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ریاست امنیت ملی هرات، روز یک شنبه، دوازدهم دلو، به گونه هم زمان دفترهای 
غیرقانونی شرکت »یونیک فایننس« در هرات را مسدود و دست کم هفت تن از 
اعضایش را بازداشت کرد. منابع معتبر امنیتی و مقام های محلی هرات می پذیرند 
که یکی از سرشبکه های اصلی این شرکت در افغانستان، چند روز  پیش بازداشت 
شد. مقام های محلی هرات تأکید دارند که فعالیت شرکت های هرمی غیرقانونی 
نام شرکت یونیک  به  افرادی اند که  بازداشت  به دنبال  امنیتی  نهادهای  است و 
فایننس، پول های گزافی گردآوری کرده اند. افزون بر این، منابع امنیتی از بازداشت 
برخی اعضای شرکت از مرز کشور ایران خبر می دهند. مطابق آماری که اعضای 
این شرکت ارایه می کنند، در افغانستان حدود »12هزار« نفر عضویت آن را دارند. 
در این میان، پرسش مهمی که بی پاسخ مانده، سرنوشت پول هایی است که از نزد 
افراد دریافت شده است. با یک حساب ساده می توان دریافت که میلیون ها دالر به 

نام »سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی« از کشور خارج شده است.

میلیون ها دالر پول متضرران 
کجا است؟

۷ 4

بنیادهای خیریه می توانند نیاز اداره بایدن و معمای افغانستان
واکسن جهان را تامین کنند اداره تازه به قدرت رسیده جو بایدن، برخالف ترمپ، تا حد زیادی پای بند به تعهدات بین المللی امریکا است و بر نقش متحدان 

جهانی اش در تصمیم گیری های بزرگ ارزش بیش تری قایل است. امریکا مدیون شرکت بیش از چهل  و دو کشور در حمله به 
افغانستان است. اکثریت این کشورها نه به خاطر افغانستان، بلکه به خاطر امریکا وارد جنگ با طالبان و القاعده شده و به نحوی 

خشم و انتقام گیری تروریسم را به جان خریده اند.

کاله برداری بزرگ »یونیک فایننس«؛

دامنه خشونت ها به ۳۳ والیت 
رسیده است

در آستانه ورود به فصل جنگ؛ 
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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

۳

۷

شورای امنیت؛ 
معضلی بر سر راه تامین امنیت؟
از آغاز حکومت وحدت ملی، دفتر مشاور امنیت ملی به 
طور فزاینده ای صالحیت های وزارت خانه های امنیتی را 

سلب کرده است...



۸صبح، کابل: اداره بازرس جمهوری اسالمی 
در  کرونا  بودجه  که  است  دریافته  افغانستان 
والیت ها در معرض فساد گسترده و حیف ومیل 
قرار داشته است و تجهیزات طبی و اقالم مورد 
بازار  نرخ  از  بلندتر  افغانی  میلیون  صدها  نیز 
اداره 22۳ مسوول  این  است.  خریداری شده 
حکومتی را از 1۶ والیت و نه مقام حکومتی را 
در کابل پس از بررسی ادعای فساد در بودجه 
کرونا در این والیت ها به دادستانی کل معرفی 

کرده است.
بودجه  مصرف  چگونه گی  که  والیت هایی 
کرونا در آن بررسی شده است، شامل هرات، 
قندهار،  بدخشان،  میدان وردک،  نورستان، 
بامیان،  لوگر،  خوست،  سمنگان،  غور،  تخار، 
دایکندی، بغالن، کندز، پروان، ننگرهار، پکتیا، 
بادغیس، سرپل، پکتیکا، بلخ، جوزجان، زابل و 

کاپیسا می شود.
غزال حارس، رییس اداره بازرس روز یک شنبه، 
دلو در یک نشست خبری گفت که  نوزدهم 
از موارد جدی »حیف ومیل«، خریداری  یکی 
اجناس و تجهیزات مورد نیاز به قیمت بلندتر 

از نرخ بازار در آن زمان بوده است.
به گفته حارس، بررسی را که اداره بازرس از 
روند مصرف ۹۰۷ میلیون و 2۶۴ و ۶۸ افغانی 
در 2۴ والیت انجام داده است، نشان می دهد 
که اجناس و تجهیزات در حدود ۳۳۰ میلیون 
بلند  بازار  نرخ  از  افغانی  و ۹12  هزار  و ۳۵۴ 
خریده شده است که ۳۰ تا ۴۰ درصد می شود.

بودجه  حیف ومیل  از  دیگر  مورد  حارس  بانو 
کرونا را خریداری های غیرمرتبط خواند که به 

گفته او خالف مقررات خریداری شده است.
خالف  والیت    2۴ در  حارس،  غزال  گفته  به 
 1۸2 و  هزار   21۳ و  میلیون   ۴۷ طرزالعمل 
مرتبط  غیر  و وسایل  تجهیزات  افغانی هزینه 

شده است.
رییس اداره بازرس گفت که تفاوت قیمت ها در 
خریداری عین جنس نیز زیاد است. به گفته او، 
یک کیت محافظتی از ۵۵۰ افغانی تا نٌه هزار 
افغانی و یک دستگاه تنفسی از ۸۳1 هزار الی 
۳ میلیون افغانی، خریداری شده است. به گفته 
او، این موارد نشان می دهد که حیف ومیل به 

پیمانه زیاد در والیت ها صورت گرفته است.
اداره  یافته های  که  کرد  تأکید  حارس  غزال 
بازرس نشان می دهد که در توزیع بسته های 
کمکی در دور اول شیوع ویروس کرونا به افراد 
کم درآمد و نادار در والیات نیز شفافیت وجود 

نداشته است.
انجام  که  بررسی  طبق  گفت،  حارس  بانو 
نیازمند  افراد  درصد   ۳2 حدود  است،  شده 
کمک دریافته کرده و ۴۳ درصد دیگر نیز از 
بسته های کمکی مستفید نشده اند. این بررسی 
از طریق مصاحبه با بخشی از افراد نیازمند در 

والیت ها صورت گرفته است.
اسالمی  جمهوری  بازرس  اداره  یافته های 
افغانستان هم چنان نشان می دهد که سکتور 
صحی در دوران شیوع موج اول ویروس کرونا 

دچار ضعف شدید مدیریتی بوده است.
مدیریت  در  ضعف  که  گفت  حارس  غزال 
اول  دور  در  عامه  صحت  وزارت  قرارداد های 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا یک مشکل جدی 

بود.
به گفته او، عدم موجودیت سندهای رهنمودی 
در مورد خریداری ها، استخدام  بیش از ضرورت 
نیروی انسانی، کمبود آکسیجن و کمبود ادویه 
در شفاخانه های مبارزه با ویروس کرونا از موارد 

عمده آن است.
بازرس  اداره  گفت  حارس  غزال  حال،  این  با 
بررسی بودجه کرونا در 2۳ والیت را تکمیل 
کرده است و گزارش 1۶ والیت را به دادستانی 
 2۳ این  در  که  گفت  او  است.  فرستاده  کل 
والیت موارد جرمی مشاهده شده است و 22۳ 
به دادستانی  مسوول حکومتی در 1۶ والیت 
بی پیشنه  رقم  یک  که  شده اند  معرفی  کل 
است. به گفته او، گزارش بررسی اداره بازرس 
در هفت والیت دیگر نیز تکمیل شده است و 

به دادستانی فرستاده خواهد شد.
رییس اداره بازرس گفت که پیش از این کم تر 
اتفاق افتاده است که رقم بلندی از مسووالن 
حکومتی در یک روند که مرتکب نقض قانون 
و مقررات شده و پروسه ها را به صورت شفاف 
به پیش نبردند و یا مرتکب به فساد شدند و به 

دادستانی معرفی شوند.

 

براساس ماده ۶۶ قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور در اعمال 
صالحیت هایش که در قانون اساسی ذکر شده است، باید مصالح 
علیای مردم افغانستان را رعایت کند. در همین ماده آمده است 
که رییس جمهور در زمان تصدی وظیفه اش نمی تواند از مقام خود 
به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.

تجربه نشان داده است که رییس جمهور غنی در استفاده از قدرت 
حاضر است از حدود و ثغور قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان 
آن گاهی که مصالح خود و نزدیکانش حکم کند به آسانی بگذرد. 
رییس جمهور افغانستان در اعمال صالحیت هایش در بسا موارد 
تا مثل رییس جمهور یک  مانند یک سلطان عمل کرده است، 

کشور دموکراتیک.
از  یکی  وزیران  تعیین  افغانستان  اساسی  قانون   ۶۴ ماده  در 
صالحیت های رییس جمهور است که باید براساس مصالح علیای 
مردم افغانستان اعمال شود. این در حالی است که تعیین و عزل 
وزیران از جانب رییس جمهور هرگز براساس مصالح علیای مردم، 
آن گونه ای که در قانون اساسی مسجل شده، نبوده است. رییس 
به  موارد  بسا  در  را  افغانستان  کابینه  چوکی های  غنی  جمهور 
ملحوظات سیاسی و قومی و برخالف رویه های حقوقی مندرج در 
قانون اساسی استفاده کرده است. این چوکی ها که باید براساس 
مصالح علیای کشور و اصل شایسته گی و خدمت گزاری به افراد 
نماینده گان سپرده شود، همواره مورد  تأیید مجلس  با  شایسته 

سوءاستفاده های شخصی کانون قدرت قرار گرفته است.
همین اکنون پنج وزیر به اضافه رییس بانک مرکزی افغانستان به 
گونه غیرقانونی به کارهای شان ادامه داده اند. رییس جمهور پیش 
از رفتن این وزیران به پارلمان به شماری از آن ها گفته بود که 
اگر پارلمان رأی هم ندهد، شما را در وزارت خانه های تان حفظ 
بانوی اول کشور نیز فراتر از حدود صالحیت هایش در  می کنم. 
یک گفت وگوی تلویزیونی گفته بود که خواست پارلمان برای آن ها 
اهمیتی ندارد. این در حالی است که رییس جمهور دو وزیر کابینه 
را که رأی تأیید مجلس نماینده گان را گرفته بودند، بدون دلیل 

موجه از کار برکنار کرده است.
مجموعه این اقدامات در کنار ده ها اقدام غیرقانونی در تقرری ها 
که خالف قانون خدمات ملکی از جانب رییس جمهور و وزیران 
او انجام شده، تصویر یک رییس جمهور باورمند به دموکراسی، 

حاکمیت قانون و تفکیک قوا را به شدت خدشه دار کرده است.
است.  مردم  آن  از  حاکمیت  افغانستان،  اساسی  قانون  براساس 
هدف  برمی گزینند،  جمهوری  ریاست  به  را  کسی  مردم  هرگاه 
این گزینش، اجرای قانون، تنظیم امور مملکت و ارایه خدمات به 
شهروندان است. قدرت اجرایی به عنوان یک امانت مردمی نباید 
مانند قدرت های موروثی که از پادشاه به پسرش به ارث می رسد، 
مورد استفاده شخصی قرار گیرد. هرچند این حکومت محصول 
براساس  اما حتا حکومت هایی که  توافق نامه سیاسی است،  یک 
آرای پاک شهروندان و انتخابات به میان آمده ، در صورت زیرپا 
به  قانون،  اجرای  و  در صالحیت ها  تبعیض  اعمال  قانون،  کردن 
حکومت های استبدادی معروف اند؛ یعنی حتا انتخابات صرف نیز 

نمی تواند ضامن دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی باشد.
در  که  دوستم  جنرال  با  رییس جمهور  برخورد  نمونه،  گونه  به 
انتخابات از او استفاده کرد و بعد از انتخابات جایگاه او را به جایگاه 
سمبلیک تقلیل داد و سپس زمانی او را گویا به علت نقض حقوق 

بشری کسانی، مورد خشم و پیگرد قضایی و عدلی قرار داد.
با  صلح  مذاکرات  آستانه  در  است  مدتی  جمهور  رییس  اینک 
از  محقق  زمانی  گونه  همین  به  است.  بسته  همکاری  پیمان  او 
مغضوبان رییس جمهور و همکاران او بود، اما اینک او نیز در کنار 
رییس جمهور ایستاده است. عطامحمد نور نیز از جمع کسانی 
است که رییس جمهور او را فریب داده است، تا هنوز معلوم نیست 
که رییس جمهور به چه اصولی در بازی های سیاسی اش پای بند 
است؛ اما این بازی هایش با قدرت را ظاهراً زیر نام مصلحت ملی و 

حراست از نظام انجام می دهد.
حنیف اتمر نیز که در حکومت ائتالفی جدید برای متوازن ساختن 
قدرت حریفان سیاسی اش در منطقه به وزارت خارجه گماشته 
شده بود، اینک طوری که دیده می شود، رییس جمهور غنی به 
او نیز پشت کرده است و می خواهد با حذف او به حوزه مخالفان 
سرسخت ترش مراجعه کند. این بازی های غیرقانونی و شخصی با 
قدرتی که از آن مردم است، افغانستان را بدون شک به سرانجام 

نیکویی نخواهد برد.
 2۰2۰ سال  در  ایکونومیست  مجله  تحقیقی  واحد  گزارش  در 
اقتدارگرا«  عنوان »رژیم  زیر  افغانستان در جمع کشورهایی که 
و  چین  مصر،  کوبا،  روسیه،  چون  کشورهایی  کنار  در  آمده اند، 

شماری از دیکتاتوری های دیگر جهان قرار گرفته است.

اعمال سلطانی قدرت؛ 
از مصالح علیای مردم تا مصالح 

علیای ارگ
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۸صبح، کابل: وزارت های دفاع ملی و امور داخله 
اسناد  مراحل  طی  برای  را  جدید  کارشیوه  یک 
»شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی« تهیه کرده اند.

امنیت  شورای  دفتر  سخنگوی  اندر  رحمت اهلل 
ملی، طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله و 
روح اهلل احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی روز 
خبری  نشست  یک  در  دلو  نوزدهم  یک شنبه، 

درباره این کارشیوه معلومات دادند.
کارشیوه،  این  تهیه  با  نهادها،  این  اعالم  طبق 
کاهش چشم گیر در طی مراحل اسناد »شهدا« به 
وجود خواهد آمد و خانواده  های قربانیان می توانند 
را طی مراحل  اسناد مربوط  در کوتاه ترین زمان 

کنند.
رحمت اهلل اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی 
این کارشیوه که دفتر  با اجرایی شدن  گفت که 
شورای امنیت ملی در هم آهنگی با وزارت خانه های 
دفاع ملی و امور داخله آن را تهیه کرده، سهولت 
به وجود  اسناد »شهدا«  راستای طی مراحل  در 

خواهد آمد.
روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز 
در این نشست گفت که براساس کارشیوه جدید، 
خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی در حدود دو 
را  اسناد مربوط  تمام  ماه می توانند  تا یک  هفته 

طی مراحل کنند.
وزارت  و  فیصله رهبری دولت  او، طبق  به گفته 
ارتش که در هنگام اجرای  دفاع ملی، هر سرباز 

عدلی  مرکز  ابتدایی  دادگاه  کابل:  ۸صبح، 
اداری  فساد  جرایم سنگین  با  مبارزه  قضایی  و 
محمدنصیر عینی، شهردار پیشین بلخ را به اتهام 
به یک  از صالحیت های وظیفه ای  استفاده  سو 
سال و شش ماه زندان و پرداخت جبران خسارت 
کرده  مجازات  به  محکوم  افغانی  میلیون  پنج 
تعقیب عدلی محمداسحاق  دادگاه حکم  است. 
رهگذر، والی پیشین بلخ را نیز صادر کرده است.

دادگاه علنی شهردار پیشین بلخ روز یک شنبه، 
با  مبارزه  و قضایی  نوزدهم دلو در مرکز عدلی 

کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که چهار غیرنظامی از یک زندان طالبان در 
ولسوالی گرشک هلمند توسط نیروهای کماندو 

و امنیت ملی رها شده اند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی روز 
یک شنبه، نوزدهم دلو به روزنامه ۸صبح گفت که 
این عملیات در روستای پس آب ولسوالی گرشک 

اجرا شده است.
نیروهای دولتی در این اواخر چندین عملیات را 

یک  می شود،  نبرد کشته  میدان  در  یا  و  وظیفه 
رتبه ی فوق العاده نظامی برایش اعطا خواهد شد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله در این 
مجروحان«  و  »شهدا  تمامی  که  گفت  نشست 
نیروهای پولیس ثبت دیتابس وزارت امور داخله 
شده و بر اساس این دیتابس به خانواده های آن ها 

کمک می شود.
به گفته آرین، وزارت امور داخله یک مرکز جدید 
نیروهای  قربانیان  خانواده های  به  رسیده گی 
اسناد  مراحل  که  است  کرده  ایجاد  پولیس 

»شهدای پولیس« را آسان کرده است.
امور داخله گفت که روند طی  سخنگوی وزارت 
مراحل اسناد قربانیان نیروهای پولیس از 1۸ روز 

به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.
طارق آرین هم چنان گفت که افزون بر کمک های 
نقدی و مواد خوارکی، برای بازمانده گان نیروهای 
امنیتی که در نبرد کشته شده اند، ۵۰۰ بورسیه 
در مکاتب و دانشگاه ها برای سال آینده در نظر 

گرفته شده است.
این در حالی است که طی مراحل اسناد قربانیان 
و  جنجال ها  با  گذشته  در  امنیتی  نیروهای 
انتقادهایی همراه بوده است. خانواده های قربانیان 
از طوالنی بودن روند طی مراحل اسناد شکایت 
داشتند. در گذشته گزارش هایی نیز از موجودیت 
فساد گسترده در ادارات مربوط به این امور به نشر 

رسیده است.

جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد.
حضور  با  دادگاه  این  که  گفت  کل  دادستانی 
متهمان پرونده و وکیالن مدافع شان برگزار شده 

است.
قضایی  نشست  این  در  دادستانی،  گفته  به 
بلخ  شهرداری  مالی  محاسبه  مدیر  نوران شاه، 
بی گناه شناخته شد است و برای تعقیب عدلی 
جان  بلخ،  پیشین  والی  رهگذر،  محمداسحاق 
محمد آمر مالی و اداری شهرداری بلخ و فردی 

به نام ذبیح اهلل حکم صادر شده است.

بر زندان های طالبان در والیت های لوگر، بغالن و 
هلمند اجرا کرده اند.

وزارت دفاع ملی در نهم دلو اعالم کرد که در 
شمول  به  تن   ۳2 ارتش  کماندوهای  عملیات 
۳2 تن به شمول 12 نظامی و 2۰ غیرنظامی از 
زندان طالبان در دند شهاب الدین والیت بغالن 

آزاد شده اند.
پیش تر از آن چند مورد عملیات بر زندان های 

طالبان در لوگر و هلمند اجرا شده بود.

کارشیوه جدیدی برای طی مراحل اسناد 
»شهدای نیروهای امنیتی« ساخته شد

شهردار پیشین بلخ به زندان محکوم و حکم پیگرد 
عدلی محمداسحاق رهگذر صادر شد

نیروهای دولتی چهار غیرنظامی را از زندان طالبان 
در هلمند آزاد کردند

حیف ومیل میلیون ها  افغانی 
از بودجه کرونا؛ 

۲۲۳ مسوول والیتی به 
دادستانی معرفی شدند



آمارها در یک ماه اخیر نشان 
می دهد که زمستان 1399 با 

تابستان آن تفاوت چندانی نداشت 
است. براساس ارقامی که وزارت 
دفاع ملی از میدان های جنگ نشر 

کرده است، در جریان یک ماه 
خیر دست کم یک هزار و 553 

جنگ جوی طالب کشته و 5۲3 تن 
دیگرشان زخمی شده اند. این 

آمارها در جریان 3۰ روز گذشته 
از سوی وزارت دفاع ملی نشر 
شده است. وزارت دفاع ملی 

تصریح کرده است که این تلفات 
در حالت »دفاع فعال« به گروه 
طالبان وارد شده است. مبتنی 

بر آمار نشر شده، بیش تر تلفات 
برخاسته از حمالت هوایی نیروهای 

امنیتی و درگیری ها بوده است. 
آمارهای تلفات جنگ جویان طالبان 

در والیت های ننگرهار، قندهار، 
هلمند، ارزگان، فراه، بدخشان، 

غزنی، هرات، سرپل، بغالن، 
جوزجان، فاریاب، لوگر، بلخ، زابل، 

پروان، کندز، میدان وردک، کاپیسا، 
سمنگان، کنر، تخار، نیمروز و 

بادغیس ثبت شده است.

مبتنی بر آمارهای وزارت دفاع ملی، قندهار، هلمند، ارزگان، بلخ و هرات از والیت هایی است که در آن ها 
بیش ترین تلفات به گروه طالبان وارد شده است. وزارت دفاع ملی در برخی از شبانه روزها، از کشته 

شدن بیش از 1۰۰ جنگ جوی طالبان در درگیری ها و حمالت هوایی خبر داده است.

براساس آمارهایی که طرف های جنگ در جریان 
یک ماه گذشته ارایه کرده اند، مواردی از درگیری ها 
است.  ثبت شده  کشور  والیت  در ۳۳  انفجارها  و 
میان  در  هرات  و  بلخ  ارزگان،  هلمند،  قندهار، 
والیت های کشور، بیش ترین آمار تلفات و درگیری 
پایتخت  والیت ها،  این  بر  افزون  است.  داشته  را 
شاهد انفجار ماین های چسبکی بوده و گروه طالبان 
در بخشی از ولسوالی ها به جابه جایی ماین ها اقدام 
کرده اند. بدین ترتیب پنجشیر تنها والیتی است که 
در جریان یک ماه اخیر در آن موردی از درگیری یا 
انفجار ثبت نشده است. وزارت دفاع ملی می گوید 
که بیش تر از یک هزار و ۵۰۰ جنگ جوی طالب در 
جریان یک ماه اخیر کشته و بیش تر از ۵۰۰ تن 
در حالت »دفاع  تلفات  این  دیگر زخمی شده اند. 
فعال« به گروه طالبان وارد شده است. طالبان نیز 
ادعا کرده اند که در حمالت گسترده، به نیروهای 
در  این  کرده اند.  وارد  سنگینی«  »تلفات  امنیتی 
و دو  دارد  ادامه  حالی است که هنوز فصل سرما 
طرف وارد فصل جنگ نشده اند. پیش تر حکومت 
گفته است که برای »دفاع مستحکم« آماده است 
و طالبان نیز تصریح کرده اند که در صورت خارج 
»جنگ  می،  ماه  در  امریکایی  نیروهای  نشدن 
برای  در حالی  رقم می زنند. دو طرف  را  بزرگی« 
فصل جنگ آماده گی می گیرند که مذاکرات صلح 
در دوحه متوقف شده است. پیش تر گروه مطالعه 
نیروهای  خروج  از  پس  وضعیت  از  افغانستان 
خواسته  بایدن  دولت  از  و  داده  هشدار  امریکایی 
بود که خروج نیروها را با پیش رفت صلح و کاهش 

خشونت های طالبان گره بزند.
آمارها در یک ماه اخیر نشان می دهد که زمستان 
1۳۹۹ با تابستان آن تفاوت چندانی نداشت است. 
از میدان های  ملی  وزارت دفاع  ارقامی که  براساس 
خیر  ماه  یک  جریان  در  است،  کرده  نشر  جنگ 
دست کم یک هزار و ۵۵۳ جنگ جوی طالب کشته 
و ۵2۳ تن دیگرشان زخمی شده اند. این آمارها در 
جریان ۳۰ روز گذشته از سوی وزارت دفاع ملی نشر 
شده است. وزارت دفاع ملی تصریح کرده است که 
به گروه طالبان  تلفات در حالت »دفاع فعال«  این 
بیش تر  شده،  نشر  آمار  بر  مبتنی  است.  شده  وارد 
امنیتی  نیروهای  از حمالت هوایی  برخاسته  تلفات 
و درگیری ها بوده است. آمارهای تلفات جنگ جویان 
هلمند،  قندهار،  ننگرهار،  والیت های  در  طالبان 
ارزگان، فراه، بدخشان، غزنی، هرات، سرپل، بغالن، 
کندز،  پروان،  زابل،  بلخ،  لوگر،  فاریاب،  جوزجان، 

حسیب بهش

دامنه خشونت ها به ۳۳ والیت 
رسیده است
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میدان وردک، کاپیسا، سمنگان، کنر، تخار، نیمروز و 
بادغیس ثبت شده است. 

مبتنی بر آمارهای وزارت دفاع ملی، قندهار، هلمند، 
در  که  است  والیت هایی  از  هرات  و  بلخ  ارزگان، 
شده  وارد  طالبان  گروه  به  تلفات  بیش ترین  آن ها 
شبانه روزها،  از  برخی  در  ملی  دفاع  وزارت  است. 
طالبان  جنگ جوی   1۰۰ از  بیش  شدن  کشته  از 
است.  داده  خبر  هوایی  حمالت  و  درگیری ها  در 
قندهار  و  هلمند  ولسوالی های  آمارها،  براساس 
در  و   است  داشته  را  درگیری ها  میزان  بیش ترین 
این درگیری ها، برخی از فرماندهان کلیدی طالبان 
نیز کشته شده اند. به این ترتیب، نیروهای امنیتی 
به جنگ جویان طالبان در 2۴ والیت کشور تلفاتی 
وارد کرده اند. این در حالی است که تنها در جریان 
شبانه روز گذشته، درگیری ها در بیش از پنج والیت 

ادامه داشته است.
در  درگیری ها  از  نیز  طالبان  گروه  دیگر،  سوی  از 
نورستان،  غور،   است.  داده   خبر  والیت ها  از  برخی 
بامیان  و  پکتیکا  پکتیا،  خوست،  پروان،  دایکندی، 
است که گروه طالبان در یک  از دیگر والیت هایی 
داشته  تحرک  آن ها  در  بار  یک  اخیر دست کم  ماه 
است. این گروه نیز گفته است که در درگیری ها به 
نیروهای امنیتی تلفات »سنگینی« وارد شده است. 
یک  دست کم  که  والیت هایی  شمار  ترتیب  بدین 
مورد از درگیری، انفجار یا حمله هوایی در آن ثبت 
شده است،  به ۳۳ والیت می رسد. در این میان، تنها 
پیش تر  است.  مانده  مصون  خشونت ها  از  پنجشیر 
برخی از جنگ جویان طالبان در این والیت نیز نفوذ 
این  باشنده گان  جدی  واکنش  با  اما  بودند؛  کرده 
والیت روبه رو شدند. گفتنی است که شهر کابل نیز 
در جریان ماه های اخیر شاهد انفجارهای پی هم بوده 
که در آن به نظامیان و غیرنظامیان تلفاتی وارد شده 
است. در این جریان، برخی از ماین های گروه طالبان 
در ولسوالی های خاک  جبار، موسهی و سروبی کابل 

از سوی نیروهای امنیتی خنثا شده است.

توقف مذاکرات، تشدید جنگ
بدین ترتیب آمارها نشان می دهد که با وجود رسیدن 
در  جنگ  صلح،  مذاکرات  ادامه  حتا  و  سرما  فصل 
بیش تر نقاط کشور ادامه دارد. حکومت پیش از این 
گفته بود که با وجود رهایی بیش از پنج هزار زندانی 
طالبان، این گروه سطح خشونت ها را بلند نگه داشته 
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  گفته  به  است. 
کشور، ۹۰ درصد زندانیان طالبان پس از رهایی از 

مقام ها  بازگشته اند.  جنگ  میدان های  به  زندان ها 
در حکومت پس از توقف مذاکرات صلح در دوحه، 
تصریح کردند که طالبان اراده ای برای صلح ندارند. 
قول اردوی  از  دیدار  در  پیش تر  ملی  امنیت  مشاور 
قوی«  »آماده گی های  است  نیاز  که  گفت  هوایی، 
از سوی  ادامه خشونت ها  تا در صورت  گرفته شود 
طالبان، نیروهای امنیتی به این گروه »جواب محکم«  
به گونه  نیز  از مسووالن دولت  بدهند. برخی دیگر 
تلویحی تایید کردند که جنگ دوباره به برنامه های 
حکومت بازگشته است؛ زیرا رهایی زندانیان طالبان 
و دوام مذاکرات به کاهش خشونت ها کمک نکرده 

است.
به  در سهم  خود  نیز  طالبان  این، گروه  با  هم زمان 
نشان  واکنش  امریکایی  نیروهای  ماندن  احتمال 
داده و هشدار داده که در صورت ماندن این نیروها، 
آن  مقصر  و  گرفت  خواهد  شکل  بزرگی«  »جنگ 
مذاکره کننده  هیأت  اعضای  بود.  خواهد  امریکا 
طالبان پیش از این گفته بودند که در صورت ماندن 
نیروهای امریکایی، برای کشتن شان اقدام می کنند. 
دامنه جنگ در کشور در حالی گسترده تر شده است 
که گروه مطالعه افغانستان خواستار اصالح سیاست 
گروه  این  بود.  شده  طالبان  گروه  قبال  در  امریکا 
که  بود  گفته  امریکا،  کانگرس  به  خود  گزارش  در 
بایدن ضرب االجل ماه می را کنار  نیاز است دولت 
بگذارد و در عوض، کاهش سربازان امریکایی را به 
»پیش رفت مذاکرات صلح« و »کاهش خشونت ها از 

سوی گروه طالبان« گره بزند. 

طرف ها برای فصل جنگ آماده می شوند 
مذاکرات  که  می یابد  ادامه  حالی  در  درگیری ها 
است.  گرفته  قرار  مبهمی  حالت  در  بین االفغانی 
هرچند طرف ها می گویند که برای گفت وگو در روی 
هیأت  اعضای  و  مقام ها  گفته  به  اما  آماده اند،  میز 
مذاکره  میز  به  طالبان  هیأت  دولت،  مذاکره کننده 
حاضر نمی شود. منابع به روزنامه ۸صبح می گویند که 
در دوحه از مذاکرات خبری نیست؛ زیرا اعضای هیأت 
مذاکره کننده طالبان برای دیدار از کشورهای منطقه، 
سفرهای  حالی  در  طالبان  کرده اند.  ترک  را  قطر 
منطقه ای را آغاز کرده اند که گفت وگوهای این گروه 
برای صلح  امریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  با 
افغانستان، روی رهایی هفت هزار زندانی باقی مانده 
این گروه و خروج از فهرست سیاه سازمان ملل متحد 
این  به  منابع، خلیل زاد  به گفته  بن بست خورد.  به 
گروه گفته بود که رهایی زندانیان براساس رضایت 

مذاکره کننده  هیأت  اعضای  می شود.  انجام  دولت 
دولت اما گفتند که با رهایی حتا یک زندانی طالب 

پیش از برقراری آتش بس موافقت ندارند.
پس از توقف مذاکرات، مقام ها در نهادهای امنیتی 
اعالم کردند که گروه طالبان نیت صلح ندارد و باید 
محب،  حمداهلل  شود.  گرفته  آماده گی  دفاع  برای 
مشاور امنیت ملی، روز شنبه، هژدهم دلو، در یک 
نشست گفت که دولت به تامین کامل صلح متعهد 
است و هیچ گاه میز مذاکره را ترک نمی کند. با این 
بهانه جویی روی آورده   به  افزود که طالبان  او  حال 
و میز مذاکره را ترک کرده اند. به گفته آقای محب 
ببیند  اگر  و  دارد  امید  پایدار  تامین صلح  به  دولت 
که کسی در فکر از بین بردن نظام است، در برابر او 
می ایستد. پیش تر مقام ها در وزارت امور داخله گفته 
بودند که گروه طالبان توانایی سقوط شهرها را ندارد 
و در جریان درگیری های اخیر تلفاتی به آنان وارد 

شده است.
مسووالن در وزارت دفاع ملی نیز معتقد اند که گروه 
طالبان سطح خشونت ها را در کشور بلند نگه داشته 
روز  وزارت،  این  معاون سخنگوی  امان،  فواد  است. 
یک شنبه، نوزدهم دلو، به روزنامه ۸صبح گفت که 
طالبان برخالف تعهدات صلح دوحه، خشونت ها را 
برای  امنیتی  نیروهای  افزود که  او  داده اند.  افزایش 
امکانات  نگاه  از  طالبان  جنگ جویان  حمالت  دفع 
این  حمالت  به  و  گرفته اند  آماده گی  استراتژی  و 
گروه پاسخ خواهند داد. آقای امان گفت که تلفات 
گروه طالبان نسبت به هر زمان دیگری در جنوب 
کشور افزایش یافته و به جنگ جویان این گروه در 
والیت های هلمند و قندهار تلفات »کم سابقه ای« وارد 
شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود: 
»به همین ترتیب ما آماده گی های خود را برای فصل 
بهار هم داریم. در صورتی که طالبان به خواسته های 
لبیک  شهروندان  خواست  و  افغانستان  مردم  صلح 
نگویند، با واکنش جدی نیروهای امنیتی و دفاعی 
روبه رو خواهند شد.« به باور وزارت دفاع، »ماشین 
جنگی طالبان« در جریان دو ماه اخیر تضعیف شده 

است و این گروه توان سقوط شهرها را ندارد.
در  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  با  که  است  گفتنی 
بیست ودوم سنبله سال جاری، انتظار می رفت که از 
شدت جنگ در کشور کاسته شود. با این حال منابع 
امنیتی می گویند که طالبان هم چنان  نهادهای  در 
مذاکرات  در  تا  داشته اند  نگه  گرم  را  میدان جنگ 
امتیاز بگیرند. طالبان اما پیش تر گفته اند که حمالت 
حمالت  به  تنها  و  کرده اند  متوقف  را  شهرها  بر 
پیش تر  می دهند.  نشان  واکنش  حکومت  تهاجمی 
حکومت  مقام های  با  دیدار  در  امریکا  دفاع  وزیر 
از  و  تاکید  دایمی«  »آتش بس  و  پایدار«  »صلح  بر 

افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرده بود.

در آستانه ورود به فصل جنگ؛



اداره تازه به قدرت رسیده جو 
بایدن، برخالف ترمپ، تا حد زیادی 

پای بند به تعهدات بین المللی امریکا 
است و بر نقش متحدان جهانی اش 

در تصمیم گیری های بزرگ ارزش 
بیش تری قایل است. امریکا مدیون 
شرکت بیش از چهل  و دو کشور در 

حمله به افغانستان است. اکثریت 
این کشورها نه به خاطر افغانستان، 

بلکه به خاطر امریکا وارد جنگ با 
طالبان و القاعده شده و به نحوی 

خشم و انتقام گیری تروریسم را به 
جان خریده اند. حمالت تروریستی 
در اروپا، در سال های اخیر، قبل 

از آن که ناشی از سیاست های 
مستقالنه این کشورها در حوزه 

نفوذ و عمل سازمان های تروریستی 
باشد، ناشی از همراهی کشورهای 

اروپایی با لشکرکشی های امریکا 
در حوزه های نفوذ سازمان های 

تروریستی، چون افغانستان، عراق، 
لیبیا و... است. اداره جو بایدن 

ناگزیر است تا مرمتی بر خرابی های 
ترمپ در این مورد، همانند ده ها 

مورد دیگر، بگذارد و متحدان 
جهانی اش را دخیل در چندوچون 

مسأله افغانستان و اقدامات عملی 
بعدی سازد. جهان آماده سازش با 

تروریسم نیست و طالبان با هزاران 
تار و پود با تروریسم پیوند دارند، 

جهان به عنوان یک واقعیت عینی به 
این مسأله می نگرد.

عباس کاموند
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متحده  ایاالت  جدید  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
امریکا، اداره ابر قدرت پر تشنج، چند پارچه و منزوی 
در صحنه جهانی را از دونالد ترمپ، رییس جمهور 
پس لرزه های  است.  برده  ارث  به  امریکا  پیشین 
شورش رژیم برانداز ششم جنوری هنوز در پایتخت 
این کشور آرام نگرفته است؛ حتا معلوم نیست که 
ایاالت متحد امریکا بتواند سردسته شورش گران را 
بازگشت  کند.  مجازات  و  بکشاند  محاکمه  میز  به 
امریکا در صحنه رهبری جهانی با شک اندیشمندان، 
فرصت طلبانه  مقاومت  و  متحدان  اعتماد  عدم 
قدرت های رقیب روبه رو است. از میان ده ها معضل 
بزرگ جهانی، مسأله ای به اصطالح صلح افغانستان 
که با کارگردانی آقای خلیل زاد به راه افتاد، اکنون 
در منجالب گیر مانده و به یک معما در اداره جو 
بایدن تبدل شده است. اداره بایدن با آنچه ترمپ و 
خلیل زاد انجام داده اند، نمی تواند به پیش رود و این 
جنگ نفس گیر را تا آینده های نامعلوم ادامه دهد. 
بازنگری معاهده ای که ترمپ - خلیل زاد با طالبان به 
امضا رسانده است، گواه بر بی خبری کامل تیم جو 
بایدن از متن توافق نامه نیست؛ بلکه اعترافی است بر 
نداشتن یک راه حل برای معمای به ارث رسیده از 
اداره پیشین. آقای خلیل زاد باید بماند تا آنچه را پیچ 
و مهره کرده است باز کند و از حاتم بخشی های خود 

از کیسه مردم افغانستان، راز بگشاید.
با  امریکا  افغانستان در کل و توافق نامه  چرا مسأله 
طالبان به طور خاص معمای سیاست خارجی اداره 
مخالف  صدای  تنها  بایدن،  آقای  است؟  بایدن  جو 
پالیسی دولت سازی در افغانستان در دوران ریاست 
جمهوری اوباما و استراتژی جنگ ضد شورش گری 
نظامیان آن کشور در افغانستان بود. ولی طرف دار 
سربازان  قاتالن  با  سازش  و  افغانستان  کامل  ترک 
امریکایی نبود. جو بایدن طرف دار ایجاد یک حکومت 
در  تروریستی  ضد  جنگی  استراتژی  و  غیرمتمرکز 
افغانستان بود و قرار معلوم، هنوز بر موضع قبلی خود 
استوار است. آنچه را پروژه ترمپ - خلیل زاد به بار 
آورده است، سازش با تروریسم، واگذاری افغانستان 
به تروریست پروران منطقه و به حاشیه راندن کامل 
دولت افغانستان است که بایدن نمی تواند به آسانی 
جنگ  از  می خواهد  بایدن  جو  بیاید.  کنار  آن  با 
پایان ناپذیر افغانستان پا پس بکشد؛ ولی نمی خواهد 
افغانستان را به رقبای جهانی و منطقه ای امریکا به 
معاون  به حیث  بایدن  جو  کند.  واگذار  کامل  طور 
ریاست جمهوری امریکا در اداره اوباما، به رغم این که 
بود  معتقد  داشت،  قرار  کابینه  در  کامل  اقلیت  در 
افغانستان را  که نمی شود ملت چندپارچه ای چون 
با سیاست مداران فاسد، خودمحور و قوم گرا سر از نو 
ساخت و آن را در اطراف یک مرکزیت قوی جمع کرد 
و متحد نگه داشت؛ ولی می شود با ایجاد یک دولت 
غیرمتمرکز آن را حفظ کرد. محراق بی باوری های جو 
بایدن نسبت به سیاست دولت سازی در افغانستان، 
در آن زمان، بر فساد مهارناپذیر دولت حامد کرزی و 
حاکمیت بی چون وچرای جنگ ساالران در امور اداری 
و دولتی استوار بود. امروز جو بایدن، به عنوان رییس 
جمهور ایاالت متحده امریکا، بیش از هر زمان دیگر 
بر باورهای قبلی خود اعتماد دارد و در طول مبارزات 
یاد کرده  افتخار  با  از آن دیدگا ه ها  انتخاباتی خود، 

است.
توافق نامه ترمپ - خلیل زاد  از همه،  مسأله مهم تر 
با طالبان، در واقع اعتراف جانب امریکا به شکست 
ماشین عظیم جنگی این کشور در مقابل یگ گروه 
تروریستی فراری، فاقد مشروعیت سیاسی و اعتبار 
وطنی  جهان  بر  هنوز  بایدن  جو  است.  بین المللی 
که امریکا بر آن سلطه کامل تر داشته باشد، معتقد 
است و به شدت می خواهد ایاالت متحده از سیاست 
ناسیونالیسم هیتلرگونه ترمپ دوری بجوید. پذیرفتن 
شکست نظامی از گروه بدنامی چون طالبان، برای 
اداره تازه به پیروزی رسیده جو بایدن، بسیار ناگوار 
است. برای امریکا، تبدیل شدن گروه طالبان به یک 
الگوی افراطیت اسالمی که با سخت جانی توانست 
یگانه ابر قدرت نظامی جهان را به شکست معترف 
سازد، نه تنها شرم آور، بلکه عمیقاً نگران کننده است. 
الگوسازیی، ده ها گروه و شبکه ای  و  چنین سناریو 
دوباره  جهان  سطح  در  را  داعش  و  القاعده  چون 
زنده خواهد کرد و چنین الگوی نامیمونی، افراطیت 
پذیرش  و  ستایش  مورد  در سطح جهان  را  نوینی 
بی پیشینه قرار خواهد داد. در جانب افغانستان، این 
مسأله بزرگ تر از احساس شرم و اعتبار جهانی است، 
در صورت پیروزی طالبان، افغانستان به قرن حجر 
باز خواهد گشت. پیروزی طالبان بر امریکا، پیروزی 
آزادی بر اسارت و یا استقالل بر اشغال نیست؛ بلکه 
که  است  نیمه لیبرالیستی  ارزش های  تمام  مرگ 

است و هنوز هم  این غسل تعمید در دریای خون 
 - ترمپ  پروژه  دارد.  جریان  افغان  زنان  و  کودکان 
خلیل زاد انتخابات محور بود و خوشبختانه به انقضا 
تا مسأله جنگ  ندارد  نیاز  بایدن  است. جو  رسیده 
بایدن  ببیند.  انتخابات  دید  از  را  افغانستان  و صلح 
استخباراتی،  دستگاه های  داده های  بر  شنوا  گوش 
نظامی و دیپلماتیک امریکا که منافع دراز مدت و 
استراتژیک امریکا را در منطقه در محراق اهداف و 
برنامه ریزی های شان قرار می دهند، دارد. توافق نامه 
درازمدت  و  استراتژیک  منافع  طالبان  با  خلیل زاد 
بلکه  نمی کند،  تامین  تنها  نه  منطقه  در  را  امریکا 
مخاطرات بزرگ تری به آن می افزاید. اداره جو بایدن 
روزنه جدیدی  از  را  افغانستان  است، مسأله  ناگزیر 
مورد توجه قرار دهد؛ روزنه ای که منافع درازمدت 
و استراتژیک امریکا را تامین کند. چنین است که 
دایه های سیاسی طالبان در منطقه، با درک از اوضاع، 
آن ها را به مانورهای دیپلماتیک و سیاسی هدایت 
و  تهران  دربار  در  طالبان  شدن  شرفیاب  کرده اند. 
ایجاد  تازه  تنش های  و  تپش ها  این  بر  گواه  مسکو 

شده در رابطه به آوازه های صلح افغانستان است.
زنده گی نامه نویسان و صاحب نظران سیاسی امریکا، 
جو بایدن را سیاست مدار آرام، ولی ثابت قدم در آرمان 
صدرنشینی امریکا بر جهان تعریف می نمایند. البته 
این هرگز به این معنا نیست که ترمپ نمی خواست، 
صدرنشین جهان باشد. بایدن طرف دار به کارگیری 
قدرت نرم امریکا در امور بین المللی است، در حالی 
که ترمپ گانگستروار عمل می کرد و از قدرت گرم 
را تهدید می کرد. شعار  امریکا الف می زد و جهان 
خارجی  سیاست  با  رابطه  در  بایدن  جو  انتخاباتی 
امریکا چنین خالصه می شد: »باید جهان را توسط 
قدرت  نمونه های  توسط  نه  نمونه های خود،  قدرت 
خود رهبری کنیم.« نباید چشم پوشید که سیاست 
به کارگیری قدرت نرم امریکا به عوض کودتاگری ها 
بیش تری  و  بهتر  کاربرد  جهان  در  لشکرکشی ها  و 
نرم،  قدرت  بایدن،  بینش سیاسی  در  اشت.  داشته 
امریکا« است که تشکیل  همان »قدرت نمونه های 
دهنده عناصر اساسی دموکراسی ایاالت متحده به 
از ارزش های  مفهوم عام آن به شمار می رود. دفاع 
جهانی،  کنوانسیون های  به  بودن  پای بند  و  امریکا 
و مذهب،  عقیده  بیان،  آزادی  بشر،  از حقوق  دفاع 
دفاع از آزادی های مدنی و تساوی جنسیتی، ایجاد و 
حمایت از بنیادهای رضاکار و خیریه، دفاع از محیط 
زیست و حیات وحش و کمک های مالی هنگفت به 
ملل و کشورهای در حال رشد، شاخصه هایی است 
از آن ها به عنوان »قدرت نمونه های  بایدن  که جو 
امریکا« یاد می کند. این نمونه های قدرت در درون 
ایاالت  جامعه  بنیادین  ارزش های  به  امریکا  جامعه 
امریکا  دموکراسی  که  است  شده  تبدیل  متحده 
این  این که  رغم  به  کرد.  تعریف  می توان  آن  با  را 
در جعبه  است  ابزاری  از کشور  در خارج  ارزش ها، 
همه جا  در  که  ابزاری  این کشور؛  سیاست خارجی 
یکسان استعمال نمی شود. چنین است که به عنوان 
مثال، نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و ایران 
دارای  امریکا  خارجی  سیاست  کارگردانان  توسط 
وزن و اهمیت مساوی نیست. به رغم این نقیصه ها، 
امریکا«  نمونه های  »قدرت  بردن  کار  به  دست آورد 
به  و  است  و ستایش  پیمایش  قابل  افغانستان   در 
گشته  مشهور  گذشته  سال  بیست  دست آوردهای 
قدرت«  »نمونه های  از  استفاده  که  در حالی  است. 
جنگی  عظیم  ماشین  حتا  و  نداشته  دست آوردی 
تروریسم  مقابل  در  امریکا  پیش رفته  تکنولوژی  و 
تریاک محور طالبان ناکارآمد از آب در آمده و منتج 
به حاتم بخشی های خلیل زاد از کیسه مردم افغانستان 
سختی  انتخاب  بایدن  اداره  است.  شده  طالبان  به 

با  - خلیل زاد  ترمپ  توافق نامه  قبول  دارد؛  پیش رو 
طالبان که بر بنیاد نیاز انتخاباتی امضا شده بود، یا 
دست آوردهای  حفظ  به نام  جنگ  ناخوشایند  ادامه 
بیست سال گذشته در افغانستان. شاید عاجل ترین 
راه حل »بازنگری« اعالن شده باشد تا گذشت زمان 
و دینامیسم آشفته منطقه بتواند راه حلی بر معمای 
چهل ساله افغانستان ارایه دهد و گزینه های دیگر، 
تعدیالت در توافق نامه و یا تعامل جدید کشف شود.

برخالف  بایدن،  جو  رسیده  قدرت  به  تازه  اداره 
ترمپ، تا حد زیادی پای بند به تعهدات بین المللی 
در  جهانی اش  متحدان  نقش  بر  و  است  امریکا 
تصمیم گیری های بزرگ ارزش بیش تری قایل است. 
کشور  دو  و  چهل   از  بیش  شرکت  مدیون  امریکا 
این کشورها  اکثریت  است.  افغانستان  به  در حمله 
وارد  امریکا  خاطر  به  بلکه  افغانستان،  خاطر  به  نه 
جنگ با طالبان و القاعده شده و به نحوی خشم و 
انتقام گیری تروریسم را به جان خریده اند. حمالت 
تروریستی در اروپا، در سال های اخیر، قبل از آن که 
ناشی از سیاست های مستقالنه این کشورها در حوزه 
نفوذ و عمل سازمان های تروریستی باشد، ناشی از 
همراهی کشورهای اروپایی با لشکرکشی های امریکا 
چون  تروریستی،  سازمان های  نفوذ  حوزه های  در 
بایدن  جو  اداره  است.  و...  لیبیا  عراق،  افغانستان، 
ناگزیر است تا مرمتی بر خرابی های ترمپ در این 
متحدان  و  بگذارد  دیگر،  مورد  ده ها  همانند  مورد، 
جهانی اش را دخیل در چندوچون مسأله افغانستان 
سازش  آماده  جهان  سازد.  بعدی  عملی  اقدامات  و 
با  تار و پود  با هزاران  با تروریسم نیست و طالبان 
تروریسم پیوند دارند، جهان به عنوان یک واقعیت 

عینی به این مسأله می نگرد.

نتیجه گیری
باورنکردنی  بار سنگین تخطی های  بایدن  اداره جو 
ترمپ را در عرصه ملی و بین المللی به دوش می کشد. 
تروریسم بومی به عنوان یکی از جدی ترین خطرات 
امنیت ملی امریکا شناسایی شده است. اداره بایدن 
متحده  ایاالت  حیثیت  اعاده  و  بازگشت  تالش  در 
در سطح جهان است، ولی این مهم را نمی تواند با 
نشر یک اعالمیه به دست بیاورد. مسأله افغانستان، 
برای اداره جو بایدن یکی از معماهای بزرگ سیاست 
به  افغانستان  کردن  واگذار  است.  امریکا  خارجی 
کمال  بلکه  نیست،  حیثیت  اعاده  تنها  نه  طالبان 
بی حیثیتی امریکا در گستره جهانی خواهد بود. اداره 
بایدن بر فساد مهارناپذیر و اصالح ناشدنی حکومت 
افغانستان آگاهی کامل دارد و نمی تواند بر آن تکیه 
کند. توافق نامه خلیل زاد - طالبان که جز اعتراف به 
شکست امریکا در افغانستان تفسیر دیگری نمی تواند 
در  امریکا  شدن  سالح  خلع  واقع  در  باشد،  داشته 
است.  دیپلماتیک جهان  و  نظامی  تحرکات  صحنه 
اصول و  به سلسله  بایدن  اداره جو  دیگر،  از جانب 
آن  نمی تواند  و  دارد  باور  جهانی  معتبر  ارزش های 
ارزش ها را در معامله با طالبان قربانی کند؛ چیزی 
که اداره ترمپ در حال انجام دادن آن بود. متحدان 
توافق نامه  به  بدبینانه ای  نگاه  امریکا،  خاطر  آزرده 
خلیل زاد - طالبان دارد. برای نظامیان امریکا و ناتو، 
قبول شکست از دست طالبان و تبدیل شدن طالبان 
به یک الگوی حماسی سازمان های تروریستی جهان، 
نه تنها قابل قبول نیست، بلکه بیش از حد هشدار 
دهنده است. در چنین وضعی، اتخاذ موضع بازنگری 
پیدا  برای  زمانی  فرصت  واقع جست وجوی  در  که 
کردن یک راه حل معقول و قابل قبول برای متحدان  
بین المللی، رهبران نظامی و دیپلماتیک امریکا است، 
یگانه گزینه ای است که اداره بایدن به آن تمسک 

خواهد جست.

افغانستان در سایه حضور امریکا و جامعه جهانی در 
دو دهه اخیر آن را به دست آورده است.

افغانستان  در  مالی  و  جانی  بزرگ  هزینه  امریکا 
امریکایی  سرباز   2۴۰۰ از  بیش  است.  پرداخته 
پیچیده در تابوت ها به ایاالت متحده برگشته و به 
جای خانه های شان به گورستان ها رفته اند. بیش از 
بیست هزار سرباز دیگر هنوز رنج جراحات برداشته 
از جنگ افغانستان را درد می کشند و از یک زنده گی 
دهنده گان  مالیات  شده اند.  محروم  امیدوار  و  بارور 
کارگران  و  متوسط  طبقه  پایینی،  قشر  که  امریکا 
روزمزد را تشکیل می دهند، بیش از هشت صد بیلیون 
دالر مخارج این جنگ را با کار شاقه و صرفه جویی 
در زنده گی روزانه شان پرداخته اند. دولت های وقت و 
دستگاه نظامی و استخباراتی امریکا، این همه قربانی 
را، بهای جنگ علیه تروریسم و تامین امنیت ملی 
می کردند.  تبلیغ  بین المللی اش  متحدان  و  امریکا 
چگونه ممکن است که قاتالن هزاران سرباز امریکایی 
)بپذیریم که کشتار ماورای توحش افغان ها توسط 
انتحارها و انفجارهای طالبان و تجنی علیه آن ها در 
یک باره  به  ندارد(  جا  خلیل زاد   - ترمپ  محاسبات 
در  متعهد  و  پوش  نفسان سفید  مسیحا  به  تبدیل 
تروریسم و جنگ علیه داعش شدند؟  مبارزه علیه 
ابزاری  عوام فریبی  سیاسی،  مکاره  بازار  در  مطمئناً 
است بس موثر؛ ولی دستگاه های قدرتمند نظامی و 
استخباراتی امریکا، به عنوان نهادهای پایدار و پای بند 
به  نمی توانند  بنیادین،  موازین  و  اصول  سلسله  بر 
آسانی بر خون و خاطرات هزاران هم سنگر و هم دفتر 
خود خط نسیان و بطالن بکشند. چنین است که 
فرماندهان بزرگ ارتش امریکا، مخالفت های شان را 
افغانستان  با  با پالیسی ترمپ و خلیل زاد در رابطه 
پنهان نداشته و هرازگاهی بی باوری شان را به نحوی 
ابراز داشته و حتا نگرانی و مخالفت شان را در اختیار 
بر  تا  است  تالش  در  خلیل زاد  داده اند.  قرار  کنگره 
نظر  نقطه  از  او  که  بقبوالند  سیاسی  باوران  خوش  
سیاست و عمل، طالبان را غسل تعمید داده است 
هم  یا  و  کرده  تغییر  طالبان  گویا  که  دارد  ادعا  و 
در حال تغییر اند. آری، طالبان غسل تعمید آقای 
خلیل زاد را گرفته اند؛ ولی متأسفانه این غسل تعمید 
و قطع خون ریزی  تقبیح جنگ  پاک  نه در دریای 
در  بلکه  کشتار،  ماشین های  گذاشتن  زمین  به  و 
دریای خون مردم بی گناه افغانستان صورت گرفته 

اداره بایدن و معمای افغانستان



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0۷۷520۷۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

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: ۲۰ افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبیعي 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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
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: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



»خاخام گفت: تو حرف مرا درست نفهمیده ای! به 
گمان من در زمان ما، او )غبار( تنها کسی است که 
به آزادی رسیده است. چهل سال تبعید، دربدری، 
تهدید و شکنجه، در برابر صبر و ثبات او کوتاه آمده 
و به او حق داده که به گردن بلندش نبازد.  من و 
او به یک عصر تعلق داریم و تقریباً هم سن و سال 
برعکس  است.  از قماش دیگری  غبار  اما  هستیم؛ 
روزگار  و شداید  آفات  برابر  در  آدم های عادی که 
آزمایشی  هر  از  بعد  غبار  می پوسند،  و  می شارند 
انگار  آبدیده تر، رساتر و پخته تر ظاهر شده است؛ 
در کوره گاه سختی ها فوالد مذابی بوده که سندان 
و چکش را به ستوه آورده است.«، )کوچه ما، اکرم 

عثمان(.
نسل  گردن  بر  بسیار  حق  لحاظ  چندین  از  غبار 
دموکراسی خواه و آزادی طلب امروز و فردای کشور 
دارد. بی جا و گزاف نیست اگر بگویم، او بزرگ ترین 
و نخستین مبارز و تاریخ نگار کشور است که بدون 
تعلق مشخص حزبی و ایدیولوژیک، بدون لغزش به 
جریان های قدرت طلب چپ و راست، بدون افتیدن 
به دام زر و تزویر حاکمیت ها، تنها ولی استوار برای 
مبارزه  افغانستان  در  برابری  و  دموکراسی  تحقق 
کرد. او تمام رنج ها و نامالیمت های زنده گی را به 
جان خرید، تا راه آینده گان را برای گام گذاشتن 
غبار،  کند.  هموار  و  آزادی صاف  و  عدالت  راه  در 
و  صاف  را  ما  ملی  عدالت  و  دموکراسی  آسمان 

بی غبار می خواست.
در این یادداشت کوتاه روزنامه ای میسر نیست که 
به تمام کارنامه سیاسی و فعالیت های فرهنگی او 
پرداخته شود؛ اما مایلم به مناسبت چهل وچهارمین 
سال درگذشت و به پاس مبارزات رهایی بخش او، 

نکاتی را در موردش کوتاه اشاره کنم.
پرکارترین   )1۳۵۶-12۷۶( غبار  محمد  میرغالم 
و  مبارز  سخت کوش ترین  تاریخ نگار،  و  نویسنده 
و  پژوهش گر  است.  افغانستان  نامدار  سیاست مدار 
نویسنده ای در افغانستان نیست که با اسم غبار و 
او  مقاومت های  و  مبارزات  و  سیاسی  کارنامه های 
در برابر استبداد و تاریکی آشنا نباشد. او در تمام 
دوران حاکمیت خاندان یحیا - دوران سیاه استبداد 
علیه  همیشه  و  پیوسته  افغانستان،  در  ظلم  و 
ایستاده گی و مقاومت نشان داد.  از خود  حاکمان 
به نام نویسنده کتاب  او را  افغانستان  اگرچه مردم 
تاریخ« می شناسند،  مسیر  در  »افغانستان  مشهور 
اما او ضمن این که تاریخ نگار بود، مبارز، آزادی خواه 
و عدالت طلب سرسخت و بی نظیر تاریخ معاصر ما 
بود. او برای تحقق یافتن ارزش های واالی انسانی و 

بشری، رنج ها و مشقت های فراوانی را متقبل شد.
 

در دوران حاکمیت خاندان یحیا که کس را جرأت 
و مجال نفس کشیدن و بیان در برابر حاکمان نبود، 
غبار و یاران او مشعل آزادی خواهی و برابری طلبی 
را مشتعل نگاه داشته بودند. برای همین، او یکی از 

)به مناسبت چهل و چهارمین سال درگذشت میرغالم  محمد غبار(

کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، ماندگارترین اثر 
میرغالم محمد غبار است. عکس از 

شبکه های اجتماعی

و چهره های مطرح سیاسی در دوره شاه محمود، 
حکومت  با  سلطنت  نخست وزیران  دیگر  و  داوود 
دولتی  بلند  مقام های  به  پله  پله  کردند،  تفاهم 

رسیدند و از امتیاز آن استفاده کردند.
کتاب افغانستان در مسیر تاریخ غبار یازده سال در 
توقیف ماند. اما در نهم جوزای 1۳۵۷، آزادی چاپ 
تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان  چاپ  آزادی  یافت. 
برپا کرده بود.  پرتو  هیاهوی بزرگی در آن زمان 
نادری  در نوشته ای به مناسبت سی و یکمین سال 
روز  را می شود  روز  غبار می گوید: »آن  درگذشت 
غبار در کابل خواند.« »من در آن روزگار در لیسه 
حبیبیه در شهر کابل آموزگار بودم. با دریغ تا رفتم 
و سه صد افغانی جهت خرید کتاب فراهم کردم، 
دیگر در روز سوم، غرفه فروش کتاب بسته شده بود. 
کتاب تمام شده بود. ظاهراً سه هزار جلد افغانستان 
در مسیر تاریخ در همان سه روز نخستین به فروش 

رسیده بود.«
خانواده میرغالم محمد 
غبار همیشه کارمندان 
بودند.  دولتی  ارشد 
او  جوانی  سال های 
مأموریت های  در  هم 
او  گذشت.  دولتی 
چون  سمت های  در 
ریاست یکی از شعبات 
عمومی  امنیه  وزارت 
عضو   ،)1۳۰۰-12۹۹(
والیت  تنظمیه  هیأت 

افغانستان در  هرات )1۳۰۰(، کاتب وزارت مختار 
قطغن  والیت  گمرکات  مدیریت   ،)1۳۰۵( پاریس 
لویه  در  کابل  مردم  نماینده   ،)1۳۰۶( بدخشان  و 
جرگه در پغمان )1۳۰۷( را - قبل از روی کارآمدن 
نادرخان در کارنامه مأموریت و اداره خویش دارد. 
او  بزرگ غبار که  مبارزات رهایی بخش و کارهای 
را همچون یک مبارز و روشن فکر متعهد همچنان 
ماندگار ساخته است، پس از آغاز حاکمیت خاندان 

نادرخان شروع می شود.

راه اندازی و تأسیس بعضی از نشریه ها و انجمن ها از 
فعالیت های دیگر غبار است. او در ۹ قوس 12۹۹ 
خورشیدی نشریه »ستاره افغان« را در جبل  السراج 
منتشر کرد. او یکی از بنیان گذاران »انجمن ادبی 
کابل« بود. ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل »مجله 
کابل« بود که بیش تر مقاالتش را میرغالم محمد 
غبار می نوشت. او در سال 1۳1۸ که در تبعید - 
در قندهار به سر می برد، »کتاب احمدشاه بابا« را 
تألیف کرد. بعد از بازگشت از قندهار، عضو انجمن 
از آن، مدتی مدیرمسوول روزنامه  بعد  تاریخ شد، 
مدتی  زندان،  کردن  سپری  از  بعد  شد.  »انیس« 
مشاور مطبوعات بود و بعد از آن تا پایان حیاتش 
به نویسنده گی و مبارزه علیه ظلم و ستم پرداخت.

بعد از تأسیس انجمن ادبی کابل، نادرخان میرغالم 

الگوهای مبارزاتی نسل جوان آن زمان افغانستان 
نیکی  به  او  از  نبود که  مبارزی  زمان،  بود. در آن 
یاد و راه و آرمان غبار را ستایش نکند. محمدطاهر 
»اما  می نویسد:  غبار  برای  نامه ای  در  بدخشی 
مردی  نثار  را  کشور  این  توده  آفرین  خوب ترین 
در  و  جنگیده  باز  و  جنگیده  همیشه  که  می کنم 
این که  بدون  کرده،  تنفس  شده،  آرام  الزم  موقع 
پس برود، توقف کرده، باز حمله نموده، باز حمله 
نموده،  در هیچ وقت به دست دشمن چیزی نداده، 
همیشه دشمن در انظار عامه و در پیش خودش، 
پیش این قهرمان، مالمت و خجالت بوده، چیزی 
نداشته که به رخش بکشد، تا او را محاکمه کند 
و بکشد.« )نگاه شود به یادداشت های بدخشی در 
مورد شکل گیری و انشعاب حزب دموکراتیک خلق 

افغانستان(.
حیات  پایان  تا  غبار  شد  یادآوری  که  همان طور 
چه  و  سلطنتی  )چه  حکومت ها  علیه  خویش 
با  هیچ گاه  کرد.  مبارزه  و  مقاومت  جمهوری( 
نکرد  آشتی  زمانه اش  حاکمیت های  و  سلطنت ها 
حکومتی  مقام  پذیرفتن  برای  را  آنان  دعوت  و 
داکتر  فرهنگ،  صدیق  روایت  مطابق  نپذیرفت. 
یوسف، نخستین صدراعظم دهه دموکراسی چندین 
بار به خانه غبار رفت وآمد کرد و از او خواست که 
حکومت  در  و  جدید  اساسی  قانون  تدوین  در 
ایفا کند. داکتر یوسف برای او  جدید کار و نقش 
چندین بار توضیح داده بود که قانون اساسی جدید 
از  روشن فکران،  که  گفت  خواهد  را  همان چیزی 
تحقق  برای  آخر  سال های  طی  غبار  خود  جمله 
و  رفته  زندان  کرده،  مبارزه  کشور  در  بخشیدنش 
هیچ  فریب  غبار  اما  کرده اند.  تحمل  را  شکنجه ها 
ارتقا و مقام حکومتی را نخورد. دوستان او، از جمله 
و  حکومت  با  دموکراسی  دهه  در  فرهنگ  صدیق 
سلطنت همکاری کردند و از امتیازهای حکومتی 
مستفید شدند. اما غبار به هیچ کس و هیچ چیز تن 
نداد. او یکه و تنها تا پایان پیش رفت. او همچون 
بدون  و  امیداور  متعهد،  روشن فکر  و  مبارز  یک 
احساس خسته گی تا آخرین روزهای حیاتش برای 
رهایی و آزادی مبارزه کرد. محمدطاهر بدخشی در 
بخش دیگر نامه  یادشده اش می گوید: »انسانی که 
در راه کشور و مردمش نیم قرن است تنها، بله تنها 
)همراهان نیمه راه همراه نیستند( به جنگ ابوالهول 
به  امروز که به سن ۷۰ رسیده  به  تا  قدرت رفته 
خسته گی  هیچ  و  است  نبرد  در  آن  طلسمات 

احساس نمی کند.«
پرتو نادری روایتی را از زبان اکرم عثمان که با غبار 
دیدار حضوری داشته است، نقل می کند. غبار در 
آن دیدار برای اکرم عثمان می گوید: »من کارنامه ای 
جز جنگ با استبداد ندارم. من یک ناسیونالیست 
ادعا  این  ماند.«  خواهم  ناسیونالیست  و  هستم 
به مو صدق  با زنده گی و سیاست عملی غبار مو 
می کند. به قول پرتو نادری »زمانی که به زنده گی 
سال های اخیر غبار نگاه می کنیم، در می یابیم که 
او تا آخرین لحظه های زنده گی همچنان بر سر این 
دهه  در  که  است. چنان  بوده  ایستاده  گفته خود 
دموکراسی غبار نه تنها دعوت جریان های چپ در 
افغانستان را با جدیت رد می کند، بلکه به رهبران 
چنین جریان هایی هشدار می دهد که با ایدیولوژی 
رفاه  و  سعادت  به  را  کشور  این  نمی توان  بیگانه 

اجتماعی رساند.«
به طور مثال، سردار داوودخان هم از غبار خواست 
تا با حکومت او همکاری کند. غبار نه تنها پیشنهاد 
داوودخان را نپذیرفت، بلکه از قدرت حاکم خواست 
تا مجوز فعالیت آزاد و بدون قید و شرط مطبوعات 
ملی  از جمله حزب  ملی  احزاب  فعالیت  آزادی  و 
»وطن« و ارگان نشراتی آن را صادر کند. داوودخان 
اعتنایی  آن  به  و  نپذیرفت  را  او  پیشنهاد  تنها  نه 
حزب  که  می گوید  غبار  به  مقابل  در  بلکه  نکرد، 
وطن و ارگان نشراتی آن به وسیله حکومت منحل 
و ملغا شده است. دلیل داوودخان برای بسته کردن 
همکاری  عدم  آن،  نشراتی  ارگان  و  وطن  حزب 
می گوید،  غبار  برای  داوود  بود.  حکومت  با  غبار 
وقتی همکاری نمی کنید، بهتر است در منزل خود 
باشید. این در حالی بود که شماری از روشن فکران 
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 )1۳11( در سال  یارانش  با  همراه  را  غبار  محمد 
صفا  ابراهیم  محمد  جویا،  سرور  کرد.  بازداشت 
سراینده شعر مشهور »من الله آزادم«، عبدالعزیز 
قندهاری که چند دوره نماینده مردم قندهار بود 
و چند نفر دیگر برای مدت چهار سال همراه با او 
زندانی شدند. غبار بعد از سپری کردن زندان، اول 
تبعید شد.  قندهار  به  آن  از  بعد  و  فراه  به والیت 
در سال 1۳2۷ خورشیدی در انتخابات دور هفتم 
وارد مجلس شد.  کابل  مردم  رأی  با  ملی  شورای 
در همین زمان همراه با میرمحمد صدیق فرهنگ، 
نورالحق  میرزاد،  خان  فتح محمد  جویا،  سرورخان 
خان هیرمند، برات علی خان تاج و عبدالحی خان 
عزیز، حزب »وطن« را تأسیس کرد. غبار در دوره 
هشتم شورای ملی در سال 1۳۳1 بار دیگر کاندیدا 
شد؛ ولی حاکمیت وقت از انتخاب شدن دوباره او و 
تعداد دیگری از روشن فکران وقت، جلوگیری کرد.

 

و  مقاومت  از  در خاطرات خویش  فرهنگ  صدیق 
می کند  یاد  متعهد  چند چهره  صادقانه  جان بازی 
مبارزاتی  و  سیاسی  دوستان  و  رفقا  هرکدام  که 
و  استوارترین  غبار  میان،  این  در  بوده اند.  غبار 

سرسخت ترین شان بوده است.
در میان آزادی خواهان و روشن فکران و مبارزان آن 
صدیق  عالقه  و  توجه  قندهاری،  عبدالعزیز  زمان، 
فرهنگ را جلب نموده است. عبدالعزیز قندهاری، 
بود  ملی  شورای  اول  دور  در  قندهار  مردم  وکیل 
که به دلیل مخالفتش با نادر شاه از مجلس اخراج 
می شود. زندان و ستم می بیند؛ ولی تسلیم زور و زر 
کسی نمی شود. او بعد از تحمل شکنجه های زیاد 
در قندهار گوشه گیری و انزوا اختیار کرد. صدیق 
فرهنگ جریان دیدارش با او را در خاطرات خویش 
چنین آورده است: »برخالف عبدالهادی داوی، وی 
چون  بود.  آزاده  و  بی تکلف  مرد  یک  )عبدالعزیز( 
بود،  کرده  تحمل  را  زندان  و  محرومیت  سال ها 
می خواست چند سالی را که از زنده گانی اش باقی 
مانده بود، به خوشی سپری  کند. لهذا به نوشیدن 
باده و صحبت ساده میل داشت. اما بزرگان قندهار 
بر این روش او خرده می گرفتند و انتقاد می کردند. 
با من راز دل کرد و گفت: من نمی توانم این چهار 
برای  بازهم  است،  باقی  زنده گی  از  که  را  روزی 
جهان  نعمت های  از  جاهل،  مشت  یک  خوشی 
صرف نظر  کنم. نشئه می و صحبت پسران زیباروی 
را خوش  دارم؛ زیرا در این شهر )قندهار( صحبت 
است  میسر  آنچه  از  بنابراین  نیست.  میسر  زنان 

استفاده می کنم.« )1۹۴(.

یادی از قامت بلند آزادی خواهی
حبیب حمیدزاده

سال های جوانی غبار در مأموریت های دولتی 
گذشت. او به عنوان کاتب وزارت مختار افغانستان 
در پاریس، مدیر گمرکات والیت قطغن و بدخشان 

و عضو هیأت تنظیمه والیت هرات وظیفه اجرا کرد. 
عکس از شبکه های اجتماعی

تعدادی از اعضای مجلس هفتم شورا، در سال 
133۰ خورشیدی. نفر دوم ردیف اول میرغالم 

محمد غبار است. عکس از سایت بی بی سی

غبار از چندین لحاظ حق بسیار 
بر گردن نسل دموکراسی خواه و 
آزادی طلب امروز و فردای کشور 

دارد. بی جا و گزاف نیست اگر بگویم، 
او بزرگ ترین و نخستین مبارز و 

تاریخ نگار کشور است که بدون تعلق 
مشخص حزبی و ایدیولوژیک، بدون 
لغزش به جریان های قدرت طلب چپ 

و راست، بدون افتیدن به دام زر 
و تزویر حاکمیت ها، تنها ولی استوار 
برای تحقق دموکراسی و برابری در 

افغانستان مبارزه کرد.



بهار مهر

از آغاز حکومت وحدت ملی، دفتر 
مشاور امنیت ملی به طور فزاینده ای 
صالحیت های وزارت خانه های امنیتی 
را سلب کرده است. این پروسه در 
دو سطح صورت گرفته است: سطح 
رهبری و سطح تشکیالت. در سطح 

رهبری، دفتر مشاوریت امنیت ملی 
تالش کرده است تا حد ممکن از 

آمدن وزیران مسلکی و باتجربه به 
وزارت های امنیتی جلوگیری کند. 
این رویه در مورد تعیین معاونان 
وزیر، رییسان اداره های مرکزی، 
فرماندهان و مدیران ارشد در 

ارتش، پولیس و ریاست امنیت ملی 
اعمال شده است.

واکسن فایزر - بیوان تک ۶.۷۵ دالر، برای یک مرتبه 
واکسیناسیون سراسری تمام جمعیت باید مبلغی معادل 

با 1۷ میلیارد و ۸2۰ میلیون دالر پرداخت شود.
یکی از نهادهای مهم تامین مالی و ارایه خدمات مربوط 
به واکسن، خیریه هایی هستند که در بخش های مختلف 
نابرابری های  با  مقابله  برای  را  عزم شان  و  اراده  جهان 
تنها  نه  قدرتمند  کرده اند. خیریه های  اعالم  آن  توزیع 
توانایی مالی عظیمی برای خرید واکسن دارند، بلکه به 
می توانند  فعالیت های شان  دوستانه  بشر  ماهیت  دلیل 
فراخوان های سراسری برای جذب نیروی انسانی اعالم 
کنند. از منظر مالی نیز اجماع خیرین خواهد توانست از 
طریق سازوکارهای خود تمام تقاضای جمعیت نیازمند 
دارایی   تمام  که  است  بدیهی  کند.  تأمین  را  جهان 
خیریه ها را وجوه نقد تشکیل نمی دهد؛ اما به طور کلی 
دارایی انباشته برخی از این خیریه ها از درآمد سالیانه 
بعضی از کشورها بیش تر است. به طور مثال، موسسه 
خیریه بیل و ملیندا گیتس1 تا پایان سال 2۰1۹ میالدی 
بهره سود انباشته خالص دارایی معادل با ۴۹.۷۷ میلیارد 
دالر داشته و یا موسسه خیریه نوو نوردیسک2 تا پایان 
همین سال موقوفه مالی معادل با ۵۹.۸۹ میلیارد دالر 
گزارش کرده است. براساس اطالعات مرتبط با ویروس 
کووید-1۹ در وب سایت این نهاد، 1۵ پروژه مرتبط با 
در  زمینه  این  در  بین المللی  خیرخواهانه  فعالیت های 
حال انجام است. این پروژه ها که از محل بودجه 1۴.۴ 
است، کشورهایی  تأمین شده  دانمارک  کرون  میلیون 
مانند چاد، بورکینافاسو، موزامبیک، اوگاندا و... را شامل 
موقوفه  مقابل  در  رسانی  از کمک  این حجم  می شود. 
موسساتی همچون بیل و ملیندا گیتس و نوو نوردیسک 
بسیار ناچیز به نظر می رسد. بدون شک با درخواست 
نهادهای بین المللی کمک های مالی و فکری بنیادهای 
همزمان  همکاری  و  یافته  هدفمند  افزایش  خیریه 
بنیادهای  همچون  غیردولتی  نهادهای  با  کشورها 
خیریه می تواند، فارغ از ساختارهای اقتصادی و سیاسی 
بشر دوستانه  اقدامات  حکومت ها پیش قراول گسترش 

آتی شود.

جمهور است که البته خود نیز سهم عمده در به میان 
آمدن چنین وضعی دارد. رییس جمهور با عینک این 
حمداهلل  می بیند.  را  آن  اوضاع  و  بیرون  دنیای  دفتر 
افرادی است که  از معدود  امنیت ملی  محب، مشاور 
دسترسی غیر محدود به رییس جمهور دارد. وزیران 
امنیت  مشاور  با  مشترک  کاری  ساحه  چون  امنیتی 
ملی دارند، مجبور اند، پیوسته هوای او، معاونان و سایر 
اعضای »پرخانه اندیواالن« را داشته باشند. وزیرانی که 
نتوانند چنان اعتمادی را به دست بیاورند، با کارشکنی 
و محدودیت های غیرقابل وصف در بروکراسی متمرکز 
کنونی مواجه می شوند و هر آنی ممکن است، مورد قهر 
و غضب یک رییس جمهور دم دمی مزاج قرار گیرند که 
خود حاضر نیست، هیچ گزارشی را جز از طریق همان 

شبکه بخواند و یا بشنود.
کار  به  با چنین محدودیتی همه روزه  امنیتی  وزیران 
زیر  افراد  تعیین  و  پیشنهاد  صالحیت  آنان  می روند. 
دست خود را ندارند، مگر این که از قبل اعتماد »پرخانه 
اندیوالن« را به دست آورده و از سوی آنان چراغ سبزی 
باشند. به همین  آنان را دریافت کرده  بر تقرر  مبنی 
ترتیب، سیاست گذاری در این نهادها متأثر از دخالت 
مستقیم شورای امنیت است تا جایی که روزانه ادارات 
مختلف این نهادها به جای دنبال کردن اهداف کاری 
و سازمانی خود مشغول تهیه گزارشات به دفاتر شورای 
امنیت اند، در چنین وضعی سلسله مراتب امنیتی برهم 
بدل  دومی  امر  به  امنیت شهروندان  تامین  و  خورده 
شده است؛ زیرا سطوح رهبری و میانه وزارت خانه های 
امنیتی به جای تمرکز به وظایف اصلی خود به دالالن 
را  امنیت شغلی شان  و  منصب و چوکی بدل شده اند 
ملی  امنیت  مشاور  دفتر  به  وفاداری سیاسی  گرو  در 
با اتکا به قوانین و ضوابط  می دانند. کسانی که هنوز 
بی عدالتی  و  فساد  نابسامانی،  این  برابر  در  نظامی 

می ایستند، با توطیه های بسیاری مواجه می شوند.
نظم امنیتی که به محوریت دفتر مشاور امنیت ملی 
شکل گرفته، عماًل ضوابط و سلسله مراتب اداری را به 
هم ریخته و باعث ایجاد سردرگمی در رهبری و صفوف 
نیروهای امنیتی شده است. در حالی که افغانستان از 
چند سو با بحران مشروعیت، بحران امنیت و بحران 
مشاور  دفتر  است،  مواجه  رهبری  و  حکومت داری 
ملی  امنیت  تهدید  به یک  تبدیل  ملی کشور  امنیت 
برای افغانستان شده است. »پرخانه اندیواالن« یا دفتر 
مشاور امنیت، خود به بزرگ ترین مانع بر سر راه تامین 
امنیت و اصالحات نیروهای امنیتی و دفاعی بدل شده 
این وضع بدون محدود کردن صالحیت  است. تغییر 
این دفتر و برگشتاندن آن به وظیفه اصلی اش که صرفاً 

آسیب شناسی و مشوره دهی است، ممکن نیست.

 - آسترازنکا  واکسن های  دوز  هر  برای  هند،  خصوصی 
کوویشیلد قیمت های  ۷2.2، ۴، ۵، 2۵.۵، ۸ و ۳ دالر 
تعیین شده است. بر طبق این گزارش بیش ترین قیمت 
تعیین شده مربوط به واکسن مدرنا و به میزان ۳۷ دالر 
برای هر دوز است که برای کشورهای با درآمد باال در 
نظر گرفته شده است. از آنجایی که قیمت واکسن برای 
کشورهای با درآمد پایین یا دچار بحران های اقتصادی 
کم تر در نظر گرفته می شود، مبلغ کل خرید پایین تر 
کشورهای  کل  جمعیت  مثال،  عنوان  به  بود.  خواهد 
آفریقایی عضو اتحادیه آفریقا )شامل ۵۵ کشور عضو( 
حدود 1 میلیارد و ۳2۰ میلیون نفر است. با فرض این که 
دوز  هر  و  باشد  الزم  شخص  هر  برای  واکسن  دوز   2

از سوی دیگر، سنت گزارش دهی به شورای امنیت که 
از زمان تصدی آقای اتمر )مشاور پیشین امنیت ملی( 
در سلسله مراتب این نهادها به دفتر شورای امنیت امر 
پذیرفته شده است، به پهنای این شبکه افزوده است. 
وزارت  شمول  به  امنیتی  بخش های  تمام  مسووالن 
امور داخله، امنیت ملی و وزارت دفاع که با معیارهای 
»پرخانه اندیواالن« عیار نباشند و یا مطابق آن عمل 
با  متأسفانه  که  برخورد  این  می شوند.  برکنار  نکنند، 
به  حکومت  قومی  سیاست های  کالن  چتر  به  توجه 
یک رویه معمول بدل شده است، همچنان بدون هیچ 
نظارت، ممانعت و اخالل از سوی هیچ نهادی، ادامه 

دارد.
عدم  پاکی،  قومیت،  دلیل  به  کارکشته  افسر  صدها 
نهادهای  از  اندیواالن«  »پرخانه  معیارهای  به  تمکین 
امنیتی برکنار و بدون ارایه هیچ دلیلی به تقاعد و یا 
احتیاط سوق شده اند. این اوضاع روحیه کار صادقانه، 
سایر  میان  در  را  وفاداری  و  مسوولیت پذیری  حس 
منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی و به نهادها و نهایتاً 
کشور به حداقل رسانده است؛ چون آنان می بینند که 
و  رابطه شخصی  دلیل  به  ناکاره صرفاً  و  ناالیق  افراد 
یا قومی شان با یک حلقه خاص در شورای امنیت در 
کم تر از چند ماه، چند ترفیع می گیرند، ارتقا می کنند 

و به مناصب باالتر می رسند.

وزیران چه می کنند؟
از ویژه گی دیگر این شبکه، چشم و گوش بودن رییس 

وبا  و  اپیدمی های گسترده ای همچون طاعون سیاه  از 
گرفته تا جنگ های جهانی و رکودهای اقتصادی تاریخی 
و قحطی، جوامعی بوده  که خود را در غیاب حکومت در 
مدیریت امور، توانا یافته اند. در رخداد کم سابقه کنونی 
نیز هستند دولت هایی که به دالیل گوناگون همچون 
فقدان دانش و تجربه، تکنولوژی، نیروی انسانی کارآمد 
شهروندان  به  نتوانسته اند  تاکنون  کافی  مالی  منابع  و 
خود در رابطه با توزیع عادالنه و موثر واکسن اطمینان 
خاطر بدهند. در این برهه زمانی - که شواهد حاکی از 
جهش های متعدد ویروس و مقاومت آن در برابر عوامل 
طبیعی است، صاحب نظران به این نتیجه رسیده اند که 
تنها واکسن می تواند چاره کار باشد. با این حال، حتا در 
با ویروس،  صورت عمل کرد باالی واکسن ها در مقابله 
کماکان هیچ تضمینی بر دسترس بودن آن برای تمامی 
انسان ها به صورت عادالنه و برابر وجود ندارد. به عبارت 
دیگر، اگر دولت ها نتوانند بنا به دالیل مالی یا ناتوانی های 
به  را  خود  حاکمیتی  نقش  واکسن  توزیع  در  موجود 
می توانند،  گروه هایی  یا  گروه  چه  کنند،  ایفا  درستی 

متولی امور مربوط به این گونه فعالیت ها باشند؟
شرکت های تولیدکننده واکسن، سیاست های مختلفی 
گزارش  کرده اند.  اتخاذ  خریداران  به  آن  فروش  برای 
این  از  نشان  یونیسف  توسط  شده  ارایه  قیمت های 
بر فروش  موضوع دارد که سعی جامعه متحد جهانی 
واکسن با قیمت های باالتر به کشورهای ثروتمند است. 
هرچند قیمت منصفانه، یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار 
در توزیع عادالنه واکسن کرونا است، اما شناسایی عوامل 
بررسی  و  تحلیل  نیازمند  نیز  توزیع  زنجیره  به  مربوط 
کردن  حداکثر  سیاست  نمی توان  حال،  هر  در  است. 
نادیده  را  کرونا  واکسن  تولیدکننده  شرکت های  سود 
کرونا  واکسن  تولیدکننده گان  نخستین  اجماع  گرفت. 

قیمت هر دوز از واکسن های موجود کووید-1۹ به نقل از گزارش یونیسف )دالر(

فروپاشی نظم امنیتی افغانستان عوامل متعددی دارد. 
نهادهای  از  یکی  رهبری  با  کار  تجربه  که  نویسنده 
کاستی های  به  نمی بیند  الزم  دارد،  را  کشور  امنیتی 
عملیاتی و تاکتیکی بپردازد که متأسفانه می تواند به 
تمامیت مأموریت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور بینجامد. اما یک عامل اصلی از هم پاشیده گی 
اوضاع کنونی، تراکم و انحصار صالحیت سیاست گذاری 
ملی  امنیت  دفتر مشاور  در  امنیتی  کابینه  اجرایی  و 
افغانستان است که نه تنها اساس قانونی و حقوقی ندارد، 
بلکه این دفتر فاقد برنامه عمل و دانش مسلکی برای 
مدیریت بحران کنونی است. نظم امنیتی به محوریت 
دفتر شورای امنیت، به دالیلی که در این نوشته توضیح 
می دهم، به بزرگ ترین معضل بر سر راه تامین امنیت 
در افغانستان بدل شده است. تا این نظم غیرقانونی از 
میان برداشته نشود، نهادهای امنیتی و دفاعی همچنان 

در امر تامین امنیت کشور ناکام خواهند بود.

استراتژی فلج سازی وزارت های امنیتی
از آغاز حکومت وحدت ملی، دفتر مشاور امنیت ملی به 
طور فزاینده ای صالحیت های وزارت خانه های امنیتی 
پروسه در دو سطح صورت  این  است.  را سلب کرده 
در  تشکیالت.  سطح  و  رهبری  سطح  است:  گرفته 
سطح رهبری، دفتر مشاوریت امنیت ملی تالش کرده 
است تا حد ممکن از آمدن وزیران مسلکی و باتجربه 
در  رویه  این  کند.  جلوگیری  امنیتی  وزارت های  به 
مورد تعیین معاونان وزیر، رییسان اداره های مرکزی، 
فرماندهان و مدیران ارشد در ارتش، پولیس و ریاست 
امنیت ملی اعمال شده است. منطق چنین برخوردی 
این بوده است که رهبران وزارت خانه های امنیتی جزو 
حلقه »خودی های« نظام باشند و به آجندای سیاسی 
مأموریت شان  جریان  در  جمهوری  رییس  قومی  و 
وفادار بمانند. اصل وفاداری به دفتر شورای امنیت ملی 
سبب شده است که استقاللیت کاری و سیاست گذاری 
سلسله مراتب  و  برود  میان  از  امنیتی  وزارت خانه های 
امنیتی و نظامی از هم بپاشد. به طور مثال، دفتر مشاور 
امنیت ملی، تعیین فرماندهان ولسوالی ها را نیز بخشی 
از صالحیت های خود می پندارد و تقریباً به الف تا یای 
امنیت  و  داخله  دفاع،  وزارت  اجرایی  و  امور عملیاتی 
ملی به طور روزانه دخالت دارد. این وضع باعث شده 

بنیادهای خیریه می توانند نیاز 
واکسن جهان را تامین کنند

شورای امنیت؛

به  رسیدن  پی  در  ناخواسته  یا  خواسته  است،  ممکن 
هدف افزایش سودآوری، الیگارشی شرکت هایی که به 
را  دارند  دسترسی  موثر  محصول  تولید  فرموالسیون 
پدید آورد که این موضوع سهام داران آن ها را بر افزایش 
سودآوری خود از طریق اعمال قیمت های تحمیلی بر 

بازار تشنه واکسن ترغیب می کند.
براساس گزارش اخیر یونیسف، قیمت هر دوز واکسن در 
بازه ای از 2.1۹ تا ۳۷ دالر متغیر است. برای کشورهای 
عضو اتحادیه آفریقا هر دوز واکسن فایزر - بیوان تک 
کشورهای  در  می رسد.  فروش  به  دالر   ۶.۷۵ مبلغ  به 
کمیته  و  جنوبی  آفریقای  برازیل،  بنگالدیش،  هند، 
بازار پیش رفته کواکس شامل 1۸۰ کشور عضو و بازار 

است که در هیچ وزارت امنیتی، هیچ وزیری توانایی 
باشد.  نداشته  را  قانونی خودش  اعمال صالحیت های 
ضمیمه های  به  تبدیل  عمل  در  امنیتی  وزارت های 
غیرضروری دفتر مشاور امنیت ملی شده اند. تا دست 
وزارت خانه های  از  ملی  امنیت  مشاور  دفتر  دخالت 
امنیتی کوتاه نشود و رییس جمهوری بر وزیران امنیتی 
اعتماد نکند، این نهادها همچنان منفعل و فلج باقی 

خواهند ماند.

فرهنگ مسلط اندیوالی بر شورای امنیت
از  تعیینات  و  سیاست گذاری  صالحیت های  انحصار 
طریق دفتر شورای امنیت ملی در پنج سال گذشته 
دانش مسلکی  و  به جای شایسته گی  باعث شده که 
افراد، مناسبات قومی، منفعت طلبی، گروه گرایی و فساد 
معیار عزل و نصب مسووالن قدمه های مختلف امنیتی 
وزارت خانه های سه گانه امنیتی و دفاعی باشد. معاونان 
شورای امنیت، رییسان بخش های مربوط و دبیرخانه 
این دفتر نه صرفاً قومی است که این نهاد به »پرخانه 
کار  معیار  که  شبکه  این  دارد.  شباهت  اندیواالن« 
منسوبان  و صداقت  آنان تخصص، وطن دوستی  برای 
نیروهای دفاعی و امنیتی نیست، بالطبع محل جمع 
آمد ضعیف ترین، فاسدترین و متملق ترین افراد است 
یک  تابع  امنیتی  نهادهای  در سراسر  آنان  که شبکه 

دستورالعمل است: اندیوالی.
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علی علی پور فالح پسند

معضلی بر سر راه تامین امنیت؟

1- Bill and Melinda Gates Foundation
2- Novo Nordisk Foundation



بشیراحمد صدیقی 

امنیت ملی هرات، روز یک شنبه، دوازدهم  ریاست 
شرکت  غیرقانونی  دفترهای  هم زمان  گونه  به  دلو، 
را مسدود و دست کم  فایننس« در هرات  »یونیک 
هفت تن از اعضایش را بازداشت کرد. منابع معتبر 
امنیتی و مقام های محلی هرات می پذیرند که یکی 
افغانستان،  در  شرکت  این  اصلی  سرشبکه های  از 
چند روز  پیش بازداشت شد. مقام های محلی هرات 
تأکید دارند که فعالیت شرکت های هرمی غیرقانونی 
است و نهادهای امنیتی به دنبال بازداشت افرادی اند 
که به نام شرکت یونیک فایننس، پول های گزافی 
از  امنیتی  منابع  این،  بر  افزون  کرده اند.  گردآوری 
ایران  از مرز کشور  اعضای شرکت  برخی  بازداشت 
خبر می دهند. مطابق آماری که اعضای این شرکت 
نفر  افغانستان حدود »12هزار«  در  می کنند،  ارایه 
عضویت آن را دارند. در این میان، پرسش مهمی که 
بی پاسخ مانده، سرنوشت پول هایی است که از نزد 
افراد دریافت شده است. با یک حساب ساده می توان 
»سرمایه گذاری  نام  به  دالر  میلیون ها  که  دریافت 
بازار بورس جهانی« از کشور خارج شده است.  در 
پیش از این نیز برخی اعضای اصلی یونیک فایننس 
بر  شدند.  بازداشت  ترکیه  و  ایران  کشورهای  در 
اساس اطالعات موثق، اعضای اصلی این شرکت در 
ایران در کشورهای  با برخی شهروندان  افغانستان، 
یونان و ترکیه در ارتباط اند و معامالت پولی دارند. 
معلومات ریاست مستوفیت هرات نشان می دهد که 
فعالیت  بر  افزون  فایننس  یونیک  شرکت  اعضای 
از  دارند  و  دست  نیز  مالیاتی  فرار  در  غیرقانونی، 
بابت معامالت  پولی شان و گردش میلیون ها دالر، به 

حکومت افغانستان مالیات پرداخت نکرده اند.

اعضای یونیک فایننس چرا و چگونه بازداشت 
شدند؟

چند روز پیش، خبر بازداشت اعضای شرکت یونیک 
فایننس و مسدود شدن دفترهای غیرقانونی آن در 
هرات رسانه ای شد. حدود سه سال پیش که یکی 
از دوستانم پیشنهاد پیوستن به این شرکت را برایم 
همان  از  می کردم.  پیش بینی  را  روزی  چنین  داد، 
ابتدا، به روش فعالیت این شرکت مشکوک بودم و 
احساس می کردم نحوه فعالیت آن مشابه شرکت های 
»لیدرها/ که  چیزی  است؛  »هرمی«  کاله برداری 

اعضای اصلی« یونیک فایننس، آن را رد می کنند 
مارکتینگ«  »نتورک  فعالیت شان  که  مدعی اند  و 
یا همان بازاریابی شبکه ای است. کارمندان ریاست 
عمومی امنیت ملی هرات، روز یک شنبه، دوازدهم 
گونه  به  جداگانه،  عملیات  چند  جریان  در  دلو، 
هم زمان دفترهای شرکت یونیک فایننس در مناطق 
فامیلی های قول اردوی سابق، مستوفیت، بکرآباد و 

چوک 2۹ حمل را مسدود کردند.
این  شدن  مسدود  دلیل  هرات،  محلی  مقام های 
غیرقانونی  فعالیت  از  مردم  شکایت های  را  دفترها 
یونیک فایننس عنوان می کنند. شرکتی که تاکنون 
اما  کرده،  دریافت  افراد  از  نقد  پول  دالر  میلیون ها 
از وزارت صنعت و تجارت و  فعالیت  مجوز رسمی 
مقام های  دید  از  ندارد.  افغانستان  مرکزی  بانک 
محلی هرات، فعالیت شرکت های هرمی به شمول 
و  است  غیرقانونی  افغانستان  در  فایننس،  یونیک 
بانک مرکزی در این مورد به مردم هشدار داده بود. 
معلومات نهادهای امنیتی در هرات نشان می دهد که 
برخی اعضای اصلی یونیک فایننس از سوی ریاست 

امنیت ملی بازداشت شده اند. 
که  می دهد  نشان  شرکت  اعضای  برخی  معلومات 
به  ماه  چهار  حدود  از  »تاپ لیدرها«  و  »لیدرها« 
این سو، پول مفاد ماهانه زیردستان شان را پرداخت 
نکرده اند و افراد به اصطالح »سهام  دار« نتوانسته اند 
سبب  امر  همین  کنند.  نقد  را  خود  دریافتی  سود 
شکایت افراد در پیوند به فعالیت شرکت شده است. 
منابع معتبر در اداره محلی هرات و ریاست امنیت 
افراد  پرونده  که  می کنند  تایید  والیت  این  ملی 
شده  ارسال  هرات  سارنوالی  ریاست  به  بازداشتی 
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هستند. این افراد با وعده های جذاب و نمایش ثروت 
پوشالی که مدعی بودند از طریق فعالیت در یونیک 
به  را  هنگفتی  پول های  کرده اند،  کسب  فایننس 
بورس گردآوری  بازار جهانی  در  نام سرمایه گذاری 
شرکت  کردند.  خارج  گوناگون  کشورهای  از  و 
یونیک فایننس، با ادعای معامله سهام شرکت های 
بزرگ مانند »اپل، فیس بوک، سامسونگ« و برخی 
شرکت های مطرح دیگر، فعالیت خود را آغاز کرد. 
اعضای این شرکت مدعی اند که سهام شرکت ها را 

در بازارهای بورس جهانی خریدوفروش می کنند.
فعالیت رسمی یونیک فایننس در برخی کشورهای 
طریق  از  اعضایش  اما  است،  غیرقانونی  همسایه 
به  اقدام  تلگرام،  کانال های  و  اجتماعی  شبکه های 

جذب افراد و دریافت پول می کنند. 
 1۹2۰ سال  به  هرمی،  شرکت های  ایجاد  پیشینه 
پانزی«  نام »چارلز  به  باز می گردد؛ فردی  میالدی 
گونه ای از سرمایه گذاری را تأسیس کرد که در آن 
بدون انجام معامالت فزیکی و تبادل کاال، مشتریان 
براساس پولی که پرداخت می کردند، سود به دست 
می آوردند. این بازرگان امریکایی با ایجاد یک شرکت 
و  کرد  گردآوری  مردم  از  گزافی  پول های  خیالی، 
برای برخی افراد سود ماهانه هم پرداخت می کرد، 
اما در نهایت با فریب کاری و کاله برداری، میلیون ها 
دالر را به جیب زد. روش فعالیت شرکت هرمی به 
زمان  آن  از  و  یافت  شهرت  »پانزی«  شرکت های 
تاکنون ده ها شرکت با روش فعالیت هرمی و با نام 
و نشان های متفاوت در کشورهای گوناگون فعالیت 
کردند و پول های زیادی به جیب زدند. مشهورترین 
را  افغانستان  در  فعالیت  سابقه  که  شرکت ها  این 
غیرقانونی  فعالیت  است.  »ُگولدکویست«  دارد،  هم 
یونیک فایننس در افغانستان، حدود چهار سال پیش 
برای نخستین بار از هرات آغاز شد. با گذشت زمان 
بلخ،  کابل،  فراه،  در والیت های  را  افرادی  اعضایش 

قندهار و چند والیت دیگر نیز جذب کردند.
 

خارج شده،  کشور  از  که  پول هایی  سرنوشت 
چه می شود؟

روش جذب افراد در یونیک فایننس به گونه ای است 

دالر،  یک هزار  پرداخت  با  دارند  ادعا  اعضایش  که 
ماهانه ۶۰ تا ۷۰ دالر  برای هر فرد سود می دهند. 
با این حساب، پرداخت پول بیش تر به معنای سود 
بیش تر است. اما تنها راه کسب سود، پرداخت پول 
نیست. براساس سازوکاری که بنیان گذاران شرکت 
افراد  معرفی  با  کرده اند، هر عضو می تواند  طراحی 
به  بیش تری  سود  آن ها،  از  پول  دریافت  و  جدید 
به  زیرمجموعه  افراد  تعداد  رسیدن  با  بزند.  جیب 
دالر  1۰۰هزار  اصلی  سرشبکه  مشخص،  تعداد 
از  کدام  هر  اگر  هم چنان،  می کند.  دریافت  پاداش 
سرشبکه ها که به آنان »لیدر« و »تاپ لیدر« گفته 
می شود تعداد 1۰۰ نفر زیرمجموعه داشته باشند، 
ضمن دریافت پاداش 1۰۰هزار دالری، از سود ماهانه 

زیرمجموعه های  شان نیز مفاد کسب می کنند.
این  فایننس،  یونیک  اعضای  معلومات  براساس 
و  دارد  عضو  12هزار  حدود  افغانستان  در  شرکت 
آنان میلیون ها دالر به افراد باالدست خود پرداخت 
کرده اند، اما بخش بزرگی از پول پرداختی از کشور 
اصلی  مقصد  می رسد  نظر  به  است.  شده  خارج 
پول های خارج شده از افغانستان، کشور ترکیه است 
و معلومات اعضای یونیک فایننس نشان می دهد که 
ایرانی  اعضای اصلی، پول های نقد را به شهروندان 
فرستاده اند.  یونان  و  ترکیه  کشورهای  در  ساکن 
بیش تر افراد کم درآمد مانند دانشجویان و جوانانی 
با  دارند،  را  شدن«  پول دار  »یک شبه  آرزوی  که 
روش های گوناگون و نمایش ثروت خیالی از سوی 
شماری  شدند.  آن  جذب  فایننس،  یونیک  اعضای 
و  دانشگاه، کارمندان دولت  استادان  از خبرنگاران، 

کسبه کاران هم عضویت آن را دارند.
که  می پذیرند  هرات  مستوفیت  ریاست  در  مقام ها 
فعالیت  بر  افزون  فایننس  یونیک  شرکت  اعضای 
از  دارند  و  دست  نیز  مالیاتی  فرار  در  غیرقانونی، 
دالر،  میلیون ها  گردش  و  پولی شان  معامالت   بابت 
به حکومت افغانستان مالیات پرداخت نکرده اند. بر 
مبنای قوانین افغانستان، فرار مالیاتی تخلف حساب 
می شود و مرتکبانش مورد پی گرد قرار می گیرند. در 
زندانی اند  فایننس  یونیک  اصلی  اعضای  که  حالی 
شده،  مسدود  هرات  در  آن  غیرقانونی  دفترهای  و 
خارج  کشور  از  که  پولی  دالر  میلیون ها  سرنوشت 
شده، مشخص نیست و افراد متضرر نمی دانند کدام 
نهاد باید در پیوند به این کاله برداری بزرگ برای شان 

پاسخ بدهد.

اعضای  بازداشت سایر  به دنبال  نهادهای کشفی  و 
رهبری شرکت یونیک فایننس هستند.

و  ایران  در  فایننس  یونیک  اعضای  بازداشت 
ترکیه

یونیک  شرکت  اعضای  بازداشت  از  پیش  ماه  چند 
در  آن  اصلی  سرشبکه های  هرات،  در  فایننس 
در  بازداشت شدند.  ترکیه  و  ایران  برخی شهرهای 
ایران فعالیت این شرکت غیرقانونی است و افرادی 
به اتهام عضویت در آن محاکمه شده اند. ماه حمل 
سال 1۳۹۸ خورشیدی، اعضای یونیک فایننس، در 
مأموران  سوی  از  ایران  شمالی«  »خراسان  والیت 
منابع  شدند.  بازداشت  کشور  این  اطالعات  وزارت 
خبری ایران مدعی اند که این افراد بیش تر از دوهزار 
با دریافت »1۳ میلیون  نفر زیرمجموعه داشتند و 
دالر« از افراد زیردست خود، »یک  میلیون و ۷۰۰ 
جدی  ماه  در  بودند.  کرده  کسب  سود  دالر  هزار« 
سال 1۳۹۸ خورشیدی نیز شش عضو اصلی یونیک 
فایننس در شهر یزد ایران بازداشت شدند. این افراد 
تنها در شهر یزد با جذب حدود دوهزار و ۵۰۰ عضو 
در شرکت، »1۵۵ میلیون دالر« کسب درآمد کرده 

بودند.
شهر مشهد در همسایه گی والیت هرات، ماه سرطان 
سال 1۳۹۸ خورشیدی، گواه بازداشت اعضای اصلی 
یونیک فایننس بود. سرشبکه های شرکت با برپایی 
جلسات مخفی، افراد زیادی را جذب کرده و به آنان 
وعده درآمد ماهانه 1۰۰هزار دالر داده بودند. در ماه 
اسد سال روان خورشیدی، نیز برخی اعضای اصلی 
ایران  »اردبیل«  والیت  در  فایننس  یونیک  شرکت 
خبری  منابع  معلومات  مبنای  بر  شدند.  بازداشت 
از  اردبیل،  والیت  در  شرکت  این  بنیان گذار  ایران، 
است.  بوده  ترکیه  کشور  ساکن  ایرانی  شهروندان 
شرکت  فعالیت  از  ایران  امنیتی  نهادهای  بررسی 
که  کرد  مشخص  کشور  این  در  فایننس  یونیک 
سرشبکه های اصلی آن  نیز شهروندان ایرانی ساکن 
کشور ترکیه هستند. چندی پیش، به دنبال عملیات 
پولیس ترکیه، چهره های اصلی این شرکت در آن 
اعضای  بازداشت   وجود  با  شدند.  بازداشت  کشور 
اصلی یونیک فایننس در چند شهر ایران و ترکیه، 
سرشبکه های اصلی  آن در افغانستان مدعی شدند 
ترکیه  و  ایران  در  شده  بازداشت  افراد  فعالیت  که 
در  مرکزی شرکت  دفتر  و  ندارد  آن ها  به  ارتباطی 

کشور سویس است.

آغاز فعالیت یونیک فایننس در افغانستان 
یونیک  که شرکت  می دهد  نشان  موجود  اطالعات 
برخی  ایران،  در  فعالیت  ماه  چند  از  پس  فایننس 
طریق  از  مرکزی،  آسیای  و  خاورمیانه  کشورهای 
و  شد  معرفی  افغانستان  به  ایرانی  شهروندان 
در  ایرانی  شهروندان  آن،  اصلی  سرشبکه های 
عربی  متحده  امارات  و  یونان  ترکیه،  کشورهای 

کاله برداری بزرگ »یونیک فایننس«؛
میلیون ها دالر پول متضرران کجا است؟

چند ماه پیش از بازداشت اعضای 
شرکت یونیک فایننس در هرات، 
سرشبکه های اصلی آن در برخی 

شهرهای ایران و ترکیه بازداشت 
شدند. در ایران فعالیت این 

شرکت غیرقانونی است و افرادی 
به اتهام عضویت در آن محاکمه 
شده اند. ماه حمل سال 1398 

خورشیدی، اعضای یونیک فایننس، 
در والیت »خراسان شمالی« ایران 

از سوی مأموران وزارت اطالعات 
این کشور بازداشت شدند. منابع 

خبری ایران مدعی اند که این افراد 
بیش تر از دوهزار نفر زیرمجموعه 
داشتند و با دریافت »13 میلیون 

دالر« از افراد زیردست خود، »یک 
 میلیون و 7۰۰ هزار« دالر سود 
کسب کرده بودند. در ماه جدی 

سال 1398 خورشیدی نیز شش 
عضو اصلی یونیک فایننس در 

شهر یزد ایران بازداشت شدند. 
این افراد تنها در شهر یزد با جذب 

حدود دوهزار و 5۰۰ عضو در 
شرکت، »155 میلیون دالر« کسب 

درآمد کرده بودند.
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پنج دلیل امنیت ملی وجود دارد که ایاالت متحده امریکا 
یک بخشی از نیروی های باقی مانده خویش را در افغانستان 
که  است  این  اخالقی  استدالل  آن،  کنار  در  کند.  حفظ 
ایاالت متحده نباید مردم افغانستان را رها کند و آن ها را در 

چنگال وحشی ترین تروریست های جهان قرار دهد.
براساس توافقی که در ماه فبروری سال 2۰2۰ میان دولت 
ترمپ و طالبان در دوحه قطر امضا شد، قرار است سربازان 
امریکایی تا ماه می سال 2۰21 به طور کامل افغانستان را 
ترک کنند. چنین خروج زودهنگام منتج به آغاز زنجیره ای 
از وقایع خواهد شد که در نهایت سرزمین ایاالت متحده را 

در معرض حمالت تروریستی بزرگ قرار خواهد داد.
در  امریکایی  سرباز  حدود ۴۵۰۰  سال 2۰2۰  دسامبر  تا 
و  خاص  مأموریت های  آن ها  داشتند.  حضور  افغانستان 
با تروریسم جهانی، جلوگیری  محدودی داشته اند. مبارزه 
از شکل گیری پناهگاه های امن برای القاعده، متوقف کردن 
نیروی های  با  همکاری  و  امریکا  علیه  تروریستی  حمالت 
و  کمک  آموزش،  زمینه های  در  افغانستان  امنیتی 

مشوره دهی از جمله اهداف این مأموریت بوده است.
دونالد ترمپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری خویش 
دستور خروج 2۵۰۰ سرباز امریکایی را صادر کرد. با وجود 
را  کاهشی  که چنین  کنگره  توسط  قانون جدید  تصویب 
ممنوع کرده بود، ترمپ طرحی را برای خروج کامل سربازان 

باقی مانده در افغانستان نیز صادر کرده است.
تصمیم خروج به گونه شتاب زده و بدون فکر استراتژیک، 
آینده  نگری و یا بررسی اتخاذ شده است. جو بایدن، رییس 
جمهور امریکا باید این تصمیم را ملغا و به دالیل ذیل در 

توافق دوحه تجدید نظر کند:
1. خروج، تروریسم جهانی را جسورتر می کند

اگر ظهور و گسترش سریع دولت اسالمی عراق و سوریه 
)داعش( در پی خروج امریکا از عراق در اواخر سال 2۰11 
از  مشابه  خروج  که  دارد  وجود  خطر  این  باشد،  درسی 
افغانستان بتواند منجر به فاجعه مشابهی شود که تروریسم 
جهانی را احیا و جهادگران خطرناک را در سراسر جهان 

جسورتر کند.
به  امریکا  خروج  از  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان 
عنوان تبلیغات برای جلب کمک های مالی بیش تر، تقویت 
استخدام و گسترش دسترسی به هدف خود بهره برداری 

خواهند کرد.
مالی  کمک های  و  نقد  پول  با  که  تروریستی  شبکه های 
سرازیر شده اند، جذابیت یک پیروزی فرض شده را برای 
جذب جوانان ناراضی و بیکار خاورمیانه، جنوب آسیا، آفریقا 

و حتا اروپا تبلیغ خواهند کرد تا به صفوف شان بپیوندند.
وضعیت مشابهی در عراق پس از آن رخ داد که بارک اوباما، 
رییس جمهوری اسبق امریکا در اواخر سال 2۰11 دستور 
از زمان معین  را پیش  ایاالت متحده  ارتش  خروج کامل 

آن صادر کرد.
همان طوری که توسط رادیو ملی عوام یا )NPR( تجزیه 
و تحلیل شد، خروج در میان عوامل دیگر، منجر به خالی 
امنیتی شد و در نتیجه زمینه ظهور و گسترش داعش را 

مساعد ساخت.
به آن در بسیاری  وابسته  امروز، داعش و گروه های  به  تا 
از نقاط جهان، از جمله افغانستان نسبتاً فعال باقی مانده ، 
البته به طور قابل توجهی توسط نیروهای ائتالف به رهبری 
ایاالت  زودهنگام  خروج  دیده اند.  شدیدی  تلفات  امریکا 
متحده از افغانستان الهام بخش تروریسم جهانی در سراسر 

جهان خواهد بود.
2. خروج، ارتش امریکا را به عنوان یک نیروی شکست خورده 

به تصویر می کشد
ایاالت متحده امریکا در سطح نظام بین الملل قدرت نظامی 
بی رقیب بوده است و احتماالً هیچ کشور دیگری نمی تواند با 
آن رقابت کند. ارتش امریکا هم از سوی دشمنان و متحدان 
به طور یکسان مورد احترام و ترس قرار دارد. با این حال، 
تصور کنید که سربازان امریکایی تحت عنوان دیکته شده 
توسط معامله ترمپ و طالبان و تنها برای مماشات از یک 
نتیجه  کنند،  عقب نشینی  افغانستان  از  تروریستی  گروه 
چنین  بود.  خواهد  فاجعه بار  امریکا  ملی  امنیت  برای  آن 
ارتش  نقش  می رساند،  آسیب  امریکا  اعتبار  به  تصمیمی، 
این کشور را کم رنگ می کند، روحیه سربازان را تحت تأثیر 
قرار می دهد، استراتژیست های نظامی را برای نسل ها آزار 

می دهد و به شهرت ایاالت متحده صدمه می زند.
امراهلل صالح، معاون رییس جمهور افغانستان هفته گذشته 
در مصاحبه ای با بی بی سی به طور خالصه هشدار داد که 
تعادل  ایستاده گی تمدن غرب« در  و  »سرنوشت، شهرت 
طالبان  که  شد  یادآور  او  ماند.  خواهد  باقی  افغانستان 
و  تسلیم  »شکست،  با  را  امریکا  خروج  دروغ،  برچسب  با 
فرار« تفسیر خواهند کرد. صالح تأکید کرد که هیچ کسی 

قدم بعدی
رییس جمهور بایدن باید در توافق دوحه تجدید نظر کند. 
توافق جدید باید یک برنامه پنج ساله را دربرگیرد و طالبان 
را ملزم به آتش بس کامل برای مدت ده ماه کند. معامله 
باشد.  داشته  انطباق  برای  قوی  تأیید  مکانیسم  یک  باید 
دولت  با هماهنگی  متحده  ایاالت  آتش بس،  اول  در سال 
افغانستان و متحدان ناتو باید به انتقال محل مذاکرات صلح 
صادقانه  مذاکرات  برای  کند.  کمک  افغانستان  داخل  به 
صلح، مهم است تا مذاکره کنندگان متناسب با واقعیت های 
موجود حرف بزنند. احزاب باید در مورد تشکیل یک دولت 
مشارکتی آینده براساس انتخابات عادالنه و آزاد به عنوان 
جدول زمانی در قانون اساسی افغانستان بحث و گفت وگو 
کنند. دولت آینده باید اعضای طالبان را در خود به عنوان 

بخشی از یک تالش ادغام مجدد ملی شامل کند.
در سال دوم، طالبان باید روند خلع سالح و ادغام مجدد 
را پشت سر بگذراند. در سال سوم باید بتوانند در انتخابات 
طالباِن  چهارم،  سال  در  کنند.  شرکت  محلی  پارلمانی 

به  جهان  از  نقطه  هر  در  جهادی  دولت  یک  نمی خواهد 
قدرت برسد.

۳. خروج، منطقه مجهز با سالح هسته ای را بی ثبات می کند
از خطرناک ترین  بعضی  برگیرنده  در  آسیا  منطقه جنوب 
گروه های تروریستی جهان بوده است و براساس گزارش ها 
حدود بیست وچهار گروه تروریستی بزرگ در پاکستان و 
خارج از آن فعالیت می کنند. با مستقر شدن ارتش امریکا 
در افغانستان، شبکه های تروریستی منزوی و تا حد زیادی 
از  امریکا  ارتش  اگر  در بیست سال گذشته مهار شده اند. 
آزاد  تروریستی  گروه های  کند،  عقب نشینی  افغانستان 
خواهند شد و فعالیت های خویش را در منطقه جنوب آسیا 
از سر خواهند گرفت. چنین اتفاق، منطقه ای را که دو رقیب 
اقامت  مجهز به سالح هسته ای )هند و پاکستان( در آن 
هرج ومرج  می تواند  این  می سازد.  بی ثبات  بیش تر  دارند، 
بیش تری را برای نظم جهانی به بار بیاورد و حضور نظامی 
امریکا در این منطقه نهایت حساس، برای ثبات مهم است.

حمالت  معرض  در  را  اروپا  و  امریکا  سرزمین  خروج،   .۴
جدید قرار می دهد

پس از خروج، طالبان و القاعده با دیگر گروه های تروریستی 
امریکا  منافع  دادن  قرار  برای هدف  برنامه ریزی  به  شروع 
از جمله سفارت خانه ها، کنسول گری ها و شهروندان ایاالت 
متحده در سراسر جهان خواهند کرد. رشد و توسعه آن ها 
برای سایر تروریست ها در اروپا و امریکا برای هدف قرار دادن 
ایاالت متحده و همچنین پایتخت های اروپایی الهام بخش 
خواهد بود. بدون حضور نظامی، القاعده در افغانستان رو به 
رشد خواهد بود و می تواند منافع ایاالت متحده را در منطقه 
با خطر مواجه سازد. در جنگ با ترور، افغانستان خط مقدم 
مقدم  این خط  رفتن  دست  از  باعث  خروج  است.  جهان 

جنگ با تروریزم خواهد شد.
۵. خروج باعث می شود که طالبان توافق صلح را نقض کنند

خروج سربازان امریکایی با توافق خروج دوحه گره خورده 
است. این توافق توسط زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا 
برای صلح افغانستان، در مذاکره با طالبان به دست آمده 
اند،  است. افغان ها اگرچه از کمک های امریکا سپاس گزار 
اما منتقد این معامله و بی اعتماد به خلیل زاد هستند. دولت 
افغانستان خلیل زاد را معمار معامله ای می بیند که اساساً 
افغانستان را می خواهد به یک گروه تروریستی تسلیم کند.

در  گذشته  هفته  افغانستان  جمهور  رییس  معاون  صالح، 
مصاحبه با بی بی سی استدالل کرد که معامله دوحه یک 
»اشتباه مرگ بار« است؛ زیرا »امتیاز بزرگی را به یک گروه 
تروریستی داد« و با دادن مشروعیت بین المللی بی مورد به 

آن ها موقف این گروه را باال برد.
خروج کامل امریکا ملزم به قطع روابط طالبان با القاعده، 
دست کشیدن این گروه از خشونت و مذاکره طالبان برای 
حل و فصل اختالفات با دولت افغانستان بوده است. تعهدات 
طالبان با هیچ یک از آن شرایط مطابقت ندارد. اما ترمپ 
بدون در نظر گرفتن آن، دستور بیرون کشیدن نظامیان را 

صادر کرد.
داد  گزارش  متحد  ملل  سازمان  توافق،  این  از  پس  ماه ها 
هفته  نکرده اند.  قطع  القاعده  با  را  روابط شان  طالبان  که 
گذشته وزارت خزانه داری امریکا نیز با انتشار گزارشی اعالم 
کرد که »القاعده تحت حمایت طالبان در افغانستان قدرت 
کشتار،  در  طالبان  این، خشونت های  بر  عالوه  می گیرد«. 
پیچیده گی و وسعت یافتن در سراسر افغانستان، ده برابر 

افزایش یافته است.
طالبان عالوه بر حمالت به دولت، اکنون خبرنگاران، جامعه 
مدنی و مدافعان حقوق زن، شخصیت های تلویزیونی، قضات 
زن، مترجمان امریکایی، پزشکان و دیگر غیرنظامیان را ترور 
و همچنین زیرساخت های عمومی را تخریب می کنند. در 
براساس  است.  نادرست  دولت  با  طالبان  مذاکرات  نهایت، 
معلومات نهادهای استخباراتی دولت افغانستان، این گروه 

در تابستان سال آینده پالن آغاز جنگ وسیع را سر دارد.
۶. از دست رفتن دست آوردهای بیست سال گذشته

در نهایت، از نظر اخالقی ضروری است که امریکا متعهد 
خویش یعنی مردم افغانستان را از یاد نبرد. ایاالت متحده و 
جهان در طول بیست سال گذشته سرمایه گذاری های قابل 
توجهی در هر دو بخش؛ خون و گنج در افغانستان انجام 
دادند. نزدیک به یک تریلیون دالر هزینه شده است، هزاران 
پنجاه هزار  از  بیش  و  قربانی شده  ناتو  و  امریکایی  سرباز 
سرباز افغان برای برقراری دموکراسی، امنیت، فراهم کردن 
زمینه آموزش دختران و توانمندسازی زنان برای شرکت 
که  حالی  در  دادند.  از دست  را  جان های شان  جامعه،  در 
دست آوردها قابل توجه است، اما شکننده نیز است. با این 
بازگشت یک رژیم  به  منجر  حال، خروج زودهنگام قطعاً 
استبدادی جهادی طالبان، هدر دادن تمام این فداکاری ها 

و دست آوردها خواهد شد.

کاماًل خلع سالح شده و غیرنظامی می توانند در انتخابات 
ملی شرکت کنند و تا پایان دوره دولت فعلی یک دولت 
مشارکتی تشکیل دهند. طالبان باید موافقت کنند که به 
حقوق زنان، حقوق بشر بین المللی، قطع روابط با القاعده و 
دیگر گروه های تروریستی احترام بگذارند و تهدیدی برای 
ملت های دیگر ایجاد نکنند. امریکا باید در طول این روند 
با نیروی باقی مانده خویش در افغانستان باقی بماند تا از 
اجرای این پروسه نظارت کند. در حال حاضر حمایت هر 
دو حزب ایاالت متحده مبنی بر حضور نیروهای امریکایی 
در افغانستان وجود دارد. هزینه جنگ در حال حاضر به طور 
قابل توجهی در مقایسه با سال های قبل کم تر شده است 
و افغان ها خودشان مبارزه را انجام می دهند. حضور و مهار 
تهدید در افغانستان به مراتب ارزان تر از خروج، آسیب پذیر 
کردن امریکا در برابر حمالت و سپس مجبور به استقرار 

مجدد ارتش در آن کشور است.
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For Goods: 
Aga Khan Agency for Habitat, Afghanistan invites Bids for Safety Equipment, Tool Kits and Printing  with the 
following details: 
 

PPE (Safety Equipment)  (RFQ No: 1 ) 
S.No. Goods to be purchased Description Unit Quantity 
1 Dust Mask As Per the Sample PCS 940 
2 Multiple Knife As Per the Sample PCS 125 
3 Ear Defender  As Per the Sample PCS 940 
4 Cover all (1 Piece working Suit) with Size 

Small, Medium and Large 
As Per the Sample PCS 1475 

5 Cover all (2 Piece working Suit) with Size 
Small, Medium and Large 

As Per the Sample Pair 1350 

6 Gloves As Per the Sample Pair 2465 
7 Helmet with Torch and Battery As Per the Sample Pair 2740 
8 Safety Glass As Per the Sample PCS 940 
9 Carabineer As Per the Sample PCS 1420 
10 Boots Size (38, 39 40, 41, and 42) As Per the Sample Pair 3100 

 

Tool Kits for (RFQ No: 2 ) 
S.No. Goods to be purchased Description Unit Quantity 
1 Shovel (Made in 14 gauge iron sheet with 

woden handle) 
As Per the Sample PCS 37 

2 Crowbars (5 feet long and Weight 8 Kg) As Per the Sample PCS 16 
3 Axe (2.5 kg with woden handle) As Per the Sample PCS 8 
4 Stretcher (folding made of Tarpaulin) As Per the Sample PCS 84 
5 Hummer (12 pound with woden handle) As Per the Sample OCS 8 
6 Saw (Medium Size) As Per the Sample PCS 8 
7 First Aid Box As Per the Sample PCS 99 
8 Picks (Super China, 2.3 kg with wooden 

Handle) 
As Per the Sample PCS 37 

9 Mega Phone with bettery As Per the Sample PCS 8 
10 Flash Light medium size with wider beam and 

batteries 
As Per the Sample PCS 13 

11 Waist Coat with AKAH logo As Per the Sample PCS 200 
12 Rope ( 1 inch in meter) As Per the Sample Meter 240 
13 Bag with Logo As Per the Sample PCS 8 
14 Cutter As Per the Sample PCS 3 
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Printing of Booklet  (RFQ No: 3 ) 

S.No. Goods to be purchased Description Unit Quantity 
1 Printing of New CERT Booklets As Per the Sample PCS 500 
2 Printing of New SERT Booklets As Per the Sample PCS 1700 
3 Printing of Ref. CERT Booklets As Per the Sample PCS 750 
4 Printing of Ref. SERT Booklets As Per the Sample PCS 300 

 
Delivery Location: AKAH Warehouse in Kabul 
Goods required by: 30 Calendar days after signing the contract 
 
For Services: 
Aga Khan Agency for Habitat, Afghanistan invites Bids for Safety Equipment, Tool Kits and Printing  . The 
project is located at AKAH Warehouse in Kabul 

Criteria and Required documents and inforamtion: 
• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, regulations, and procedures of the 

Organization (Aga Khan Agency for Habibat) 
• Goods should conform to the standards and their intended purpose, based on AKAH’s samples 
• Prices should be all inclusive of taxes, customs, delivery, offloading etc 
• Valid account number and bank card would be required for selection 
• Last 3 year audit report, bank details and guarantee confirmation is required 
• List of Similar Projects undertaken by company  
• Payment will be through bank transfer only 
• Bid Security will be 2% of the total amount (Only Bank Guarantee will be accepted) 
• Successful Supplier will be required to ensure 10% of the total cost as Security deposit 
• Financial Proposal shall be provide with the cost breakdown of each RFPs separately  
• Business licence of the Supplier / firm 
• All Bids must be submitted in a sealed envelop with Sample no later than Feb 17th, 2021 4:00pm  
• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.org and contact Number 0799 806 

108 at the Pre-Bid meeting. 
 
Pre-Bid / Sample Orientation Meeting: Proponents are invited to attend a pre-bid meeting and Sample 
orientation to be held on Feb 10th, 2021 from 2:00pm to 4:00pm, at House# 372, Qala e Fatullah, Street 
10, District 10, Kabul, Afghanistan 
 
 

Bid Opening Meeting: Proponents must attend the Bid Opening meeting on Feb 18th , 2021 at 2:00pm at 
House# 372, Qala e Fatullah, Street 10, District 10, Kabul, Afghanistan 



13th Year   No: 3538  Monday  8 February, 2021   Price: 20 Afs

با درهم شکستن بخشی از یخچال طبیعی در بلندی های 
همالیا و سیالب پرقدرت، ده ها نفر جان خود را از دست 
کارگران  یا  روستانشین  اهالی  از  آن ها  بیش تر  که  دادند 
کشاورزی بودند. در ایالت اوتارخند وضعیت فوق العاده اعالم 

شده است.
در شمال هند در پی درهم شکسته شدن بخشی از یخچال 
افتاد  راه  به  طبیعی رشته کوه های همالیا، سیل عظیمی 
که ده ها نفر را به همراه خود برد. مقام های محلی تخمین 
از دست  را  بیش تر جان خود  یا  نفر  تا 1۵۰  می زنند که 

داده باشند.
به گزارش دویچه وله فارسی، بخشی از کناره یخچالی از کوه 
برف پوش جدا شده و به  سان برف کوچی عظیم به درون 

به گزارش  یورونیوز فارسی، ده ها هزار نفر از ساکنان شهر 
یانگون، بزرگ ترین شهر میانمار، بار دیگر در اعتراض به 

کودتای اخیر نظامیان در این کشور تظاهرات کردند.
راهپیمایی روز یک شنبه در یانگون با وجود موج بازداشت 
مخالفان و اختالل شدید در دسترسی به انترنت برگزار 
چشم گیری  حضور  یانگون  در  شورش  ضد  پولیس  شد. 
داشت، اما گزارشی مبنی بر درگیری بین مخالفان کودتا 
ماموران  و  سوچی  آنگ سان  رهبری  تحت  دولت  علیه 

انتظامی مخابره نشده است.
شرکت کننده گان در تظاهرات روز یک شنبه قصد داشتند 
کنند،  تجمع  یانگون  شهرداری  ساختمان  مقابل  در  تا 
از  تعدادی  امر شد.  این  از  مانع  پولیس ضد شورش  اما 
تظاهرکننده گان پرچم و دست بندهای سرخ را که رنگ 
آنگ سان  رهبری  به  دموکراسی  برای  ملی  لیگ  حزب 

سوچی محسوب می شود، به همراه داشتند.
نیز گزارش هایی  میانمار،  بزرگ  ماندالی، دومین شهر  از 
مبنی بر برگزاری تظاهرات علیه کودتای نظامیان دریافت 
در  نیز  روز شنبه  آنگ سان سوچی  هواداران  است.  شده 

با  ایران،  فردا،  رهبر جمهوری اسالمی  رادیو  به گزارش 
تکرار موضع قبلی درباره احیای کامل برجام، گفته است 
شرط ایران این است که »امریکا بایستی تحریم ها را کاًل در 
عمل لغو کند« و ایران هم این موضوع را »راستی آزمایی« 

کند.
علی خامنه ای که صبح روز یک شنبه، 1۹ دلو، در دیدار با 
فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران سخن می گفت، تأکید 
کرد که در صورت لغو تحریم ها توسط امریکا، ایران اقدام 
به »راستی آزمایی« می کند تا »ببینیم که درست تحریم ها 
او  برمی گردیم.«  برجامی  تعهدات  به  وقت  آن   لغو شده، 
اسالمی  جمهوری  قطعی«  »سیاست  موضوع  این  گفت 

است و »هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد.«
رهبر مذهبی ایران سخنان مقام های اروپایی و امریکایی 
افراد  این  گفت  و  خواند  »مهمل گویی«  را  برجام  درباره 
و »در  ندارند«  برجام  برای  و شروط  تعیین شرط  »حق 
جمهوری اسالمی هیچ کس گوشش بدهکار« شنیدن این 

حرف ها نیست.
سخنان رهبر جمهوری اسالمی واکنشی است به گفته های 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، که خواستار بازگشت 
ایران به تعهدات برجامی خود برای احیای کامل برجام و 
لغو تحریم ها شده بود. آقای بلینکن هم چنین گفته بود 
پس از این که ایران اقدام به بازگشت به تعهدات هسته  ای 
خود مطابق با برجام کند، دولت امریکا باید »ارزیابی« کند 
که ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه و سپس اقدام به لغو 

تحریم ها خواهد کرد.
در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع 
مناقشه انگیز تبدیل شده است. دولت امریکا می گوید که 
ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای 
برجام  ابتدا باید ایران به تعهدات هسته ای خود طبق توافق 
بازگردد. دولت ایران در مقابل اعالم کرده است که امریکا 
باید پیش از بازگشت به برجام یا هم زمان با بازگشت به 
این توافق، اقدام به لغو تحریم ها کند و پس از آن ایران 

شروع به بازگشت به تعهدات خود می کند.
در روزهای اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، 
خواستار همکاری ایران و امریکا برای خروج از این بن بست 

شده بود.

سد زیر کوه سرازیر شده است. روستاهای زیادی نیز که در 
مسیر سیالب هستند، تخلیه شده اند.

شده  اعالم  فوق العاده  وضعیت  اوتارخند  ایالت  سراسر  در 
است.

از روستانشینان که در پیرامون منطقه به دنبال  بسیاری 
هیزم بودند یا چارپایان خود را به چرا برده بودند، در سیالب 
غرق شدند. احتمال می رود که کارکنان یک نیروگاه آبی نیز 

در مسیر سیل گرفتار شده باشند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در پیامی توییتری نسبت 
به آسیب های بیش تر سیالب هشدار داد. او با مردم ایالت 
اوتارخند اعالم همدردی کرد و گفت که وضعیت مناطق 

سیل زده را با دقت دنبال می کند.

یانگون علیه کودتای اخیر نظامیان تظاهرات کرده بودند.
اول فبروری )1۳ دلو(  ارتش میانمار روز دوشنبه  سران 
دولت این کشور را با اعالم وضعیت اضطراری و بازداشت 

آنگ سان سوچی سرنگون کردند.
با  یانگون  از تظاهرات روز یک شنبه در  تصاویر مستقیم 
شبکه  در  انترنت،  به  دسترسی  در  اختالل شدید  وجود 
نشان  بررسی ها  بود.  مشاهده  قابل  فیس بوک  اجتماعی 
می دهد که میزان استفاده از انترنت در میانمار تنها 1۴ 

درصد از ترافیک عادی آن کاهش یافته است.
در  سیاسی  زندانیان  از  حمایت  انجمن  دیگر  سوی  از 
نظامیان  کودتای  زمان  از  که  است  کرده  اعالم  میانمار 

تاکنون 1۶۰ نفر بازداشت شده اند.
مقام های ارتش میانمار از »تقلب گسترده« در انتخابات 
پارلمانی اخیر در این کشور به عنوان دلیل اعالم وضعیت 
اضطراری یاد می کنند. پیروزی حزب لیگ ملی دموکراسی 
در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر به آنگ سان سوچی امکان 
زیادی  امتیازهای  که  را  میانمار  اساسی  قانون  تا  می داد 

برای نظامیان در نظر گرفته است، تغییر دهد.

دلو  روز 1۵  نیز  فرانسه،  رییس  جمهور  مکرون،  امانویل 
گفت که آماده است تا »میانجی  صادق« برای از سرگیری 

مذاکرات بین امریکا و ایران باشد.
عالوه بر موضوع رفع تحریم ها، بحث بازه زمانی که ایران 
با تولید مواد الزم برای ساخت سالح هسته ای فاصله دارد، 
به یک اولویت مهم تبدیل شده است. مجلس ایران روز 
11 قوس در قالب یک مصوبه دولت را ملزم کرد که ساالنه 
12۰ کیلوگرام یورانیوم با غنای 2۰ درصد ذخیره کند و 
اگر تا سوم حوت سال جاری، تحریم های مالی، بانکی و 
نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس از ایران اخراج شوند و 

ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
تأکید  با  تازه گی  به   امریکا،  وزیر خارجه  بلینکن،  آنتونی 
بر این که »فشار حداکثری« دولت ترمپ برای مهار ایران 
نقض  به  ایران  چنان چه  داد  هشدار  است،  نبوده  موفق 
تا  تنها »چند هفته«  ادامه دهد،  تعهدات هسته ای خود 
تولید مواد هسته ای )موسوم به شکافا( برای ساخت سالح 

هسته ای فاصله دارد.
این، رافایل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی  از  پیش 
انرژی اتمی، با هشدار درباره اجرای کامل این قانون توسط 
دولت ایران، خواستار افزایش تالش های بین المللی برای 

نجات برجام شده بود. 

ده ها نفر در پی فرو ریختن یخچال طبیعی در ارتفاعات 
همالیا جان باختند

خامنه ای: 
در صورت لغو تحریم ها، به تعهدات برجامی باز می گردیم

تظاهرات ده ها هزار نفری در میانمار هم زمان با اختالل 
در دسترسی به انترنت

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

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 2۰21 
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 

2۰21 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 22 
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.


