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مراسمی  طی  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  ملی  روز  از  افغانستان  حکومت 
بزرگ داشت کرد. در این مراسم مقام های بلندپایه حکومت بر حفظ نظام، تقویت و 
تجهیز نیروهای امنیتی تأکید کردند و جنگ این نیروها در برابر گروه های مخالف 
مسلح را »برحق« دانستند. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، ضمن تبریکی 
این روز بیان کرد که قوای امنیتی و دفاعی کشور حافظ و تطبیق کننده قانون 
اساسی اند. بر این اساس وی یادآور شد، حمایتی که در حال حاضر از نیروهای 
است. رییس  نداشته  دارد، در 140 سال گذشته وجود  و دفاعی وجود  امنیتی 
جمهور تأکید کرد که نیروهای امنیتی نه تنها از خاک و استقالل افغانستان دفاع 
کرده، بلکه امنیت جهان را در برابر تروریسم بین المللی نیز تأمین کرده است. در 
همین حال نهادهای بین المللی نیز روز ملی سرباز را به نیروهای امنیتی و دفاعی 

تبریک گفته و به این نیروها خطاب کرده اند...

سرمایه ملی،  حافظ قانون اساسی

حال افغانستان 
خوب نشد
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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

یک ساله گی توافق صلح امریکا با طالبان؛

تجلیل از روز سرباز؛
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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

4

امراهلل صالح؛ هرکاره فیس بوک، هیچ کاره دولت
امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهوری از چند ماه به این سو مدیریت جلساتی را به عهده دارد که به نام 
»جلسه شش ونیم« معروف است. مباحث مورد بحث در این جلسات، بسیار متنوع و گسترده  است که به 

 طور طبیعی هماهنگی، همکاری و ارتباطات گسترده در میان نهادهای دولتی را می طلبد.

والی هرات: نظام کنونی نابودشدنی نیست

بزرگ داشت از روز سرباز که در پایگاه ارتش در قول 
اردوی ۲0۷ ظفر برگزار شده بود، به جنگ جویان 
طالبان گفت: »این نظام شکستنی، نابودشدنی و از 

بین رفتنی نیست، خیال خام نکنید.«
فرمانده  ارغندیوال،  عبدالرووف  دیگر،  جانب  از 
»دزد،  را  طالبان  کشور،  غرب  در  ارتش  نیروهای 
رهزن، مفت خور و بزدل« خطاب کرد و گفت که 

سزای این »دزدان و رهزنان« مرگ است.

نیروهای  با  رویارویی  توان  طالبان  او،  گفته  به 
امنیتی را ندارند. فرمانده ارتش در غرب کشور از 
استفاده  پیش آمده  فرصت  از  که  طالبان خواست 
است،  پایدار  صلح  که  مردم  خواست  به  و  کنند 

لبیک بگویند.
هرات  والیتی  شورای  نماینده گان  هم  سویی  از 
به این باورند که نیروهای امنیتی در مقابل افراد 
سنگ دلی می جنگند که هیچ حسی از انسانیت را 

ندارند.
هرات،  والیتی  شورای  رییس  علی زایی،  کامران 
گفت که سربازان امید مردم افغانستان هستند و در 

مقابل افراد سنگ دل از مردم خود دفاع می کنند.
کارکنان  بین  در  مکافات  و  مجازات  او،  گفته  به 
ملکی و نظامی دولت باید به گونه دقیق در نظر 
گرفته شود تا افرادی که با جان و دل از کشور خود 
دفاع می کنند و افرادی که روز خود را می گذارند 

از هم تفکیک شود.
نهم حوت به عنوان روز سرباز همه ساله در کشور 
در  نیز  امسال  روز  این  از  می شود.  بزرگ داشت 

سراسر کشور برزگ داشت شد.

۸صبح، هرات: از نهم حوت، روز سرباز در پایگاه 
ارشد  مقام های  حضور  با  کشور  غرب  در  ارتش 

امنیتی این حوزه بزرگ داشت شد.
اردوی ۲0۷ ظفر یک بار  ارتش در قول  مقام های 
از  دست  اگر  که  دادند  هشدار  طالبان  به  دیگر 
جنگ و خون ریزی برندارند با واکنش تند نیروهای 

امنیتی و دفاعی کشور روبه رو خواهند شد.
مراسم  در  هرات،  والی  قتالی،  وحید  سید 

دفتر سازمان صحی جهان مقیم در کابل افغانستان، به تعداد  
3 نوع درخواست ابراز عالقه را برای بخش های ذیل اعالن 
ابراز عالقه ها برای اضافه نمودن فروشندگان  می نماید. این 
برای  فروشنده گان  اشتراک  و  موجوده  لیست  به  جدید 

پیشنهادهای آینده می باشد.
1. تجهیزات و خدمات 

۲. خدمات چاپی 
3. لوازم البراتوار، ادویه جات، تجهیزات و لوازم طبی

بنابراین، از اشخاص عالقه مند تقاضا می شوند برای به دست 
آوردن درخواست به ایمل ذیل به تماس شوند.

emacoafgtenders@who.int
 March 10 تاریخ نهایی دریافت معلومات خواسته شده الی

۲0۲1 قابل پذیرش می باشد.

اعـالن ابـراز عالقـه

(EOI-AFG-01-01-2021) IT
(EOI-AFG-01-02-2021)

(EOI-AFG-01-03-2021)



 

نیکوداشت از نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی، یک 
اقدام نیک و مبارک است. امسال نیز از این روز بر سیاق چهار 
کار  این  نیکوداشت شد.  نقاط مختلف کشور  در  سال گذشته 
نشانه قدرشناسی دولت و ملت و احترام آن ها به نیروهای دفاعی 

و امنیتی کشور است.
گرامی داشت از نهم حوت باعث تقویت روحیه نیروهای امنیتی و 
دفاعی کشور و دل گرمی آن ها به ادامه ماموریت می شود. به ویژه 
در شرایطی که بساط جنگ در همه جا پهن است و عده ای مزدور 
نیز برای گم راه کردن و تخریب آن ها به دسیسه و فتاوی دروغ 
متوسل شده اند. در چنین وضع بیمارگونه، هم دلی و هم زبانی با 
نیروهای دفاعی و امنیتی و سپاس گزاری از کارنامه  با افتخار، 
ارزنده است. حتا در  قربانی ها و جان فشانی آن ها بسی مهم و 
شرایط عادی هم نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مستحق تکریم 
و پاس داشت اند و نیکوداشت از آن ها یک کار وطن پرستانه است.
گرامی داشت و قدرشناسی از نیروهای دفاعی و امنیتی اما نباید 
تنها به یک روز رسمی در تقویم کشور خالصه شود. این نیروها 
ایام فعالیت شان در لباس نظامی  سزاوار گرامی داشت در تمام 
با  را  بازنشسته گی اند. کسی که زنده گی خود  و حتا در دوران 
و  با شعار »خدا، وطن  و  فعل سربازی روی دستش می گذارد 
وظیفه« لباس نظامی به تن می  کند، بدون هیچ تردیدی شایسته 
سرما،  و  گرما  در  که  سربازی  از  است.  قدرشناسی  و  تحسین 
تشنه و گرسنه، پیاده و سواره، ایستاده و نشسته و شب و روز از 
مرزهای کشور پاسبانی می کند و یا در برابر دشمن سینه سپر 
کرده است، باید هر روز قدردانی کرد. اگر افغانستان در جریان 
بیست سال گذشته به دست آوردهایی رسیده است، بخش بزرگ 
آن را مدیون نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است و برای حفظ 
و توسعه بیش تر آن نیز به بازوان ستبر و مسوولیت پذیر همین 
نیروها نیازمند است. از این رو، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، 
حق دارند که گرامی داشته شوند و این کار در نهم حوت هر سال 

باید با بهترین شکل ممکن انجام شود.
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  از  رسمی  گرامی داشت  کنار  در 
تفرقه  سیاسی،  بازی های  از  نیروها  این  است  الزم  کشور، 
شوند.  داشته  نگه  دور  سمتی  و  زبانی  و صف بندی های  قومی 
او است  این بزرگ ترین احترام به شأن سرباز، وظیفه و لباس 
که باید از سوی مدیران سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد. 
دخیل کردن این نیروها به بازی های سیاسی و استفاده ابزاری از 
آن ها به منظور دست یافتن به مطامع سیاسی یک کار ناصواب، 
شکننده  وصعیت  است.  قانون  خالف  و  مجرمانه  کوته بینانه، 
حریم  به  که  می کند  ایجاب  افغانستان  سیاسی   - اجتماعی 
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور احترام گذاشته شود و از بازی 
سیاسی با این نیروها و یا دخیل کردن این نیروها به این بازی ها 

باید جداً پرهیز شود.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مشکالتی دارند که نیاز است به 
صورت فوری و دایمی رفع شود. بی عدالتی در ترفیعات و توزیع 
ناعادالنه فرصت ها و امتیازات از جمله مشکالت دیرپایی است 
امنیتی کشور موجود است.  و  نهادهای دفاعی  تا هنوز در  که 
هم چنان، بازمانده گان قربانیان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
به صورت درست مورد توجه قرار ندارند و این کار می تواند از 
میزان انگیزه این نیروها برای انجام درست ماموریت بکاهد. بارها 
قربانی  در جنک  که  نیروهایی  اکرامیه  که  است  شده  گزارش 
شده اند، به موقع اجرا نمی شود و هم چنان زنان و کودکان آن ها 
به دلیل فقر به کارهای شاقه و گدایی روی آورده  و یا هم از رفتن 
این ها نمونه های برجسته مشکالتی  به مکتب محروم شده اند. 
است که نیروهای دفاعی و امنیتی و بازمانده گان قربانیان این 

نیروها بارها از آن شکایت داشته اند.
به همین شکل، شکایت هایی از تبعیض در استخدام نیروهای 
تازه و وجود مشکالت در آموزش، غذا و اکماالت آن ها در جریان 
جنگ نیز شنیده می شود. بارها گزارش شده است که بعضی از 
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به دلیل تاخیر در پشتیبانی و 
یا اکمال تسلیحاتی به دست دشمن گرفتار و یا کشته شده اند. 
به همین سان، شکایت شده است که در استخدام نیروهای تازه، 
دوره  کردن  سپری  بدون  بعضاً  و  می شود  داشته  روا  تبعیض 
نیروهای  از  هم چنان،  شده اند.  جنگ  میدان  رهسپار  آموزش 
در بخش های  آن ها  اصلی  در مشاغل  استفاده  به جای  دولتی 
خدماتی و یا پاسبانی از رجال برجسته و تاسیسات آن ها و امور 
غیرمرتبط استفاده صورت می گیرد. این ها مشکالتی است که 
رسیده گی به آن ها یک ضرورت جدی و مسوولیت مقامات ارشد، 

به ویژه فرمانده کل قوا است.

روز گرامی نهم حوت

 یک شنبه
شماره 3551

1۰ حوت 1399
2۸ فبروری 2۰21
قیمت: 2۰ افغانی
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هوانوردی  اداره  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
ملکی اعالم کرده اند که اولین پرواز غیرنظامی 
با خلبان و خدمه های زن در تاریخ هوانوردی 
کشور توسط شرکت هوایی کام ایر بین کابل و 

هرات اجرا شده است.
هوانوردی  اداره  رییس  وفایی زاده،  محمدقاسم 
پرواز  این  تمام »عمله«  است که  ملکی گفته 

زنان بوده اند.
صفحه ی  در  حوت  نهم  شنبه،  روز  وفایی زاده 

۸صبح، کابل: در پی انفجاری در ولسوالی 
بگرامی والیت کابل یک تن کشته شده است 
و دو تن دیگر زخم براشته اند. هم زمان با این 
پولیس کابل اعالم کرده است که از وقوع سه 
ناحیه های هشتم و هژدهم شهر  انفجار در 
کابل و ولسوالی پغمان جلوگیری کرده  است.
کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
کروال  نوع  موتر  عراده  یک  که  است  گفته 
ساعت ۹:00 صبح روز شنبه، نهم حوت در 
جاده  مسیر  در  بگرامی  ولسوالی  مربوطات 
کابل - لوگر هدف انفجار قرار گرفته است. به 

فیس بوک خود نوشته است: »محدثه میرزایی 
پیلوت افغان و کپتان ویرونیکا بورسیوا با چهار 
عمله پرواز زن، طیاره نوع ایرباس۷3۷-۵00 را 
در یک پرواز ۸0 دقیقه ای میان کابل و هرات 
مدیریت  مستقل  طور  به  مایل(   3۵0 )فاصله 

کردند.«
افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره  او،  گفته  به 
در  زنان  حضور  رشد  از  نشانه ای  را  پرواز  این 
ملکی  هوانوردی  ویژه  به  مختلف  سکتورهای 

گفته او، در این انفجار یک تن کشته است و 
سه تن دیگر زخمی شده اند.

او درباره هویت قربانیان معلومات نداده است.
از جانب دیگر، سخنگوی پولیس کابل گفته 

می داند.
اداره  رهبری  که  است  نوشته  هم چنان  او 
در  زنان  حضور  تقویت  برای  ملکی  هوانوردی 
سطح رهبری این سکتور و بخش های فنی آن 

متعهد است.
برای  که  پرواز  این  که  است  شده  گزارش 
اولین بار توسط زنان در کشور انجام شده است، 
 - کابل  مسیر  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 

هرات و برعکس آن را طی کرده است.

است که نیروهای پولیس سه حلقه ماین که 
را در منطقه شاه شهید از مربوطات ناحیه 
از  مرغ گیران  منطقه  کابل،  شهر  هشتم 
مربوطات حوزه هژدهم شهر کابل و ساحه 
بود،  شده  جاسازی  پغمان  ولسوالی  زرشخ 

کشف و خثنا کرده اند.
این  با خنثاسازی  که  گفت  فرامرز  فردوس 
سه حلقه ماین از سه رویداد خونین در شهر 

کابل جلوگیری شده است.
مسوولیت بمب گذاری ها و انفجار در پایتخت 

را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

اولین پرواز غیرنظامی توسط زنان در افغانستان 
بین کابل و هرات اجرا شد

انفجار در کابل یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت

رهبر  مارشال عبدالرشید دوستم،  ۸صبح، کابل: 
حزب جنبش ملی روز شنبه، نهم حوت به کابل 
از  دولتی  بلندپایه  مقام های  از  شماری  برگشت. 
جمله عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی و محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور 
امنیتی و سیاسی در میدان هوایی کابل به استقبال 

او رفتند.
مارشال دوستم حدود یک ونیم سال دور از پایتخت 

در جوزجان به سر می برد.
در مراسمی که به همین مناسبت در کابل 
محمد  عبداهلل،  عبداهلل  بود،  شده  برگزار 

محقق و مارشال دوستم سخنرانی کردند.
کرد  تأکید  سخنانی  در  دوستم  مارشال 
با  و  می کند  حمایت  صلح  از  قوت  به  که 
قاطعیت از نظام و سیستم کنونی نیز دفاع 

خواهد کرد.
او جنگ نیروهای امنیتی را در برابر طالبان 
»حالل« خواند و به مردم اطمینان داد که 
در میدان جنگ پیروز خواهد شد. مارشال 
دوستم گفت که به مردم اطیمنان می دهد 

را  نتوانست، طالبان  داده  را خاتمه  اگر جنگ  که 
شکست می دهد.

مارشال دوستم افزود که نیروهای امنیتی و دولت 
از  باید  و  دارد  خود  با  را  جهانی  جامعه  حمایت 
امکانات دست داشته برای تأمین امنیت شاهراه ها 

و ولسوالی ها استفاده کنند.
او هم چنان بر لزوم تقویت اجماع ملی برای صلح 
تأکید کرد و از رییس جمهور خواست که رهبران 
درگیر  از  و  کند  محور جمع  یک  دور  را  سیاسی 

شدن با مسایل »خرد و ریزه« خودداری شود.
به گفته دوستم، اگر در این مرحله تاریخی »غلفت« 
شود، همه رهبران سیاسی در برابر تاریخ پاسخ گو 

خواهند بود.
مارشال دوستم تأکید کرد که اگر صلح به نتیجه 
نظم  و  موجود  وضعیت  فروپاشی  از  باید  نرسید 
شورای  اگر  او،  گفته  به  شود.  جلوگیری  حاکم 
امنیت و رییس جمهور غنی اجازه دهد، طالبان را 

در صورت ناکامی روند صلح سرکوب خواهد کرد.

او در این نشست از طالبان انتقاد کرد که به کشتن 
کودکان، زنان و غیرنظامیان روی آورده اند.

در این نشست عبداهلل عبداهلل نیز بر ضرورت تسریع 
روند صلح تأکید کرد. عبداهلل عبداهلل افزود که در 
روزهای اخیر تماس بین هیأت های مذاکره کننده 
دولت و طالبان بیش تر شده است، اما کافی نیست.

او گفت که با شروع مذاکرات دو طرف تعهد کرده 
بودند که این روند را صادقانه به پیش می برند، اما 

وضعیت اکنون مطلوب مردم افغانستان نیست.

عبداهلل عبداهلل در این نشست آتش بس را خواست 
مردم افغانستان عنوان کرد و از طالبان خواست که 

به مذاکرات حاضر شوند.
به گفته او، خالف خواست مردم افغانستان ترورهای 

هدف مند تشدید و جنگ افزایش یافته است.
نیز  صلح  و  ندارد  برنده  جنگ  که  کرد  تأکید  او 

بازنده ای نخواهد داشت.
محمد محقق نیز در این نشست گفت که حضور 
مارشال دوستم در کابل اجماع ملی را می کند و 
رهبران  همه  که  می دهد  نشان  جهان  به 
سیاسی از صلح و جمهوریت دفاع می کنند. 
او در بخشی از سخنان خود گفت که تسلط 

بر افغانستان از راه زور ممکن نیست.
گفتنی است که مارشال عبدالرشید دوستم 
روابط  ملی  وحدت  دوران حکومت  در  که 
داشت،  غنی  رییس جمهور  با  تیره ای  گاه 
گفته شده است که بنا بر دعوت او به کابل 

بازگشته است.
اول  معاون  که  دورانی  در  دوستم  مارشال 
ریاست جمهوری بود، برای مدتی به صورت 
اعالم نشده در ترکیه در تبعید بود و خود نیز گفته 
بود که کسانی مانع برگشت او به کشور شده اند. او 
پس از تظاهرات گسترده ای که برای سه هفته در 
شمال کشور برای رهایی نظام الدین قیصاری به راه 

انداخته شد، به کشور بازگشت.
مارشال  اخیر،  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
از  پس  و  کرد  حمایت  عبداهلل  عبداهلل  از  دوستم 
جنجالی شدن انتخابات و امضای توافق نامه سیاسی، 

عنوان مارشالی به دوستم اعطا شد.

مارشال دوستم پس از برگشت به کابل: جنگ را می بریم



نفر  هزار  از 13  توافق نامه  امضای  از  روز پس  تا 13۵ 
بخش  در  می دهد.  کاهش  نفر  و ۶00  هزار  به هشت 
این  نیروهای  امریکا گفت که همه  نیز  توافق نامه  دوم 
و  غیرنظامی  کارمندان  شمول  به  متحدانش  و  کشور 
غیردیپلماتیک، پیمان کاران امنیتی خصوصی، مربیان، 
می  اول  تا  حمایتی  خدمات  کارمندان  و  مشاوران 
خارج  افغانستان  باقی مانده  پایگاه های  از   ۲0۲0 سال 
یک  بدل  در  طالب  زندانی  هزار  پنج  رهایی  می شوند. 
هزار زندانی نیروهای امنیتی، آغاز مذاکرات در بیستم 
حوت، رهایی زندانیان باقی مانده گروه طالبان تنها سه 
ماه پس از آغاز مذاکرات، بازنگری فهرست تحریم های 
سران  برای خروج  دیپلماتیک  تعامل  آغاز  کشور،  این 
طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تا اواخر ماه 
می ۲0۲1 و مداخله نکردن امریکا و متحدانش در امور 
افغانستان از دیگر تعهدات این کشور در توافق نامه بود. 
به جنگ جویان گروه های  تعهد کردند که  نیز  طالبان 
با  و  نمی دهند  فعالیت  اجازه  صفوفش  در  تروریستی 
این گروه ها که خطر را متوجه منافع امریکا می سازند، 
همکاری نخواهند کرد. برخورد قانونی با مهاجرانی که 
از  مورد  دیگر  افغانستان هستند،  به  برگشت  خواستار 
تعهدات طالبان در توافق نامه است. هرچند از خشونت ها 
به گونه واضح در توافق نامه صلح با امریکا یاد نشده، اما 
طالبان در آن زمان تعهد کرده بودند که خشونت ها را 
کاهش می دهند و از حمالت بر بزرگ شهرها و تصرف 

مناطق خودداری می کنند.

تعهد  اجرای  به  امریکا  توافق؛  از  پس  سال  یک 
طالبان مشکوک است

روند تطبیق مواد توافق نامه پس از امضای آن در بیستم 
نیروهای  خروج  دستور  ترمپ  اداره  و  شد  آغاز  حوت 

سربازان  شمار  کرد.  صادر  را  افغانستان  از  امریکایی 
امریکایی در افغانستان اکنون که تنها دو ماه به خروج 
نفر   ۵00 و  هزار  دو  به  است،   مانده  زمان  آن  کامل 
می رسد. هرچند امریکا توافق کرده بود که زمینه آغاز 
فراهم  حوت  بیستم  در  را  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
می کند، اما این روند شش ماه زمان برد. حکومت در 
نداشتن  حضور  به  توجه  با  که  کرد  تصریح  زمان  آن 
در توافق نامه دوحه، نمی تواند ریسک رهایی پنج هزار 
زندانی طالبان را بپذیرد. با وجود انکار حکومت، روند 
رهایی زندانیان طالبان در میانه های حمل سال جای 

توافق نامه صلح امریکا و طالبان 
زیر نام »توافق نامه برای آوردن 

صلح به افغانستان« یک ساله شد. 
طالبان پس از یک آتش بس سه 

روزه در عید فطر 139۷، از امریکا 
خواستند که وارد گفت وگوی 

مستقیم با این گروه شود. این 
خواست در بیست وسوم جوزای 

همان سال مطرح شد که استقبال 
امریکا را به دنبال داشت. دو طرف 

گفت وگوهای مستقیم صلح را در 
هفدهم سرطان 139۷ آغاز کردند 

و در دهم حوت سال گذشته، 
توانستند به توافق صلح دست 

یابند. این گفت وگوها در نُه دور 
ادامه یافت و سرانجام دو طرف 
روی برخی از موضوعات توافق 

کردند.

یک ساله گی توافق صلح امریکا با طالبان؛  

حال افغانستان خوب نشد
اوضاع  طالبان،  و  امریکا  توافق صلح  از  یک   سال پس 
سال  یک  جریان  در  است.  نابه سامان  هنوز  افغانستان 
به کاهش چشم گیر  توافق نامه که  این  امضای  از  پس 
زندانی  طالبان  پنج هزار  و رهایی  امریکایی  نیروهای 
منجر شد، خشونت ها افزایش یافته است و افغانستان 
هم چنان مرگ بارترین کشور برای غیرنظامیان به شمار 
می آید. پس از یک سال، امریکا روند بازنگری توافق نامه 
پای بندی  تا سطح  است  کرده  آغاز  را  طالبان  با  صلح 
ارزیابی کند؛ زیرا  این توافق نامه را  طالبان به تعهدات 
امریکا می گوید که طالبان به برخی از تعهدات شان عمل 
اندازه گیری  اما  افغانستان  نکرده اند. شبکه تحلیل گران 
موارد شامل در توافق نامه، به ویژه بررسی درگیری های 
طالبان که از آن در توافق نامه نام برده نشده را دشوار 
می خواند. به گفته تحلیل گران در این نهاد، برخی از مواد 
توافق نامه دوحه، از جمله رهایی زندانیان طالبان با نتایج 
نبوده است  روند صلح مرتبط  و  بین االفغانی  مذاکرات 
و مقام های امریکایی تنها بحث آن کشور و متحدانش 
را مد نظر گرفته اند. آنان معتقدند که دولت بایدن در 
مواجه  بد«  »گزینه های  با  دوحه  توافق نامه  بازنگری 
است؛ زیرا با خروج نیروهای خارجی، دولت افغانستان 
در برابر طالبان ضعیف می شود و در صورت تاخیر در 
خروج این نیروها، احتمال دارد که جنگ جویان طالبان 
خشونت ها را افزایش دهند. برخی دیگر از تحلیل گران 
اما معتقدند که نبود میانجی سبب مشکالت در تطبیق 
توافق نامه شده است؛ زیرا هیچ طرفی وجود ندارد که 

سالمت و مالمت را مشخص کند. 
توافق نامه صلح امریکا و طالبان زیر نام »توافق نامه برای 
آوردن صلح به افغانستان« یک ساله شد. طالبان پس 
از یک آتش بس سه روزه در عید فطر 13۹۷، از امریکا 
خواستند که وارد گفت وگوی مستقیم با این گروه شود. 
این خواست در بیست وسوم جوزای همان سال مطرح 
طرف  دو  داشت.  دنبال  به  را  امریکا  استقبال  که  شد 
گفت وگوهای مستقیم صلح را در هفدهم سرطان 13۹۷ 
آغاز کردند و در دهم حوت سال گذشته، توانستند به 
توافق صلح دست یابند. این گفت وگوها در نُه دور ادامه 
یافت و سرانجام دو طرف روی برخی از موضوعات توافق 
توافق نامه  این  امضای  از  سال  یک  که  اکنون  کردند. 
توافق نامه  بازنگری  به  امریکا  جدید  دولت  می گذرد، 
است  معتقد  بایدن  اداره  زیرا  است؛  آورده  روی  دوحه 

که طالبان برخی از مواد توافق نامه را عملی نکرده اند.

روند صلح امریکا-طالبان چگونه پیش  رفت و به 
چه انجامید؟

در  مستقیم  مذاکره  برای  طالبان  درخواست  از  پس 
جوزای 13۹۷، یک هیأت امریکایی در سرطان همان 
سال با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. 
تنها دو ماه پس از این دیدار، دونالد ترمپ، رییس جمهور 
فرستاده  عنوان  به  را  خلیل زاد  زلمی  امریکا،  پیشین 
افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ویژه 
گماشت. هدف از گمارش خلیل زاد، تسهیل روند صلح 
بین االفغانی خوانده شد. هرچند امریکا خواستار حضور 
دولت افغانستان در این مذاکرات شد، اما طالبان با آن 
مخالفت کردند. سرانجام مال عبدالغنی برادر نیز از زندان 
قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  به  و  شد  آزاد  پاکستان 
پیوست. طرف ها در ادامه روی بیش تر موارد در سنبله 
سال 13۹۸ به توافق رسیدند، اما کشته شدن یک سرباز 
امریکایی در کابل سبب شد که رییس جمهور پیشین 

امریکا روند صلح با طالبان را متوقف کند. 
با این حال طالبان پس از این حمله در کابل، تصریح 
کردند که امریکا هنوز فرصت مذاکره را در اختیار دارد. 
دفتر سیاسی طالبان در جریان روزهای پس از توقف 
مذاکرات با امریکا، هیأت هایی را به روسیه، چین و ایران 
فرستادند و در آن پیرامون روند صلح بحث کردند. دو 
از یک وقفه سه ماهه، دوباره در هفتم  اما پس  طرف 
میز  به  هفته ای  یک  آتش بس  روی  توافق  با  قوس 
مذاکره بازگشتند. سرانجام توافق نامه صلح میان امریکا 
امضا  دوحه  در  گذشته  سال  دهم حوت  در  طالبان  و 
شد. توافق نامه صلح امریکا و طالبان چهار بخش را در 
بر می گرفت. تضمین مکانیسم اجرایی استفاده نشدن 
تضمین  متحدانش،  و  امریکا  علیه  افغانستان  خاک  از 
خروج  زمانی  جدول  اعالم  و  اجرایی  مکانیسم های 
صلح  مذاکرات  آغاز  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای 
بین االفغانی و توافق روی آتش بس یک جا با توافق در 
بخش  افغانستان، چهار  آینده  راه سیاسی  نقشه  مورد 
این  صلح،  توافق نامه  در  می داد.  تشکیل  را  توافق نامه 

چهار بخش با یک دیگر »مرتبط« خوانده شده است. 
بدین ترتیب امریکا و طالبان در آغاز کار روی دو بخش 
تعهد  امریکا  نیروها،  خروج  بحث  در  کردند.  تمرکز 
کرد که در گام اول، شمار نیروهایش در افغانستان را 
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کلید خورد و همه زندانیان این گروه تا ماه سنبله آزاد 
شدند. در این میان حکومت برای رهایی 400 زندانی 
و  فراخواند  را  مشورتی  لویه جرگه  طالبان  »خطرناک« 

سرانجام توافق شد که این زندانیان نیز آزاد شوند. 
سنبله  بیست ودوم  در  نیز  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
سال جاری گشایش یافت. با این حال، برخی از موارد 
در توافق نامه هم چنان عملی نشد و سبب شد که دولت 
جدید امریکا به بازنگری آن روی آورد. افزایش خشونت  
از طالبان در کشور، ادامه روابط این گروه با گروه های 
از  تروریستی و تردید در مورد مذاکرات معنادار صلح 
مواردی عنوان شده که توافق نامه دوحه را به بازنگری 
سوق داده است. طالبان هرچند بارها از تعهدشان به مواد 
سازمان های  امریکا،  اما  گفتند،  توافق نامه صلح سخن 
به  افغان  و شهروندان  افغانستان  دولت  بشری،  حقوق 
در  تعلل  دیگر،  سوی  از  معترض اند.  خشونت ها  ادامه 
مذاکرات بین االفغانی نیز نگرانی ها از آینده توافق  صلح 
امریکا با طالبان را بیش تر ساخته است. این مذاکرات 
که در بیست وسوم سنبله آغاز شد، با ُکندی دنبال شد 

و حتا برای یک ونیم ماه متوقف بود. 
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  مورد،  تازه ترین  در 
مورد  در  خود  گزارش  »یوناما«  یا  کابل  در  متحد 
خشونت ها در سال ۲0۲0 را نشر کرد. در این گزارش 
غیرنظامی   3۵ و  هزار  سه  دست کم  که  است  آمده 
یک  جریان  در  غیرنظامی   ۷۸۵ و  هزار  پنج  و  کشته 
سال اخیر زخمی شده اند. مبتنی بر آمار یوناما، طالبان 
و  داشته اند  نقش  غیرنظامیان  تلفات  از  درصد  در 4۵ 
افزون بر آن، خشونت ها را پس از آغاز مذاکرات صلح 
بین االفغانی افزایش داده اند. حکومت اما معتقد است که 
طالبان زمینه را برای سایر گروه های تروریستی فراهم 
کرده و در واقع مقصر همه تلفات غیرنظامیان هستند. 
مقام های افغان پیش تر گفته بودند که توافق نامه دوحه 
نیازمند بازنگری است؛ زیرا امریکا در جریان این توافق 
افزایش  سبب  و  داده  امتیازات چشم گیری  طالبان  به 

اعتماد به نفس این گروه شده است.

اقدام »عجوالنه« امریکا؛ تحلیل گران: اندازه گیری 
سطح درگیری های طالبان دشوار است

شبکه تحلیل گران افغانستان می گوید که تشخیص موارد 
توافق نامه دوحه دشوار  در  نشده  عملی  و  عملی شده 
است. توماس روتینگ، تحلیل گر آلمانی این شبکه گفته 
است که یک سال پس از توافق دوحه، مذاکرات صلح 
افزایش  خشونت   شده،  متوقف  شکلی  به  بین االفغانی 
یافته و اعتماد کم تر شده است. به گفته روتینگ، اداره 
بایدن در جریان بازنگری توافق نامه دوحه با »گزینه های 
خروج  تحلیل گر،  این  باور  به  زیرا  است؛  روبه رو  بد« 
نیروهای امریکا به تضعیف دولت افغانستان می انجامد 
و سرانجام خطر سقوط شهرها به دست طالبان را قوت 
می بخشد. او معتقد است که در صورت به تاخیر افتادن 
خروج نیروهای امریکایی برای زمان محدود یا »مبتنی 
احتمال  آن،  دقیق  زمان  تعیین  بدون  شرایط«  بر 
دارد که طالبان آن را لغو توافق نامه دوحه بدانند و با 
افزایش  را  پایان گفت وگوهای بین االفغانی، خشونت ها 
دهند. او هم چنان گزینه تمدید احتمالی زمان تطبیق 
توافق نامه از سوی امریکا را نیز پیش بینی می کند، اما در 

مورد پاسخ طالبان به این خواست تردید دارد. 
در  اقدامات  از  برخی  که  می گوید  روتینگ  توماس 
نتایج  با  که  شده  گنجانیده  طوری  دوحه  توافق نامه 
مذاکرات بین االفغانی مرتبط نبوده است. او این توافق نامه 
را بخشی از سیاست خارجی »امریکای اول« می داند که 
به دلیل عجله مقام های امریکایی، امتیازاتی به طالبان 
واگذار شده است. به گونه نمونه، او از اجبار برای رهایی 
آغاز مذاکرات  از  یاد می کند که پیش  زندانیان طالب 
بین االفغانی آزاد شدند. این تحلیل گر معتقد است که 
طالبان با داشتن فرصت در توافق نامه دوحه برای حمله 

آزادانه بر نیروهای افغان، از نگاه نظامی پرتحرک عمل 
تعهد  به  بایدن  اداره  که هرچند  او می گوید  می کنند. 
طالبان در راستای کاهش خشونت ها مشکوک است،  اما 
این موضوع به گونه صریح در توافق نامه گنجانیده نشده 
بررسی سطح درگیری های کنونی  این،  بر  بنا  و  است 

طالبان »دشوار« است. 
این در حالی است که به گفته توماس روتینگ، طالبان 
به کاهش عملیات  شان تاکید دارند و امریکا نیز کاهش 
در حمالت این گروه علیه نظامیان امریکایی را تصدیق 
می کند. روتینگ در تحلیلش از یک سال عمر توافق نامه 
دوحه، تصریح کرده است که هرچند تعهدات طالبان در 
راستای همکاری نکردن با القاعده در توافق نامه تصریح 
یافته، اما هیچ گونه مکانیسم نظارتی برای آن گنجانیده 
نشده است. او راستی آزمایی در مورد قطع روابط طالبان 
به  زیرا  توصیف می کند؛  را »چالش برانگیز«  القاعده  با 
روابط  قطع  از  عمومی  نشان  هیچ  تحلیل گر،  این  باور 
طالبان با القاعده دیده نشده است. از طرف دیگر به باور 
روتینگ،  برخی از گزارش هایی که پیرامون ارتباط این 
گروه با القاعده نشر می شود، نیز احتمال دارد غیر قابل 

اعتماد و بخشی از جنگ های اطالعاتی باشد. 
هزار  پنج  آزادی  به  تحلیلش  از  بخشی  در  روتینگ 
زندانی طالب می پردازد؛ اقدامی که به گفته او، تنها در 
آن تهدید علیه امریکا و متحدانش در نظر گرفته شده 
افراد  شدن  ربوده  از  گزارش هایی  وی،  گفته  به  است. 
آزادی یک  برای  تنها  اما طالبان  زیادی وجود داشت، 
هزار زندانی تعهد دادند. او هم چنان می گوید که طالبان 
به  دوباره  گروه  این  زندانیان  از  شماری  داده اند  اجازه 
میدان های جنگ بازگردند. بدین ترتیب روتینگ رهایی 
زندانیان طالبان را بخشی از اقداماتی می داند که امریکا 
نظر  مد  را  متحدانش  و  کشور  این  بحث  تنها  آن  در 
گرفته است. او می گوید که اگر نواقص توافق نامه تنها 
اشتباهات دیپلماتیک باشد، بدین معنا است که امریکا 
بیش تر از زمینه سازی برای روند صلح، بر اصل معامله با 

طالبان تمرکز کرده است.  
برخی از تحلیل گران اما معتقدند که نبود یک میانجی 
سبب مشکالت در تطبیق توافق نامه دوحه شده است. 
سیداکبر آغا، از اعضای سابق گروه طالبان، روز شنبه، 
نهم حوت، به روزنامه ۸صبح گفت که با وجود رهایی 
زندانیان و آغاز مذاکرات بین االفغانی، برخی از اقدامات 
فضای  اعتمادسازی،  جای  به  که  شد  انجام  ُکندی  با 
بی اعتمادی را حاکم کرد. او از تاخیر در رهایی زندانیان 
عملی  در  اصلی  دلیل  که  افزود  اما  کرد،  یاد  طالبان 
نشدن برخی از مواد توافق نامه، نبود میانجی است. به 
گفته وی، خشونت ها از سوی همه طرف های درگیر در 
جنگ افزایش یافته و نیاز است که طرف ها برای آرامش 
مردم تالش کنند. او می گوید که ضرورت بود در چنین 
فهرست کردن  با  تا  میانجی حضور می داشت  مواقعی 
تعهدات، مشخص می کرد که کدام طرف چه مواردی از 

توافق نامه صلح را نقض کرده است. 
گفتنی است که با وجود امضای توافق نامه صلح دوحه، 
خشونت ها در کشور هم چنان ادامه یافته و حتا با آغاز 
گروه  است.  گرفته  شدت  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
طالبان پس از بیست وهشتم جدی، برای یک ونیم ماه 
از میز مذاکره فاصله گرفتند؛ زیرا این گروه معتقد است 
که براساس توافق نامه، باید زندانیان شان از زندان ها آزاد 
و سران شان از فهرست سیاه خارج شوند. هرچند هیأت 
گرفت،  سر  از  را  مذاکرات  حوت  چهارم  در  گروه  این 
بیش تر  برگشت  این  منابع در دوحه می گویند که  اما 
نمادین بوده و طالبان هم چنان بر رهایی زندانیان شان 
رهایی  امریکا  پیش تر  که  است  گفتنی  دارند.  تمرکز 
دولت  رضایت  به  منوط  را  طالبان  باقی مانده  زندانیان 
افغانستان خوانده است. هیأت دولت نیز گفته است که 
تا زمان کامل نشدن توافق صلح، حتا یک زندانی طالب 

از زندان های حکومت آزاد نخواهد شد.

حسیب بهش



اسحق علی احساس

ماه  چند  از  جمهوری  رییس  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
به این سو مدیریت جلساتی را به عهده دارد که به نام 
»جلسه شش ونیم« معروف است. مباحث مورد بحث در 
این جلسات، بسیار متنوع و گسترده  است که به  طور 
طبیعی هماهنگی، همکاری و ارتباطات گسترده در میان 
از  جلسات  این  در  چون  می طلبد.  را  دولتی  نهادهای 
مسایل مرتبط به جرایم خیابانی تا اخاذی های مسلحانه 
و از مسایل مربوط به ترافیک و نظم شهری تا مسایل 
استراتژیک و عمده کشوری مورد بحث قرار می گیرد و 
در رابطه به حل آن ها راهکارهای آنی و هیجانی تجویز 
و توصیه می شود. راهکار هایی که اکثریت شان به دالیل 
گوناگون نیازمند وقت و انرژی فراوان است و متأسفانه 
تجربه نشان داده که برخالف تبلیغات فراوان، بسیاری از 

آن ها عملی نشده است.
در این شکی نیست که برخی از مسایل حاد اجتماعی، 
و  اضطراری  اقدامات  نیازمند  کشور  سیاسی  و  امنیتی 
عاجل است؛ اما رسیده گی عاجل و سریع به مسایل حاد 
کشوری نباید باعث تضعیف نهادهای مسوول دولتی شود 
بگیرند.  افراد و اشخاص  را  قانونی  و جای سازوکارهای 
جلسات شش ونیم حتا اگر در مواردی باعث گشایش و 
رسیده گی به برخی مسایل هم شده باشد، در نفس خود 
به عنوان یک دلیل عمده در جهت تضعیف ساختارها و 

نهادهای مسوول دولتی عمل می کند.
دولت یکی از پیچیده ترین نهادهای ساخته دست بشر 
است. کار دولت، ارایه خدمات نادر و کمیابی است که در 
توان افراد نیست. به همین خاطر هم است که دولت ها 
اساسی شهروندان خویش  نیازهای  به  رسیده گی  برای 
از طریق  تا  نهادهای تخصصی می زنند  ایجاد  به  دست 
آنان بتوانند، ارایه خدمات کمیاب را به شهروندان شان 
تسهیل کنند. افراد در ساختار دولت ها نقش گرداننده و 
مجری را دارند، نه نقش قهرمان و ابر قهرمان را. وظیفه 
افراد در داخل نهادهای دولتی این است که مطابق به 
قوانین، لوایح و مقررات از حقوق شهروندان پاسداری و 
برای آنان خدمات اساسی را فراهم کنند. از سوی دیگر، 
نهادهای دولتی به این خاطر دارای وظایف مشخص و 
معین هستند که از یک طرف در راستای وظایف خویش 
صاحب تخصص و تجربه و حافظه شوند و از سوی دیگر 
در ارایه خدمات، شفاف، سریع، یک دست و عادالنه رفتار 

کنند.
متأسفانه تراکم وظایف گوناگون و رسیده گی به مسایل 
متنوع در جلسات شش ونیم به رهبری آقای صالح از یک 
طرف به صورت سیستماتیک دخالت در وظایف نهادهای 
بی شمار دولتی است که به طور طبیعی از ابهت، کارکرد 
و نقش این نهادها بیش تر از پیش کاسته است. از سوی 
دیگر، رفتار اپراتیفی با مسایل دولت داری و رسیده گی به 
نیازهای اساسی شهروندان با فریاد و غوغا در رسانه های 

در  ادامه حمالت خونبار  و  کابل  در  انفجارهای پی هم 
والیات، جنگ را وارد مرحله پیچیده کرده است. کودک، 
مرد و زن در این انفجارها و حمالت هدف قرار می گیرند. 
افتاده است که مادری یک فرزندش را در  اتفاق  بارها 
صف نیروهای ارتش و دیگری را در صف جنگ جویان 
طالبان از دست بدهد. صحنه های پس از انفجارها، آن 
در  نمی توان  است که  و وحشتناک  ناراحت کننده  قدر 
که  گفت  می توان  تنها  آورد.  زبان  به  حرفی  آن  شرح 
چنان صحنه هایی و چنان جنایاتی تنها در افغانستان 
می تواند، اتفاق بیفتد. از شمال تا جنوب و از شرق تا 
غرب کشور در آتش جنگ می سوزد. شهر ها به مسلخ  
امنی  است. جای  تبدیل شده  ملکی(  و  )نظامی  مردم 

وجود ندارد. هیچ کسی مصون نیست.
این در حالی است که گفت وگوهای بین االفغانی صلح که 
امید می رفت، گره کور جنگ را باز کند، با خاموشی و 
بن بست روبه رو شده است. این گفت وگوها که قرار بود، 
ده روز پس از امضای توافق نامه  صلح امریکا و طالبان، در 
بیستم حوت 13۹۸ آغاز شود، به دلیل عدم برآورده شدن 
پیش شرط ها، اختالف نظرها در رهایی پنج هزار زندانی 
طالبان از بند دولت و دالیل پیدا و پنهان دیگر، پس از 
شش  ماه و دو روز تأخیر، در بیست ودوم سنبله 13۹۹ 
در دوحه قطر گشایش یافت. نشست افتتاحیه مذاکرات، 
برای مردم افغانستان امیدبخش بود. نماینده گان دولت 
و طالبان در حضور نماینده گان سازمان های بین المللی و 
کشورهای جهان، از ضرورت برقراری صلح در افغانستان 
صحبت کردند. شهروندان افغانستان، امیدوار شده بودند. 
اعالم آتش بس، اولین خواست آنان بود. حتا عده ای از 

ورطه خون؛

قطع امید از دوحه

حد اقتدار دولتی در ارگ، بعد از روی کار آمدن اشرف 
حکومت داری  در  عمده  رویه  یک  به  متأسفانه  غنی 
نهادهای  روش،  این  در  است.  شده  بدل  افغانستان  در 
دولتی تنها نقش سمبولیک و اسمی دارند و در عوض، 
صالحیت ها و تصمیم گیری های اصلی را شخص اشرف 
از سوی خودش  که  متعددی  از طریق شوراهای  غنی 
مشاور  محب،  حمداهلل  چون  نزدیکش  حواریون  یا  و 
امنیت ملی و فضل محمود فضلی، رییس اداره امور، اداره 

می شود، در دست دارند.
در اداره اشرف  غنی، جز حواریون خاص قومی ایشان، 
و  سیاسی  مشارکت  از  و  زیردست اند  و  مامور  دیگران 
مشارکت در تصمیم گیری های بلند افرادی چون امراهلل 
صالح که به نماینده گی از یک قوم به کرسی معاونیت اول 
راه یافته است، خبری نیست. متأسفانه رفتار زیردست 
مامورمابانه آقای صالح در برابر اشرف غنی، نه تنها جایگاه 
سیاسی وی را در میان مردمش متزلزل کرده است، بلکه 
تا آقای صالح در جابه جایی های کالن  حتا سبب شده 
سیاسی در کابینه و نهادهای دولتی به جز گمارش دو 

معین، دیگر هیچ نقشی نداشته باشد.
آقای  حد  از  بیش  تمرکز  متأسفانه  دیگر،  جانب  از 
به  پرداختن  و متعاقب آن  به جلسات شش ونیم  صالح 
یادداشت های  در  جلسات  آن  در  شده  مطرح  مسایل 
صالح  آقای  که  است  این  نشان گر  فیس بوکی،  بلند 
و  فعال  نقش  ایفای یک  برای  عمده ای  و  برنامه  جدی 
استراتژیک در حکومت اشرف غنی ندارد و در عوض به 
خاطر بیکاری و بی برنامه گی وقت خود را صرف مسایل 

بیهوده و غیرجدی می کند.
جای  به  است  بهتر  صالح  آقای  که  باورم  این  به  من 
غوغاساالری و پرداختن به مسایل حاشیه ای و دخالت در 
امور نهادها، از سهم قانونی خویش در حکومت استفاده 
او را در  از اشرف غنی بخواهد که سهم  بهتری کند و 
حکومت داری و مسایل استراتژیک و اساسی به رسمیت 

بشناسد و به وی جایگاه و سهم بدهد.
 برای آقای صالح به عنوان یک فرد با تجربه امنیتی و 
استخباراتی، شایسته این است تا به جای غوغاگری در 
به عنوان  روزمره،  و درگیر شدن در مسایل  فیس بوک 
معاون اول رییس جمهوری از خود شایسته گی بیش تر 
نشان دهد و حداقل در زمینه هایی که تجربه و دانش 
دارد، چون یک سکان دار و هدایت گر عمل کند. چنانچه 
آقای صالح به خوبی می داند که مدیریت جلسات امنیتی 
از سوی آقای حمداهلل محب که نه تجربه امنیتی و نه 
دانش و آگاهی استخباراتی و امنیتی دارد، نه تنها باعث 
رنجش خاطر جنراالن و افسران ارتش شده، بلکه حتا 
امنیتی  نادرست  سبب شده است که به دلیل تصامیم 
کشور  امنیتی  نیروهای  محب،  آقای  استخباراتی  و 

آسیب های جدی ببینند.

طالبان ارتباط شان را با گروه های تروریستی، از جمله 
القاعده قطع نکرده اند. این گزارش ها در کنار ترورهای 
هدفمند و تشدید حمالت طالبان، باعث شد که دولت 
بایدن تصمیم به بازنگری توافق نامه دوحه بگیرد. هرچند 
و مردم شریک  با رسانه ها  بازنگری  این  نتایج  تا هنوز 
نشده است، اما می توان پیش بینی کرد که دولت جدید 
افغانستان  صلح  و  جنگ  با  جدیدی  رویکرد  با  امریکا 
برخورد خواهد کرد. هرگاه چنین شود، جنگ و صلح 

وارد مرحله جدید خواهد شد.
واقعیت این است که »بازی جنگ و صلح« افغانستان، 
است.  شده  پیچیده  دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  اکنون 
هرچند  است.  مواجه  بن بست  با  دوحه  گفت وگوهای 
با  و طالبان  دولت  در جریان هفته گذشته هیأت های 
یک دیگر دیدار داشته اند، اما از قراین پیدا است که این 
دیدار، بیش تر تعارفی بوده و گره کور گفت وگوها را باز 
دوحه  توافق نامه  قبال  در  امریکا  موضع  است.  نکرده 
نیست.  روشن  هنوز  تا  بین االفغانی  گفت وگوهای  و 
و  انفجارها  با  تروریستان  و  است  شعله ور  جنگ  آتش 
ترورهای هدفمند، همه روزه افراد ملکی و غیرنظامی را 
آغاز  احتمال  و  نزدیک است  بهار  قرار می دهند.  هدف 
دارد.  از گذشته وجود  و شدیدتر  تمام عیار  یک جنگ 
و  گرفته  آماده گی  جنگ  این  برای  حکومت  و  طالبان 
در  بنیادگرایی  نشان کشیده اند.  و  برای یک دیگر خط 
از چهار سو صدای  و  قد کشیده  پرچم جمهوری  زیر 
این همه نشان می دهد که برخالف  بلند است.  تکفیر 
امیدواری های مردم، برقراری صلح حداقل در کوتاه مدت 
داشت.  خواهد  ادامه  هم چنان  جنگ  و  نیست  ممکن 
آرزوهای مردم افغانستان مبنی بر ختم جنگ، برقراری 
صلح، دوری جامعه از باورهای افراطی و بنیادگرایانه و 
تحکیم پایه های دولت بر باد رفته دیده می شود و ناقوس 
آمده  در  به صدا  گذشته  از  پیچیده تر  به شکل  جنگ 

است.

هرکاره فیس بوک، هیچ کاره دولت
امرهللا صالح؛

اجتماعی هرچند در کوتاه مدت ممکن است باعث انحراف 
افکار عامه از ناکامی های گسترده دولت فعلی شود، در 
بلند مدت تنها و تنها به پیچیده گی اوضاع منجر و باعث 

ناکامی بیش تر حکومت می شود.
از جانب دیگر، بخش عمده ای از اقدامات و فعالیت هایی 
و  دست  آن ها  حل  برای  ظاهر  در  صالح   آقای  که  را 
فیس بوکی  یادداشت  چند  حد  در  تنها  برزده،  آستین 
محدود بوده است و بس. واقعیت این است که کار برای 
بهبود اوضاع امنیتی شهرها،  رسیده گی به مشکالت حاد 
اجتماعی و مسایل مربوط به ترافیک و نظم شهری و نیز 
مسایل استراتژیک و عمده کشوری، نیازمند برنامه ریزی 
بلند مدت و استراتژیک است که متأسفانه شخص آقای 
صالح در آن راستا هیچ نقشی ندارد. پیش از پرداختن به 
نقش آقای صالح در برنامه ریزی های استراتژیک دولت، 
می خواهم به این نکته اشاره کنم که تکیه بیش از حد 
آقای صالح به فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی نه 
تنها در شأن یک معاون رییس جمهوری نیست، بلکه 
چه  و  تجربه  لحاظ  به  چه  که  صالح  آقای  برای  حتا 
از  بسیاری  به  نسبت  و گردن  دانش یک سر  لحاظ  به 
مقام های ارشد امنیتی و استخباراتی در حکومت فعلی 

بلند تر است، مناسب نیست.
برخی ها به این باورند که رفتارهای  آقای صالح بیش تر 
از آن که نشان گر اقدامات یک دولت مرد آگاه و هوشیار 
چلونکی«  »فیس بوک  یک  به  زیادی  شباهت  باشد، 
پیش  سال  چند  که  می دانیم  همه  دارد.  احساساتی 

مردم، در شبکه های اجتماعی از آرزوهای شان نوشتند. 
آنان رویا بافتند و گفتند که پس از برقراری صلح، به 
والیات  دیگر  و  بدخشان  خوست،  کنرها،  نورستان، 
کشور سفر خواهند کرد. حال و هوای فضای عمومی 
بین االفغانی،  مذاکرات  آغاز  شب وروزهای  نخستین  در 

سرشار از امید و آرزو بود.
این امیدواری ها و خیال بافی ها اما چندان دوام نیاورد. در 
روزهای پس از آغاز گفت وگوها، مردم متوجه شدند که 
آتش جنگ برخالف انتظارات آنان، در حال شعله ورشدن 
است. موج بی سابقه انفجارها و تروهای هدفمند در کابل 
آغاز شد. از ۲۲ سنبله به بعد، بیش از صد انفجار و حمله 
هدفمند در شهر کابل سازمان دهی شده است. نزدیک به 
۹0 انفجار و حمله، تنها در سه ماه اخیر ثبت شده است. 
این نشان می دهد که کابل و آرزوهای مردم افغانستان، 

یک جا در آتش جنگ می سوزند.
امروز )یک شنبه، دهم حوت(، برابر است با یک ساله گی 
و  ماه  شانزده  از  پس  که  دوحه  توافق نامه  امضای 
بیست روز مذاکره، در دهم حوت 13۹۸ میان امریکا و 
این مذاکرات  امضا شد.  گروه طالبان در دوحه ی قطر 
در ۲0 میزان 13۹۷ آغاز شده بود. زلمی خلیل زاد که 
در ماه سنبله همان سال از سوی وزارت خارجه امریکا 
صلح  امور  در  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  عنوان  به 
افغانستان منسوب شده بود، هیأت مذاکره کننده امریکا 
را رهبری می کرد. هیأت طالبان نیز متشکل از اعضای 
طالبان  مذاکرات  بود.  قطر  در  گروه  این  دفتر سیاسی 
و امریکا یازده دور و نزدیک به هفده ماه زمان را دربر 

گرفت. 

یک شنبه
شماره 3551

1۰ حوت 1399
2۸ فبروری 2۰21
قیمت: 2۰ افغانی
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پس از گمارش شاه حسین مرتضوی به پست معاونیت 
فیس بوکی  یادداشت های  جمهوری،  رییس  سخنگوی 
ایشان به یکی از چاشنی های طنز و کنایه سیاسی در 
یادداشت های  از تفاوت های عمده  کابل بدل شد. یکی 
القاب،  از  وی  افراطی  استفاده  مرتضوی،  فیس بوکی 
عناوین و مفاهیم متملقانه و چاپلوسانه نسبت به رییس 
جمهور اشرف غنی و مملو از کنایه، نیشخند و طنز و حتا 
آمار و ارقام خیالی نسبت به مخالفان سیاسی آقای غنی 
موارد  در  مرتضوی  آقای  فیس بوکی  یادداشت های  بود. 
از  از سیاست مداران،  باعث عصبانیت شماری  متعددی 

جمله آقای صالح در آن زمان می شد.
این درست است که استفاده از فیس بوک به تناسب دیگر 
شبکه های اجتماعی در افغانستان رواج بیش تری دارد و 
شمار گسترده ای از سیاست مداران افغانستان برای بیان 
دیدگاه های سیاسی شان، از این شبکه مجازی استفاده 
می کنند. با این حال، آقای صالح به خوبی می داند که 
بلخ  هرات،  قندهار،  کابل،  خیابان های  در  امروز  آنچه 
و  ملموس  واقعی،  رویدادهای  می دهد،  رخ  ننگرهار  و 
متأسفانه خونینی  است که نیازمند برنامه ریزی ملموس، 
وطن  خونین  زخم  کالم،  یک  در  است.  موثر  و  واقعی 
را نمی توان با انحراف افکار عامه و از طریق شبکه های 

اجتماعی - مجازی تداوی و درمان کرد.

نقش صالح در دولت داری و سیاست گذاری
از  بیش  تمرکز  و  دولتی  نهادهای  ساختاری  تضعیف 

پس از امضای توافق نامه دوحه، طالبان به تبلیغ روایت 
پیروزی، آغاز کردند و هم زمان برای امتیازگیری بیش تر، 
هیأت  که  آنجایی  از  بخشیدند.  به حمالت شان شدت 
هیچ  و  نداشت/ندارد  وجود  توافق نامه  این  بر  نظارتی 
این  سازمان و کشوری آن را تضمین نکرده است، در 
یک سال، به جز توصیه های حکیمانه، در عمل هیچ فشار 
جدی بر طالبان برای کاهش و یا قطع خشونت از سوی 

آنان، وارد نشده است.
که  می شود  یک ساله  شرایطی  در  دوحه  توافق نامه 
تعهدات شان اند.  به  پابندی  عدم  به  متهم  طالبان 
مذاکرات بین االفغانی هیچ پیش رفتی نداشته و حتا به 
صورت جدی آغاز نشده است. عده ای، مذاکرات دوحه 
را پایان یافته می خوانند و می گویند که برای حل مسأله 
افغانستان به یک فرمول جدید نیاز است. گفته می شود 
که جریان های سیاسی در داخل با هماهنگی تعدادی 
از کشورهای منطقه و جهان، روی پروسه جدید برای 
قرار  طرح،  این  براساس  می کنند.  کار  صلح  برقراری 
است پروسه شبیه به کنفرانس بن و با اشتراک تمامی 
طرف ها و طالبان در یکی از کشورها برگزار و طی یک 
کشورهای  و  سازمان ها  نظر  زیر  فشرده  گفت وگوی 
شود.  توافق  افغانستان  آینده  ساختار  روی  بین المللی، 
شهر استانبول ترکیه به عنوان محل این مذاکرات در 
نظر گرفته شده است. هرگاه این طرح عملی شود، قصه 
توافق نامه دوحه،  تا جایی  و  بین االفغانی  گفت وگوهای 

هیچ می شود.
پس از روی کار آمدن دولت جدید در امریکا به رهبری 
جو بایدن، گزارش های نشر شده است که نشان می دهد، 

س.  پامیری



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

شماره تماس: 0775207۳6۸

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: 2۰ 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 ويژه 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: 0770676465 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



)بعد از یازدهم سپتامبر براساس رهیافت مکتب رئالیسم(

پاکستان بارها مدعی شده است 
که هند در والیت های جنوبی 

افغانستان مراکز تروریستی ایجاد 
کرده است که پس از آموزش 

برای کمک به بلوچ های جدایی طلب 
در ایالت بلوچستان پاکستان 

می فرستد و امنیت پاکستان را 
مختل ساخته اند. پاکستان نیز عمل 

متقابل را همیشه انجام می دهد. 
به همین ملحوظ در صدد این است 

که منافع هند و مراکز سیاسی 
و دیپلماتیکی این کشور را در 

افغانستان از طریق تروریستان 
دست آموز خود هرازگاهی مورد 

هدف قرار دهد. )روزنامه ۸صبح، 
1393( به همین لحاظ رقابت این 

دو کشور بر امنیت افغانستان سایه 
افگنده است و هر دو کشور در پی 

نفوذ بیش تر در افغانستان اند.

این لوله در سال ۲01۹ تکمیل شود.
از  بخشی  چین  و  پاکستان  اقتصادی  کریدور 
چین  کمربند  یک  جاده،  یک  توسعه  چارچوب 
است که فراتر از پاکستان و افغانستان وعده اتصال 
آسیای میانه با جنوب آسیا را می دهد. بنابراین، چه 
وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شود، یا ثبات یابد، 
تاثیرات مستقیمی بر منافع اقتصادی پاکستان دارد. 
)ماندگار، 13۹4( والتز، یکی از نظریه پردازان مکتب 
واقع گرایی ساختاری به این باور است که دولت ها 
در کنار افزایش قدرت نظامی در پی باالبردن سطح 

اقتصادی شان نیز است.

نتیجه گیری
اند  باور  این  به  اکثر دانشمندان مکتب واقع گرایی 
تا جایی  اهداف خود  به  برای رسیدن  که دولت ها 
به رغم  به هرکاری می زنند.  باشد، دست  که الزم 
این که پاکستان به عنوان هم پیمان کلیدی امریکا 
نگاه  با  اما  است،  مطرح  تروریسم  ضد  ائتالف  در 
دقیق به سیاست های اعمالی پاکستان در می یابیم 
که وعده های رهبران آن کشور مبنی بر همکاری 
نبوده  تروریسم، صادقانه  علیه  مبارزه  در  امریکا  با 
است. تصمیم اسالم آباد مبنی بر پیوستن به جبهه 
ضد تروریسم، اقدامی در جهت دور ماندن از خشم 
امریکا و حفظ منافع پاکستان در جنوب آسیا بود. 
اعالم حضور  رغم  به  که  اند  باور  این  به  منتقدان 
پاکستان در ائتالف مبارزه علیه تروریسم و همکاری 
با امریکا، کماکان در اردوگاه های آموزشی فعال در 
خاک این کشور، تروریستان آموزش می بینند و از 
آنجا برای انجام عملیات تروریستی علیه افغانستان 

و هند رهبری و سازمان دهی می شوند.
در همین راستا، هدف پاکستان در خصوص ادامه 
فشار  تحت  جهت  در  طالبان  از  مخفیانه  حمایت 
قرار دادان امریکا برای مقابله با نفوذ رو به گسترش 
براساس  دیورند  معضل  حل  و  کابل  در  نو  دهلی 
منافع پاکستان، قابل ارزیابی است. کوشش پاکستان 
ساختار  در  طالبان  گروه  دیگر  بار  تا  است  این  بر 
سیاسی افغانستان قرار گیرد که هم بتواند اهداف 
افغانستان  داخل  در  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی 

دنبال و هم دست هند را از این کشور کوتاه کند.

منبع ها
1. مشی زاده، حمیرا، 13۹۹، تحول در نظریه های روابط 
انسانی  علوم  تدوین کتب  و  مطالعه  بین الملل، سازمان 
علوم  توسعه  و  تحقیق  پژوهشکده  )سمت(،  دانشگاه ها 

انسانی.
۲. طیب، علی رضا، 13۹۷، نظریه و زبر نظریه در روابط 

بین الملل، مفاهیم و تفسیرهای متعارض.
 ،13۹۸ روح اهلل،  آرانی،  طالبی  حمیرا،  مشی زاده،   .3

نظریه های روابط بین الملل، تهران، نشر میزان.
4. طالبی آرانی، روح اهلل، 13۹4، نظریه سیاست بین الملل، 

تهران، نشر مخاطب.
۵. سلیمی، جمعه خان، 13۹۸، سیاست خارجی پاکستان 

در قبال افغانستان.
تحلیل   ،13۹4 ابراهیم،  احمدی،  جواد،  اطاعت،   .۶
و  تنش ها  همسایه گان،  و  پاکستان  روابط  ژئوپلیتیک 

تهدیدها.
اشغال  تاثیر   ،13۹۲ حنیفه،  ریگی،  ناصر،  هادیان،   .۷
نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تأکید 

بر ملی گرایی بلوچ )۲004-۲01۲(.
۸. شفیعی، نوذر، محمودی، زهرا، 13۹1، واکاوی دالیل 

اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم.
۹. جوادی ارجمند، محمدجعفر، 13۸۷، طالبان و تاثیر 

آن در روابط پاکستان، افغانستان و امریکا.
استراتژیک  منافع  درک  معصومه، 13۹4،  عرفانی،   .10

پاکستان در افغانستان.
و  دیورند  منازعه  اکرام، 13۹۲،  محمد  اندیشمند،   .11

عقالنیت سیاسی، کابل، انتشارات سعید.
1۲. ماندگار، جواد 13۹۹، پاکستان و افغانستان در تالش 

منفعت سیاسی - اقتصادی.
13. رشاد، احمدی، 13۸0، پاکستان و تداوم بحران در 

افغانستان، مجله دی ماه، شماره 33.
14. کمال، محمدعمر، 13۹۷، منافع کشورهای دخیل 

در افغانستان چیست؟
1۵. موسسه مطالعات راهبردی شرق، هند و پاکستان 

در افغانستان.
در  را  اهدافی  چه  پاکستان   ،13۹1 رضا،  رنجبر،   .1۶
افغانستان دنبال می کند؟ )دیپلماسی غرب محور(، پایگاه 

خبری پیام آفتاب.

2- خط مرزی دیورند و چالش های آن
واقع گرای  نظریه پردازان  از  یکی  شایمر،  میر  جان 
مکتب تهاجمی به این باور است که دولت ها همواره 
در حالت ترس و هراس به سر می برند و این ناشی 
از نیات خصمانه دولت ها نسبت به هم دیگر است. 
مرز دیورند یکی از چالش زاترین مسایلی است که 
دولت پاکستان و افغانستان را هرازگاهی به منازعه 

می کشاند.
سر هنری مورتیمر دیورند، دبیر امور خارجه هند 
سوی  از  مذاکره کننده  هیأت  رییس  و  بریتانیایی 
حکومت بریتانیایی هند، در اواخر سپتامبر 1۸۹3 
جهت  را  توافق نامه ای  خان  امیرعبدالرحمان  با 
با هند  افغانستان  تعیین مرزهای شرقی و جنوبی 
بریتانوی به امضا رساند که به توافق نامه دیورند و 
مرز دیورند معروف شد. اما اعتراض دولت ها و برخی 
زمام داران افغانستان در مورد این توافق نامه پس از 
تقسیم شبه قاره هند به دو کشور هند و پاکستان، 
اختالف و منازعه ای را میان افغانستان و پاکستان 
شکل داد که بیش تر به نام منازعه دیورند شناخته 
از سال ۲001،  )اندیشمند، 13۹۲( پس  می شود. 
در هر دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزی نیز 
قضیه دیورند روی روابط دو کشور سایه افگنده بود. 
بارها اعالم کرد که خط دیورند را به  آقای کرزی 
رسمیت نمی شناسد و همواره تأکید داشت که هیچ 
حکومتی در افغانستان این خط را نخواهد پذیرفت؛ 
چون ملت افغانستان آن حکومت را نفرین خواهند 
کرد. با این حال، پاکستان تالش داشت، با استفاده 
افغانستان  دولت  که  کند  کاری  فشار،  هرگونه  از 
کشورها  برخی  بشناسد.  رسمیت  به  را  خط  این 
از  به رسمیت شناختن خط دیورند  نیز در تالش 
سوی افغانستان هستند. چنانچه مارک گروسمن، 
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در 
مرز  دیورند  که  بود  گفته  سال 13۹1 خورشیدی 
امریکا در  بین دو کشور است. سفیر وقت  رسمی 
کابل اظهارات او را تأیید کرده و گفته بود که نه تنها 
امریکا، بلکه اکثریت کشورها خط دیورند را به عنوان 
مرز رسمی میان دو کشور به رسمیت شناخته اند. با 
روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، 
این دوره،  تنش ها میان دو کشور بیش تر شد. در 
روابط افغانستان و پاکستان از فراز و نشیب های زیاد 
برخوردار بود. ساخت دیوار در امتداد خط دیورند 
مناطق  برخی  در  که  پاکستان  حکومت  سوی  از 
شماری از قریه ها را به دو بخش تقسیم کرده است، 
نیز باعث تشدید تنش ها در روابط کابل و اسالم آباد 
شد. چنانچه رییس جمهور غنی در واکنش به این 
اقدام پاکستان، چند ماه قبل در والیت پکتیا اظهار 
داشت، آنانی که می خواهند با سیم خاردار مردم ما 

را از هم جدا سازند، باید دوباره فکر کنند.
از  استفاده  با  دارد،  تالش  پاکستان  حال،  این  با 
هرگونه اهرم فشار، دولت افغانستان این خط را به 
همیشه گی  تالش های  کنار  در  بشناسد.  رسمیت 
پاکستان و اظهارات دیپلمات های خارجی، به باور 
بسیاری، همین قضیه باعث مداخالت پاکستان در 
افغانستان شده است و تا زمانی که این قضیه حل 
نخواهد  حل  پاکستان  با  افغانستان  مشکل  نشود، 
شد. بنابراین، در حال حاضر با در نظرداشت شرایط 
حاکم بر منطقه و وضعیت حکومت افغانستان، حل 
به نظر نمی رسد، برعکس دامن  این قضیه ممکن 
زدن به این قضیه، روابط دو کشور را بیش از پیش 

تیره تر خواهد ساخت.

۳- نگرانی پاکستان از نفوذ هند در افغانستان
آن  واقع گرایان  مکتب  که  مهمی  مسایل  از  یکی 
رأس  در  فایقه  قدرت  عدم یک  می کند،  مطرح  را 
نظام  شدن  آنارشیک  باعث  این  و  است  دولت ها 
بین الملل شده است. بنابراین، هر دولت می کوشد تا 
حفظ بقا و امنیت خویش را تامین کند و برای این 
کار دولت ها در پی افزایش قدرت اند، تا از این طریق 

بتوانند بقای خویش را تضمین کنند.
سال  در  را  خود  استقالل  این که  از  بعد  پاکستان 
1۹4۷ گرفت، با هند درگیر کشمکش بر سر کشمیر 
شد. درگیری با هند و اختالف مرزی با افغانستان 
روابط  از  همواره  پاکستان  که  است  شده  باعث 
افغانستان نگران باشد. بوزان که یکی  گرم هند و 
از چهره های نئورئالیسم در روابط بین الملل است، 
می گوید که حتا اگر مشکل جغرافیایی میان هند و 
پاکستان پایان یابد، بازهم رقابت این دو کشور که از 
تفاوت مصدر مشروعیت دولت و تضاد هویت ناشی 
می شود، به سان جنگ سرد اتحاد شوروی سابق و 
ایاالت متحده امریکا تا پایان تغییر یک طرف دوام 
خواهد داشت. به باور بوزان، ریشه های بی اعتمادی 
هویت  بر  پاکستان  و  هند  بین  ناهم سویی  و 
اختالف زای دو کشور موضوعیت دارد که هند بقا و 
منافعش را در گسترش دموکراسی و سکوالریسم در 
منطقه پیوند زده است؛ در حالی که فلسفه وجودی 
پاکستان مذهب و دین است که با سکوالریسم هند 

نمی آمیزد. )روزنامه ۸صبح، 13۹۵(
هرچند هند و افغانستان از دیر زمانی از یک رابطه 
سنتی خوبی برخوردار بوده اند و از نگاه جغرافیایی 
اما دولت مردان  ندارند؛  کدام خط مرزی مشترکی 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  پی  در  همیشه  هند 
بوده اند. نداشتن مرز مشترک و قرار گرفتن پاکستان 
بین دو کشور هند و افغانستان، مانع اعمال نفوذ قابل 
توجه دهلی نو در امور افغانستان شده است. طی 
اقتصادی،  توسعه  نقش هند در  1۸ سال گذشته، 
ارایه کمک های بشردوستانه و  ایحاد زیرساخت ها، 
آن  از  افغانستان،  طبیعی  منابع  در  سرمایه گذاری 
کشور تصویر مثبت میان افغان ها ارایه و راه را برای 
توسعه قدرت نرم دهلی نو در این کشور هموار کرده 

است. )مطالعات راهبردی شرق، 13۹۹(
در  هند  که  است  شده  مدعی  بارها  پاکستان 
تروریستی  مراکز  افغانستان  جنوبی  والیت های 
ایجاد کرده است که پس از آموزش برای کمک به 
بلوچ های جدایی طلب در ایالت بلوچستان پاکستان 
ساخته اند.  مختل  را  پاکستان  امنیت  و  می فرستد 
پاکستان نیز عمل متقابل را همیشه انجام می دهد. 
منافع  که  است  این  صدد  در  ملحوظ  همین  به 
را  این کشور  دیپلماتیکی  و  مراکز سیاسی  و  هند 
در افغانستان از طریق تروریستان دست آموز خود 
)روزنامه ۸صبح،  دهد.  قرار  مورد هدف  هرازگاهی 
بر  کشور  دو  این  رقابت  لحاظ  همین  به   )13۹3
امنیت افغانستان سایه افگنده است و هر دو کشور 

در پی نفوذ بیش تر در افغانستان اند.

4- منافع پاکستان در افغانستان
اوج فعالیت های دیپلماتیک  الف- منافع سیاسی: 
در  اهدافش  بخشیدن  تحقق  جهت  پاکستان 
مذاکرات جینوا در دهه  شصت هجری تبلور پیدا 

کرد. در آن زمان پاکستان در تالش بود تا از طریق 
امریکا و سازمان ملل، شوروی سابق و دولت کابل  
را تحت فشار قرار دهد و تضمینی برای حفظ منافع 
مقامات  اما  آورد؛  دست  به  خود  مرزی  و  سیاسی 
و  تعهد  هرگونه  دادن  از  و  کردند  مقاومت  کابل 
تضمین به پاکستان خود داری نمودند. دولت ها از 
و  قدرت اند  کسب  افزایش  پی  در  واقع گرایان  نظر 
دولت ها  سایر  قدرت  کاهش  پی  در  کار  این  برای 
هستند. پاکستان نیز دست به افزایش قدرت نظامی 
و تسلیحاتی می زند تا در مقابل هندوستان، دشمن 
باشد.  داشته  را  دفاع  توان  و  نیاورد  کم  دیرنه اش 
افغانستان  در  را  هندوستان  نقش  بتواند  هم چنان 
کشورهای  در  نفوذ  اعمال  در  حتا  و  کند  کم رنگ 
آسیای میانه دست باال داشته باشد. این کشور، با 
به  نسبت  بیش تری  نفوذ  می تواند  طالبان  حمایت 
هند و کشورهای منطقه در افغانستان داشته باشد 
کند.  استفاده  آن  از  می تواند  نیاز  صورت  در  که 

)ماندگار، 13۹۹(
چنین  طالبان  از  پاکستان  حمایت  اساس،  این  بر 
توجیه می گردد که اسالم آّباد تالش دارد تا با روی 
طرح  از  سنتی،  و  مذهبی  دولت  یک  آوردن  کار 
حاکمیت  در  پاکستان  علیه  ارضی  ادعای  مجدد 
لذا  آورد.  عمل  به  جلوگیری  افغانستان  سیاسی 
گروه طالبان که با دیدگاه های مذهبی غیرمنعطف 
تالش می کرد تا به حاکمیت و سیاست شان رنگ 
انتخاب های  بهترین  از  یکی  بدهد،  فراملی  بوی  و 
دیگر،  از سوی  می شود.  محسوب  اسالم آباد  دولت 
با توجه به شرایط اجتماعی و بین المللی نامساعد 
نسبت به طالبان، پاکستان تالش می کند تا با کسب 
مشروعیت رسمی برای این گروه از محافل جهانی، 
طالبان  بر  را  خود  استراتژیک  منافع  و  خواسته ها 

بقبوالند. )رنجبر، 13۹1(
ب- منافع اقتصادی: منافع اقتصادی پاکستان در 
افغانستان به خوبی قابل استدالل است. در سا ل های 
اخیر، منابع انرژی فراوان و عمدتاً دست نخورده در 
آسیای میانه، رقابتی را میان قدرت های بزرگ برای 
خطوط لوله گاز و نفت در داخل و بیرون منطقه 
به میان آورده است. افغانستان و پاکستان از لحاظ 
جغرافیایی در یک منطقه سرشار از انرژی خاورمیانه 
و آسیای میانه واقع شده است و کشورهای نیازمند 
به انرژی، همانند هند و چین دارای ظرفیت بالقوه 
رشد اقتصادی در افغانستان و پاکستان هستند. در 
کنار آن ها، پاکستان برای بهبود وضعیت اقتصادی 
خود به انرژی نیاز دارد و خط لوله گاز تاپی با همه 
مشکالت خود منبع انرژی را فراهم می کند که برای 
۵0 سال آینده پاکستان کافی خواهد بود. قرار بود 
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آقای غنی تعهد دولت و ملت این است که به نیروهای 
امنیتی و دفاعی به حیث سرمایه ملی نگاه کنند. رییس 
جمهور بیان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در 
را طی کرده اند که ممکن  راه هایی  شش سال گذشته 
دیگر کشورها در طول 30 تا 40 سال طی کرده باشند. 
به گفته او، حمایتی که اکنون مردم افغانستان از این 
نیروها دارند، در 140 سال گذشته بی سابقه بوده است. 
قانون  از  نیروها  این  حفاظت  را  حمایت  این  دلیل  او 

اساسی و تطبیق آن در کشور خواند. 
به همین ترتیب رییس جمهور خاطر نشان کند که مردم 
افغانستان در چهره های نیروهای امنیتی و دفاعی، ملت 
واحد، ثبات، رفاه و صلح افغانستان را مشاهده می کنند. 
او افزود که به دلیل قهرمانی و فداکاری این نیروها، نه 
تنها استقالل افغانستان حفظ شده، بلکه امنیت جهان 

نیز تأمین شده است. 
برابر  در  کنونی  جنگ  غنی  آقای  دیگر  سوی  از 
نیروهای امنیتی و نظام جمهوری اسالمی افغانستان را 
»غیرمشروع« خواند و گفت: »جنگی که امروز در برابر 
انسانیت، عدالت و  با  انجام می شود، در تضاد  ما  مردم 
حقانیت بوده و به دین مبین اسالم هیچ ربطی ندارد.« 
او افزود که علمای دینی نیز در دوحه، مکه، مدینه و 
حکومت  و  مردم  داعیه  که  کرده اند  استدالل  اندونیزیا 
غنی،  جمهور  رییس  گفته  به  است.  برحق  افغانستان 
جنگ راه حل نبوده است و قهرمانی، تعهد و جرأت در 

صلح نهفته است.
رییس جمهور هم چنان تصریح کرد که جامعه بین المللی 
چهل سال است که یک ملت را با تاریخ عظیم، تمدن 
که  بنیادی ترین حق شان  از  سرزنده  مردم  و  درخشان 
را  کار  این  او  است.  کرده  محروم  است،  همانا »صلح« 
غیرقابل تحمل دانست و گفت که افغانستان صلح پایدار 
و باعزت می خواهد. او تأکید کرد که این صلح آمدنی 
شدن  محروم  چگونه گی  غنی  آقای  حال  این  با  است. 
روشن  را  بین المللی  جامعه  سوی  از  افغانستان  مردم 

نساخت. 

حکومت افغانستان از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی 
مراسم  این  در  کرد.  بزرگ داشت  مراسمی  طی  کشور 
و  تقویت  نظام،  حفظ  بر  حکومت  بلندپایه  مقام های 
تجهیز نیروهای امنیتی تأکید کردند و جنگ این نیروها 
دانستند.  »برحق«  را  مسلح  مخالف  گروه های  برابر  در 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، ضمن تبریکی 
این روز بیان کرد که قوای امنیتی و دفاعی کشور حافظ 
و تطبیق کننده قانون اساسی اند. بر این اساس وی یادآور 
امنیتی و  نیروهای  از  شد، حمایتی که در حال حاضر 
دفاعی وجود دارد، در 140 سال گذشته وجود نداشته 
امنیتی  نیروهای  که  کرد  تأکید  جمهور  رییس  است. 
نه تنها از خاک و استقالل افغانستان دفاع کرده، بلکه 
امنیت جهان را در برابر تروریسم بین المللی نیز تأمین 
کرده است. در همین حال نهادهای بین المللی نیز روز 
ملی سرباز را به نیروهای امنیتی و دفاعی تبریک گفته و 
به این نیروها خطاب کرده اند که مردم و دولت افغانستان 

هیچ گاهی قربانی  آن ها را فراموش نخواهند کرد. 
ملی  »روز  نام  به  جمهور  رییس  سوی  از  حوت  نهم 
سرباز« نام گذاری شده است. در این روز نهادهای دولتی 
و غیردولتی با اشکال مختلف تجلیل و حمایت شان را 
این نیروها اعالم می کنند. روز شنبه، نهم حوت امسال 
همین  به  ملی  دفاع  وزارت  در  ویژه  مراسم  یک  نیز 
مناسبت برگزار شد . در این مراسم شماری از مقام های 
رییس  غنی،  محمداشرف  جمله  از  حکومتی  بلندپایه 
جمهور کشور، امراهلل صالح و سروردانش، معاونان رییس 
از چهره های مطرح سیاسی شرکت  و شماری  جمهور 
کرده بودند. آقای غنی ضمن تبریکی این روز، خطاب 
به نیروهای امنیتی گفت که افغانستان به دلیل وجود 
نیروهای امنیتی و دفاعی محکم و استوار به پا ایستاده 
است. او افزود که بدون این نیروها، دولت وجود نخواهد 
داشت. او اطمینان داد که حفظ، تقویت و تجهیز قوای 

امنیتی و دفاعی از وظایف نخست حکومت است. 
به گفته رییس جمهور، نیروهای امنیتی و دفاعی فرزندان 
این خاک اند و همه  ملت در کنارشان قرار دارند. به گفته 

افزون بر این، وی از ساخت خانه برای نیروهای امنیتی و 
دفاع و خانواده  شهدای امنیتی خبر داد و گفت: »در سال 
1400 خانه سازی برای وارثین شهدای نیروهای امنیتی 

و دفاعی به قوت آغاز می گردد.«
در  ملی،  دفاع  وزارت  اول  معاون  میاخیل،  شاه محمود 
این مراسم ضمن تبریکی این روز به نیروهای امنیتی، 
و  ترفیعات  خاص،  مدال های  وزارت  این  که  کرد  بیان 
کمک های نقدی که از سوی رییس جمهور منظور شده 
را به نیروهایی که در خط اول جنگ قرار دارند، توزیع 
کرده است. او به مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی 
مخالف  گروه های  با  بهاری  جنگ های  برای  دفاعی  و 
مسلح آماده گی دارد. او افزود که اکنون نیروهای امنیتی 
و دفاعی کشور از نگاه اکماالت، رهبری و هماهنگی در 

موقف بهتری قرار دارند. 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
مصالحه ملی، نیز با نشر اعالمیه ای این روز را به نیروهای 
امنیتی و دفاعی کشور تبریک گفته است. آقای عبداهلل 
از  بیش تر  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  است  گفته 
مسوولیت و رسالت شان در برابر این خاک عمل کرده  
حراست  کشور  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  از  و 
است که  امنیتی گفته  نیروهای  به  او خطاب  کرده اند. 
مردم و دولت افغانستان قدر فداکاری های سربازان شان 
را می دانند. او ابراز امیدواری کرده است که در نتیجه  
مبارزات و فداکاری های نیروهای امنیتی، افغانستان به 

صلح و ثبات پایدار برسد. 
که  است  افزوده  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
نیروهای امنیتی همان طوری  که در فصل مبارزه در بین 
مردم جایگاه رفیع داشته اند، در فصل صلح و آشتی نیز 

»سرتاج« ملت خواهند بود.
پیامی  با  نیز  جمهور  رییس  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
خانواده های  بدهکار  و  مقروض  همه  که  است  گفته 
در  او  هستند.  امنیتی  نیروهای  معلولین«  و  »شهدا 
صفحه فیس بوکش نوشته است که بهترین شهروندان 
دارند  تن  به  رزم  لباس  امروز  که  کسانی اند  افغانستان 
عقب خط  چه  و  در خط  چه  مختلف  قدمه های  در  و 
وظیفه اجرا می کنند. صالح تصریح کرده است که احترام 
گذاشتن به این قوا و حمایت از آن ها کم ترین کاری است 
که می توان کرد. او افزوده است: »درود و حرمت به همه 
از خاک  به  خاطر دفاع  را  مادران و پدرانی که عزیزی 
از دست داده اند، یا هم فرزندی را به  خاطر افغانستان 
واقعی خاک  به صف قوای وطن هدیه داده اند. مالکان 

همین ها استند. روز سرباز مبارک!«
در عین حال مارشال عبدالرشید دوستم که از جوزجان 
به کابل آمده بود، نیز طی مراسمی حمایتش را از نظام 
دوستم  آقای  کرد.  اعالم  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و 
جنگ نیروهای امنیتی در برابر گروه طالبان را »حالل« 
خواند و به مردم اطمینان داد که در میدان جنگ پیروز 
خواهند شد. او بیان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی 
و دولت حمایت جامعه جهانی را با خود دارند و باید از 
امکانات دست داشته برای تأمین امنیت در کشور به ویژه 
شا هراه ها و ولسوالی ها استفاده شود. مارشال دوستم در 
این مراسم بر لزوم تقویت اجماع ملی برای صلح تأکید 
کرد و از رییس جمهور خواست که رهبران سیاسی را 
مسایل  با  درگیر شدن  از  و  کند  محور جمع  دور یک 

»خرد و ریزه« خود داری ورزد. 
محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و 
سیاسی، نیز از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت 
زور  راه  از  افغانستان  بر  تسلط  که  است  گفته  و  کرده 
هیچ  به  را  اجازه  این  رهبران سیاسی  و  نیست  ممکن 

گروهی نخواهند داد. 
را  سرباز  روز  نیز  بین المللی  نهادهای  همین  حال  در 
افغانستان  دفاع  و  امنیتی  نیروهای  از  و  گفته  تبریک 
نشر  با  کابل  در  امریکا  کرده اند. سفارت  اعالم حمایت 
یک توییت گفته است: »امروز ما از شجات و فداکاری 
سربازان افغان قدردانی می کنیم. نیروهای ما افتخار دارند 
که در کنار مردان و زنان شجاع شما خدمت می کنند.«

اسکات میلر، فرمانده ماموریت پشتی بانی قاطع، با نشر 
یک نوار تصویری این روز را به نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور تبریک گفته است. آقای میلر خطاب به نیروهای 
امنیتی افغانستان گفته است که مردم و دولت افغانستان 
ضمن  او  کرد.  نخواهند  فراموش  را  شما  قربانی های 
قدر دانی از عملکرد این نیروها، افزوده است: »شما حافظ 

افغانستان و نیروهای محرکه امنیت و ثبات هستید.«
در برنامه هایی که برای تجلیل از روز سرباز برگزار شده 
بود، بر تقویت نظام و نیروهای امنیتی تأکید شد. در این 
مشکالت  به  دولتی  مقام های  از  یک  هیچ  اما  برنامه ها 
نیروهای امنیتی از قبیل پایین بودن معاش اشاره نکرد . 
نماینده گان  به  تازه گی مجلس  که  است  در حالی  این 
کارمندان  و  آموزگاران  معاشات  یک سان سازی  طرح 
پایین رتبه خدمات ملکی را به تصویب رساند. براساس 
معاش  به  سال 1400  حمل  ماه  از  سر  است  قرار  آن 
به  ملکی  خدمات  پایین رتبه  کارمندان  و  آموزگاران 
مبلغ دو هزار افغانی افزوده شود. این در حالی است که 
مسوول  اندک  معاش  با  نیز  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
گروه های  با  نبرد  نخست  خط  در  و  امنیت اند  تأمین 
مخالف مسلح می جنگند. بارها نیروهای امنیتی از پایین 
این  به  تاکنون  اما  داشتند،  شکایت  معاش شان  بودن 

شکایت ها توجهی نشده است.
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تجلیل از روز رسباز؛ 

سرمایه ملی،  حافظ قانون اساسی

محمدحسین نیک خواه

برادرزاده اش،  و  نواسه  پسر،  جسدهای  کنار  پیرمردی 
گریه کنان می گوید: »جناب رییس جمهور به داد ما برس!« 
او روایتی تلخ و دردناک از آن چه در کم تر از دو ماه سرش 
آمد، دارد. نیمه های پنج شنبه شب، هفتم حوت، با صدای 
شلیک گلوله و غرش راکت، از خواب بیدار می شود. مردان 
مسلح وابسته به گروه طالبان، شب هنگام بر خانه اش در 
مرکز  فیروزکوه،  شهر  حومه  در  تیمور«  »تیغه  روستای 
والیت غور، حمله می کنند. گل محمد عادل، می گوید حمله 
چنان شدید بود که باران گلوله و راکت بر سقف خانه  فرود 
می آمد. در جریان حمله، صبغت اهلل عادل، پسر گل محمد، 
از برخورد  زخمی می شود و دختر نوجوانش عاطفه پس 
راکت بر خانه جان می سپارد. اعضای خانواده در تاریکی 
شب راهی فیروزکوه می شوند تا صبغت اهلل را برای درمان 
به شهر برسانند. در راه اما دوباره با کمین طالبان رو به رو 
تیرباران  می شوند و صبغت اهلل و پسر کاکایش گل احمد، 
می شوند. در جریان حمله مردان مسلح بر خانه گل محمد، 
دست کم سه عضو خانواده اش کشته، شش تن زخمی و 
سه نفر دیگر به دست طالبان اسیر شدند. پس از حمله، 
خانه  به آتش کشیده شد؛ رویدادی که سفارت امریکا در 
کابل، آن را »وحشیانه« توصیف کرده است. بسم اهلل عادل، 
مدیر مسوول رادیو »صدای عدالت«، پسر دیگر گل محمد، 
دو ماه پیش از سوی مردان مسلح پس از چند بار تهدید 
وابسته گان  شد.  کشته  و  تیرباران  قتل،  به  ناکام  اقدام  و 
او حکومت را در جلوگیری از این رویداد به سهل انگاری 

متهم می کنند.
پیرمردی با صدایی خسته، می خواست آن چه را طی دو ماه 
زنده گی  او را زیر و رو کرد، برایم قصه کند. مردی که روز 
جمعه جسدهای پسر، نواسه و برادرزاده اش را هم زمان به 
خاک سپرد، دو ماه پیش هم پسر جوانش که از خبرنگاران 
محلی والیت غور بود، کشته شد. گل محمد، در کنار جسد 
اعضای خانواده اش گریه کنان از رییس جمهور خواست که 

در تاریکی نیمه های شب، موتر حامل صبغت اهلل با سرعت 
در حرکت بود تا او را زودتر به شهر برساند. ناگهان شلیک 
چند مرمی سکوت شب را می شکند؛ در مسیر راه طالبان 
تیراندازی می کنند. گل محمد،  موتر  بر  و  کمین کرده اند 
پدر صبغت اهلل، می گوید: »طالبان یک شاجور مرمی را بر 
سالم  بدنش  در  جایی  کردند؛  شلیک  پسرم  زخمی  بدِن 

نمانده بود.« 
گل احمد،  کاکایش  پسر  و  صبغت اهلل  طالبان،  کمین  در 
کشته می شوند و جسدهای شان به شهر می رسد. پیرمرد 
روایت خود را ادامه می دهد، از شبی قصه می کند که تمام 
دار و ندارش طی چند دقیقه کوتاه نابود شد. در پی حمله 
طالبان، سه عضو خانواده او کشته، شش نفر زخمی و سه 

نفر دیگر به دست طالبان اسیر شدند.
گل محمد می گوید حمله چنان شدید بود که شلیک راکت 
سبب تخریب بخش هایی از خانه شد و برخی زخمی ها زیر 
 آوار گیر ماندند. او از نرسیدن نیروی نظامی و کم توجهی 

مقام های امنیتی والیت غور سخت شاکی است. 
در حمله طالبان، صبغت اهلل پسر گل محمد، عاطفه نواسه  و 
گل احمد، پسر کاکایش، کشته شدند. رحمت اهلل، نقیب اهلل 
و حبیب اهلل، پسران صبغت اهلل، حکمت اهلل و میترا، نواسه ها 
و امیرمحمد، برادرزاده گل محمد، زخمی شدند. رحمان، 
این  میراحمد و محمد هم به دست طالبان اسیر شدند. 
همه ماجرا نیست، اصل قصه دو ماه پیش آغاز شد. در ماه 
جدی، پسر گل محمد، بسم اهلل عادل، مدیر مسوول رادیو 
»صدای عدالت«، در مسیر بازگشت به خانه  از سوی مردان 

مسلح تیرباران و کشته شد.
پدرش پافشاری می کند که بسم اهلل پیش از مرگ، بارها 
تهدید شد، بر خانه اش بمب دستی پرتاب کردند و از یک 
سوءقصد جان سالم به در برد، اما والی و فرمانده پولیس 
غور تهدیدها را جدی نگرفتند و مدعی شدند که او برای 
کسب شهرت »صحنه سازی« می کند. گل محمد احساس 

شورای  عضو  دو  موتر  انفجار  با  پسرش  قتل  که  می کند 
والیتی غور پیوند دارد؛ حادثه ای که در آن عبدالرحمان 
عطشان، معاون شورای والیتی غور کشته شد و بسم اهلل به 
اسنادی در پیوند به این حمله دست یافت و خبر بازداشت 

عامالن قتل معاون شورای والیتی را در رادیو نشر کرد.
چند روز پس از قتل عبدالرحمان عطشان و بسم اهلل عادل، 
ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرد که عزت اهلل بیک، 
عطشان،  عبدالرحمان  قتل  در  غور،  والیتی  شورای  عضو 
معاون شورای والیتی و بسم اهلل عادل دست داشت و به 
دنبال درگیری با کارمندان امنیت ملی کشته شد. تیرباران 
واکنش  کنار  در  عادل،  بسم اهلل  خانواده  اعضای  شدن 
نهادهای پشتی بان رسانه ها، فعاالن مدنی و خبرنگاران غور، 
واکنش سفارت امریکا در کابل را نیز به دنبال داشته است. 
سفارت امریکا در کابل، این رویداد را »وحشیانه« توصیف 

و از آن ابراز ناراحتی کرده است.
این نماینده گی سیاسی در توییتر خود نگاشته است: »ما 
ماه  دو  از  کم تر  عادل،  بسم اهلل  خانواده  اعضای  این که  از 
از ترور او وحشیانه  کشته شدند، ناراحت هستیم. چگونه 
به  می توانند صرفاً  می کنند،  از صلح صحبت  که  کسانی 
دلیل مخالفت با گزارش های بسم اهلل، این جنایات را انجام 
باید سریعاً صلح را پیش ببرند و به یک  افغان ها  دهند؟ 

آتش بس پایدار برسند.« 
مردی که طی دو ماه چهار عضو خانواده اش کشته و شش 
تن دیگر زخمی شد ه اند، خودش را حامی نظام جمهوریت 
و نیروهای امنیتی افغانستان می داند و دو پسرش را برای 
به نیروهای پولیس ملی تشویق کرده است که  پیوستن 

یکی از آن ها در حمله پنج شنبه شب کشته شد.
خودش  که  خبرنگاری  عادل،  بسم اهلل  پدر  گل محمد، 
کشته و اعضای خانواده اش تیرباران شدند، حکومت محلی 
امنیت  تأمین  در  را  والیت  این  امنیتی  مقام های  و  غور 
رییس  از  و  متهم می کند  و »سهل انگاری«  »ناتوانی«  به 
جمهور می خواهد که به دادش برسد و این قضیه را شخصاً 

پی گیری کند.

به دادش برسد. حرف هایش با گریه همراه بود و درست 
فهمیده نمی شد، اما واضح بود که می  خواهد تیرباران شدن 
عزیزانش را به گوش رییس جمهور برساند. این مرد روایت 
می کند که نیمه های پنج شنبه شب، هفتم حوت، با شلیک 
پی هم گلوله و صدای دل خراش غرش راکت، از خواب بیدار 
شد؛ در کم تر از چند ثانیه برخورد چندین راکت و رگ بار 

گلوله، سقف خانه را روی سرش ویران کرد.
یادآوری آن چه بر او گذشته بود، داغ دلش را تازه می کرد، 
اما می خواست روایت کند که آن شب چه بر سرش آمد. 
گفت: »رگ بار مرمی و راکت چنان شدید بود که احساس 
می کردم باران مرمی و راکت روی خانه می بارد.« مردان 
مسلح وابسته به طالبان، بر خانه گل محمد، در روستای 
»تیغه تیمور«، جایی در حومه شهر فیروزکوه، مرکز والیت 
غور، حمله کردند. در یک چشم برهم زدن، آتش، دود و 
خون، جای سکوت و آرامش شب را گرفت. در جریان حمله 
طالبان، صبغت اهلل، پسر گل محمد، زخمی می شود و دختر 
نوجوانش میترا، با برخورد راکت بر بدنش جان می سپارد. 
اعضای خانواده در تاریکی شب به سوی فیروزکوه حرکت 

می کنند تا صبغت اهلل را برای درمان به شهر برسانند.

پدر خبرنگاری که خانواده اش تیرباران شد:
رییس جمهور به دادم برسد! 



الیاس طاهری

با این که قبل از استقالل  کشور 
نیروهای نظامی پراکنده وجود 

داشته اند، ولی وجود ارتش 
مستقل را می توان در زمان 

امان اهلل  خان مشاهده کرد. در 
زمان عبدالرحمان خان دولت  فاقد 

ارتش نظامی بود. دولت او برای 
سرکوب مخالفانش از ایلجاری ها 

استفاده می کرد، چنان چه خود در 
کتاب »تاج التواریخ« می گوید: »برای 
جنگ با هزاره ها فراخوان دادم، از 

سی تا چهل هزار نفر ایلجاری که 
توسط سران قبایل خود شان اداره 

می گردید، جمع شدند.«

ابراهیم توال، فعال مدنی و فرهنگی بامیان

یک خانم جوان با کودک سه ساله اش در ده کیلومتری 
مرکز والیت بامیان در یک خانه  محقر و کرایی زنده گی 
حدود  را  خود  سرپرست  که  کوچکی  خانواده   می کند؛ 
شش ماه پیش در جنگ با طالبان از دست داده است. 
بریدمل عصمت اهلل فوالدی، سرپرست این خانواده، پنج 
سال در صفوف ارتش ملی برای کشور و مردمش خدمت 
روان خورشیدی،  سال  سنبله   ماه  در  سرانجام  او  کرد. 
با  رویارویی  در  هلمند  والیت  سنگین  ولسوالی  در 
جنگ جویان طالبان جانش را از دست داد. از عصمت اهلل 
یک کودک سه  ساله به نام علی محمد به جا مانده است. 
با مادرش در یک خانه  کرایی در روستای  این کودک 
»شینیه فوالدی« در ده کیلومتری مرکز بامیان زنده گی 
می کند. با آن که از جان باختن عصمت اهلل بیش  از شش 
ماه می گذرد، اما هنوز هم بازمانده گانش هیچ نوع کمکی 

از جانب دولت دریافت نکرده اند. 
راضیه، همسر این سرباز، از وضعیت نامناسب اقتصادی 
تاکنون  شوهرش،  اکرامیه   جز  می گوید  دارد.  شکایت 
پدر  غالم علی،  است.  نکرده  دریافت  کمکی  نوع  هیچ 
عصمت اهلل، نیز از بی توجهی دولت نسبت به خانواده های 
جان باخته گان نیروهای امنیتی شکایت دارد. او پس از 
کفن و دفن پسرش، دو ماه تمام در مسیر کابل- بامیان 
رفت وآمد می کند و شب ها در هتل می خوابد تا این که 
به  کند.  مراحل  طی  را  پسرش  وثیقه   می شود  موفق 
گفته  پدر این سرباز جان باخته، کاغذپرانی، بی تفاوتی و 
همین طور برخورد نامناسب کارمندان بخش های مربوطه 
در برخی موارد سبب انصراف ورثه  نیروهای امنیتی از 

دریافت امتیازات قانونی شان شده است.
در  فوالدی،  عصمت اهلل  خانم  ساله،  بیست وسه  راضیه  
را  زنده گی اش  وضعیت  ۸صبح،  روزنامه  با  گفت وگو 
بسیار دشوار روایت می کند. آن طور که راضیه می گوید، 
که  گسترده  سایه  خانواده اش  بر  آن قدر  اقتصادی  فقر 
کردن  گرم  برای  کافی  سوخت  مواد  سرد  زمستان  در 
خانه اش ندارد. می گوید: »خانه سرد است. از روی شب 
به  شوهرش  راضیه،  گفته   به  می روم.«  مادرم  خانه  به 
 خاطر دفاع از وطن و همین طور تأمین نفقه  خانواده اش 
از  اما پس  بود،  رفته  تا سنگین هلمند  نبرد  به میدان 

هیچ کشوری نمی تواند به ثبات داخلی و اقتدار بین المللی 
برسد مگر این که دارای ارتش قوی، مجهز، غیرسیاسی 
بی ثباتی  زمانی می تواند  نیز  افغانستان  باشد.  ملی گرا  و 
داخلی را از بین برده و به اقتدار منطقه ای و بین المللی 
برسد که یک ارتش مجهز و مستقل داشته باشد. داشتن 
ارتش قوی، نیرومند و مجهز به اراده معنوی و تسلیحات 
نهادهای  خود  و  دولت  مردم،  که  است  کاری  مادی، 

امنیتی از عهده آن بر می آیند. 
سرنگونی  با  توام  که  می دهد  گواهی  افغانستان  تاریخ 
حکومت ها و تغییر نظام های سیاسی اکثراً ارتش آن دوره 
نیز منحل گردیده و نتوانسته است ثبات و قوام خویش را 
در پی  تغییرات سیاسی حفظ کند. حکومت هایی که بعداً 
روی  کار آمده اند، بنای ارتش سازی را از نو آغاز کرده اند. 
این نابه سامانی باعث شده تا ارتش باتجربه و قوی شکل 
نگیرد و تجربیات، تجهیزات و نیروهای یک دوره به باد 

فنا رود. 
با این که قبل از استقالل  کشور نیروهای نظامی پراکنده 
وجود داشته اند، ولی وجود ارتش مستقل را می توان در 
امان اهلل  خان مشاهده کرد. در زمان عبدالرحمان  زمان 
خان دولت  فاقد ارتش نظامی بود. دولت او برای سرکوب 
مخالفانش از ایلجاری ها استفاده می کرد، چنان چه خود 
در کتاب »تاج التواریخ« می گوید: »برای جنگ با هزاره ها 
فراخوان دادم، از سی تا چهل هزار نفر ایلجاری که توسط 

سران قبایل خود شان اداره می گردید، جمع شدند.«
را گرفت،  از آن که استقالل کشور  امان اهلل  خان پس  اما 
از  و  شد  داخلی  منابع  بر  متکی  و  مستقل  نیز  ارتش 
آن جایی که ارتش ضعیف بود، در برابر حمالت نظامی 
هم  از  و  خورد  شکست  کلکانی  حبیب اهلل  خان  گروه 
پاشید. در دوره  نادرخان که او خود یک فرد نظامی بود، 
تعداد نیروهای ارتش افغانستان به 40 هزار تن رسید، اما 
در زمان ظاهر شاه این تعداد به ۹0 هزار ارتقا یافت. در 
زمان داکتر نجیب اهلل، این آمار در حدود 300 هزار نفر 
رسید و از لحاظ آموزش، تجهیزات نظامی و اراده معنوی 
نظامی  نیروهای  بود .  منطقه  در سطح  ارتش  قوی ترین 
ثقیله،  و  میلیون سالح مختلف خفیفه  دارای 1  نجیب 
بیش از ۲۵00 عراده تانک جنگی و زرهی، بیش از 3000 

یک شنبه
شماره 3551
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را عدم همکاری  وثیقه  دریافت  زمان بر شدن  دلیل  او، 
گفته   به  می کند.  عنوان  مربوطه  اداره های  کارمندان 
برای  خودش  که  اکرامیه  پرداخت  جز  به  اصغری، 
از  کمکی  هیچ  تاکنون  بود،  رفته  کابل  به  آن  دریافت 
دولت برای خانواده  پسرش صورت نگرفته است. به باور 
وی، اگر واسطه و شناخت نباشد، در ادارات دولتی هیچ 
کاری پیش نمی رود و حتا اجازه داخل شدن به اداره را 

نمی دهند.
قربانیان  به  نسبت  دولت  بی توجهی  از  اصغری،  آقای 
است.  ناراحت  بسیار  امنیتی  نیروهای  بازمانده گان  و 
می گوید در زمان انتقال پیکر پسرش به خانه، جز راننده  
آمبوالنس، حتا یک سرباز او را همراهی نکرد و به تنهایی 
هم چنان  اصغری  است.  برده  خانه  به  را  پسرش  جسد 
می گوید همسایه هایش به او خبر دادند که سربازی به 
بامیان  هوایی  میدان  در  و  شده  زخمی  عصمت اهلل  نام 
انتقال یافته است؛ اما زمانی  که او مراجعه می کند، با پیکر 
این ها  اصغری،  باور  به  مواجه می شود.  پسرش  بی جان 
بازمانده گان  به  نسبت  دولت  بی توجهی  از  نشان  همه 

قربانیان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است. 
پدر عصمت اهلل نیز از دولت می خواهد امتیازی که حق 
ورثه  نیروهای امنیتی است، باید در وقت معین برای شان 
شاهد  معلولین،  و  شهدا  وزارت  در  او  شود.  رسانیده 

حمایت از نیروهای امنیتی یک دغدغه جدی در دنیای 
سه  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای  و  است  معاصر 
گزینه بیش تر نداریم. حمایت از نیروهای امنیتی زمانی 
کارساز واقع می شود که این سه گزینه به صورت درست 
مسوولیت های خویش را ادا کنند. این گزینه ها عبارت اند 

از مردم، دولت و نهادهای امنیتی کشور.

گزینه اول، مردم:
مردم اولین و قوی ترین عنصر تقویت کننده نظام هستند. 
در قدم اول یک اراده معنوی ملی و بسیج همه گانی برای 
تقویت نیروهای امنیتی ضرورت است. تا زمانی که مردم 
در سطح ملی و با اراده معنوی محکم نیروهای نظامی 
را تقویت نکنند، تقویت ها و تشویق های پراکنده کار ساز 
واقع نخواهد شد. لذا، مردم می توانند از طرق ذیل این 

حمایت ها را انجام دهند:

صحنه ای بوده که نشان می دهد شماری از بازمانده گان 
و  همکاری  عدم  دلیل  به  امنیتی،  نیروهای  قربانیان 
برخورد نادرست ادارات، از دریافت امتیازات قانونی خود 
منصرف می شوند. »من در وزارت شهدا و معلولین کسی 
را دیدم که در طول چهار ماه کارهایش اجرا نشده بود. 
او به  خاطر بی توجهی دولت، کاغذهایش را پاره کرد و از 

وزارت بیرون شد.«
با این حال، دگروال عبداهلل بیک، فرمانده مرکز هماهنگی 
ارتش در بامیان، می گوید اکرامیه  تمامی سربازان ارتش 
که در جبهات جنگ جان می دهند، پرداخت شده است. 
آقای بیک تأکید می کند آن عده سربازانی که در جنگ 
خانواده های شان  به  آن ها  امتیازات  می شوند،  »شهید« 
در  که  سربازانی  امتیازات  اجرای  در  اما  می شود،  داده 
فوت  دالیل  سایر  یا  بیماری  علت  به  وظیفه  از  خارج 

می کنند، یک »سلسله مشکالت وجود دارد.«
هم چنان  بامیان  در  ارتش  هماهنگی  مرکز  فرمانده 
نیروهای  قربانیان  خانواده های   همه  برای  که  می افزاید 
توزیع  نیز  زمین  شماره  یک  کشور،  دفاعی  و  امنیتی 
وارثین  برای   13۹۶ سال  تا  وی،  گفته   به  می شود. 
است،  شده  توزیع  زمین  بامیان  در  امنیتی  نیروهای 
براساس  است.  نشده  کار  این  تاکنون  بعد  به  آن  از  اما 
در سال  تا  دارد  تالش ها جریان  بیک،  آقای  گفته های 
بازمانده گان قربانیان نیروهای امنیتی  آینده برای باقی 
نیز زمین توزیع شود. وی تصریح کرد که برخی مشکالت 
در راستای رسیده گی به خانواده های قربانیان نیروهای 
زمان  در  که  است  آنان  خانواده های  ناحیه  از  امنیتی، 

معین برای تکمیل کارهای خود مراجعه نمی کنند.
سرپرستان  و  نان آوران  که  خانواده هایی  به  رسیده گی 
خود را در صفوف نیروهای امنیتی از دست می دهند، 
در  است.  بوده  بحث برانگیز  موضوعات  از  یکی  همواره 
گذشته نیز گزارش های زیادی در این باره منتشر شده 
است. هرچند دولت و به  ویژه بخش های امنیتی همیشه 
وعده  همکاری و رسیده گی به ورثه  نیروهای امنیتی را 
از بی توجهی دولت نسبت به  اما شکایت ها  داده است، 
قربانیان و بازمانده گان نیروهای امنیتی هم چنان پابرجا 

است.

به  و  امنیتی  نهادهای  به  فرزندان شان  فرستادن   )1
خصوص اردوی ملی. با وجود این که در سال های اخیر 
بلند گزارش شده است،  امنیتی  نیروهای  تلفات  میزان 
مردم نباید از اشتراک فرزندان شان در صفوف نیروهای 
بردارند.  دشمن  با  مبارزه  از  دست  و  بهراسند  امنیتی 
باید فرزندان شان را تشویق و ترغیب کنند تا در چوکات 
نیروهای امنیتی حضور یافته و خدمت کنند. حتا آن هایی  
اگر دروغ نمی گویند،  را دارند،  ادعای رهبری مردم  که 
باید فرزندان شان را به نهادهای امنیتی بفرستند و این 
فرزندان مردم  آن روزی که  پر کنند. گذشت  را  سنگر 
در سنگرها ـ رکاب رهبران ـ می جنگیدند، اما فرزندان 
درس  کشور  از  خارج  دانشگاه های  بهترین  در  رهبران 
می خواندند. خون فرزندان رهبران، از خون هیچ فرزند 

مردم فقیر رنگین تر نیست.
از  باید  مردم  امنیتی:  نیروی های  تشویق  و  ۲( حمایت  
طرق مختلف نیروی های امنیتی کشور را تشویق کنند. 
است.  انکار ناپذیر  عرصه ها  تمام  در  مردم  تشویق  نقش 
برنامه های تشویقی را باید خود مردم دایر کنند. انسانی 
 که به نسبت کارهای نیک خویش تشویق شود، به این 
معنا است که خدمات او و تیمش از دید جامعه پنهان 
او  که  مسیری  در  بنابراین،  می شوند.  دیده  و  نمانده اند 
روان است، مصمم تر و قاطع تر می شود. تشویق نیروهای 
امنیتی به معنای درک نقش نیروهای امنیتی بوده و عزم 
و اراده آنان را در راستای حمایت بیش تر از مردم، تقویت 

می کند. 
تمامی  در  باید  مردم  امنیتی:  نهادهای  با  همکاری   )3
عرصه ها و به خصوص در تأمین امنیت خودشان همکار 
امنیتی باشند؛ چون مردم در همه جا حضور  نهادهای 
افراد  یا  و  می بینند  که  را  نابه سامانی هایی  باید  و  دارند 
به نهادهای مسوول  مشکوک را مشاهده می کنند، فوراً 
که  می کند  کمک  گزارش دهی  این  بدهند.  گزارش 
نیروهای امنیتی سریع تر دست به کار شوند تا از اتالف 

وقت و اعمال جنایت کارانه جلوگیری شود.
امنیتی  نیروهای  قدردان  و  سپاس گزار  باید  مردم   )4
باشند. جوانان غیور و باشهامتی که با خون شان از کرامت 
انسانی و ارزش های ملی دفاع می کنند، حق بزرگی بر 
و  مردم  بین  فاصله ها  کوچک ترین  باید  و  دارند  مردم 

نیروهای امنیتی رفع شود.
ادامه در صفحه ۹

جان باختن وی، دولت فکری به حال خانواده اش نکرد و 
هیچ گونه همکاری با بازمانده گانش نشده است. 

افغانی  هزار   ۶00 حدود  شوهرش  راضیه،  از  نقل  به 
قرض دار نیز است و قرض داران هر از چند گاهی برای 
دریافت پول خود مراجعه می کنند. او از دولت می خواهد 
من  »خواست  کند:  »شهدا« کمک  بازمانده گان  به  که 
فقط همین است.« راضیه هم چنان آرزو دارد علی محمد 
پسر سه  ساله اش که تنها یادگار شوهرش است، از تعلیم 
و تحصیل محروم نشود: »فقط همین قدر می گویم که 
کمک صورت بگیرد تا بچه ام درس بخواند و مکتب برود. 
نمی خواهم پسرم در نبود پدرش با مشکل روبه رو شود.«
از  نیز  عصمت اهلل،  ساله    ۶۲ پدر  اصغری،  غالم علی 
بازمانده گان  به  نسبت  دولت  بی تفاوتی  و  کم توجهی 
قربانیان نیروهای امنیتی ناراحت است. این پدر پیر پس 
خاک  آغوش  به  ابدی اش  خانه  در  را  پسرش  آن که  از 
می سپارد، برای دریافت اکرامیه و طی مراحل وثیقه اش 
عازم کابل می شود. آن طور که خودش می گوید، دو ماه 
تمام در مسیر کابل- بامیان رفت وآمد کرد و همین طور 
شب ها و روزها در هتل ها سپری شد تا این که باالخره 

توانست وثیقه  پسرش را تکمیل کند. 
طی دو ماه بودوباش در هتل های کابل، پدر این سرباز 
است.  کرده  مصرف  افغانی«  هزار   ۷0 تا   ۶0« حدود 

عراده ماشین محاربوی و زره پوش ، بیش از ۶00000 توپ  
هاوان، دهشکه و زیکویک ، بیش از ۲۹000 عراده وسایط 
حمل و نقل، ۸ دستگاه اسکاد رهبری شده، ۲۸ دستگاه 
فیر راکت   اوراگان، 100000  و  لونا  راکت رهبری شده 
مهمات  تُن   100000 از  بیش  هوا،  به  زمین  ریاکتیف 
اسلحه، ۶ فابریکه مجهز ترمیم سالح و... بود که توانست 
مجاهدین  برابر حمالت  در  سال  چهار  را  نجیب  دولت 

حفظ کند.
آن همه  روبه رو شد؟  با چه سرنوشتی  قوی  ارتش  این 
تجهیزات نظامی که سرمایه بزرگ ملی بود، کجا شد؟ 
چه کسانی این سرمایه بزرگ را غارت کردند؟ پاسخ این 
سواالت را تاریخ معاصر کشور به صورت واضح به ما بازگو 

می کند.
که  متحدانش  و  امریکا  غیر نقدی  و  نقدی  کمک های 
داخل  در  مجاهدین  گروه های  به  پاکستان  طریق  از 
افغانستان صورت می گرفت، مشروط به این بود که آنان 
پس از سقوط دادن دولت داکتر نجیب، ارتش او را منحل 
است که  این  معنایش  نیز کردند.  را  کار  این  کنند که 
پاکستان هیچ وقت نخواسته و نمی خواهد که افغانستان 
دارای ارتش قوی و مجهز باشد. این ارتش مجهز پس از 
سقوط دولت داکتر نجیب به دست گروه های مجاهدین 
در  ارتش  تجهیزات  رفت.  بین  از  و  شد  متالشی  کاماًل 
کشورهای منطقه و به خصوص  پاکستان فروخته شد و 
آن چه باقی مانده بود، در جنگ های داخلی استفاده شد 

و در نهایت به دست طالبان افتاد. 
در دوره کنونی نیز حرف و حدیث هایی وجود داشته و 
دارد مبنی بر این که ارتش کنونی افغانستان باید منحل 
شود. این صدا، صدای پاکستان است که از دهان مخالفان 

مسلح دولت و به خصوص طالبان شنیده می شود. 
ارتش افغانستان همواره دشمنان داخلی و خارجی داشته 
و دارد که در راس آن ها پاکستان قرار دارد. باید متوجه 
ارتش  انحالل  زیرا  باشیم،  توطیه های دشمن  و  تخریب 
یک کشور، به مثابه انحالل نظام سیاسی آن کشور است.

زنده گی دشوار خانواده سربازی که در 
جنگ با طالبان جان باخت

گزینه های حمایت از نیروهای 
دفاعی و امنیتی
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گزینه دوم، حکومت:
نیروهای  از  حمایت کننده  نهاد  اساسی ترین  و  دومین 
در  مردم  حمایت های  است.  دولت/ حکومت  امنیتی، 
همگام  و  همراه  که  می شود  واقع  کارساز  صورتی 
عنصر  بنیادی ترین  باشد.  دولت/حکومت  حمایت های 
تشکیل دهنده حکومت، قوه  قهریه و نیروهای امنیتی اند 
چندین هزار  دوام  آن  سایه  در  می توانند  دولت ها  و 
تاریخی و  باشند. چنان چه در هیچ عصر  ساله داشته 
نداریم که  را سراغ  با ثباتی  و  دنیا، دولت مقتدر  جای 
باید  لذا دولت  باشد.  بوده  امنیتی قوی  نیروهای  فاقد 
با برنامه های استراتژیک و دوام دار از نهادهای امنیتی 
حمایت کند. من در این جا برخی از گزینه های حمایتی 

دولت از نیروهای امنیتی را بر می شمارم:

۱. تأمین بودجه نیروهای امنیتی از داخل کشور: 
امروزه نهادهای امنیتی و به خصوص اردوی ملی کشور 
را همکاران بین المللی حمایت مالی می کنند و ساالنه 
حدود ۵.1 میلیارد دالر هزینه می پردازند، ولی به باور 
از  کشور  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  که  زمانی  تا  من 
داخل حمایت مالی نشوند، کارآ و پایدار نخواهند بود. 
دولت باید پالن استراتژیک روی دست گیرد تا بتواند 
نیروهای امنیتی کشور و به خصوص ارتش ملی را از 
بودجه داخلی حمایت مالی کند. در وضعیت کنونی اگر 
زمانی همکاران بین المللی حمایت مالی شان را از ارتش 
کشور قطع کنند، ارتش از هم خواهد پاشید و باور کامل 
بر این است که روزی این کمک ها، همانند بسیاری از 
کمک های دیگر قطع خواهد شد. همکاران بین المللی 
به  هیچ صورت نمی توانند هزینه دایمی ارتش کشور را 
پرداخت کنند. از سوی دیگر، ارتشی که از خارج تمویل 

می شود، به شدت شکننده است.

2. تولید جنگ افزار  در داخل کشور: امروزه چهار 
مدرن  سالح های  با  ما  همسایه گان  تمامی  و  اطراف 
از خود  دفاع  برای  نیز  ما  است که  مسلح اند. ضرورت 
امر  یک  تولید سالح  امروز  گرچه  کنیم.  تولید  سالح 
این  روی  باید  ما  دولت  ولی  می شود،  پنداشته  محال 
این  تا  کند  درازمدت طرح  و  استراتژیک  پالن  برنامه 
کشوری  گردد.  پر  آینده  در  برجسته  و  مهم  خالی 
که نتواند جنگ افزار تولید کند، اردو و سایر نیروهای 
و  اسلحه  امروزه  بود.  خواهند  شکننده  نظامی اش 
دیگر  که  روزگاری  در  است.  وارداتی   کاماًل  تجهیزات 
کشورها روی ساختن بمب اتم کار می کردند، حاکمان 
زندانی  می ساخت،  چاقو  یک  که  را  شهروندی  ما 
می کردند تا روزی آن را حوالت گلوی حاکم نکند. لذا 
تولید تجهیزات نظامی یک ضرورت بنیادین و کلیدی 

است که باید روی آن سرمایه گذاری شود. 

3. ارتش کنونی کشور در مجموع حدود ۲۷۵ هزار نفر 
است، اما این رقم باید حداقل به ۵00 هزار نفر برسد. 

بلند بودن تعداد، یک شاخص ارزیابی قدرت است.

4. جلوگیری از فساد اداری: برخی گزارش ها حکایت 
امنیتی  نهادهای  در  گسترده  فسادهای  موجودیت  از 
غارت  امنیتی  نیروهای  غذای  و  نان  از  حتا  که  دارد 
می شود. مسلم است که یک نهاد غرق در فساد اداری 
نمی تواند مأموریتش را درست انجام دهد. تا زمانی که 
باشد،  داشته  وجود  اداری  فساد  امنیتی  نهادهای  در 
وقتی یک سرباز  بود.  نخواهد  زیاد  نهادها  آن  کارکرد 
کشته  و  می کشد  می جنگد،  دشمن  با  نبرد  خط  در 
می شود، رنج گرسنه گی در سنگر آزارش می دهد، اما 
وقتی او می شنود که غذایش در دست های پلید فساد 
اداری گم شده، با چه انگیزه ای باید بجنگد! از این جهت 
است که  فساد اداری به خصوص در نهادهای امنیتی 
باید کاماًل ریشه کن شود. ریشه کن سازی فساد اداری از 
طریق مجازات سلیقه ای چند فرد ممکن نیست، بلکه 

باید سیستم را اصالح و عاری از فساد ساخت.

منفعل باشند، نمی توانند در برابر حمالت دشمن تاب 
نهادهای  در  قاطعیت  و  راسخ  عزم  هرگاه  اما  بیاورند. 
امنیتی وجود داشته باشد، می توانند توجه مردم را جلب 
کرده و از حمایت آنان سود ببرند. لذا، خود نهادهای 
امنیتی باید گزینه های ذیل را برای حمایت از خود شان 

روی دست گیرند:

نهاد  یک  داخلی:  آلوده گی های  از  جلوگیری   )۱
زمانی می تواند درخشش داشته باشد که مسوولیت و 
مأموریت خویش را خوب ادا کند و از هرگونه آلوده گی 
داخلی پاک باشد. یک نهاد آلوده به فساد، قوم گرایی و 
دارای اختالفات داخلی، در هیچ جای دنیا و در هیچ 
مقطع تاریخی نتوانسته است مفید باشد. لذا، ضرورت 
است تا سران نهادهای امنیتی جلو هرگونه آلوده گی، 
بگیرند.  را  نهادها  داخل  پاشیده گی  هم  از  و  بدنامی 
جلوگیری از آلوده گی های داخلی، کاری است که هر 
فرد و به خصوص مسووالن نهادهای امنیتی می توانند 
انجام دهند و در این زمینه باید همانند کرویات سفید 

خون از ورود عناصر و عوامل بیماری زا جلوگیر کنند. 

به  و  فعالیت ها  تمامی  در  انسجام:  و  2( هماهنگی 
خصوص برای انجام عملیات های نظامی، ضرورت است 
تا نهادهای امنیتی هماهنگ و منسجم باشند. فعالیت ها 
یک  گیرد.  صورت  زنجیره ای  صورت  به  عملیات ها  و 
سازد،  مهیا  دیگری  برای  را  زمینه ها  و  فرصت ها  نهاد 
نهادی دیگر النه های دشمن و جواسیس را شناسایی 
و آن دیگری نابود کند. هماهنگی و انسجام در تمامی 
بخش های دولت داری و حتا در زنده گی شخصی دارای 
در  خصوص  به  نظم  و  هماهنگی  این  است.  اهمیت 
امنیت  و  ملی  پولیس  ملی،  اردوی  امنیتی  نهادهای 
ملی حیاتی است. هماهنگی و انسجام داخلی نهادهای 

امنیتی، آنان را به پیروزی های بلند نایل می گرداند.

که  عواملی  بیرونی:  تخریبی  عوامل  با  مبارزه   )۳
را  دولت داری  سیستم های  سایر  و  امنیتی  نهادهای 
مختل می کند، باید توسط نهادهای کشفی شناسایی 
و خنثا گردد. امنیت ملی برای جلوگیری از فساد اداری 
فعالیت  جلو  می تواند  دلیل  همین  به  دارد،  باز  دست 
مفسدان اداری را بگیرد. باور من این است که امنیت 
ملی هرگاه جلو یک مفسد اداری را چه در داخل اداره 
خویش و چه در سیستم های دیگر دولت می گیرد، در 
حقیقت برای حمایت از اعتبار و اقتدار خویش فعالیت 
انجام داده است. جلوگیری از عوامل تخریبی، با مجازات 
مجازات های  گاه  نیست.  ممکن  خیانت کار  فرد  چند 
گزینشی، جنبه های سیاسی و قومی اش بیش تر از هر 
چیز دیگر برجسته می شود، لذا باید سیستم را اصالح 

کرد و عوامل تخریبی را از ریشه خشکاند. 

نظامی و  برنامه های  4( به حداقل رساندن تلفات: 
جنگی با دشمن باید طوری عیار گردد که حتا کم ترین 
جلو  مطلقاً  و  نشود  وارد  خودی  نیروهای  به  تلفات 
تلفات نیروهای امنیتی گرفته شود. نیروهای امنیتی ما 
توپ ، هلیکوپتر و تانک  دارند و با پالن و تدابیر منظم 
می توانند جلو تلفات را بگیرند. وقتی تلفات خودی به 
حد اقل برسد، یقیناً گام بزرگی برای تقویت نیروهای 

امنیتی برداشته شده است.

5( جلوگیری از ارایه معلومات به دشمن: گاهی در 
رسانه ها شنیده می شود که برخی از سخنگویان نیروهای 
اما  آگاهی می دهند،  مردم  برای  زعم خود  به  امنیتی 
نظامی،  نیروهای  عملیات  مسیر  از  دقیق  معلومات 
تعداد سربازان و تجهیزاتی که استفاده می شوند، ارایه 
می کنند. از این معلومات دشمن استفاده می کند. شک 
ندارم که ارایه معلومات به شهروندان یک اصل اساسی 
است، ولی ارایه چنین معلوماتی اصاًل کار درست نیست 
و در جمع اسرار نظامی به شمار می آید. لذا، جلوگیری 
از نشر معلوماتی که دشمن از آن می تواند استفاده کند، 

حمایت از نیروهای امنیتی به حساب می آید.

6( آموزش نیروهای نظامی: تمام نیروهای امنیتی ـ 

5. عزم و اراده راسخ برای مقابله نظامی با دشمن: 
دولت و حکومت باید در امر مبارزه با دشمن عزم و 
عزم شکننده  و  بی اراده گی  باشند.  داشته  راسخ  اراده 
سران دولت، به نهادهای امنیتی و حتا سربازان سرایت 
خواهد کرد و نظام را فلج خواهد ساخت. بی اراده گی 
یک سرباز در حقیقت همان بی اراده گی سران دولت 
برای حمایت  لذا،  او سرایت کرده است.  است که در 
و  دولت  سران  تا  است  ضرورت  امنیتی  نیروهای  از 
اراده  تا زمانی که  باشند.  اراده جدی داشته  حکومت 
قوی در سران نظام سیاسی و نهادهای امنیتی وجود 
نداشه باشد، تقویت عزم و اراده در یک سرباز ناممکن 

است. 

امنیتی:  نیروهای  از سیاسی شدن  6. جلوگیری 
انگیزه سیاسی و حزبی داشته  نباید  امنیتی  نیروهای 
باشند. انگیزه سیاسی و حزبی باعث می گردد تا آنان 
جریان  یک  از  و  فراموش  را  خویش  ملی  مأموریت 
دور  لذا،  کنند.  حمایت  خاص  حزب  یا  سیاسی 
نگهداشتن نهادهای امنیتی و به خصوص اردوی ملی 
از سیاست و حزب، در حقیقت حمایت از سیستم است.

7. تعریف و شناخت از دشمن: همه  دست اندرکاران 
امنیتی و به خصوص آنانی  که در سنگر علیه دشمن 
مبارزه می کنند، باید تعریف و شناخت درست از دشمن 
داشته باشند. در بین نیروهای امنیتی نباید دودلی و 
را  کسی  چه  که  بداند  باید  سرباز  یک  یابد.  راه  شک 
می تواند بکشد. در میدان های نبرد امکان مشوره وجود 
ندارد، لذا در برابر دشمن باید با اراده قاطع و اطمینان 
کامل ماشه را بکشد. در این جا آموزش نقش اساسی را 

بازی می کند.

۸. داشتن اعتماد کامل به هم رزمان: وقتی یک گروه 
100 نفری در یک قطعه منسجم، حمالت نظامی انجام 
کامل  اطمینان  و  اعتماد  سربازان  همه  باید  می دهد، 
نسبت به هم دیگر داشته باشند. هرگاه از بین همین 
صد نفر ۲0 تن آنان بر تعدادی دیگر بی اعتماد باشند، 
این عملیات موفقانه انجام نخواهد گرفت. آن چه تولید 
مسووالن،  غیرعادالنه  عملکرد  می کند،  بی اعتمادی 
اِعمال تعصب و دامن زدن به اختالفات قومی است. لذا، 
بی اعتمادی را در تمام عرصه ها و به خصوص در بین 

نهادهای امنیتی باید ریشه کن ساخت.

و  جذب  در  سخت گیرانه  رویکرد  موجودیت   .۹
اردو شرکت می کنند،  افرادی  که در  خروج از اردو: 
باید  می کنند.  وظیفه  ترک  دوره  یک  از  پس  بعضاً 
مکانیزمی مشخص و سخت گیرانه در این زمینه وجود 
ترک  فرد  یک  که  می شود  دیده  گاهی  باشد.  داشته 
وظیفه کرده و یونیفورم و کفش نظامی را در کارهای 
شخصی اش استفاده می کند، بدون این که مورد پی گرد 
ارتش  ترک  و  شدن  وارد  هرگاه  گیرد.  قرار  قانونی 
بیکاری  دلیل  به  و  سلیقه ای  مردم  یا  باشد،  دل بخواه 

عضو ارتش شوند، ارتش منظم شکل نخواهد گرفت.

۱0. مجازات اسیران جنگی: سربازان غیور و جسور، 
دشمن مردم را زنده زنده شکار می کنند و اسیر می گیرند 
دشمن  دست  به  می کردند،  غفلت  دقیقه  یک  اگر  و 
کشته می شدند. وقتی دشمن اسیر شده مجازات نشده 
و گله وار همانند انسان های بی گناه رها می شوند، یک 
سرباز با چه اراده ای و برای چه باید بجنگد! از این جهت 
قانونی، در  بدون مجازات  است که رها کردن دشمن 

حقیقت کشتن اراده  و عزم نیروهای امنیتی است.

گزینه سوم، نهادهای امنیتی:
سومین گزینه حمایت از نیروهای امنیتی و قوه قهریه 
امنیتی اند. هرگاه حمایت مردم  نهادهای  کشور، خود 
و دولت وجود داشته باشد، ولی خود نهادهای امنیتی 

چه آن هایی که مسوولیت کشف و استخباراتی دارند، 
چه سربازانی که مشغول دفاع از مرزهای کشورند، چه 
شهرها  داخل  در  مردم  نظم  حفظ  برای  که  آن هایی 
تدارکاتی  امور  در  که  آن هایی  چه  می کنند،  فعالیت 
فعال اند، چه آن هایی که در جبهات جنگ علیه دشمن 
از  اطالعات  برای جمع آوری  که  آن هایی  یا  می رزمند 
تحرکات، نیرو و تجهیزات دشمن گماشته می شوند و 
قطعات  مدیریت  و  فرماندهی  مسوولیت  آن هایی  چه 
نظامی را دارند ـ  بدون استثنا به آموزش نیاز دارند. یک 
سرباز آموزش ندیده با این که مسوولیت سبک و عادی 
دارد، می تواند به همان میزان  که یک فرمانده آموزش 
زیان  می آورد،  بار  نظامی  زیان های  بی تجربه  و  ندیده 
بار آورد. ممکن است سربازی را که چند روز آموزش 
نباید  هیچ گاهی  ولی  فرستاد،  جنگ  میدان  به  دیده، 
داشت،  او  از  را  حیرت آور  ابتکارات  و  درخشش  توقع 
زیرا ظرفیت الزم را نداشته و آموزش ندیده است. در 
این میان، فرماندهان نظامی و سربازانی که مسوولیت 
حمله بر دشمن را دارند، بیش تر از بخش های دیگر نیاز 
به آموزش دارند که باید توسط آموزگاران حرفه ای و 

مجرب آموزش داده شوند. 
کار  کشفی  و  استخباراتی  زمینه  در  که  مأمور  یک 
در  که  می داند  باشد،  دیده  آموزش  اگر  می کند، 
باشد  زنده  می تواند  زمانی  تا  رفتن  اسارت  به  صورت 
که معلوماتش را حفظ کند. اسیر گیرنده گان کوشش 
و طرف  بازگو کند  را  اسرار  تا  بماند  زنده  او  می کنند 
خودی نیز تالش می ورزد او را به خاطر معلوماتش هم 
که شده نجات دهد، ولی وقتی اسرارش را فاش کرد، به 
یک فرد ناکارامد برای اسیرگیرنده گان تبدیل می شود 
و مرگش حتمی است. این جریان را یک فرد آموزش 

دیده می داند. 
از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات نظامی بدون آموزش 
ممکن نیست. در کشور ما جنگ افزار تولید نمی شود که 
از طریق نهادینه گی آن در نظام، استفاده از آن  آسان 
باشد. همه  تسلیحات نظامی از بیرون وارد می شود، لذا 
دانستن نحوه به کارگیری آن ها نیازمند آموزش است. 
زمانی می تواند  ـ  دفاع  و  ـ در حمله  نظامی  فرد  یک 
موفق باشد که استفاده از انواع و اقسام جنگ افزار را به 
صورت تخنیکی بداند و این کار از طریق آموزش ممکن 
است. ما در طول جنگ های گذشته، بسیاری از جنگ ها 
را باخته ایم و یکی از مهم ترین عوامل آن، ناتوانی در امر 

استفاده از جنگ افزارها بوده است. 
سایر  و  ما  کشور  تاریخ  از  شده  آموخته  تجربیات 
تنها  که  می کند  تأیید  را  فکر  این  دیگر  کشورهای 
نیروهای نظامی آموزش دیده توانسته اند بر دشمن غلبه 
کنند. آموزش نظامی را باید در درون نهادهای امنیتی 
نهادینه کرد. توسط آموزش، باید نیروهای نظامی را از 
نظر روانی، جسمانی، فکری و تسلیحاتی آماده ساخت؛ 
امنیتی  نهاد های  توسط دولت و خود  کاری که صرفاً 

ممکن است. 

یک  این  دشمن:  به  وفادار  عناصر  پاک سازی   )7
روش معمول است که گروه های رقیب مهره های شان 
را در ساختار نظام یک دیگر جابه جا می کنند. این ها یا 
خریده می شوند یا افراد ناراضی اند که از نظام خوش شان 
نمی آید و یا هم افراد جبون و ترسویی هستند که راه 
افراد  این  را در تخریب خودی می جویند.  رهایی شان 
گرفته  نشانه  درون  از  را  نظام  که  هستند  دشمنانی 
از  که  هستند  دشمنانی  این ها  می کنند.  تخریب  و 
درون خنجرها زهرآگین را در قلب نظام فرو می برند. 
و  ویران گر تر  قوی تر،  مراتب  به  این ها  منفی  کارکرد 
جبران ناپذیرتر از دشمنان رویارو است. این ها را فقط 
خود نهاد های امنیتی می توانند شناسایی و از صفوف 

خود اخراج کنند. 
نخواهد  را  داخلی  ثبات  روی  ملتی  هیچ  من،  باور  به 
داشته  قوی  و  ملی  امنیتی  نیروهای  این که  مگر  دید 
باشد. دولت نیز زمانی می تواند در سطح منطقه و جهان 
ارتش  باشد که پشتوانه اش  برای گفتن داشته  حرفی 
حمایت  باشد.  زمان  نیاز  با  مطابق  و  مستقل  مجهز، 
نظام  مردم،  توسط  کشور  دفاعی  نیروهای  همه جانبه 

سیاسی و خود نظام دفاعی، ممکن است.

گزينه های حمايت...

از صفحه ۸
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با وجود این که ایاالت متحده امریکا با انتشار گزارش محرمانه 
عملیات  با  عربستان  ولی عهد  که  کرد  تایید  اطالعاتی، 
»دستگیری یا کشتن« جمال خاشقجی »موافقت« کرده بود، 
اما دولت جو بایدن در نظر ندارد مجازات مستقیمی را متوجه 
امریکا  جمهور  رییس  حال  این  با  کند.  سلمان  بن  محمد 
سعودی  پادشاهی  با  روابط  که  کرد  تاکید  گفت وگویی  در 

دست خوش تغییرات مهمی خواهد شد.
به گزارش یورونیوز، جو بایدن، رییس جمهور امریکا، شب 
درباره  یونی ویژن  تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در  گذشته 
این که چه قدر حاضر است ولی عهد عربستان را برای رعایت 
پادشاه  با  او  که  گفت  دهد،  قرار  فشار  تحت  بشر  حقوق 
عربستان صحبت کرده است، نه با بن سلمان. وی در عین 
حال افزود که در گفت وگوی تلفنی با پادشاه عربستان گفته 
بود که قواعد در حال تغییر است. وی تصریح کرد که در 
روابط پادشاهی سعودی با ایاالت متحده »تغییرات مهمی را 

اعالم خواهیم کرد.«
این  را در دست گرفته،  زمانی که دولت  تاکید کرد  بایدن 
گزارش را خوانده و اکنون منتشر کرده است، در حالی که 
دولت قبلی چنین کاری انجام نداد. وی با اشاره به این که 
را  آن ها  داریم  »قصد  افزود:  است،  ناخوشایند  اتفاق  این 
درباره نقض حقوق بشر مسوول بدانیم و مطمین شویم اگر 
می خواهند مساله را با ما حل کنند، باید مساله حقوق بشر 
را هم حل کنند و با موارد نقض به همان شیوه ای که باید، 

برخورد کنند.«
این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد امریکا 
در نظر ندارد مجازات مستقیمی را متوجه ولی عهد عربستان 
کند. با این وجود برخی از اعضای دموکرات کنگره امریکا و 
نزدیکان جمال خاشقجی خواستار اعمال تحریم هایی علیه 

این مقام بلندپایه سعودی شده اند.
از این رویکرد  اما  آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، 
انجام  خود  اقدامات  با  ما  که  »آن چه  گفت:  و  کرد  دفاع 
داده ایم، این نیست که رابطه را قطع کنیم، بلکه آن را بار 
دیگر درجه بندی می کنیم تا با ارزش ها و منافع ما هم خوانی 

بیش تری داشته باشد.«
طبقه بندی  از  جمعه  روز  که  امریکا  اطالعاتی  گزارش  در 
محرمانه خارج شد، آمده است: »ما چنین ارزیابی می کنیم 
نقشه  سعودی،  عربستان  ولی عهد  سلمان،  بن  محمد  که 
عملیاتی برای بازداشت یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه نگار 

سعودی در استانبول ترکیه را تایید کرده است.«
در بخش دیگری از این گزارش هم چنین آمده است: »بر اساس 
این  بر همه تصمیم گیری ها در  این که ولی عهد ]عربستان[ 
کشور پادشاهی نظارت دارد، با توجه به دخالت مستقیم یکی 
از مشاوران اصلی و گروهی از اعضای کادر حفاظت محمد بن 
سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به این موضوع که 
برای خاموش  اقدامات خشونت آمیز  به کارگیری  از  ولی عهد 
کردن مخالفان در خارج از کشور، از جمله خاشقجی حمایت 

کرده است، ما به این ارزیابی رسیدیم.«
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد پادشاهی عربستان، به 
تاریخ ۲ اکتبر ۲01۸ پس از مراجعه به کنسولگری عربستان 
در  او  که  می دهد  نشان  شواهد  شد.  ناپدید  استانبول،  در 
کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسیده و جسدش پس 

از تکه تکه شدن، از آن جا خارج شده  است.

گزارش قتل خاشقجی؛ 
جو بایدن: 

تغییرات مهمی در ارتباط 
با عربستان در راه است

به گزارش دویچه وله فارسی، سفیر میانمار در سازمان 
ملل، ضمن اعالم هم بسته گی با معترضان، از جامعه 
جهانی خواست کودتای نظامی را محکوم کنند. ارتش 
میانمار اول فبروری سران دولت غیرنظامی را بازداشت 

کرد و قدرت را در دست گرفت.
در  کودتاگران  علیه  اعتراضی  تظاهرات  که  حالی  در 
میانمار ادامه دارد، کیاو مو تون، سفیر این کشور در 
از  سازمان ملل متحد، روز گذشته خواستار حمایت 

معترضان و محکوم کردن کودتاگران شد.
سوچی،  آنگ سان  فبروری  اول  در  میانمار  نظامیان 
رییس دولت غیرنظامی، یو وین مینت، رییس جمهور 
شخصیت های  و  پارلمان  نماینده گان  از  بسیاری  و 
سیاسی را بازداشت کردند و قدرت را در دست گرفتند.
اعالم  سفیر میانمار در نشست عمومی سازمان ملل 
همه  از  و  است  غیرنظامی  دولت  نماینده  که  کرد 
با  را  نظامی  کودتای  می خواهد  جهان  کشورهای 

قاطعیت محکوم کنند.
تاکید  تون  مو  کیاو  آنالین«  »اشپیگل  گزارش  به 
کرد که امروز الزم است جامعه جهانی با اقدام هایی 
تا حد ممکن قدرتمند وارد عمل شود تا به حکومت 

کودتاگران در میانمار خاتمه دهد.
تجمع ها  در  نظامی  حکومت  مخالفان  و  معترضان  

و راهپیمایی های خود از پرچم و نوار سرخ که رنگ 
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان 

سوچی است، استفاده می کنند.
نمادهای  از  دیگر  یکی  به  نیز  انگشتی«  سه  »سالم 
معترضان کودتای نظامی در میانمار تبدیل شده است. 
این نشانه برگرفته از یک فلم علمی - تخیلی است که 
و  به شمار می رود  برابر دیکتاتوری  نماد مقاومت در 
پیش تر در برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا، 

مانند تایلند نیز به کار رفته بود.
سازمان  عمومی  نشست  در  خود  سخنرانی  در  تون 
ملل از اعضای جامعه جهانی خواست دولت نظامی در 
میانمار را به رسمیت نشناسند و با آن همکاری نکنند.

برای  که  کرد  تصریح  ملل  سازمان  در  میانمار  سفیر 
توسط  معترضان  خشن  سرکوب  به  دادن  خاتمه 
کودتاگران باید اقدام های شدیدتری علیه نظامیان در 

دستور کار قرار گیرد.
در انتخابات پارلمانی نوامبر سال ۲0۲0 حزب اتحاد 
ملی برای دموکراسی موفق شد اکثریت کرسی های هر 
دو مجلس را از آن خود کند. ارتش میانمار علت کودتا 
را تقلب در انتخابات و دستکاری آرا عنوان می کند، اما 
تا کنون برای اثبات این ادعا شواهد و اسناد معتبری 

ارایه نکرده است.

سفیر میانمار در سازمان ملل کودتای نظامی 
را محکوم کرد

شورای امنیت برای توزیع عادالنه واکسین 
کرونا قطع نامه صادر کرد

ایران حمله امریکا به گروه های 
وابسته به این کشور را »تروریسم 

سازمان یافته« خواند

۴۲ دانش آموز ربوده  شده در نیجریه 
آزاد شدند

که  شده  تصویب  امنیت  شورای  در  قطع نامه ای 
فقیر  و  بحران زده  کشورهای  دسترسی  است  قرار 
این  پیش نویس  کند.  تسهیل  را  کرونا  واکسین  به 
عضو  تمامی 1۵  و  کرده  تهیه  بریتانیا  را  قطع نامه 

شورا به آن رای موافق داده اند.
قطع نامه  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو   1۵
عادالنه  توزیع  تسهیل  برای  بریتانیا  پیشنهادی 

واکسین کرونا در سراسر جهان رای موافق دادند.
به گزارش دویچه وله و به نقل از خبرگزاری فرانسه 
این قطع نامه روز گذشته به وقت محلی به تصویب 
دسترسی  زمینه  کردن  فراهم  آن  محور  و  رسید 
واکسین  به  جهان  فقیرتر  و  بحران زده  کشورهای 

کرونا است.
بنا بر این گزارش تدروس آدهانوم، رییس سازمان 
بهداشت جهانی، از تصویب این قطع نامه استقبال 
به  موسوم  سازوکار  خود  سازمان  این  است.  کرده 
کوواکس را برای توزیع عادالنه واکسین راه انداخته 

بود.
سازمان  امنیت  شورای  قطع نامه  دومین  این 
می رود.  شمار  به  کرونا  پاندمی  با  ارتباط  در  ملل 
امضاکننده گان این قطع نامه بر خواسته خود مبنی 
با  مقابله  برای  فقیرتر  با کشورهای  بر هم بسته گی 
بحران کرونا و برقراری آتش بس در مناطق درگیر 

جنگ و مناقشه تاکید کرده اند.
این قطع نامه  به متن  استناد  با  فرانسه  خبرگزاری 
کشورهای  امنیت،  شورای  اعضای  که  می گوید 
ثروتمند را تشویق می کنند که واکسین کرونا را به 

کشورهای با درآمد کم و متوسط اهدا کنند.
قطع نامه به طور مشخص و به صراحت از کشورهای 
عضو سازمان ملل می خواهد که از تهیه بیش از نیاز 
خودداری  جدی  طور  به  کرونا  واکسین  احتکار  و 

کنند.

این قطع نامه هم چنین خواستار تقویت »تالش های 
به  بین المللی«  همکاری های  و  چندجانبه  و  ملی 
منظور دسترسی عادالنه و قابل پرداخت به واکسین 
در  به خصوص  کووید-1۹،  بیماری  از  پیش گیری 
درگیر  و  نظامی  مناقشه  و  جنگ  درگیر  مناطق 
بحران های انسانی شده است. مطابق برآورد سازمان 
نفر در سراسر جهان در چنین  ملل 1۲0 میلیون 

شرایطی زنده گی می کنند.
امنیت  شورای  عضو  کشورهای  می شود  گفته 
حدود یک هفته بر سر متن نهایی قطع نامه بحث 
و گفت وگو کرده اند. ظاهراً علت این امر مخالفت دو 
متن  با  روسیه،  و  امنیت، چین  شورای  دایم  عضو 
پیشنهادی بریتانیا بوده است. قطع نامه قبلی سال 
گذشته پس از ماه ها بحث و چالش به تصویب رسید.
از  تقدیر  ضمن  جهانی  بهداشت  سازمان  رییس 
شورای  عضو  کشورهای  قطع نامه،  امضا کننده گان 
تولید  افزایش  برای  که  است  فرا خوانده  را  امنیت 
»گام های  آن  عادالنه  توزیع  و  کرونا  واکسین 

مشخصی« بردارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هفته گذشته 
برای  واکسیناسیون  جهانی  برنامه  یک  خواستار 
جلوگیری از عقب ماندن کشورهای فقیر در مقابله 

با بحران کرونا شد.
تمامی  از  درصد   ۷۵ کنون  تا  گوترش  گفته  به 
واکسین های تولید شده فقط در 10 کشور تزریق 
شده  است. او می گوید در 130 کشور هنوز برنامه 

واکسیناسیون کرونا آغاز نشده است.
بر پایه آمار دانشگاه امریکایی جانز هاپکینز تا ظهر 
شنبه، ۲۷ فبروری، نزدیک به 113 میلیون و ۵00 
هزار مورد ابتال به بیماری کووید-1۹ در 1۹۲ کشور 
شناسایی شده و حدود ۲ میلیون و ۵۲0 هزار نفر از 

مبتالیان جان خود را از دست داده اند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، حمله اخیر 
امریکا بر مواضع گروه  های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه 

را »تروریسم سازمان یافته« خواند.
به گزارش رادیو فردا، آقای شمخانی که روز شنبه، ۹ حوت، در 
دیدار با فواد حسین، وزیر خارجه عراق سخن می گفت، دولت 
از »تقویت و توسعه داعش« متهم کرده  به حمایت  را  امریکا 
و گفته است که این اقدامات به معنای احیای این گروه ها در 

منطقه خاورمیانه است.
این ادعا در حالی مطرح می شود که به تازه گی لوید آستین، وزیر 
دفاع ایاالت  متحده، بر تعهد این کشور بر »مبارزه با تندروی های 
خشن در منطقه« تاکید کرده است. وزیر دفاع امریکا هم چنین 
گفته است که ایاالت متحده به مقابله با اقدامات بی ثبات کننده 

ایران در منطقه متعهد است.
مقام های دولت امریکا حمله اخیر بر مواضع گروه های شبه نظامی 
وابسته به ایران در سوریه را پاسخ متقابل به اقدامات این گروه ها 
در حمله بر مواضع امریکا و مقابله با اقدامات ایران خوانده اند. 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، با اشاره به این که طی 
ایاالت  منافع«  و  مواضع  »نیروها،  بر  بار  روز گذشته چند   10
متحده حمله شده،  گفته است که حمله اخیر باید برای ایران 
روشن کرده باشد که اقداماتش علیه »نیروها، شرکا و منافع ما 

مصون از مجازات نخواهد ماند.«
در همین حال وزارت دفاع عراق همکاری با امریکا در این حمله 
دبیر  با  وزیر خارجه عراق  است. در گزارش دیدار  را رد کرده 
شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره ای به این موارد نشده است.

این دومین سفر فواد حسین به ایران و دیدار او با علی شمخانی 
در طول یک ماه گذشته محسوب می شود. او روز 1۵ دلو نیز به 

تهران سفر و با مقام های حکومت ایران دیدار کرد.

 ۹ شنبه،  روز  نیجریه  محلی  مقام های  فردا،  رادیو  گزارش  به 
حوت، از آزادی 4۲ دانش آموز از میان 31۷ دانش آموز دختری 

خبر دادند که روز گذشته ربوده شده بودند.
پولیس نیجریه روز جمعه، ۸ حوت، گفت مردان مسلحی که 
هویت شان هنوز مشخص نشده، شبانه با حمله بر یک مدرسه 
در شمال غربی این کشور بیش از 300 دانش آموز دختر را ربوده 

و احتماالً به نواحی جنگلی این منطقه برده اند.
آدم ربایی  این  که  والیتی  پولیس  فرمانده  بلو،  سانی  ابوبکر 
توییترش خبر  افتاده، روز شنبه در  اتفاق  دسته جمعی در آن 
آزادی تعدادی از دانش آموزان و کارمندان کالج دولتی کاگارا در 
شهر »جانگبه« را تایید کرد،  اما نگفت که چه گروهی اقدام به 

ربودن این دانش آموزان کرده است.
این دومین گروگان گیری مسلحانه طی هفته اخیر و سومین 
مورد از این حوادث از ماه دسامبر گذشته در نواحی ناامن شمال 
نیجریه است که در سال های اخیر به کانون فعالیت گروه های 

مسلح و باندهای تبهکار تبدل شده است.
جمله  از  اسالم گرا  مسلح  گروه های  اخیر  سال های  در 
به  آفریقا  غرب  در  اسالمی«  »خالفت  شاخه  و  »بوکوحرام« 
ولی  می زدند،  دست  محصل  دختران  گروگان گیری  و  ربودن 
و  نیز که هویت  اکنون گروه های مسلح و خشونت طلب دیگر 

اهداف آن ها مشخص نیست، این روش را به کار می برند.
انتشار  با  جمعه  روز  بوهاری،  محمدو  نیجریه،  جمهور  رییس 
بیانیه ای ضمن محکوم کردن آدم ربایی اخیر گفته بود که دولت 
او تسلیم سیاه  نمایی راه زنانی نمی شود که دانش آموزان بی گناه 

مدارس را با هدف باج گیری گروگان می گیرند.
روز گذشته یک مقام دولتی که حاضر نشد نامش فاش شود، 
گفته بود پرداخت باج های هنگفت از سوی دولت برای آزادی 
گروگان ها، به عاملی برای تشویق این حمالت در نواحی شمالی 

نیجریه بدل شده که از امنیت کافی برخوردار نیست.
این در حالی است که دولت نیجریه همواره پرداخت پول برای 

آزادی گروگان ها را تکذیب کرده است.


