظرفیت مذاکرات پر انرژی و خوش بین بودند، اما آن ها 
موقعیت  و  سازش  عدم  از  را  خود  زیاد  بسیار  ناامیدی 
دولت  ناراحت کننده  وحدت  عدم  و  طالبان  سخت 

افغانستان ابراز کردند.

اول، طالبان: آن ها به خشونت خاتمه نخواهند داد. آن ها 
نسل جدید جامعه مدنی را که در دو دهه گذشته شکوفا 
قطعاً  و  بشر  حقوق  مخالف  و  ندارند  قبول  است،  شده 

حقوق زنان هستند.
عالوه بر این، اکنون ما می دانیم که طالبان قصد داشتند 
از زور به عنوان وسیله برای کسب امتیاز در میز مذاکره 
استفاده کنند. اکنون، به طور قابل پیش بینی، آن ها ادعا 
می کنند که مذاکرات صلح تا زمانی که رییس جمهور 

فعلی افغانستان از قدرت کنار نرود، کارساز نخواهد بود.

دوم، دولت: آن ها رییس جمهور اشرف غنی را شخص 
دیکتاتوری توصیف می کنند  که به قانون اساسی، حقوق 

بشر و حقوق زنان احترام نمی گذارد.
برای  سیاسی  اراده  فقدان  که  می کنند  ادعا  آن ها 
جلوگیری از فساد گسترده در دولت و اختالفات سیاسی 
بی پایان، موقعیت تیم مذاکره کننده در دوحه را به شدت 
تضعیف می کند. مردم افغانستان روند صلحی را که ایاالت 
دولت  میان  مذاکرات  اکنون  و  است  کرده  آغاز  متحده 
افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد، مشاهده می کنند. 
افغان ها طی ۴۳ سال جنگ، هرگز به این اندازه به صلح 

نزدیک نبوده اند.
من و بسیاری از افغان ها این روند را فرصت طالیی برای 
پایان  برای  همین رو  از  و  می دانیم  به جنگ  پایان دادن 

موفقیت آمیز، این روند را کمک می کنیم.
و  صلح  روند  از  محافظت  برای  حال،  این  با 
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دموکراسی نوپای ما در معرض خطر است، ما به مداخله شرکای بین المللی خود نیاز داریم.
افغانستان ناامن نه تنها تهدیدی برای افغان ها، بلکه تهدیدی برای تمامی جهان است. زیرا یک افغانستان بی ثبات می تواند 

به پناه گاه  امن تروریسم مبدل شود که توسط دولت های مختلف، از جمله کشورهای همسایه ما حمایت می شود.

بررسی نهادهای حکومتی نشان می دهد که حتا برخی خانواده ها حاضر نیستند، این کودکان را نگه داری 
کنند و در برخی موارد، افرادی که مبتال به بیماری »اوتیسم« و »داون سندروم« هستند، در مراکز 

درمانی و کنار خیابان رها می شوند. این بیماری دو گونه است، بیماران »داون سندروم« مادرزادی دچار آن 
می شوند و بیماران »اوتسیم« در دوسال ابتدایی تولد مبتال می شوند. چهره و شکل فیزیکی شان با افراد 

عادی تفاوت دارد و از لحاظ ذهنی رشد نمی کنند.



سعید احمد سایق

رییس جمهور  غنی،  اشرف  این سو، محمد  به  از چندی 
که  را  سنا  مجلس  انتصابی  اعضای  تعداد  یک  کشور، 
سیاسی  مخالفان  با  یا  و  داشته  حکومت  علیه  اظهاراتی 
رییس جمهور نزدیک شده اند، برکنار و به جای آن ها افراد 
جدید معرفی کرده است. این نوع برخورد در زمان ریاست 
جمهوری حامد کرزی صورت نگرفت و در جریان حکومت 
وحدت ملی نیز سابقه نداشت. سواالتی که خلق می شود، 
افغانستان چنین حقی به  آیا قانون اساسی  این است که 
تفکیک  اصل  کار خالف  این  آیا  می دهد؟  رییس جمهور 
قوا که قانون اساسی افغانستان بر آن استوار است، نیست؟

در قدم اول باید به این نکته پرداخت که آیا رییس جمهور 
انتصابی مجلس سنا را  قانونی برکناری اعضای  صالحیت 
دارد یا خیر؟ جواب کوتاه این است که نخیر؛ رییس جمهور 
برکناری  و  ندارد  صالحیتی  چنین  اساسی  قانون  نگاه  از 
اعضای انتصابی سنا خالف قانون اساسی انجام شده است. 
در اینجا به دالیل حقوقی این عمل خالف قانون اساسی 

پرداخته شده است.
قانون اساسی در ماده ۸۴ به رییس جمهور صالحیت داده 
است که یک سوم اعضای مجلس سنا را تعیین کند. در 
از  باقی مانده،  ثلث  یک   -۳« است:  آمده  چنین  ماده  این 
نفر  دو  به شمول  تجربه،  با  و  خبیر  جمله شخصیت های 
از نماینده گان معلولین و معیوبین و دو نفر از نماینده گان 
سال.  پنج  مدت  برای  جمهور  رییس  تعیین  به  کوچی ها 
رییس جمهور تعداد پنجاه درصد از این اشخاص را از بین 

زنان تعیین می نماید.«
قانون اساسی در مورد حاالتی که یک عضو شورای ملی 
به  می دهد،  دست  از  ملی  شورای  در  را  خویش  عضویت 
شکل خالصه اشاره کرده است. ماده ۱۰۸ قانون اساسی در 
مورد، چنین تسجیل یافته است: »در حاالت وفات، استعفا 
و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به 
طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید 
احـکام  به  مطابق  تقنینـه،   دوره  باقـی مانده  مدت  برای 
قانون صورت می گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب اعضای 

شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.«
چند نکته در مورد این ماده قابل اشاره است. اول، این که 
این ماده به طور عمومی به همه اعضای شورای ملی، هم 
نیز  تفاوتی  و  کرده  اشاره  و هم سنا،  نماینده گان  مجلس 
نشده  قایل  مجلس  این  انتصابی  و  انتخابی  اعضای  میان 
است. نتیجه گیری این است که تمام حاالتی که منجر به از 
دست دادن عضویت شورای ملی می شود، باالی تمام اعضای 
اعضای  و  می گردد  تطبیق  یکسان  شکل  به  ملی  شورای 
حاالت  دوم،  نیستند.  مستثنا  قاعده  این  از  سنا  انتصابی 
تنها  و  است  واضح  معیوبیت  و  معلولیت  استعفا،  وفات، 
نکته ای که احتماالً حکومت برای توجیه برکناری اعضای 
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محرومیت از نماینده گی یا کار در خدمات عامه را نیز به 
مرتکب آن در نظر گرفته باشد. در ماده ۱۷۲ کد جزای 
که  است: »شخصی  آمده  مورد، چنین  این  در  افغانستان 
به جزای حبس بیش از ده سال یا به حبس کم تر از ده 
سال در جرایم مندرج باب اول و دوم کتاب دوم این قانون 
محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می شود، 
اعاده حیثیت شده  یا محکمه  قانون  به حکم  این که  مگر 

باشد:
۱. خدمت در قوای سه گانه دولتی و سایر نهادهای دولتی؛

۲. کاندیدشدن در عهده های انتخابی؛
۳. استفاده از نشان ها، مدال ها و القاب افتخاری دولتی؛

۴. عضویت در هیأت مدیره شرکت ها، بانک ها و موسسه ها 
در صورت محکومیت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری 

و مالی؛
۵. عقد قرارداد با ادارات، تصدی ها، موسسه های دولتی و 
مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت، در صورت ارتکاب 

جرایم مالی.«
می شود،  دیده  نیز  جزا  کد  ماده  این  در  که  همان طوری 
صالحیت عزل به رییس جمهور داده نشده، بلکه منحیث 
با  محاکم  توسط  محکومیت  صورت  در  تبعی  امر  یک 
صالحیت در نظر گرفته شده است. به همین شکل، ماده 
را  جمهور  رییس  صالحیت های  که  اساسی  قانون   ۶۴
عزل  برای  او  به صالحیت  اشاره ای  است،  کرده  مشخص 
مواد  این  ذکر  با  لذا  ندارد.  سنا  مجلس  انتصابی  اعضای 
و  اساسی  قانون  متن  که  می رسیم  نتیجه  این  به  قانونی، 
را، چه  اعضای شورای ملی  قوانین عادی، صالحیت عزل 

انتخابی یا انتصابی، به رییس جمهور نداده است.
قوا  تفکیک  بر  اقدام  این  تأثیر  که  است  این  دوم  سوال 
یک  را  قوا  تفکیک  افغانستان  اساسی  قانون  چیست؟ 
قوه  دو  در  صالحیت هایی  هرچند  و  است  دانسته  اصل 
اما  گرفته،  نظر  در  جمهور  رییس  برای  قضائیه  و  مقننه 
در  که  است  مواردی  به  و محدود  اندک  این صالحیت ها 
اساسی  قانون  است. هنگامی که  اساسی ذکر شده  قانون 
صرفاً صالحیت تعیین یک سوم اعضای سنا را به رییس 
جمهور داده است، نمی توان این صالحیت را به عزل آن ها 
نیز گسترش داد. از طرف دیگر، صالحیت رییس جمهور 
برای عزل اعضای شورای ملی، موازنه میان دو قوه مجریه 
و مقننه را از بین می برد و شورای ملی، به ویژه مجلس سنا 
را تحت اثر رییس جمهور قرار می دهد. صالحیت رییس 

یک  خود  مجلس،  اعضای  سوم  یک  تعیین  برای  جمهور 
اقدام غیردموکراتیک است که در قوانین اساسی کشورهای 
اما حاال  دارنده نظام های مردم ساالر، کم تر دیده می شود. 
که متن قانون اساسی افغانستان این اقدام را قبول کرده، 
نباید با عزل اعضای شورای ملی، تفکیک قوا که الزمه نظام 
جمهوری است را نیز صدمه زد؛ زیرا طبق ماده ۸۱ قانون 
اساسی، شورای ملی عالی ترین نهاد تقنینی کشور است و از 

قاطبه ملت افغانستان نماینده گی می کند.
همچنان این اقدام باعث می شود تا تمام ۳۴ عضو انتصابی 
مقابل  در  محافظه کارانه  و  محتاطانه  موقف  سنا  مجلس 
حکومت اتخاذ کنند، زیرا این ترس همیشه وجود دارد که 
هرگاه آنان موضع ضد حکومتی بگیرند، حکم رییس جمهور 
مبنی بر عزل آن ها صادر می شود. این در حالی است که 
قانون اساسی کشور به نماینده گان شورای ملی به نسبت 
رأی، نظر و موقفی که اتخاذ می کنند، مصونیت داده است. 
در ماده ۱۰۱ قانون اساسی چنین آمده است: »هیچ عضو 
شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای 
وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیـب عدلی قرار نمی گیرد.« 
به این لحاظ، عزل اعضای انتصابی سنا حمله مستقیم بر 
حفظ  برای  که  همان طور  است.  آن ها  پارلمانی  مصونیت 
استقالل قوه قضائیه، رییس جمهور صالحیت عزل اعضای 
استره محکمه را ندارد، وی صالحیت عزل اعضای شورای 
قوا به صورت  ندارد؛ در غیر آن اصل تفکیک  نیز  را  ملی 

جدی زیر سوال می رود.
رییس  علیه  اتهام  طرح  صورت  در  که  داشت  توجه  باید 
رییس  محاکمه  برای  نماینده گان،  مجلس  توسط  جمهور 
جمهور و اتخاذ تصمیم در مورد آینده وی، لویه جرگه دایر 
می شود که در ترکیب آن اعضای شورای ملی، به شمول 
اعضای انتصابی سنا، حضور دارند. اگر قرار باشد که رییس 
باشد،  را داشته  انتصابی  جمهور صالحیت عزل سناتوران 
وی می تواند به ساده گی یک روز قبل از تشکیل لویه جرگه 
که  کند  سناتورانی  جایگزین  را  نظرش  مورد  سناتوران 

ممکن است علیه او رأی دهند.
با توجه به این که قانون اساسی و قوانین عادی صالحیت 
عزل اعضای انتصابی سنا را به رییس جمهور نداده است و 
این اقدام لطمه شدیدی به موازنه قوا میان دو قوه مجریه 
و مقننه وارد می کند، این عمل باید متوقف شود و شورای 
موقف  اقدام  چنین  مقابل  در  ملت،  خانه  منحیث  ملی، 

بگیرد.

انتصابی مشرانوجرگه به آن اتکا می کند، ذکر کلمه »عزل« 
در این ماده است. قابل ذکر است که ذکر کلمه عزل در این 
ماده، به معنای این نیست که مقام تعیین کننده، صالحیت 
عزل را نیز دارد، چه بسا مواردی در قانون اساسی ذکر شده 
است که رییس جمهور صالحیت تعیین مقامات را دارد؛ 
به پیشنهاد  ندارد که می توان  را  اما صالحیت عزل آن ها 
تعیین اعضای استره محکمه و عدم صالحیت وی برای عزل 
آن ها اشاره کرد. در موارد دیگر، مانند تعیین و عزل وزیران، 
امنیت ملی  و رییسان  دادستان کل، رییس سره میاشت 
به  رییس جمهور  توسط  عزل  مرکزی، صالحیت  بانک  و 
صورت واضح در متن قانون اساسی ذکر شده است و اگر 
رییس جمهور صالحیت عزل اعضای انتصابی مجلس سنا 

را می داشت، قانون اساسی این موضوع را روشن می کرد.
پس ذکر کلمه »عزل« در ماده ۱۰۸ قانون اساسی به چه 
معنا است و چه کسی صالحیت عزل اعضای شورای ملی 
را دارد؟ پاسخ را نه در قانون اساسی، بلکه باید در قوانین 
عادی جست وجو کرد. اصول وظایف داخلی مجلس سنا که 
بر نحوه کارکرد این مجلس نظارت دارد و کد جزا به این 

ارتباط موادی دارد.
در اصول وظایف داخلی مجلس سنا، در ماده ۱۲ شرایط 
عزل عضو این مجلس چنین تذکر رفته است: »عضو جرگه 
در شرایط ذیل به پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث اعضا 
پس از صدور حکم محکمه با صالحیت سلب عضویت شده 

می تواند.
۱. اعمال خالف قانون اساسی؛

۲. ارتکاب خیانت ملی؛
۳. ارتکاب جنایت ضد بشری؛

۴. مصاب شدن به مرض صعب العالج که مانع اجرای وظیفه 
گردد. مریضی صعب العالج توسط کمیسیون عالی صحی 

دولتی تشخیص می گردد.«
در مورد این که، این روش برای عزل عضو مجلس سنا با 
متن و روح قانون اساسی مطابقت داشته باشد، سوال جدی 
وجود دارد؛ ولی بازهم دیده نمی شود که این ماده یا مواد 
دیگر اصول وظایف داخلی مجلس سنا صالحیت عزل را 
به رییس جمهور داده باشد، بلکه این صالحیت را به اراده 

جمعی و آن هم دو سوم اعضا، منوط دانسته است.
مورد دیگری که عضو شورای ملی، به شمول عضو انتصابی 
شورای  عضو  که  است  زمانی  می تواند،  شده  عزل  سنا، 
قانون منحیث جزای تبعی،  ملی مرتکب جرمی شود که 

آيا رييس جمهور صالحيت بركناری 
اعضای انتصابی مجلس سنا را دارد؟

جهان  گنجینه  ارزشمندترین  باختر  طالیی  گنجینه 
و از جمله یادگارهای دوران یونان باختری به شمار 
خیلی  و  زیبا  گنجینه  یک  باختر  گنجینه  می رود. 
ارزشمند است که موجودیت آن در بیش از ۲۵ سال 
ارزش ترین  با  که  نمی دانست  هیچ کس  و  بود  مبهم 

گنجینه طالیی جهان در کجا است؟
سال  روزهای  نخستین  در  که  است  آمده  تاریخ  در 
باستان شناس  سریانیدی،  ویکتور  میالدی،   ۱۹۷۸
نامدار دوران شوروی، باالی تپه ای در شهر شبرغان 
ایستاده بود. ناگهان فکری در اندیشه او آمد که همین 
از  پس  جهان  گنجینه  بزرگ ترین  تا  شد  باعث  فکر 
۲۰۰۰ سال ابهام، پیدا شود. در جریان ۲۰۰۰ سال، 
بسیاری  حتا  و  شاهان  و  جهان گشایان  از  بسیاری 
افغانستان  در  گنج  این  دنبال  به  ماجراجویان  از 
بزرگ ترین  که  نمی دانست  هیچ کس  اما  می گشتند. 
گنجینه جهان، میراث حاکمیت دوران یونان باختری 
پس از تصرف اسکندر در کجا موقعیت دارد؟ بسیاری 
گنجینه  این  دنبال  به  بلخ،  در  باستان شناسان  از 
می گشتند و بسیاری هم به این باور رسیده بودند که 

وجود چنین گنجی، افسانه ای بیش نیست.
به  شوروی  نامدار  باستان شناس  سریانیدی،  ویکتور 
این نتیجه رسید که در کنار معبد ۳۰۰۰ ساله ای که 
در کنار تپه طال قرار دارد، باید گورهایی از شاهان و 

شاهزاده گان قرار داشته باشد.
در اوایل زمستان ۱۹۷۸ میالدی، افغانستان در یک 
حالت بسیار بحرانی مانند اکنون قرار داشت، پس از 
کودتا ها و جنگ های چریکی و داخلی، این کشور در 
مقابله  در  خود  دارایی های  تمام  دست دادن  از  حال 
آن که  از  قبل  روز  یک  دقیقاً  بود.  نظام  دشمنان  با 
نیروهای شوروی وارد کشور شوند، سریانیدی توانست 
با یافتن تکه هایی از پارچه طال، یکی از دو بزرگ ترین 
و با ارزش ترین گنجینه های طالیی جهان را پیدا کند.

سریانیدی با یک گروه مشترک از افغانستان و شوروی 

ارزش ترین گنجینه جهان، اوضاع افغانستان بدتر از هر 
زمان دیگری بود. نیروهای شوروی افغانستان را ترک 
حالت  یک  در  افغانستان  دموکراتیک  دولت  کردند، 
متزلزل قرار داشت و احتمال سقوط و فروپاشی آن 
متصور بود. در چنین وضعیتی گنجینه طالیی باختر 

را هم خطر بزرگی تهدید می کرد.
از  حفاظت  فکر  به  نجیب اهلل  داکتر  زمان،  این  در 
بزرگ ترین سرمایه ملی کشور شد. او در یک عملیات 
فوق سری، گنجینه طالیی باختر را از موزیم کابل به 
بانک مرکزی افغانستان برد که در آن وقت در نزدیک 
جمله  از  و  داشت  موقعیت  جمهوری  ریاست  ارگ 

امن ترین مکان ها بود.
تمام آثار به دست آمده در میان پنبه ها و صندوق های 
گاوصندوق  از  که  بود  آن  وقت  شد.  گذاشته  کهنه 
دوران داوود خان که آن را یک شرکت آلمانی ساخته 
بود، استقاده شود. او، گاو صندوق را در بانک مرکزی 
داد.  قرار  طبقه ای  سه  زیرزمین  یک  در  افغانستان 
گاوصندوق دارای هفت کلید بود، چنانچه بدون این 
هفت کلید امکان بازشدن آن نبود. داکتر نجیب اهلل، 
هفت کلید را به اشخاص معتمد خود سپرد و از آن ها 
تعهد گرفت که این کلیدها را به جز رییس جمهور 

قانونی افغانستان، به هیچ کسی ندهند.
اما از این ماجرا اشخاص زیادی خبر نداشتند. شایعه 
گم شدن گنجینه باختر باال گرفت. شماری می گفتند 
که روس ها این گنجینه را سرقت کردند و شماری هم 
می گفتند که داکتر نجیب اهلل آن را به جهانیان فروخته 
است. این شایعه ها زمانی اوج گرفت که حکومت داکتر 

نجیب سقوط کرد.
با شدت گرفتن جنگ ها در کابل، هیچ کس نمی دانست 
در  شد؟  خواهد  چه  باختر  گنجینه  سرنوشت  که 
نخستین روزهای حاکمیت طالبان، داکتر نجیب اهلل و 
برادرش، شاهپور احمدزی اعدام شدند. طلبان تمامی 
دست شان  به  که  را  هنری  و  تاریخی  مجسمه های 

افتاده بود، نابود کردند. با تخریب تندیس های بودا در 
بامیان، دیگر امیدی برای مخفی ماندن گنجینه باختر 
زیرزمین  به سراغ  بار  نداشت. طالبان چندین  وجود 
قفل  نتوانستند  اما  رفتند؛  افغانستان  مرکزی  بانک 

گاوصندوق را باز کنند.
و  کرزی  حامد   ،۲۰۰۳ سال  می  دوم  در  سرانجام 
بانک مرکزی  به خزانه  مالیه وقت،  اشرف غنی وزیر 
رفتند. تصوری که آن ها داشتند، این بود که در این 
طال  شمش  دالر  میلیون   ۹۰ ارزش  به  صندوق  گاو 
تیم  یک  آلمان  کشور  از  آن ها  داشت.  خواهد  وجود 
میان،  این  در  کنند.  باز  را  گاو صندوق  تا  خواستند 
ویکتور سریانیدی با موهای سفید و با گذشت بیش از 
۲۵ سال از سرنوشت نامعلوم گنجینه باختر مضطرب 

بود و نمی دانست چه چیزی در حال وقوع است.
کنار شمش های طال،  در  شد.  باز  بزرگ  گاوصندوق 
وجود  نجیب اهلل  داکتر  مهر  با  فوالدی  صندوق های 
داشت. بعد از این که صندوق ها گشوده شد، سریانیدی 
گنجینه  که  دید  حیرت  با  شوروی  باستان شناس 
این،  از  بعد  است.  شده  حفظ  آن ها  میان  در  باختر 
اکنون گنجینه باختر یک منبع عایداتی برای دولت 
افغانستان به شمار می رود و پس از سفرهای گوناگون 
در دور دنیا، حاال در اختیار بانک مرکزی افغانستان 

قرار دارد.
اما امروزه گنجینه باختر، بزرگ ترین گنجینه طالیی 
جهان در معرض تهدیدات قرار دارد. شایعه قاچاق پول 
از بخش VIP میدان هوایی و خاموش شدن کمره های 
در  را  نگرانی هایی  افغانستان،  مرکزی  بانک  امنیتی 

مورد امنیت گنجینه باختر به وجود آورده است.
داکتر نجیب اهلل اکنون زنده نیست؛ اما ارزش گنجی 
که او از آن حفاظت کرد، از گنج توت عنخ آمون از 

فراعنه مصر کم تر نیست.

تصمیم گرفتند که این گنجینه بزرگ را از دل خاک 
نجات دهند. گورها و تابوت ها یکی پس از دیگری پیدا 
و  تحفه های گران بها  تمام  می شد، گمان می رود که 
شگفت انگیز طالیی شاهان و شاهزاده گان یک جا دفن 

می شده است.

از کجا پدید  از طالی ناب  این آثار بی مانند  اما 
آمده بود؟

پس  باختری  یونان  تمدن  تاریخ،  یافته های  بنیاد  بر 
در سال ۳۲۷  مقدونی  اسکندر  توسط  باختر  فتح  از 
این منطقه  نهاده شد. رفته رفته  بنا  از میالد،  پیش 
شد.  مبدل  زمان  آن  تمدن خیز  مناطق  از  یکی  به 
میانه  آسیای  جلگه های  صحرانشینان  آن،  از  پس 
به طرف جنوب به حرکت در آمدند. آنان در قلمرو 
یونان باختری قدرت را به دست آوردند و شاهنشاهی 
بر  زمان  گذشت  با  نهادند.  بنیاد  را  کوشانیان  بزرگ 
تاجرانی که از سوریه به چین سفر می کردند، مالیات 
وضع کردند و با بازرگانانی که از جاده مشهور ابریشم 
می گذشتند، به تجارت پرداختند و آنان از این طریق 

طالی زیادی اندوختند.
حاال تیم مشترک افغانستان و شوروی به سرعت در 
پایان  در  و  بودند  آثار  از  عکس برداری  و  ثبت  حال 
کار، آثار را در یک اتاقک مهرشده که تحت مراقبت 
که  نگذاشت  اما جنگ  گذاشتند.  داشت،  قرار  جدی 
باستان شناسان کارشان را تمام کنند؛ آنان در حالی 
که تازه گور جدیدی را یافته بودند، کاوش های شان 
به  آثار  اوضاع  وخامت  با  و  کردند  رها  نیمه کاره  را 
از  پس  بردند.  کابل  به  و  برداشتند  را  آمده  دست 
ترک باستان شناسان، این گورها به سرعت تاراج شد، 
کاوش های غیر فنی دیگر این منطقه را به کلی ویران 
کرد و به این ترتیب باستان شناسان موفق به تحقیق 

درباره سلسله کوشانیان نشدند.
با  کشف  از  پس  سال  ده  میالدی،   ۱۹۸۹ سال  در 

گنجينه باختر؛
ایمان اهلل یارمل

جهان باارزشترینگنجینهطال�ی



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Community Based Agriculture & Rural Development

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

ریاست تهیه تدارکات

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعيه تصميم اعطا قرار داد

بدینو سیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که پروژه 
رشد، زراعت و انکشاف روستایی ، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه اعمار ۱ 
پلچک و ۲۱۰ مترکانال قریه آبگرمک، اعمار ۳۲ متر دیوار محافظوی قریه توتک و اعمار ۱۸۰ متر 

کانال در قریه پیتو ولسوالی غورماچ والیت بادغیس، و دارای نمبر تشخصیه 
                                                                  بوده را به شرکت ساختمانی و تولید مواد 
ساختمانی عصمت ذبید دارای جواز نمبر )D-۲۲۶۹۲( به قیمت مجموعی مبلغ ۵.۲۴۶.۹۷۸.۰۲ 
)پنج میلیون و دو صدو چهل وشش هزارو نه صدو هفتاد و هشت اعشاریه صفر دو( افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به بخش تهیه و تدارکات 
پروژه CBARD ، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده 

پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد بنوده ولی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

MAIL/UNDP/CBARD-W/NCB-CW-2020-4 
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

ریاست تهیه تدارکات

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعيه تصميم اعطا قرار داد

بدینو سیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که پروژه 

رشد، زراعت و انکشاف روستایی ، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا الت اول: تهیه 

 ، ننگرهار  برای والیت   )Agrochemicals( کیمیاوی  ادویه  و  آفات  تلفیقی  تنظیم  لوازم  وتدارک 

و دارای نمبر تشخصیه                                                                   بوده را به شرکت 

برادران قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد  دارای جواز نمبر )D-۲۲۲۷( به قیمت مجموعی مبلغ 

۶.۵۷۹.۴۱۰.۰۰ )شش میلیون و پنج صدو هفتاد و نه هزار و چهار صدو ده( افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتوانند اعتراض خویش را از 

تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات 

، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارایه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد بنوده ولی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

MAIL/UNDP/CBARD-E/NCB-GO-2020-3-LOT-1 

Islamic Republic of Afghanistan
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

ریاست تهیه تدارکات

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعيه تصميم اعطا قرار داد

بدینو سیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که پروژه 

رشد، زراعت و انکشاف روستایی ، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا الت دوم : تهیه 

تدارک کود کیمیاوی نوع DAP و کم مصر )MICRONUTRIENT( برای والیت ننگرهار ، و دارای 

نمبر تشخصیه                                                                  بوده را به شرکت حسن زاده 

لمیتد  دارای جواز نمبر )D-۹۰۵( به قیمت مجموعی مبلغ ۳.۹۷۹.۵۰۰.۰۰ )سه میلیون نه صدو 

هفتاد و نه هزار و پنجصد( افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتوانند اعتراض خویش را از 

تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات 

، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارایه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد بنوده ولی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

MAIL/UNDP/CBARD-E/NCB-GO-2020-3-Lot-2 

Islamic Republic of Afghanistan
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Community Based Agriculture & Rural Development

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

ریاست تهیه تدارکات

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعيه تصميم اعطا قرار داد

بدینو سیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که پروژه 
اول:  الت  تا  دارد  نظر  در  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   ، روستایی  انکشاف  و  زراعت  رشد، 
تهیه وتدارک لوازم تنظیم تلفیقی آفات و ادویه کیمیاوی )Agrochemicals( برای والیات فراه و 
بادغیس، الت دوم: تدارک کودکیمیاوی نوع DAP و کم مصر )Micronutrient( برای والیات فراه 
و بادغیس، الت سوم: تدارک لوازم باغداری )Horticulture Tools( برای والیات فراه و بادغیس، و 
دارای نمبر تشخصیه                                                                   بوده را به شرکت برادران 
قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد  دارای جواز نمبر )D-۲۲۲۷( که قیمت مجموعی برای الت 
اول ۴.۲۱۱.۰۰۰.۰۰ )چهار میلیون دو صدو یازده هزار( افغانی، برای الت دوم: ۲.۴۶۶.۸۰۰.۰۰ )دو 
میلیون چهار صدو شصت و شش هزار و هشتصد( افغانی و برای الت سوم مجموعاً ۱.۷۸۶.۹۵۰.۰۰ 
)یک میلیون هفت صدو هشتاد و شش هزار و نه صدو پنجاه( افغانی ارایه نموده است که قیمت  
مجموعی مبالغ )۸.۴۶۴.۷۵۰.۰۰( هشت میلیون چهار صدو شصت و چهار هزار و هفت صدو پنجاه 

افغان میگردد اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات 
، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد بنوده ولی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

MAIL/UNDP/CBARD-W/NCB-GO-2020-2 

)MAIL/HVCDSP/FA-004( - Lot 2

اطالعيه تصميم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری پروژه  سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری 
)HVCDSP( در نظر دارد قرارداد پروژه  تهیه و خریداری نهال ها . سامان آالت زراعتی وکود های کیمیاوی سیاه واقع والیت های  بامیان .غزنی. پکتیا. پکتیکا .لوگر.کابل. وردک وخوست دارای کود نمبر

                                               را با شرکت طلوع آسیا پامیرلمیتد )Tolo E Asia Pamir Ltd(  دارنده جواز نمبر )۱۹۶۴۲-۰۱۰۱( را به قیمت مجموعی )۶.۹۴۸.۲۳۰( شش میلیون نه صد و چهل وهشت 
هزار ودو صد و سی افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت. آبیاری 
و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق 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.
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به  وی«  »اسپوتنیک  واکسن  با  داده،  پیشنهاد  روسیه 
تأمین واکسن کرونای مورد نیاز اتحادیه اروپا کمک کند. 
این واکسن از سوی هیچ یک از نهادهای بین المللی تأیید 

نشده، اما ایران اقدام به خرید آن کرده است.
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرد که در 
سه ماه دوم سال جاری میالدی، ۱۰۰ میلیون ُدز واکسن 
»اسپوتنیک وی« آماده تحویل به اتحادیه اروپا خواهد بود. 
با این میزان واکسن امکان واکسیناسیون ۵۰ میلیون نفر 

فراهم می شود.
پیشنهاد روسیه هنگامی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا 
شرکت های  کرونای  واکسن  پخش  و  دریافت  زمینه  در 
بایون تک -فایزر و آسترا - زنکا به مشکل روبه رو شده است.

پژوهش  در  که  روسیه  مستقیم  سرمایه گذاری  صندوق 
و تولید واکسن »اسپوتنیک وی« سرمایه گذاری کرده و 
بازاریابی آن در خارج از کشور را به عهده دارد، تأکید کرد 
که پیش شرط ارسال واکسن به اتحادیه اروپا، تأیید آن از 

جانب آژانس دارویی اروپا )EMA( است.
تقاضای دریافت مجوز به آژانس فرستاده شده اما این نهاد 

اروپایی تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.
»اسپوتنیک وی« نخستین واکسنی است که در تابستان 
به  گسترده  استفاده  برای  و  تأیید  روسیه  در  گذشته 
در سطح  انتقادهایی  با  روسیه  اقدام  این  شد.  ارایه  بازار 

بین المللی مواجه شد.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود 
فروش  برای  روسیه  گفت،  راستا  این  در  پیش  ماه  یک 
واکسن خود در برخی کشورها اقدام به پخش اطالعات 
نادرست درباره واکسن های تولید اروپا و امریکا کرده است.

این تبلیغات در برخی موارد به ادعاهای  به گفته بورل، 
مسخره کشیده تا جایی که گفته شده است، این واکسن 

به گزارش بی بی سی فارسی، همزمان با سفر فرمانده سنتکام 
)ستاد فرماندهی مرکزی امریکا( به اسرائیل، وزیران دفاع دو 
کشور تلفنی درباره ایران و برنامه هسته ای این کشور صحبت 

کردند.
بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل خالصه گفت وگوی تلفنی خود 
را با لوید آستین، وزیر دفاع دولت جو بایدن که به تازه گی 
روی کار آمده، در توییتی نوشته است: »بر اهمیت مقابله با 
رفتار خصمانه ایران و توقف بلندپروازی های هسته ای تأکید 
کردم و همچنین اهمیت همکاری های نزدیک مان در جهت 

امنیت منطقه.«
رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
گزارش داده که او بر محکم بودن اتحاد دفاعی دو کشور و 
تعهد امریکا به حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه تأکید 

کرده است.
همزمان، ژنرال کنت فرانک مک کنزی، فرمانده سنتکام هم 
است.  رفته  تل آویو  به  اسرائیلی  مقام های  با  گفت وگو  برای 
این اولین سفر یک مقام بلندپایه امریکایی به اسرائیل بعد از 

ریاست جمهوری آقای بایدن است.
این دیدار و گفت وگوها در حالی انجام می شود که اسرائیل از 
احتمال بازگشت امریکا به توافق هسته ای برجام نگران است 

و همچنین ایران را به حمله تهدید کرده است.
دفاع  وزیر  گانتز،  بنی  با  هم  مک کنزی  ژنرال  گذشته  روز 

اسرائیل دیدار کرد.
گفت وگوهای  اصلی  محور  که  داده  گزارش  اسرائیل  ارتش 

به نقل از یورونیوز فارسی، آگوستو سانتوس سیلوا، وزیر 
یورواکتیو  با وب سایت  در مصاحبه ای  پرتغال  خارجه 
هند  و  اروپا  اتحادیه  بین  روابط  بهبود  که  می گوید 
این  وابسته گی  کاهش  برای  وسیله  بهترین  می تواند 
بین متحدان آسیایی  توازن  باشد و  به چین  اتحادیه 

اتحادیه اروپا برقرار خواهد کرد.
و  اروپا است  اتحادیه  از ۲۷ کشور عضو  پرتغال یکی 
وزیر خارجه این کشور می گوید: »دلیل اصلی برگزاری 
و  هند  شبه قاره  مقامات  بین  مشترک  نشست های 
اروپا  اتحادیه  از نشست چین و  اروپایی، درست پس 

برای برقراری همین توازن« است.
تأکید  خود  سخنان  در  پرتغالی  سیاست مدار  این 
می کند که جای افسوس است که اتحادیه اروپا و هند 
به صورت منظم نشست های دو جانبه برگزار نمی کنند. 
و هند در سال گذشته  اروپا  اتحادیه  آخرین نشست 

میالدی در ماه جوالی برگزار شد.
تنها  نه  اروپا  اتحادیه  پرتغال،  خارجه  وزیر  گفته  به 
باید به تجارت با هند عالقه مند باشد، بلکه می بایست 
گفت وگوهای  شامل  نیز  بعدی  چند  »رویکردی 
زمینه  در  جانبه  دو  همکاری  و  سیاسی  پیش رفته 
کشور  این  با  اقلیمی«  تغییرات  با  مبارزه  و  فناوری 
داشته باشد. آقای سیلوا معتقد است که هند از لحاظ 
برای  اندازه چین  به  استراتژیک  موقعیت  و  جمعیتی 

همکاری های مشترک با اتحادیه اروپا اهمیت دارد.
رابطه بین هند و اتحادیه اروپا در سال های اخیر با فراز 
و نشیب های روبه رو بوده است. اما به گفته سانتوس 
اهمیت  از  هندی  مقامات  که  اندازه  آن  »به  سیلوا 
همکاری با اتحادیه اروپا آگاه اند، اتحادیه ارزش کم تری 

برای این موضوع قائل است.«
نمونه آن این که اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری 
هند در جهان است، اما این کشور تنها در جایگاه دهم 

کشورهای متحد بروکسل قرار دارد.
۱۱ درصد از کل تجارت هند محصول همکاری این 

کشور با اتحادیه اروپا است.

انسان را به میمون تبدیل می کند.
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران هم انتقادهای 
غیرکارشناسانه ای درباره واکسن اروپایی و امریکایی مطرح 
کرد که با انتقادهای داخلی و خارجی شدیدی مواجه شد.

به نظر می رسد که تبلیغات روسیه درباره واکسن ها کارساز 
کرده  وی«  »اسپوتنیک  خرید  به  اقدام  ایران  زیرا  بوده، 

است.
مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای ایران 
واردات واکسن کرونای روسی را »شانس بد مردم ایران« 
دانسته و گفته است: »به عنوان یکی از اعضای کادر درمان، 
این واکسن را تزریق نمی کنم؛ زیرا تاکنون هیچ اطالعاتی 

از آن منتشر نشده است«.
محرز واکسنی را مناسب می داند که مورد تأیید یکی از 
منابع بین المللی باشد. او در این راستا از سازمان بهداشت 
جهانی و سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپا نام برده است.

فرمانده سنتکام و فرماندهان نظامی اسرائیل، ایران و سایر 
چالش های منطقه ای بوده است.

اسرائیل از احتمال تغییر سیاست های دولت امریکا به رهبری 
ابراز نگرانی کرده است، مخصوصاً  جو بایدن در قبال ایران 
که دولت جدید امریکا می گوید در صورتی که ایران به انجام 
تعهداتش در توافق برجام بازگردد، امکان بازگشت امریکا به 

این توافق هم وجود دارد.
از  و  بود  برجام  توافق نامه  امضای  مخالف  ابتدا  از  اسرائیل 
تصمیم دونالد ترمپ برای خروج از این توافق استقبال کرده 

بود.
و  امریکا  نظامی دو کشور  مقام های  از دیدار  روز پیش  سه 
اسرائیل، مجادالت لفظی ایران و اسرائیل دوباره باال گرفت؛ 
چون رییس ستاد مشترک ارتش اسرائیل از »تدارک چند 

برنامه عملیاتی نظامی در قبال ایران« خبر داد.
ژنرال آویو کوخاوی در هشداری به امریکا هرگونه بازگشت 
احتمالی به توافق هسته ای با ایران را یک »اشتباه« خواند و از 
دستور خود مبنی بر تدارک چند برنامه عملیاتی سخن گفت.

اظهارات کم سابقه فرمانده ارتش اسرائیل هشداری به دولت 
امریکا در زمینه احتمال بازگشت به توافق هسته ای برجام در 

سال ۲۰۱۵ است.
آن  به  واکنش  در  هم  ایران  جمهوری  رییس   دفتر  رییس 
اسرائیل  روانی  جنگ  حرف ها  این  که  بود  گفته  اظهارات، 
است. محمود واعظی گفت »اسرائیل عماًل نه برنامه ای دارد، 

نه توانایی دارد و نه از عهده این کار برمی آید.«

وجود  با  گذشته،  دسامبر  در  که  است  حالی  در  این 
فشارهای شدید سازمان های حقوق بشری، اتحادیه اوپا 
و چین پس از ۷ سال مذاکره بر سر یک پیمان جامع 

تجاری به توافق رسیدند.
پیمانی که البته دو شرط حمایت و پایان بیگاری و سوء 
استفده از کارگران، خصوصاً در والیت مسلمان نشین 
سین کیانگ و همچنین »انتقال فناوری های اروپایی به 

چین« در آن گنجانده شد.
اتحادیه اروپا می گوید این موافقت نامه جاه طلبانه ترین 
یک  با  تاکنون  چین  که  است  سرمایه گذاری  پیمان 
کشور سوم امضا کرده است؛ اما بسیاری از تحلیل گران 
اروپایی می گویند که چینی ها شرط عدم بیگاری و سوء 

استفاده از اویغورها را عملی نخواهند کرد.
دولت هند پس از امضای این پیمان سرمایه گذاری از 
در  هم  بایدن،  جو  نزدیکان  کرد.  انتقاد  اروپا  اتحادیه 
هفته های گذشته از پیمان تجاری بین اتحادیه اروپا و 

هند انتقاد کرده اند.

روسیهبرایتحویل۱۰۰میلیونُدزواکسنکرونا
بهاتحادیهاروپااعالمآمادهگیکرد

گفتوگویمقامهاینظامیارشدامریکاواسرائیلدربارهایران

وزیرخارجهپرتغال:رابطهباهندبرایکاهشوابستهگی
اتحادیهاروپابهچینالزامیاست

بستهتبلیغاتRK19شانسدیدارباراشدخان
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با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


