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شماری از نماینده گان کوچی ها در مجلس نماینده گان می گویند که حکومت با 
این  دختران   و  پسران  آموزش  برای  را  زمینه  و  می کند  کم لطفی  کوچی  مردم 
طیف فراهم نکرده است. این نماینده گان هرچند تأیید می کنند که در سال های 
اخیر یک تعداد مکتب برای کوچی ها ساخته شده، اما از آن جایی  که کوچی ها در 
گشت و گذار هستند، نمی توانند از آن بهره ببرند. نماینده گان کوچی ها در مجلس 
می گویند، علی رغم این که بارها به وزارت معارف مراجعه و مشکالت کوچی ها را 
مطرح کرده اند، این وزارت اما به این مشکالت  توجهی نکرده است. افزون بر این، 
برای آموزش پسران  را  نماینده  گان کوچی ها تصریح می کنند که چندین طرح 
اما در عملی  این وزارت  و دختران کوچی به وزارت معارف پیش کش  کرده اند، 

ساختن آن کدام گام عملی برنداشته است. 

هنوز طرح جامع برای آموزش کوچی ها 
وجود ندارد

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

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

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان
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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.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

نگران از آینده مبهم کودکان؛
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امراهللنوشتهنمیخواند،نویسندهمیخواند
من با شناخت نزدیکی که از آقای صالح داشتم، انتظارم این بود تا به جای طعنه و کنایه گویی و درخواست 
برای افشای هویت نویسنده، به آنچه در آن یادداشت پرداخته شده بود، پاسخ می داد - که متأسفانه چنین 

نشد.

فعاالن مدنی هرات: حکومت در امر مبارزه با فساد جدی نیست

کنش گران  از  شماری  هرات:  ۸صبح، 
در  دولتی  کارکنان  از  برخی  و  مدنی 
هرات، در یک نشست دو روزه، یافته های  
و  اداری  فساد  عوامل  از  پژوهشی شان 

شیوه های آن را همه گانی کردند.
تحقیقاتی،  کنفرانس  این  پایان  در 
بیانیه ای از سوی فعاالن مدنی صادر شد 
که در آن شیوه های بیرون رفت از معضل 
اختیار  در  است  قرار  و  شده  بیان  فساد 
تمام نهادهای حکومتی که برای مبارزه با 

فساد کار می کنند، گذاشته شود.
در  اشتراک کننده گان  کنفرانس،  این  در 
عوامل  فساد،  انواع  جداگانه،  گروه  سه 
فساد، تأثیرات فساد و راهکارهای مبارزه 

با آن را به بحث گرفتند.
قرار است نتیجه این تحقیقات که پیش از 
این از طریق نهادهای مدنی در بخش های 
مختلف از جمله صحت، نهادهای عدلی و 
قضایی و نهادهای مردمی جمع آوری شده 
است، در اختیار نهادهای مرتبط به مبارزه 

با فساد گذاشته شود.
سیداشرف سادات، از برگزارکننده گان این 

می برند.
کمیسیون  کارکنان  از  رسولی،  ملکه 
به  کشور،  غرب  در  بشر  حقوق  مستقل 
این باور است که شهروندان به دلیل عدم 
آگاهی از قوانین و حقوق شان خود موجب 
گسترش فساد شده اند و کارکنان برخی 
از اداره ها دولتی از »آب ِگل آلود« ماهی 
گسترش  با  می کند  تأکید  او  می گیرند. 
فساد اداری و مالی، حقوق شهروندان زیر 

برنامه به روزنامه ۸صبح گفت، در دو دهه 
گذشته تالش حکومت برای کاهش فساد 
بی نتیجه بوده و با ایجاد نهادهای مختلف 
پدیده  این  گسترش  به  فساد  با  مبارزه 
او  است.  کرده  کمک  نفرت انگیز  و  شوم 
امر  در  افغانستان،  که حکومت  می گوید 
مبارزه و کاهش فساد تصمیم جدی ندارد 
خانمان سوز  بالی  این  ساحه  روز  هر  و 
گسترده تر می شود و شهروندان از آن رنج 

اقدام  نیز  و حکومت  پا گذاشته می شود 
جدی نمی کند.

هرات،  در  دینی  امور  آگاهان  از  برخی 
در  نوع  هر  از  فساد  که  می کنند  تأکید 

دین اسالم جایگاهی ندارد.
با این که در دو دهه اخیر ۱۶ نهاد دولتی 
و خصوصی برای مبارزه با فساد در کشور 
ایجاد شده، اما فعاالن مدنی به این باور 
نهادها  همین  از  برخی  وجود  که  اند 
و  شده  کشور  در  فساد  افزایش  موجب 
حکومت هم تالش آن چنانی برای کاهش 

این پدیده نکرده است.
در بیانیه ای که از سوی نهادهای مشترک 
مدنی در هرات برای مبارزه با فساد صادر 
حکومت داری  بر  فساد  تأثیرات  شده، 
و  شده  بررسی  مختلف  جنبه های  از 
شده  بیان  نیز  آن  با  مبارزه  راهکارهای 
است. هم چنان نهادهای مدنی که در پی 
و  فساد  عوامل  مدت  طوالنی  تحقیقات 
تأثیرات آن را بررسی کرده اند از حکومت 
خواهان مبارزه جدی با عامالن این پدیده 

شوم شدند.

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.
۱. تجهیزات و خدمات 

2. 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 ۱0 تاریخ نهایی دریافت معلومات خواسته شده الی

202۱ قابل پذیرش می باشد.

اعـالن ابـراز عالقـه
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آزادی بیان را پناهی نیست

خروج ارتش از باالمرغاب؛
اقدامی ضروری یا 

اشتباهی راهبردی؟

۷

عصر کشتار خبرنگار؛ 

۳



 

روزنامه  در  انتقادی  مقاله های  از  شماری  نشر  اثر  بر  روزها  این 
از  تا شماری  گرفته  افغانستان  رییس جمهور  معاون  از  ۸صبح، 
کاربران عام و خاص شبکه های اجتماعی ابراز نارضایتی می کنند؛ 
هم چنانی که شمار زیادی از شهروندان افغانستان از نشر چنین 

مطالبی استقبال کرده اند.
برای رفع هرگونه ابهام و شایبه در پیوند با نشر شماری از مقاالت 
می دانیم.  توضیح  قابل  را  نکته  چند  روزنامه،  این  در  انتقادی 
نکته اول این که، ما از بحث هایی که شماری از مقاالت در میان 
چنین  و  می کنیم  استقبال  برانگیخته اند،  حکومت  و  شهروندان 
بحث هایی را ممیزه یک جامعه باز و دموکراتیک می دانیم. از سوی 
از  منتقدان  افغانستان در کنار  از شهروندان  زیادی  دیگر، شمار 
نشر چنین مطالبی استقبال کرده اند. باور ما این است که با وجود 
فضای باز آزادی بیان در افغانستان، ما هنوز در آغاز راه هستیم و 
تا رسیدن به فرهنگ مدنی و دموکراتیکی که در آن تعامل میان 
شهروندان و شهروندان و حکومت براساس آگاهی از قانون، انصاف 

و حرمت متقابل باشد، فاصله درازی داریم.
ما ادبیاتی که در پیوند به نشر این مقاالت از آدرس های رسمی 
از  گذار  دوران  واقعیت  از  بخشی  را  می رود  کار  به  غیررسمی  و 
خوی استبدادی حکومت و جامعه به سمت حکومت و جامعه ای 
می دانیم که در آن کثرت اندیشه، باور سیاسی و انتقاد پیش شرط 

هرگونه توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پنداشته می شود.
نکته دوم این که، شاید یکی از معدود ارزش هایی که همه مردم 
ارجاع  آن  به  افغانستان  حکومت  همه  از  بیش تر  و  افغانستان 
می دهد، آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات در افغانستان است. 
ضمن اذعان بر ارزشمندی این فضا، باید تذکر داده شود که این 
همه گانی  رسانه های  قانون  و  افغانستان  اساسی  قانون  در  حق 
مسجل شده است و در کنار آن ریشه در بیش از یک قرن مبارزات 

شکوهمند آزادی خواهانه مردم ما دارد.
مردم افغانستان در بیش از دو دهه اخیر بیان آزاد را به عنوان 
یک ارزش، هم به وجود آورده و هم در مراقبت از آن بهای بزرگی 
پرداخته اند. بر کسی پوشیده نیست که حکومت ها به گونه ذاتی با 
آزادی بیان سر ناسازگاری دارند و بخشی از فلسفه وجودی بیان 
آزاد نیز کنترل و مهار قدرت حاکمیت ها توسط مردم است. در 
تجربه بشری و در منطقه ما، کم نبوده حکومت هایی که با رای 
مردم به وجود آمده  و در غیاب آزادی بیان و رسانه از قدرت علیه 
مردم و منافع علیای آن ها استفاده کرده و به نظام های مستبد و 

سرکوب گر مبدل شده اند.
نکته سوم این که، حق آزادی بیان را همان قانونی به ما داده است 
که حکومت نیز آن گاهی که دم از مشروعیت می زند، به همان 
قانون ارجاع می دهد. این ارزش نه تنها هدیه حکومت نیست که 
حکومت خود بخشی از وجهه ویران شده اش را به واسطه همین 

آزادی بیان در میان مردم ما و مردم جهان ترمیم می کند.
هرکسی که با ۸صبح آشنایی داشته باشد، می داند که ۸صبح در 
آگاهی  آوردن  به وجود  در  افغانستان  آزاد  رسانه های  کنار سایر 
اجتماعی که در بیش از دو دهه اخیر پشتوانه اصلی نظام دموکراتیک 
بوده، نقش اساسی داشته است. چیزی که در این میان اشتباه 
گرفته می شود، یا به عمد از آن استفاده نادرست می شود، عدم 
تفکیک میان نظام و دولت مردانی است که بزرگ ترین آسیب ها 
را خود بر پیکر نظام وارد کرده اند؛ دولت مردانی که از ارزش های 
منافع  ارزش ها  این  تا آن جایی سخن می گویند که  دموکراتیک 
گروهی، قومی، سمتی و حتا در بسا موارد منافع شخصی شان را 
تامین کند. اگر سازوکار دموکراتیک پرده از ناتوانی و رفتار خالف 
قانون آن ها برداشت، با تمام قدرت علیه آن می ایستند. برکسی 
پوشیده نیست که تالش ما همواره این بوده است که به وجود فقر، 
ناامنی و بی عدالتی که تا مغز استخوان مردم ما رسیده است، به 
گونه مستند شهادت بدهیم. تا آن جا که ممکن بوده است، تالش 

کرده ایم در این کار معیارهای مسلکی را رعایت کنیم.
نظام  از  حفاظت  اول  خط  در  همواره  افغانستان  رسانه های 
نیز  بزرگی  قربانی های  راه  این  در  و  داشته  قرار  دموکراتیک 
حرارت  با  نظام  ارزش های  درباره  که  کسانی  اتفاقاً  پرداخته اند. 
سخن می گویند، در موارد زیادی کم ترین قربانی را برای این نظام 

پرداخته اند.
نکته پایانی این که، ۸صبح فرصتی برای گفت وگوی آزاد شهروندان 
است. به جز مطالب مندرج در سرمقاله ها، مسوولیت سایر مطالب 
به دوش نویسنده گان است. ما دستگاه سانسور نیستیم و باربار 
اتفاق افتاده است همان طوری که نوشته های انتقادی شهروندان را 
نشر کرده ایم، حق پاسخگویی حکومت و همه شهروندان افغانستان 

را نیز در روزنامه محفوظ داشته ایم.

پاسخی به منتقدان

چهار شنبه
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۸صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانستان روز سه شنبه، 
دوازدهم حوت با مارشال عبدالرشید دوستم، 
رهبر حزب جنبش و معاون پیشین ریاست 

جمهوری دیدار کرد.
معاون  فرهمند  بابر  عنایت اهلل  اعالم  طبق 
شورای عالی مصالحه ملی، مارشال دوستم 
در این نشست تأکید کرده است که نیروهای 
گونه ی  به  و  عجله  بدون  باید  امریکایی 

مسووالنه از افغانستان خارج شوند.
براساس توافق نامه دوحه که خلیل زاد آن را 
در دهم حوت سال گذشته با مال عبدالغنی 
برادر، معاون سیاسی گروه طالبان امضا کرد، 
از  می  ماه  اول  در  باید  خارجی  نیروهای 

افغانستان خارج شوند.
فرهمند  بابر  عنایت اهلل  دیگر،  جانب  از 
گفته است که محور اصلی دیدار خلیل زاد 
روند  تسریع  روی  بحث  دوستم  مارشال  با 
امریکا  متحده  ایاالت  نقش  مذاکرات صلح، 
رهبران  میان  اجماع  آوردن  وجود  به  و 
و  مذاکرات  آینده  مورد  در  سیاسیون  و 

افغانستان بوده است.
این  در  خلیل زاد  زلمی  فرهمند،  گفته  به 
توحید  و  رهبران  اجماع  روی  نشست 
دیدگاه های آن ها در مورد مذاکرات صلح و 

آینده کشور تاکید کرده است.
درباره  خلیل زاد  که  است  گفته  فرهمند 

نیز  بلند«  برگزاری یک نشست در »سطح 
صحبت کرده و گفته است که این نشست 
کمک  صلح  مذاکرات  روند  موفقیت  برای 

خواهد کرد.
 از جانب دیگر، مارشال دوستم گفته است 
که در کنار به وجود آوردن اجماع ملی در 
نیز  نظامی  جبهه  در  مذاکرات،  روند  مورد 
گرفته  کامل  آماده گی  مردم  از  دفاع  برای 

شود.
و  جنگ  قطع  که  است  افزوده  دوستم 
آتش بس عمومی می تواند پیش رفت سریعی 
را در مذاکرات صلح و دست یابی به صلح به 

میان آورد.
زلمی خلیل زاد روز گذشته با رییس جمهور 
غنی، عبداهلل عبداهلل، کریم خلیلی ، محمد 
محقق و گلبدین حکمتیار نیز درباره روند 
صلح گفت وگو کرده است. هم چنان خلیل زاد 
روز سه شنبه به دیدار عبدرب رسول سیاف و 
شماری از چهره های سیاسی نیز رفته است.

مایک مک کال، معاون کمیته روابط خارجی 
که  است  گفته  امریکا  نماینده گان  مجلس 
کشور  این  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
تعدیل  هدف  به  افغانستان  صلح  امور  در 

توافق نامه دوحه به منطقه سفر کرده است.
قرار است خلیل زاد از کابل به دوحه برود و 
در آن جا با نماینده گان طالبان نیز گفت وگو 

کند.

مارشال دوستم در دیدار با خلیل زاد:
نیروهای امریکایی باید مسووالنه 

از افغانستان بیرون شوند

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده 
است که نیروهای کماندو بزرگ ترین مرکز 
سوق و اداره طالبان را در ولسوالی حصارک 

والیت ننگرهار تصرف کرده اند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
روز سه شنبه، دوازدهم حوت گفت که طالبان 
از این مرکز به عنوان مقر فرماندهی، طرح و 
شرق  زون  در  تروریستی  حمله های  اجرای 

و به ویژه والیت ننگرهار استفاده می کردند.
عملیات  اجرای  نتیجه  در  که  گفت  امان 
نیروهای کماندو این مرکز به تصرف نیروهای 
دولتی درآمده است و از آن سالح، تجهیزات 

و مقداری مواد مخدر ضبط شده است.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که 
نیروهای کماندو مواد مخدری را که از مرکز 
سوق و اداره طالبان در ولسوالی حصارک به 

دست آورده ، آتش زده اند.
سخنگوی  معاون  اظهارات  به  طالبان  گروه 

وزارت دفاع ملی واکنش نشان نداده اند.
در  درگیری  و  دولتی  نیروهای  عملیات 

بخش هایی از والیت ننگرهار جریان دارد.
گفته   امنیتی  ارشد  مقام های  این  از  پیش  
از شکست در  بودند که گروه طالبان پس 
هلمند و قندهار روی ناامن سازی و تصرف 
متمرکز  ننگرهار  والیت  از  بخش هایی 

شده اند.

نیروهای کماندو بزرگ ترین مرکز سوق و اداره 
طالبان در شرق کشور را تصرف کردند

که  می گوید  داخله  امور  وزیر  کابل:  ۸صبح، 
تهیه  این وزارت  از سوی  برنامه ای که  براساس 
شده است، شمار سربازان زن در صفوف پولیس 

به ۱0 هزار تن افزایش می یابد.
روز  که  داخله  امور  وزیر  اندرابی،  محمدمسعود 
سه شنبه، دوازدهم حوت در نشست حساب دهی 
دولت به ملت صحبت می کرد، گفت که در حال 
پولیس  در صفوف  زن  سرباز  هزار  چهار  حاضر 

کار می کنند.
اندرابی گفت که وزارت امور داخله برنامه آینده 

برای پولیس زن را تهیه و تدوین کرده است.
در  زنان  حضور  توسعه  و  افزایش  او،  گفته  به 
صفوف پولیس بخشی از این برنامه است که تا 

سال 202۴ میالدی اجرایی می شود.
وزیر امور داخله توضیح داد که نیمی از جمعیت 
کشور را زنان تشکیل می دهند و نیاز است که 
برای رسیده گی به امور زنان و ارائه خدمات به 

آن ها، شمار پولیس زن افزایش یابد.
محمدمسعود اندرابی تأکید کرد که توسعه حضور 
زنان در صفوف پولیس که شامل بلندبردن سطح 
دانش، ظرفیت و افزایش حضور زنان در سطوح 
برای  آینده  برنامه  از  بخش  نیز  میانه  و  باالیی 

پولیس است.
پیشین  وزیر  داوودزی،  عمر  که  است  گفتنی 
وزارت امور داخله در سال ۱3۹2 نیز وعده داده 
بود که شمار سربازان پولیس زن به ۱0 هزار تن 

افزایش می یابد.

آزمون ساالنه  آغاز  با  هم زمان  ۸صبح، کابل: 
در والیت  معارف  در کشور، مسووالن  مکاتب 
ساحات  برخی  در  طالبان  که  می گویند  تخار 
تحت نفوذ خود در این والیت تهدید کرده اند 
که دختران باالتر از صنف هفتم به مکتب نروند.

قطب الدین، معاون مالی و اداری ریاست معارف 
به  حوت  دوازدهم  سه شنبه،  روز  تخار  والیت 
ولسوالی  در  طالبان  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
مکاتب  به  تالقان  شهر  در  مناطقی  و  بهارک 
هشدار داده اند که دختران باالتر از صنف هفتم 

به مکتب نروند.
او اما افزود که به رغم هشدار طالبان، دختران 
به مکاتب حاضر شده اند و روند آزمون ساالنه 

به صورت معمول جریان دارد.
نگفته  چیزی  باره  این  تاکنون  طالبان  گروه 

است.
طالبان در برخی از ولسوالی های تخار و مرکز 

این والیت حضور و فعالیت دارند.
در گذشته نیز گزارش هایی از ممانعت طالبان 
تحت  در ساحات  مکاتب  به  رفتن دختران  از 

کنترل این گروه به نشر رسیده است.

شمار پولیس زن در کشور به 
۱۰ هزار تن افزایش می یابد

تهدید طالبان در تخار: 
دختران باالتر از صنف هفتم 

به مکتب نروند



حسیب بهش

ننگرهار  عامه  شفاخانه  مطبوعات  مسووالن  این،  با 
می گویند که ابتدا دو جسد و یک زخمی به این شفاخانه 
انتقال یافته بود که در ادامه فرد زخمی نیز جان باخته 
است. منابع در محل رویداد می گویند که افزون بر این 
سه کارمند زن رسانه ای، یک زن دیگر نیز حین عبور از 

جاده زخمی شده است.
گروه طالبان لحظاتی پس از این رویداد، تصریح کرد که 
در آن نقشی نداشته  است. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
بر این سه خبرنگار زن در  این گروه، گفت که حمله 

ننگرهار ربطی به این گروه ندارد. 
این سومین رویداد حمله بر کارمندان رسانه ها و خانواده 
خبرنگاران در جریان یک هفته اخیر است. افراد مسلح 
پیشین  رییس  نرمگو،  خلیل  طالبان  گروه  به  وابسته 
اتحادیه خبرنگاران بغالن را در پنجم حوت در مسیر 
خانه اش از موتر پیاده کردند و به قتل رساندند. در ادامه 
خانه  باالی  مسلح شب هنگام  افراد  هفتم حوت،  در  و 
بسم اهلل عادل، خبرنگار کشته شده در غور، حمله کردند. 
خبرنگار  این  خانواده  عضو  سه  رویداد،   این  نتیجه  در 
کشته و دو عضو دیگرشان زخمی شدند. گفتنی است 
رادیو  گرداننده  میوند،  مالله  پیش،  ماه  که حدود سه 
مسلح  مهاجمان  تیراندازی  در  نیز  انعکاس،  تلویزیون 

کشته شد.

عامالن مجازات و امنیت خبرنگاران تأمین شود
تنها لحظاتی پس از این رویداد، ارگ ریاست جمهوری 
با نشر اعالمیه ای، به حمله ننگرهار واکنش نشان داد. 
با این حال، ارگ بار دیگر از مرز تسلیت فراتر نرفت و 
تصریح کرد که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
به ارگان های مربوطه در امر شناسایی و مجازات عامالن 
این رویداد »هدایت جدی« داده است. به گفته ارگ، این 
نابخشودنی تروریستان«  ادامه »سلسله جنایات  حمله 
و  افغانی  فرهنگ  اسالم،  دین  ارشادات  با  تضاد  در  و 

فرزانه کوچی، نماینده کوچی ها در مجلس نماینده گان، 
در  هرچند  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  مورد  این  در 
سال های اخیر برای کوچی ها یک تعداد مکتب ساخته 
شده، اما این مکاتب با کم ترین امکانات مجهز است. او 
افزود که این مکاتب تنها برای کوچی های ساکن مورد 
گردش اند،  در  و  سیار  که  کوچی هایی  و  است  استفاده 
برای  او  گفته  به  زیرا  کنند،  استفاده  آن  از  نمی توانند 
این طیف کوچی ها کدام طرح جامع که بتواند مشکل 
یک  را  امر  این  او  ندارد.  وجود  کند،  حل  را  کوچی ها 
»بدبختی کالن« توصیف کرد و گفت که وزارت معارف 
آموزش  برای  واضح  پالیسی  و  سیستم  کدام  تاکنون 
بیان  طبق  است.  نتوانسته  فراهم  کوچی  دانش آموزان 
در  ماه  و سه  در یک  جای  ماه  او، کوچی هایی که سه 
جای دیگر باشند، نمی توانند از مکاتب استفاده کنند. او 
افزود: »کوچی هایی که کوچی گری می کنند، زمانی که 
به مکتب مراجعه می کنند، برای شان گفته می شود که بر 

چه اساس و به کدام اصل شامل سیستم کنیم.«
این نماینده  کوچی ها خاطر نشان کرد که برای حل این 
معضل، چندین طرح را با وزارت معارف در میان گذاشته ، 
و  بوده  بی توجه  طرح ها  این  به  نسبت  وزارت  این  اما 
اقدامی نکرده است. او توضیح داد که مکاتب تک صنفی، 
به  را  محلی  صنف  و  لیلیه  مکتب  طرح  یک سمستره، 
عملی  با  وزارت  این  تا  کرده  پیش کش  معارف  وزارت 
ساختن این طرح ها بتواند معضل آموزش و پرورش برای 
کوچی ها را حل کند. در کنار این وی خاطر نشان کرد 
که طرح آنالین از طرح های قابل تطبیق برای کوچی ها 
است. او روشن ساخت که برای تطبیق این طرح، یک 
تعداد »تبلیت« و ویدیوهای آموزشی نیاز است و وزارت 
معارف با آپلود کردن ویدیوهای آموزشی، این امکان را 
برای کوچی ها فراهم می کند تا در هرجای از آن استفاده 

کنند و آموزش ببینند. 
با این وجود، خانم کوچی یادآور شد که وزارت معارف 
در جواب این طرح ها گفته است که برای عملی ساختن 
آن »به یک امر فوق العاده« از سوی رییس جمهور نیاز 

عصر کشتار خبرنگار؛
آزادی بیان را پناهی نیست

در پی تیراندازی مهاجمان مسلح بر کارمندان زن رادیو 
رسانه  این  کارمند  سه  ننگرهار،  در  انعکاس  تلویزیون 
کشته شدند. این سومین رویداد حمله بر جان کارمندان 
است.  اخیر  هفته  یک  در  آنان  خانواده   و  رسانه ای 
قتل  های هدف مند کارمندان رسانه ای زن در ننگرهار، 
نیز دوباره  را  از تهدیدها علیه جان خبرنگاران  نگرانی  
به عنوان  اوج رسانده است. ارگ ریاست جمهوری  به 
مرجع اداره کننده کشور هم چنان به یک تسلیت گویی 
در حد اعالمیه بسنده کرد. فعاالن رسانه ای اما می گویند 
که به دنبال رویدادهای پی هم ترور کارمندان رسانه ای، 
دیگر از تسلیت گفتن خسته  شده اند. آنان معتقدند که 
و  بیان  آزادی  علیه  خطرناک  »توطیه  حاضر  حال  در 
بشر  دارد. کمیسیون مستقل حقوق  رسانه ها« جریان 
و  »نگران کننده«  را  رسانه ای  کارمندان  این  ترور  نیز 
نهادهای  حال  همین  در  است.  خوانده  »دهشت ناک« 
دیگر  که  می خواهند  حکومت  از  رسانه ها  حامی 
بر  افزون  و  شود  خارج  تسلیت گویی  محدوده  از  باید 
جان  امنیت  راستا،  این  در  معنادار«  »تحقیقات  انجام 
خبرنگاران را تأمین کند. براساس آمارهای نی، در سه 
ماه اخیر جدا از رویداد اخیر ننگرهار، هفت خبرنگار و 
در  خانواده یک خبرنگار  و سه عضو  رسانه ای  کارمند 

کشور ترور شده اند.
علیه  تهدیدها  رسانه ها،  کارمندان  ترورهای  افزایش  با 
بازگشته  نگرانی ها  محور  به  دیگر  بار  خبرنگاران  جان 
روز  عصر   ۴:۴0 ساعت  حوالی  مسلح  مهاجمان  است. 
اول  نواحی  مربوطات  در  حوت،  دوازدهم  سه شنبه، 
تلویزیون  رادیو  کارمندان  بر  جالل آباد  شهر  چهارم  و 
انعکاس تیراندازی کردند. زلمی لطیفی، رییس تلویزیون 
انعکاس، به روزنامه ۸صبح گفت که در جریان دو حمله 
مسلحانه، سه کارمند زن در این رسانه کشته شده اند. او 
از کشته گان به نام های شهناز، مرسل و سعدیه یاد کرد 
این رسانه کار می کردند. هم زمان  که در بخش دوبله 

کوچی ها  نماینده گان  از  شماری 
در مجلس نماینده گان می گویند 
کوچی  مردم  با  حکومت  که 
را  زمینه  و  می کند  کم لطفی 
دختران   و  پسران  آموزش  برای 
این طیف فراهم نکرده است. این 
نماینده گان هرچند تأیید می کنند 
که در سال های اخیر یک تعداد مکتب برای کوچی ها 
ساخته شده، اما از آن جایی  که کوچی ها در گشت و گذار 
نماینده گان  ببرند.  بهره  آن  از  نمی توانند  هستند، 
بارها  این که  علی رغم  می گویند،  مجلس  در  کوچی ها 
به وزارت معارف مراجعه و مشکالت کوچی ها را مطرح 
کرده اند، این وزارت اما به این مشکالت  توجهی نکرده 
تصریح  کوچی ها  نماینده  گان  این،  بر  افزون  است. 
و  پسران  آموزش  برای  را  طرح  چندین  که  می کنند 
دختران کوچی به وزارت معارف پیش کش  کرده اند، این 
وزارت اما در عملی ساختن آن کدام گام عملی برنداشته 
برای  که  معارف می گوید  وزارت  در همین حال  است. 
حل مشکالت کوچی ها گام های موثر برداشته شده است. 
براساس گفته های این وزارت، در سال های اخیر مکاتب 
تا پسران و  ایجاد شده  با خوابگاه در چهار زون  مجهز 
دختران کوچی بتوانند درس بخوانند. در عین حال این 
وزارت تأکید دارد که روی یک طرح کار می کند که با 
تطبیق آن مشکالت کوچی هایی که در گردش هستند 

نیز برطرف می شود. 
برای  و  مشغول اند  مالداری  به  افغانستان  در  کوچی ها 
امرار حیات شان همواره در گردش اند. این طیف جامعه 
برای  همواره  رو  این  از  نیستند،  ساکن  یک جای  در 
گذران زنده گی شان از یک مکان به مکان دیگر می روند. 
براساس معلومات، کوچی ها حدود شش میلیون نفوس 
چهار  تعداد  به  میان  این  از  که  دارند  افغانستان  در 
در  و  گذاشته  کنار  را  کوچی گری  روش  میلیون شان 
شهرها ساکن شده اند و متباقی آنان هم چنان به شغل 
از  معیشت شان  برای  و  مصروف اند  رسمی  شان  و  آبایی 
یک  جای به جای دیگر نقل مکان می کنند. نماینده گان 
کوچی ها معتقدند که این قوم نسبت به سایر اقوام کم تر 
نظام  از  پس  زیرا  است،  گرفته  قرار  دولت  توجه  مورد 
طالبان، حکومت جدید روی کار آمد و در قسمت تعلیم 
و تربیت برای شهروندان گام های ارزشمندی برداشت، 
از این میان اما به کوچی ها کم تر توجه شده و اکثر این 

طیف از نعمت آموزش محروم بوده/ هستند. 
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روحیه صلح است. به گفته ارگ، این رویدادها بحران 
و جنگ موجود را دشوار و طوالنی می سازد و طالبان 
نمی توانند با این حمالت، »صدای رسای جمهوریت و 

دست آوردهای دو دهه اخیر« را خاموش سازند. 
در  تیراندازی  رویداد  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
توصیف  »دهشت ناک«  و  »نگران کننده«  را  ننگرهار 
با  نهاد روز سه شنبه، دوازدهم حوت،  این  کرده است. 
نشر اعالمیه ای گفت که فعاالن رسانه ای، مدنی و حقو ق 
 بشری بارها هدف قرار گرفته و قربانی شده اند و »آزادی 
بیان  با تهدید روبه رو است«. این کمیسیون از حکومت 
خواست که عامالن این حمله ها را شناسایی و عدالت را 
تأمین کند. مسووالن در این نهاد هم چنان تأمین امنیت 
اصلی  از مسوولیت های  را  اثرگذار  فعاالن و چهره های 
بشر  است. کمیسیون مستقل حقوق  حکومت خوانده 
از هم پیمانان بین المللی افغانستان نیز خواسته است که 
با توجه به وضعیت »هراس ناک« و »ناامیدکننده« برای 
شهروندان، از نفوذ خود برای برقراری آتش بس فوری، 
صلح،  مذاکرات  معنادار  پیش رفت  و  خشونت   پایان 

استفاده کنند.
فعاالن رسانه ای اما می گویند که دیگر از تسلیت گفتن 
خسته شده اند و امیدوارند خداوند عامالن این رویداد 
را مجازات کند. وحیداهلل توحیدی، مسوول دادخواهی 
کمیته مصونیت خبرنگاران، پس از رویداد ننگرهار در 
صفحه فیس بوکش نوشت: »کسانی که زنان و دختران 
شریعت  اوامر  اجرای  دعوای  می رسانند،  قتل  به  را 
کشتن  اسالم  پیامبر  چون  است؛  کذب  محمدی شان 
زنان، پیر مردان و کودکان کفار را منع کرده است، در 
حالی که این ها زنان مسلمان را شهید می کنند. امروز 
سه دختر کارکن رسانه ای را در دو حمله قاتالنه شهید و 
یک تن دیگر را زخمی کردند. من دیگر از تسلیت گفتن 
خسته شده ام، فقط می گویم که خداوند شما را مجازات 
کند.« او هشدار داد که »توطیه خطرناک علیه آزادی 

است. این عضو مجلس وزارت معارف را به ناتوانی متهم 
کرد و گفت کوچی گری تنها در افغانستان نیست، بلکه 
در سایر کشورها از جمله ایران نیز وجود دارد. بانو کوچی 
افزود که این کشورها برای فراهم کردن زمینه آموزش 
راه حل داشته و این مشکل را مدیریت کرده اند. به باور 
او، وزارت معارف افغانستان اما در این بخش کدام راهکار 

نداشته است. 
به عنوان وکیل کوچی ها  اعتراف کرد که  فرزانه کوچی 
»عذاب وجدان« دارد، زیرا در چند سال اخیر نتوانسته 
منحیث وکیل کوچی ها زمینه آموزش را فراهم کند. او 
بیان کرد که در حال حاضر در بین کوچی ها حس خوبی 
برای آموختن به وجود آمده، اما از آن جایی که در گردش  
هستند، نمی توانند از این نعمت مستفید شوند. او گفت: 
»بسیار به آموزش دلگرمی دارند، اما می گویند که به دلیل 
نبود مکاتب و امکانات همان گونه کالن می شوند. وزارت 
معارف نمی تواند یک راه حل پیدا کند. کوچی ها به ما 
می گویند از ما نمی شود خالص. همین را قبول کرده اند.«
از جانب دیگر این نماینده  کوچی ها می گوید مکاتبی که 
برای کوچی های ساکن ساخته شده، از کم ترین امکانات 
برخودارند. او می افزاید که به طور نمونه  مکتب کوچی ها 
در ننگرهار ساخته شده و دارای لیلیه است، اما در این 
ندارد. عالوه  برای دختران وجود  تشناب  و  برق  مکتب 
تشکیل  تاهنوز  مکتب  این  او  گفته های  طبق  این،  بر 
ندارد و آموزگارانی که استخدام شده اند، بالمقطع اند. او 
از حکومت و به ویژه وزارت معارف خواست که به آینده 
کوچی ها توجه کنند و زمینه آموزش را برای پسران و 

دختران این طیف فراهم سازند. 
مجلس  در  کوچی ها  دیگر  نماینده   عرب زاده،  پرویز 
حال  در  کوچی ها  عمده  مشکل  که  گفت  نماینده گان، 
حاضر نبود زمینه آموزش است. او به روزنامه ۸صبح گفت 
که هرچند کوچی های ساکن با مشکالت جدی برخوردار 
نیستند، اما کوچی هایی که در گردش اند و کوچی گری 
آموزشی  جامع  طرح  یک  و  مکتب  نبود  از  می کنند، 
خوبی  استعداد  از  کوچی ها  که  گفت  او  می برند.  رنج 

بیان و آزادی رسانه ها« جریان دارد.
نهادهای حامی رسانه ها نیز به این رویداد واکنش نشان 
اعالمیه ای  نشر  با  داده اند. کمیته مصونیت خبرنگاران 
ننگرهار  در  زن  رسانه ای  کارمندان  بر  جداگانه، حمله 
را محکوم کرده و آن را »جنایت جنگی« خوانده است. 
این نهاد تصریح کرده است که باید قتل های زنجیره ای 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای متوقف شود. مسووالن 
در این کمیته از حکومت خواسته اند که در مورد این 
حمله و همه رویدادهای ناگوار اخیر که در نتیجه آن 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای کشته و زخمی شده اند، 
تحقیقات معنادار انجام دهد. کمیته مصونیت خبرنگاران 
تأمین  برای  اقدامات  همه  باید  که  می گوید  هم چنان 

امنیت و مصونیت خبرنگاران روی دست گرفته شود. 
این  از  پیش  لحظاتی  تنها  نی  که  است  در حالی  این 
رویداد، با نشر اعالمیه ای خواستار پی گیری پرونده های 
قتل هدف مند خبرنگاران و کارمندان رسانه ای شده بود. 
به گفته این نهاد، دست کم هفت خبرنگار و کارمند رسانه  
و سه عضو خانواده خبرنگار در جریان سه ماه اخیر به 
از حمالت  را بخشی  این رویدادها  نی  قتل رسیده اند. 
هدف مند خواند و تصریح کرد که با وجود درخواست 
مکرر جامعه خبرنگاری و خانواده های قربانیان، حکومت 
قادر به بازداشت و سپردن عامالن این رویدادها به پنجه 
باید به  این نهاد، حکومت  قانون نشده است. به گفته 
معافیت از مجازات عامالن خشونت علیه خبرنگاران و 
کارمندان رسانه ای نقطه پایان بگذارد و قضایای خشونت 
در این مورد را به گونه جدی بررسی کند. نی هم چنان 
تصریح کرده است که باید حکومت راهکار پیش گیرانه 
را برای تأمین امنیت جانی خبرنگاران روی دست گیرد 
اخیر  هدف مند  و  مشکوک  حمالت  در  خبرنگاران  تا 

آسیب پذیری کم تری داشته باشند. 
متحده  ایاالت  سفارت  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
توقف  خواستار  پیام هایی،  نشر  با  نیز  کابل  در  امریکا 
خشونت علیه خبرنگاران شده بود. به باور این سفارت، 
را  خبرنگاران  علیه  خشونت  عامالن  باید  حکومت 
شناسایی و آنان را به پنجه قانون بسپارد. سفارت امریکا 
در ادامه از تحقیقات سریع و پیگرد قانونی عامالن ترور 

خبرنگاران حمایت کرده بود.

نمی کند.  توجه  آن ها  به  معارف  وزارت  اما  برخوردارند، 
عرب زاده گفت کوچی هایی که در گردش اند، پسران و 
دختران شان از آموزش کاماًل محروم اند. او افزود که تنها 
از طرف های خانواده های شان برای آموزش فرزندان شان 
از  مکتب،  نبود  دلیل  به  اما  کرده اند،  استخدام  »مال« 

نعمت معارف به کلی محروم اند.
در همین حال وزارت معارف می گوید که برای کوچی ها 
۱57 مکتب در 27 والیت کشور ساخته شده است. نجیبه 
آرین، سخنگوی این وزارت، به روزنامه ۸صبح گفت که 
در این مکاتب 5۴ هزار و ۱۴۱ دانش آموز کوچی مصروف 
آموزش اند که از این میان چهل هزار و ۱۶7 تن آنان را 
دانش آموز پسر و ۱3 هزار و ۹7۴ تن آنان را دانش آموز 
گفته های  طبق  آن،  بر  عالوه  می دهند.  تشکیل  دختر 
سخنگوی وزارت معارف، نزدیک به هزار آموزگار مصروف 
از ۱00 تن  این دانش  آموزان  هستند که بیش  آموزش 

آنان را آموزگار زن تشکیل می دهند. 
پالن  نصاب،  که  کرد  بیان  معارف  وزارت  سخنگوی 
تعلیمی و سال تعلیمی مکاتب کوچی ها مطابق پالن سایر 
مکاتب دولتی است. وی افزود: »چون از مناطق گرم سیر 
در ماه حمل و ثور به مناطق سردسیر کوچ می کنند، در 
ماه قوس پس به مناطق گرم سیر بر می گردند که سال 
ماهه  سه  رخصتی  می شود.  تکمیل  نیز  آن ها  تعلیمی 

زمستانی شان را در مناطق گرم سیر سپری می کنند.« 
دانش  آموزان  رفت و آمد  مورد مشکالت  در  اما  آرین  بانو 
کوچی گفت که برای حل این مشکل لیلیه های بزرگ در 
چند زون ساخته شده و وزارت معارف تصمیم دارد این 

لیلیه ها را گسترش دهد. 
نماینده گان  نگرانی های  به  آرین  خانم  آن،  بر  عالوه 
کوچی ها در مورد دانش آموزانی که در سنین پایین قرار 
دارند، پرداخت و از تطبیق طرح صنف های سیار خبر داد. 
او گفت که این وزارت برای فراهم کردن زمینه آموزش 
برای کوچی ها، طرح صنف های سیار را روی دست گرفته 

و برای نهایی کردن آن کار جریان دارد. 
گفتنی است که کوچی ها همواره از موجودیت تبعیض در 
برابرشان شکایت داشته اند. آنان حکومت را به بی پروایی 
برای  حکومت  که  گفته اند  و  کرده  متهم  برابرشان  در 
نمی کند؛  کاری  سوادشان  بردن  بلند  و  معیشت   بهبود 
نهادهای حکومتی رد شده  از سوی  اتهامی که همواره 
است. پیش از این نیز وزارت معارف به کوچی های وعده 
داده بود که مکاتب سیار را برای آن ها ایجاد می کند، اما 

تاکنون این طرح تطبیق نشده است. 

نگران از آینده مبهم کودکان؛
هنوز طرح جامع برای آموزش 

کوچی ها وجود ندارد
عبداالحمد حسینی 



س. پامیری

اسحق علی احساس

طرح تازه خلیل زاد چه می تواند باشد؟

من با شناخت نزدیکی که از آقای صالح داشتم، انتظارم این بود تا به جای طعنه 
و کنایه گویی و درخواست برای افشای هویت نویسنده، به آنچه در آن یادداشت 
پرداخته شده بود، پاسخ می داد - که متأسفانه چنین نشد. من مطمین هستم که 
آقای صالح که در میان سیاست مداران ارشد افغانستان از انگشت شمار افرد 
باسواد و کتاب خوان است، با مفهوم »مرگ مولف« آشنا است. 

چند روز قبل، در شماره 355۱ مورخ دهم حوت سال 
۱3۹۹ روزنامه ۸صبح، یادداشتی از این قلم زیر عنوان 
دولت«  هیچ کاره  فیس بوک،  هرکاره  صالح؛  »امراهلل 
داشت.  پی  در  را  زیادی  واکنش های  که  شد  منتشر 
از آن جمله، شخص آقای صالح نیز در یادداشت روز 
دوشنبه خویش به صورت غیرمستقیم نویسنده را متهم 
به داشتن »قلم  کرایی« کرد و نویسنده را »نقاب پوش 
و کلی گوی« خواند؛ بی آن که اشاره ای به پیشنهادات و 
سفارشات آن نوشته کرده باشد. آقای صالح، یادداشتش 
همه  میان  در  »دلم  می رساند:  پایان  به  این گونه  را 
می سوزد.  نقاب  زیر  دستان  به  قلم  به  انتقادکننده ها 
چون می دانم که آن ها با دستان خود می نویسند، ولی 
با قلب خود همان دست خود را محکوم می نمایند و به 
با  بردارید و  را  تان  نقاب  نفرین می فرستند.  قلم خود 

نشانی حرف بزنید.«
من با شناخت نزدیکی که از آقای صالح داشتم، انتظارم 
درخواست  و  کنایه گویی  و  طعنه  جای  به  تا  بود  این 
برای افشای هویت نویسنده، به آنچه در آن یادداشت 
پرداخته شده بود، پاسخ می داد - که متأسفانه چنین 
آقای صالح که در میان  نشد. من مطمین هستم که 
افرد  انگشت شمار  از  افغانستان  ارشد  سیاست مداران 
باسواد و کتاب خوان است، با مفهوم »مرگ مولف« آشنا 
است. در مفهوم »مرگ مولف« هویت، شهرت، عقاید 
مولف  شخصی  و  مذهبی  تاریخی،  سوابق  و  سیاسی 
هیچ گونه جایگاهی ندارد؛ بلکه این متن است که محک 

قضاوت و نقد قرار می گیرد، نه مولف متن.
با توجه به همین مسأله بود که من انتظار داشتم، آقای 
به  نویسنده  متهم کردن  و  کنایه گویی  به جای  صالح 
داشتن »قلم کرایی و نقاب پوشی« به آنچه در آن نوشته 
یک  فضای  تا  می داد  روشن  پاسخ  بودم،  داده  تذکر 
آنجایی که  از  اما  گفت وگوی سازنده شکل می گرفت. 
آقای صالح متأسفانه با وجود سواد گسترده، به مسایل 
که  شد  ثابت  برایم  دارد،  امنیتی  و  استخباراتی  نگاه 
امراهلل خان، نوشته نمی خواند، بلکه نویسنده می خواند.

تا این جای کار، تغییر سیاسی در امریکا، با تغییراتی در 
روند صلح افغانستان همراه بوده است. جو بایدن، پس 
از ورود به کاخ سفید، هرچند مأموریت زلمی خلیل زاد، 
فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان را تمدید 
کرد، اما توافق نامه صلح ایاالت متحده با طالبان را که با 
تالش های او امضا شده بود، به بازنگری فرستاد. دولت 
بایدن اعالم کرد که پس از بازنگری موافقت نامه دوحه، 
طرحش را در پیوند به مسأله افغانستان اعالم می کند. 
این  تعلیق  اعالم ناشده،  به صورت  این تصمیم،  پیامد 
موافقت نامه بود. مذاکرات بین االفغانی با بن بست مواجه 
و میز مذاکرات خالی شد. گروه طالبان هیأت هایی را به 
اسالم آباد، تهران، مسکو و عشق آباد فرستاد. مال برادر، 
معاون سیاسی و رییس دفتر طالبان در دوحه، خطاب 
به ملت امریکا نامه نوشت و از مزایای توافق نامه دوحه 
سخن گفت. دولت افغانستان از بهار خونین خبر داد و 
در آخرین مورد، شورای امنیت ملی کشور اعالم کرد 
که افغان ها از توافق نامه دوحه قطع امید کرده اند. این 
موارد، درشت ترین تغییراتی است که به دنبال تغییر 
سیاسی در امریکا، در روند صلح افغانستان رونما شده 

است.
تازه  دور  خلیل زاد  زلمی  حوت،  یازدهم  دوشنبه، 
سفرهایش در پیوند به صلح افغانستان را از زمان روی 
کار آمدن دولت جدید در امریکا آغاز کرد. او نخست به 
کابل آمد و با محمد اشرف غنی، رییس جمهور، عبداهلل 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی، 
رییس جمهور پیشین و تعدادی از چهره های سیاسی 
دیدار کرد. آقای خلیل زاد در ادامه سفرهایش به دوحه 
رفته و قرار است در آنجا با اعضای دفتر سیاسی طالبان 
و احتماالً هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان دیدار 

آغاز دوباره؛

مورد  در  قضاوت  به  آن  رویت  به  و  تهیه کند  ارقام  و 
میزان رضایت سی  و چند میلیون نفوس افغانستان در 
بپردازد؟  نمایشی  جلسه  یک  عمل کرد های  به  رابطه 
در کجای دنیا دولت های مسوول، آمار و احصاییه های 
خود را بر مبنای واکنش  مردم در رسانه های اجتماعی 
تهیه و مطابق آن سیاست های خود را عیار می کنند؟  
من مطمین هستم که آقای صالح اهمیت احصاییه و 
آمار واقعی را در سیاست عامه می داند؛ ولی متأسفانه 
عمل کرد ایشان در یادداشت های فیس بوکی  اش خالف 

این را ثابت می کند.
از جانب دیگر، برای آقای صالح که تجربه طوالنی در 
استخبارات و امنیت ملی دارد، توسل به آمار و ارقام چند 
یادداشت فیس بوکی، توهین به شعور و عقل یک جامعه 
سی و چند میلیونی است. کار در حوزه عمومی، به ویژه 
سیاست گذاری عامه مستلزم تهیه آمار و ارقام واقعی، 
شفاف و دور از اغراض و احساسات روزمره است. شاید 
به خاطر همین اتکای بیش از حد به چند یادداشت و 
الیک فیس بوکی است که تالش های بیهوده آقای صالح 
است.  نبرده  جایی  به  ره  جلسات شش ونیم  طریق  از 
بلکه در عوض از او در ذهنیت شمار زیادی از دوستان 
و خیرخواهانش، چونان یک بازیچه کوکی ساخته که 

حاضر است با هر ساز اشرف غنی برقصد.
که  بدهم  تذکر  صالح  آقای  به  می خواهم  آخر  در 
ناشی  متأسفانه  من  قبلی  نوشته  مورد  در  شان  حکم 
است.  شخصی  احساساتی  برخورد  و  سطحی نگری  از 
حدس نمی زدم که آقای صالح با خواندن آن نوشته مرا 
به داشتن »قلم کرایی« متهم کند و یک روزنامه نگار 
منتقد ولی خیرخواه را در صف »طالبان، تروریستان، 
وقتی  اما  دهد.  قرار  جرم پیشه ها«  و  نظم  اخالل گران 
متوجه شدم که امراهلل خان به جای نوشته، نویسنده 
می خواند، دلم به حال خودم و آزادی بیان در کشورم 

سخت گرفت.
از سوی دیگر، اگر تمام قضاوت ها و اقدامات آقای صالح 
در برابر مسایل حاد و حساس جامعه ای در حال جنگ 
ما این گونه باشد، به حال وطن و حکومتی که معاون 
اولش غرق چنان سطحی نگری و احساسات است، نیز 
چگونه  این  که  است  این  اصلی  سوال  گریست.  باید 
تروریست،  طالب،  آن  در  که  است  قضاوتی  ترازوی 
اخالل گران نظم و جرم پیشه ها با یک روزنامه نگار منتقد 

یک سان و یک دست وزن می شوند؟
***

»خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد«.

***

بستن  کار  به  کرد،  مطرح  خلیل زاد  تازه  طرح  ذیل 
برای  با قاعده وسیع و چارچوب مدون  فرمول جدید 
روند صلح افغانستان است. گفته می شود که حلقه هایی 
در داخل کشور در هماهنگی با کشورهایی در بیرون 
که امریکا می تواند در جایگاه بانی آن در نظر گرفته 
شود، روی طرحی شبیه به کنفرانس بن کار می کنند. 
صلح  و  جنگ  طرف های  تمامی  طرح،  این  براساس 
افغانستان باید روی میز مذاکره حضور داشته باشند و 
در یک گفت وگوی فشرده، روی ساختار سیاسی آینده، 
آتش بس، ادغام و مشارکت سیاسی در دولت عبوری 
و پساصلح با یک دیگر به توافق برسند. در صورتی که 
مأموریت نیروهای امریکایی و ناتو با نقش صلح بانی در 
کشور ادامه یابد و گفت وگوها نیز زیر نظارت سازمان  
برده شود، بدون شک  ملل و کشورهای جهان پیش 

مذاکرات صلح نتیجه بخش خواهد بود.
موضوع سوم، تداوم پروسه دوحه، با شرایط تازه است. 
آنچه در این مدت در مذاکرات بین االفغانی دوحه وجود 
میانجی  و  کننده  تضمین  ناظر،  هیأت  است،  نداشته 
مشخص  سازوکارهای  نبود  هم چنان،  بوده اند.  قوی 
برای گفت وگو، مشکل دیگر مذاکرات دوحه است. به 
همین دلیل، این مذاکرات هیچ گاهی وارد مراحل جدی 
نشد و از نخستین روزها با بن بست مواجه بود. با توجه 
به این تجربه ناکام، می توان گفت که در صورت عدم 
توسل امریکا به یک راهبردی به تمام معنا جدید و تازه، 
نظر هیأت  زیر  و  با سازوکارهای مدون  پروسه دوحه 
ناظر و تضمین کننده و با میانجی گران فعال به پیش 
برده خواهد شد. در این صورت نیز امید به دوحه بر 
خواهد گشت و می توان بار دیگر به برقراری آتش بس و 

ختم جنگ در کشور امیدوار شد.

نوشته نمی خواند، نویسنده می خواند
امرهللا

به  صالح  آقای  اشاره  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
مستعار  اسم  منظورش  که  نویسنده  »نقاب پوشی« 
من است، در اینجا می خواهم تذکر بدهم که چرا آن 
این  را که  یادداشت های دیگری  از  برخی  و  یادداشت 
روزها به نام مستعار »س. پامیری« از روزنامه ۸صبح 

منتشر شده است، با نام مستعار منتشر کرده ام.
مستعارنویسی یک امر معمول در رسانه های چاپی است. 
این کار اهداف و مقاصد متنوعی را در بر می گیرد. من اما 
از میان همه  آن ها تنها به دلیل امنیتی، از اسم مستعار 
استفاده می کنم. جناب امراهلل صالح به خوبی در جریان 
نهادهای  دلیل مدیریت ضعیف  به  متأسفانه  است که 
امنیتی و استخباراتی کشور، دشمن در همه جا حضور 
از  پیدا کرده است. چنانچه شهادت شمار گسترده ای 
ترور های هدفمند  اثر  به  من  و هم مسلکان  هم وطنان 
و ماین های چسبکی در چند ماه گذشته گواه روشنی 
این مدعا است. متأسفانه حکومتی که آقای صالح  بر 
تنها  نه  به حساب می آید،  دوم  آن شخص شماره  در 
در تامین امنیت شهروندان، به ویژه فعاالن رسانه ای و 
مدنی بسیار ضعیف عمل کرده است، بلکه حتا به خاطر 
بالهت فکری و ذهنی دست اندرکاران ارشد حکومتی 
و مشغولیت بیش از حد آنان در سوءاستفاده از منابع 
دولتی و فساد، امروزه حتا خود آقای صالح و بسیاری 
از همکاران ارشدش حتا در ساحات »سبز« کابل نیز 
در  اگر  حتا  وضعیت  این  نمی کنند.  امنیت  احساس 
عرصه  در  صالح  آقای  معنادار  مشارکت  عدم  نتیجه 
بیهوده  از  ناشی  حداقل  نباشد،  استخبارات  و  امنیت 

 کند. تا اینجا، می توان گفت که برخالف دوران آقای 
ترمپ که گروه طالبان در مواردی مقدم تر بر کابل بود، 
دلیل،  به همین  است.  افغانستان مرجع  این بار دولت 
فرستاده ویژه امریکا در امور صلح، دور تازه سفرهایش 
را از کابل استارت زده است. در نگاه اداره بایدن، اولویت 
با کابل است و دوحه به عنوان مقر نماینده گی سیاسی 

طالبان، پس از کابل، در جایگاه دوم قرار دارد.
آقای  که  است  این  دیگر  سخن  مورد،  این  از  فراتر 
خلیل زاد با طرح مشخصی به کابل آمده و همین طور 
کرده  آغاز  را  سفرهایش  جدید  دور  تازه ای  برنامه   با 
به  را  از طرحش  او دو کاپی  است. گفته می شود که 
عبداهلل،  عبداهلل  و  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
رییس شورای عالی مصالحه ملی سپرده است. سوایی 
از تعارفات سیاسی و اعالمیه های رسمی که به دنبال 
دیدارهای جداگانه محمد اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  فرستاده  با  کرزی  حامد  و 
ملی  عالی مصالحه  ارگ، شورای  آدرس  از  افغانستان 
و دفتر سیاسی رییس جمهور پیشین نشر شد، آقای 
جدید  و  تازه  دور  مشخصی  طرح  و  پیام  با  خلیل زاد 
سفرهایش را آغاز کرده است. هرچند از جزئیات این 
گمان  می توان  اما  نیست،  دست  در  اطالعاتی  طرح 
برد که احتماالً سه موضوع در طرح تازه و مشخص و 
همین طور دور جدید تالش های صلح جویانه فرستاده 
پیش بینی  قابل  افغانستان،  امور صلح  در  امریکا  ویژه 

است.
جمله  از  دوحه،  توافق نامه  مفاد  از  تعدادی  بازنگری 
از  متحدانش  و  امریکایی  نیروهای  خروج  زمان 
افغانستان، می تواند بخشی از راهبرد تازه امریکا باشد. 
دخیل  امریکایی  نهادهای  و  کارشناسان  از  بسیاری 
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یادداشت  به چند  ایشان  توانایی  و  انرژی  صرف شدن 
»شش ونیم«  بی تأثیر  جلسات  و  فیس بوکی  بی معنای 

است.
من در نوشته قبلی نیز به صورت خیرخواهانه به ایشان 
مشورت دادم تا به جای مصرف بیهوده وقت و انرژی اش 
و  تقلیل  به  متأسفانه منجر  در جلسات شش ونیم که 
کاهش ابهت نهادهای مسوول شده، بهتر است وقت و 
انرژی اش را صرف مشارکت معنادار در قدرت و تصامیم 
استراتژیک سازد و از اشرف غنی بخواهد که به جای 
خطاط، داکتر طب و متخصص تصاویر سه بُعدی، به 
وی صالحیت دهد تا به عنوان یک نظامی و استخباراتی 
نقش  استراتژیک کشور  و  عمده  مسایل  در  تجربه،  با 
ایفا کند؛ زیرا پرداختن به جرایم خیابانی و مسایل نظم 
شهری هم توهین به جایگاه قایم مقام رییس جمهوری 

است و هم توهینی به خودشان.
قایم  اساسی،  قانون  بر مبنای متن صریح  آقای صالح 
و در صورت  به حساب می آید  رییس جمهوری  مقام 
مرگ و استعفای رییس جمهور، نخستین کسی است 
می گیرد.  دست  به  را  کشور  اوضاع  سرپرستی  که 
را  کشور  که  نیست  مناسب  فردی  چنین  یک  برای 
کند.  مدیریت  و  اداره  فیس بوکی  یادداشت های  با 
خنده دارتر از آن این که یک نگاه کوتاه به یادداشت های 
ماه های پسین آقای صالح نشان می دهد که حتا ذهنیت 
و فکر ایشان نیز از شبکه های اجتماعی تغذیه می شود. 
مبنای  بر  بزرگ،  دولت مرد  یک  که  است  مناسب  آیا 
پیام ها و واکنش های چند صد نفر در فیس بوک، آمار 

و  امریکایی  نیروهایی  خروج  افغانستان،  قضیه  در 
ناتو را در ماه می، آن هم در شرایطی که تالش های 
صلح ره به جایی نبرده و منازعه افغانستان به شکل 
پیچیده و فرسایشی ادامه یافته است، اقدام نادرست، 
و  متحده  ایاالت  برای  بسیاری  منفی  پیامدهای  با 
روی  زمان  از  می دانند.  ناتو  سازمان  در  متحدانش 
این  از  تعدادی  دیدگاه های  بایدن،  دولت  آمدن  کار 
کارشناسان و نهادها، در رسانه های امریکایی نشر شده 
است. آن چه می توان از آن به عنوان محور مورد توافق 
این کارشناسان و نهادها در پیوند به مسأله افغانستان 
نام برد، انصراف از خروج عجوالنه نیروهای امریکایی 
امریکایی  نهادهای  و  کارشناسان  است.  افغانستان  از 
ترک  و  دارند  نظر  اتفاق  مأموریت شان،  تمدید  روی 
دوحه  توافق نامه  زمانی  چارچوب  براساس  افغانستان 
را اشتباه و رهاکردن افغانستان به یک جنگ ویرانگر 
از  بدون شک  بایدن،  دولت  راهبرد  می دانند.  داخلی 
به  خلیل زاد  آقای  و  شده  طرح  فضایی  چنین  درون 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  فرستاده  عنوان 
منطقه  و  دوحه  کابل،  به  وضعیتی  از دل چنین  نیز 
آمده است. تغییر نوعیت حضور نیروهای امریکایی و 
ناتو در افغانستان، از نقش حامی دولت و طرف جنگ 
مهمی  بخش  می تواند  صلح بانی،  نقش  به  طالبان،  با 
این طرح باشد. هرگاه امریکا بتواند طرف های جنگ 
خود  صلح بانی  نقش  پذیرش  به  راضی  را  افغانستان 
کند، حضور نیروهایش به اضافه سربازان ناتو تمدید و 
بحث خروج عجوالنه و نگرانی از سقوط افغانستان در 
کام جنگ داخلی و در بدترین سناریو فروپاشی دولت، 

برطرف می شود.
پس از تمدید حضور، مسأله دومی را که می توان در 
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شماره تماس: 0۷۷520۷۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

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

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

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

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

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

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: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



بایدن از همین حاال حرف و حدیث هایی را به منظور ادامه حضور سربازان امریکایی تا بعد 
از تاریخ تعیین شده در موافقت نامه دوحه کماکان مطرح کرده است. او در سخنرانی اش 

در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: »ما متعهد هستیم تا اجازه ندهیم که افغانستان به 
پایگاه تروریسم مبدل شود و از آنجا باالی امریکا و متحدانش حمله کنند.« هم چنان، او در 
جریان نخستین دیدارش از پنتاگون گفت: »ما می توانیم مهلت ماه می را برای خروج کامل 

سربازان امریکایی از افغانستان نادیده بگیریم.«

توافق نامه دوحه انگیزه شورشیان را برای خلق 
خشونت بیش تر کرده است 

بایدن سربازان امریکایی را در افغانستان حفظ 
خواهد کرد

تمامیت خواه، رژیمی که یک بار دیگر افغان ها، به ویژه زنان 
اجتماعی و سیاسی شان محروم  از حقوق  را  و دختران 
خواهد کرد، ترجیح می دهند. بدتر از این، افغان های که 
طی دو دهه گذشته از دولت افغانستان یا جامعه جهانی 
نظامی  چنین  تسلط  زیر  است  ممکن  کردند،  حمایت 

مجازات شوند.
دولت بایدن بدون این که دولت افغانستان را بیش تر از 
این تضعیف و طالبان را تقویت کند، می تواند سربازان 
امریکایی را از این کشور بیرون کند. دولت بایدن به جای 
این که کابل را مجبور به تمکین در مقابل خواسته های 
بیش تر طالبان کند و یا به این گروه قدرت بیش تر بدهد، 
می تواند به شورشیان و حامیان بین المللی آن ها هشدار 
لحاظ  به  کابل  از  نیروهایش،  حضور  عدم  در  که  دهد 

دیپلماتیک، مالی و سیاسی حمایت خواهد کرد.
و  امریکایی ها  جان  کردن  فدا  که  می سازد  واضح  این 
امریکایی در  مالیه دهندگان  سرمایه گذاری هنگفتی که 
قبل  وضعیت  به  بازگشت  با  داده اند،  انجام  افغانستان 
بی حرمت نمی شود. ایاالت متحده باید در کنار افغانستان 
بایستد. اما »ایستادن« به معنای حضور هزاران نیروی تا 
دندان مسلح نباشد. خاتمه دادن به الزامات، محدودیت ها 
و بیرون کردن دولت افغانستان از حاشیه می تواند آغاز 

چنین حمایتی باشد.
غیروابسته  مشاور  و  پیشین  مددکار  یک  عاطف  پ. 

سازمان های دولتی و غیردولتی در افغانستان است.

ادامه حضور سربازان امریکایی تا بعد از تاریخ تعیین 
شده در موافقت نامه دوحه کماکان مطرح کرده است. 
او در سخنرانی اش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: 
به  افغانستان  که  ندهیم  اجازه  تا  متعهد هستیم  »ما 
و  امریکا  باالی  آنجا  از  و  مبدل شود  تروریسم  پایگاه 
جریان  در  او  هم چنان،  کنند.«  حمله  متحدانش 
می توانیم  »ما  گفت:  پنتاگون  از  دیدارش  نخستین 
مهلت ماه می را برای خروج کامل سربازان امریکایی از 
افغانستان نادیده بگیریم.« از سوی دیگر، لوید آستین، 
ناتو  دفاع  وزرای  سران  نشست  در  امریکا  دفاع  وزیر 
گفت: »خروج عجوالنه و بی نظم از افغانستان نخواهیم 
داشت.« پیش از این، وزارت دفاع امریکا اعالن کرده 
بود که این کشور خروج کامل سربازانش از افغانستان 
را بررسی نمی کند؛ چرا که طالبان شرایط موافقت نامه 
گزارش  مورد،  این  کنار  در  نکرده اند.  عملی  را  دوحه 
 گروه مطالعاتی افغانستان نیز از اداره بایدن می خواهد 
تا خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان را تا بعد 

از ماه می 202۱ به تعویق بیندازد.
برای  عجله ای  ناتو  که  می رسد  به نظر  هم چنان، 
خروج کامل سربازانش تا ماه می از افغانستان ندارد. 
افغانستان  از  عجوالنه  قیمت خروج  که  می گوید  ناتو 
تروریسم  برای  را  زمینه  و  بود  خیلی سنگین خواهد 
بین المللی مساعد می سازد که ممکن بعداً پالن حمله 
ناتو  دبیرکل  اخیراً،  کنند.  طرح  ناتو  اعضای  باالی  را 
در نشست وزاری دفاع این پیمان، به ادامه مأموریت 
آموزشی و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان 
تعهد کرد و گفت که به حمایت مالی خود نیز از این 
نکرد  این نشست تعهد  ناتو در  ادامه می دهد.  نیروها 
که سربازانش را در تاریخ تعیین شده در موافقت نامه 
دوحه از افغانستان خارج کند. برعکس گفت که خروج 
سربازان ناتو مشروط به بهتر شدن اوضاع خواهد بود. به 
تازه گی، جرمنی، یکی از اعضای کلیدی ناتو، مأموریت 
نظامیانش در افغانستان را تا ماه جنوری 2022 تمدید 
کرده است. این موقف ناتو نیز می تواند امریکا را وادار 
کند که سربازانش را پس از ماه می در افغانستان نگه 

دارد.

ریاست  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  که  زمانی 
جمهوری ایاالت متحده اعالم شد، افغان ها جشن گرفتند. 
آن ها روزها با کنجکاوی در حال بررسی نتایج انتخابات 
در تلفن های شان بودند و بیش ترشان دعا می کردند که 
دونالد ترمپ »مرد دیوانه« امریکا نتیجه را واگذار کند. 
این مسأله، به این دلیل نبود که آن ها عقیده داشتند، یا 
خواستار عقب انداختن و متوقف شدن خروج نیروهای 
امریکایی بودند؛ بلکه امیدوار بودند که دولت جدید ایاالت 
صورت  به  طالبان،  به  افغانستان  تسلیم  بدون  متحده 

درست عقب نشینی کنند.
از زمان امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان در 
2۹ فبروری سال 2020، ایاالت متحده فشار زیادی بر 
را  طالبان  پیش شرط های  تا  کرد  وارد  افغانستان  دولت 
برای مذاکرات بین االفغانی - مذاکراتی که برای افغان ها 
مهم است، رعایت کند؛ زیرا این مذاکرات ساختار آینده 

کشور را تعیین می کند.
برای صلح  ایاالت متحده  نماینده ویژه  زلمی خلیل زاد، 
افغانستان، با گرفتن امتیازات بسیار دردآور از کابل، از 
جمله جلوگیری از اشتراک تقریباً تمامی مقامات دولت 
سرانجام،  برد.  پیش  را  طالبان  با  مذاکره  افغانستان، 
اما  شد.  آغاز  قطر  دوحه  در  سپتامبر  ماه  در  مذاکرات 
گفت وگوها به جای پیش رفت واقعی به سوی آینده بهتر 

افغانستان، بر خواسته های طالبان متمرکز شده است.
در همین حال، جنگ جویان طالبان حمالت خود را بدون 
در نظر گرفتن معامله با واشنگتن افزایش داده اند. طالبان 
موقف خود را روشن ساخته اند: آن ها قصد ندارند خشونت 
را کنار بگذارند. اگر دقت شود، هدف آن ها واضح است: 

برگشت به قدرت کامل در افغانستان.
تاریخ  مجدد  بررسی  حال  در  پنتاگون  و  بایدن  اکنون 
خروج نیروهای امریکایی در اول ماه می که توسط دولت 
ترمپ تعیین شده بود، هستند. تنها راه خروج مسووالنه 
امریکا این است که بر دولت افغانستان برای انجام توافق 

یک جانبه فشار وارد نکند.
تقویت  و  متحده  ایاالت  خروج  استراتژی  طرح 
گفت وگوهای بین االفغانی، ممکن است وجدان های برخی 
از امریکایی ها را آرام کند، اما دیپلماسی امریکایی، طالبان 
را وادار به ترک ترور، ویرانی و خشونت نمی کند. در واقع، 
امریکایی ها باید بپذیرند که چگونه روی کرد واشنگتن در 
برای  شورشیان  ناپذیر  سیری   اشتهای  طالبان  با  توافق 

قدرت و خشونت را برانگیخته است.
اول، ایاالت متحده با انجام توافق صلح در سال 2020 

بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا، دولت افغانستان نفس راحتی کشید؛ به خاطر 
این که از اقدام اداره ترمپ برای امضای موافقت نامه صلح 
میان ایاالت متحده و طالبان و اقدامات بعدی امریکا در 
این راستا چندان راضی نبود. دولت افغانستان از آغاز 
مذاکرات امریکا با طالبان تا امضای موافقت نامه صلح، 
به حاشیه رانده شده بود. جو بایدن، پس از پیروزی در 
انتخابات، اعالن کرد که موافقت نامه صلح میان امریکا 
و طالبان را بازنگری می کند و دولت افغانستان از این 

اقدام آقای بایدن استقبال کرد.
موافقت نامه  بازنگری  حال  در  بایدن  اداره  اکنون 
دوحه است؛ اما معلوم نیست که چه تصمیمی درباره 
زمان  درباره  خصوص  به  موافقت نامه،  این  سرنوشت 
از  امریکایی  سربازان  کامل  خروج  برای  شده  تعیین 
افغانستان می گیرد. تاکنون، برای بسیاری از مردم، به 
شمول دولت افغانستان، پالیسی امریکا تحت رهبری 
رییس جمهور بایدن، مبهم است؛ برای این که اداره او 
به صورت واضح در این مورد حرف نزده است. اما اگر 
رییس  معاون  عنوان  به  بایدن  جو  کارنامه  به  نگاهی 
زمان  در  سخنانش  و  اوباما  دوره  در  امریکا  جمهور 
مبارزات انتخاباتی داشته باشیم، می توان حدس زد که 

تصمیم او درباره موافقت نامه دوحه چه خواهد بود.
سرسخت  حامیان  از  یکی  بایدن  جمهور  رییس 
مأموریت سربازان امریکایی در امر مبارزه با تروریسم 
است. در سال 200۹، زمانی  که استنلی مک  کریستال، 
افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  پیشین  فرمانده 
کرد،  بازنگری  را  متحده  ایاالت  سربازان  مأموریت 
پیشنهاد افزایش سربازان را برای مبارزه با شورشگری 

این  برد.  باال  را  طالبان  موقعیت  کابل،  مشارکت  بدون 
عمل کرد امریکا دولت افغانستان را تا سرحد شرم منزوی 
افغان های عادی و  از نظر  و بی اهمیت ساخت. این کار 
آن ها  تاکتیک های خشونت آمیز  و  شورشیان  به  جهان، 

مشروعیت بخشید.
دوم، با امضای توافق نامه صلح، خلیل زاد دولت افغانستان 
را تحت فشار قرار داد تا زندانیان طالبان را بدون هیچ گونه 
این  مجدد  حضور  عدم  تضمین  حتا  یا  متقابل  امتیاز 
جنگ جویان به میدان جنگ، آزاد کند. سرانجام، کابل 
آن  براساس  که  کرد  موافقت  ناعادالنه  آشکارا  تبادله  با 
5000 جنگ جوی طالبان که فهرست آن توسط رهبری 
آن ها تهیه شده بود، در بدل ۱000 غیرنظامی ربوده شده، 
از زندان آزاد شدند. بلی، در واقع بسیاری از جنگ جویان 
آزاد شده طالبان دوباره به میدان های نبرد برگشتند که 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
نه امضای رسمی توافق صلح با ایاالت متحده و نه آزادی 
نشد.  موقف شان  از  آن ها  آمدن  کوتاه  باعث  زندانیان 
طالبان آتش بس را فراموش کردند. طبق یک برآورد، بین 
ماه های جنوری و سپتامبر، در مقایسه با سه ماه قبل آن، 
خشونت دو برابر شده است که نشان می دهد طی این 
ماه ها ۹00 تن کشته و بیش از ۱500 تن زخمی شده اند.

کاهش  دلیل  به  که  داد  گزارش  تایمز  دسامبر،  ماه  در 
بیش تر  تصرف  طالبان »در حال  متحده،  ایاالت  حضور 
مناطق هستند«. به گفته نیویارک تایمز، طالبان اکنون 
آن  شکست  نقطه  به  را  »کشور  که  می کنند  تهدید 

می رسانند.«
منطقه  طالبان  که  هنگامی   ،2020 سال  اواخر  در 
استراتژیک ارغنداب والیت قندهار را که یک ولسوالی پر 
از باغ های انار است و یک دهه قبل به قیمت جان تعدادی 

داد. در نتیجه این پیشنهاد، تعداد سربازان امریکایی 
در افغانستان به بیش از ۱00 هزار تن افزایش یافت. 

از سربازان امریکایی به تصرف دولت در آمده بود، تصرف 
شدند.  متعجب  کار  این  از  قندهاریان  از  برخی  کردند، 
به گفته مردم محل، صفوف طالبان توسط جوانان محل 
تقویت شده است. بسیاری از افغان ها تصور می کنند که 
ایاالت متحده به محض بیرون رفتن از افغانستان، کنترل 
کشور را به طالبان تحویل می دهد؛ بنابراین، عده ای برای 

زنده ماندن به طالبان می پیوندند.
افغان ها  بمانند.  افغانستان  در  نباید  امریکایی  نیروهای 
واقعاً  متحده  ایاالت  نظامی  حضور  ادامه  که  می دانند 
امکان پذیر نیست و برخی آروز دارند که این حضور ادامه 
پیدا کند. یکی از موارد، مسأله استخدام جوانان توسط 
انجام جنگ  به هدف  برای شست وشوی مغزی  طالبان 
مقدس علیه اشغال گران است که با رفتن همه سربازان 
بین  در  حتا  شورشگری  شد.  خواهد  منتفی  امریکایی، 
خود پیروان آن نیز مشروعیتش را از دست خواهد داد. 
گذشته از این، افغان ها همیشه تحت همکاری خارجی ها 

خودمختار و سرکش بوده اند.
همانا  کنند،  درک  نمی توانند  افغان ها  که  را  چیزی 
به  نسبت  ترمپ  دولت  که  است  آشکاری  طرف داری 
کرد  اعالم  بایدن  دولت  که  هنگامی  داد.  نشان  طالبان 
که توافق صلح 2020 دوحه را بررسی می کند، رهبران 
مورد  در  روسیه  با  سپس  و  ایران  با  نخست  طالبان 
شدند.  دوجانبه  گفت وگوهای  وارد  افغانستان  سرنوشت 
نماینده طالبان در مسکو به دروغ ادعا کرد که شورشیان 

به سهم خود به توافق نامه ایاالت متحده پابنده بوده اند.
دولت افغانستان متهم به سوءاستفاده گسترده از قدرت 
همراه با فساد مالی و خویش خوری در ادارات دولتی، فاقد 
کنترل و تعادل است. اما اکثر افغان ها هنوز این نظام را 
در مقابل گزینه ای که طالبان ارایه می دهند - یک امارت 

جو بایدن با وجود مخالفت با افزایش سربازان و نوع 
توجه  باید  امریکا  که  کرد  پیشنهاد  آن ها،  مأموریت 
بیش تر در امر مبارزه با تروریسم داشته باشد و این کار 

با تعداد کم سربازان امکان پذیر است.
جو بایدن در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده، موقف قبلی اش را درباره حضور سربازان 
امریکایی و مأموریت آن ها در افغانستان تکرار کرد. از 
همین  رو، در واکنش به تصمیم رییس جمهور ترمپ 
به منظور خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان 
برای  سربازان  محدود  شمار  تا  است  نیاز  که  گفت 
افغانستان  در  تروریسم  با  مبارزه  مأموریت  پیشبرد 

حفظ شوند.
رییس جمهور بایدن به احتمال زیاد در حدود ۱500 
تا 2000 سرباز امریکایی را به منظور پیشبرد مأموریت 
مبارزه با تروریسم در افغانستان حفظ خواهد کرد. او 
تعداد  این  درباره حفظ  انتخاباتی  مبارزات  در جریان 
این  برای حفظ  بنابراین،  بود.  نیز حرف زده  سربازان 
تعداد سرباز در افغانستان، اداره بایدن به احتمال زیاد 
بعد از بازنگری موافقت نامه دوحه، خواهان یک سلسله 
تغییرات و اصالحات در این موافقت نامه خواهد شد تا 
زمینه را برای حفظ سربازان امریکایی در افغانستان تا 

بعد از ماه می 202۱ مساعد سازد.
بایدن از همین حاال حرف و حدیث هایی را به منظور 
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امید فاروق

دولت بایدن بدون این که دولت 
افغانستان را بیش تر از این 

تضعیف و طالبان را تقویت کند، 
می تواند سربازان امریکایی را 

از این کشور بیرون کند. دولت 
بایدن به جای این که کابل را مجبور 

به تمکین در مقابل خواسته های 
بیش تر طالبان کند و یا به این گروه 

قدرت بیش تر بدهد، می تواند 
به شورشیان و حامیان بین المللی 

آن ها هشدار دهد که در عدم 
حضور نیروهایش، از کابل به لحاظ 
دیپلماتیک، مالی و سیاسی حمایت 

خواهد کرد.



محمدحسین نیک خواه

میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی »اترا کجاست؟«
بخش سوم

نظامیان ارتش، مهمات و جنگ افزارهای نظامی آنان به 
دست اعضای این گروه افتاده است. روایت ساکنان بادغیس 
قرارگاه مشترک نظامی  اخیر در  از آن چه طی دو سال 
ولسوالی باالمرغاب جریان داشت، وحشت ناک و دردآور 
است. اعضای شورای والیتی و فعاالن مدنی بادغیس ادعا 
دارند که در جریان دو سال، دست کم 300 تا ۴00 نیروی 
امنیتی در این ولسوالی کشته شدند. در این مدت تمام  
راه های زمینی به کمپ نظامی باالمرغاب مسدود بود و 
قرارگاه نظامی در محاصره شدید جنگ جویان طالبان قرار 
داشت. منابع مردمی روایت می کنند که سربازان و افسران 
ارتش، به دلیل محاصره قرارگاه از سوی طالبان، طی دو 

سال اخیر به رخصتی رفته نمی توانستند.
باالمرغاب  ولسوالی  نظامی در  قرارگاه مشترک  محاصره 
اجساد  و  امنیتی  نیروهای  زخمیان  که  بود  شده  سبب 
بماند  باقی  کمپ  داخل  روزها  موارد  برخی  در  قربانیان 
و شرایط برای انتقال آن ها به مرکز والیت وجود نداشت. 
در آخرین مورد، جسدهای عبدالبصیر نورستانی، رییس 
ارکان لوای سوم ارتش در بادغیس و احمدخان کتوازی، 
رییس کندک ارتش در ولسوالی باالمرغاب، که به دنبال 
از  شماری  همراه  شدند،  کشته  طالبان  هاوان  پرتاب 
زخمی ها دو هفته در کمپ خالد باقی ماند. وزارت دفاع 

در پی خروج نیروهای ارتش ملی از کمپ نظامی »خالد« 
گونه  به  ولسوالی  این  بادغیس،  باالمرغاب  ولسوالی  در 
با  به دست طالبان سقوط کرد. وزارت دفاع ملی  کامل 
نشر خبرنامه ای می پذیرد که نیروهای ارتش کمپ نظامی 
باالمرغاب را ترک کرده اند. فعاالن مدنی بادغیس هشدار 
می دهند که خروج نظامیان ارتش از باالمرغاب و سقوط 
کامل ولسوالی به دست طالبان، سبب نزدیک شدن خط 
نخست نبرد به مرکز والیت شده و مسیر ارتباطی میان 
والیت های غرب و شمال کشور مسدود می شود. آنان ادعا 
دارند که در جریان دو سال اخیر، کمپ نظامی ارتش در 
باالمرغاب در محاصره طالبان قرار داشت و راه های زمینی 
بود.  ولسوالی روی رفت وآمد کارمندان حکومت مسدود 
سال  دو  که طی  می پذیرد  نیز  بادغیس  والیتی  شورای 
اخیر، دست کم 300 تا ۴00 نیروی امنیتی در باالمرغاب 
کشته شدند. برخی اعضای شورای والیتی بادغیس باور 
دارند که حضور نظامیان ارتش در کمپ نظامی باالمرغاب 
موثر نبود و حکومت نمی توانست نظامیان مستقر در کمپ 

را از راه  زمینی تجهیز و تمویل کند.
از حدود دو سال پیش تا کنون، مرکز ولسوالی باالمرغاب 
در تصرف طالبان بود و نیروهای حکومتی تنها در کمپ 
نظامی خالد حضور داشتند. طالبان ادعا دارند که با خروج 

نیروهای  از کمپ  زخمیان  و  انتقال جسدها  عدم  دلیل 
نامناسب«  آب وهوای  »شرایط  را  باالمرغاب  در  ارتش 
دلیل خرابی وضعیت  به  تأکید داشت که  و  عنوان کرد 

جوی، امکان فرود چرخ بال ها وجود ندارد.
با  صحبت  در  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
اخیر،  سال  دو  جریان  در  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه 
نظامیان  به  نظامی  تجهیزات  و  خوراکی  مواد  رساندن 
بود.  دشوار  بسیار  باالمرغاب  نظامی  کمپ  در  حاضر 
طالبان،  از سوی  هاوان  پرتاب  و  راکت  شلیک  دلیل  به 
نشست  کمپ  داخل  نمی توانستند  نظامی  چرخ بال های 
کنند و مواد خوراکی شب هنگام با استفاده از »فراشوت«، 
از هوا به داخل قرارگاه پرتاب می شد. کنش گران مدنی 
در بادغیس هشدار می دهند که خروج نظامیان ارتش از 
کمپ نظامی باالمرغاب و سقوط کامل ولسوالی به دست 
مرکز  به  نبرد  نخست  نزدیک شدن خط  طالبان، سبب 

والیت و رسیدن خط نبرد به ولسوالی ُمقر می شود.
روزنامه  به  بادغیس،  مدنی  فعاالن  از  اشکانی،  جنیداهلل 
با سقوط کامل باالمرغاب به دست  ۸صبح می گوید که 
والیت های  به  غرب  والیت های  ارتباطی  مسیر  طالبان، 
بهار سال  او، در  به گفته  شمال کشور مسدود می شود. 
شدت  و  خشونت   افزایش  احتمال  خورشیدی   ۱۴00
گرفتن نبرد در بادغیس وجود دارد و بزرگ ترین نگرانی 
به دست  باالمرغاب  با سقوط کامل  است که  این  مردم 
والیت  مرکز  نو،  قلعه  شهر  به  جنگ  دامنه  طالبان، 

بادغیس، برسد. 
که  دارد  باور  بادغیس  والیتی  شورای  دیگر،  جانب  از 
باالمرغاب  در  ارتش  نظامیان  کمپ  اخیر،  سال  دو  طی 
این  در محاصره کامل طالبان بود و حضور نظامیان در 

قرارگاه هیچ گونه سودی برای تأمین امنیت نداشت.
در  بادغیس،  والیتی  شورای  رییس  بیک،  عبدالعزیز 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که خواست مقام های 
تا نظامیان کمپ  حکومتی و نماینده گان مردم این بود 
بادغیس  مناطق  سایر  به  ولسوالی  این  از  باالمرغاب 

منتقل شوند. او افزود، به احتمال زیاد، نیروهایی که از 
باالمرغاب خارج شدند، در ولسوالی های ُمقر، آب کمری، 
قادس و مسیر بزرگ راه هرات - بادغیس مستقر می شوند 
امنیتی خواهد شد.  بهبود وضعیت  آنان سبب  و حضور 
وزارت دفاع ملی، با نشر اعالمیه ای گفته است که وجود 
دلیل  به  باالمرغاب،  ولسوالی  در  ارتش  نیروهای  کندک 
وضعیت نامساعد هوا و مسیرهای دشوارگذر، »مهم نبود« 
و این قرارگاه نظامی به جای مناسب انتقال داده شد، اما 
کجا  به  کندک  در  مستقر  نظامیان  که  نیست  مشخص 

انتقال یافته اند.
بادغیس،  والی  شمس،  حسام الدین  حال،  همین  در 
تأکید می کند که به دلیل مشکالت موجود در اکماالت 
تا  شد  گرفته  تصمیم  خالد،  کمپ  در  مستقر  نیروهای 
از ولسوالی باالمرغاب خارج شوند. این مقام  این نیروها 
محلی بادغیس افزود که برنامه تازه ای برای تأمین امنیت 
ولسوالی باالمرغاب و اجرای پروژه های توسعه ای مشخص 
شده است. تصاویر ویدیویی از محل کندک نظامی پس 
از خروج نیروهای ارتش که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار 
امکانات و زیرساخت های  گرفته نشان می دهد که تمام 
آتش  به  امکانات  از  بخشی  و  تخریب  نظامی  مرکز  این 

کشیده شده است. 
کمپ  از  ارتش  نظامیان  تنها  که  دارند  ادعا  طالبان 
و  امکانات  مهمات،  نتوانستند  و  شدند  خارج  باالمرغاب 
ذبیح اهلل مجاهد،  انتقال دهند.  را  نظامی خود  تجهیزات 
سخنگوی طالبان، به روزنامه ۸صبح می گوید که تجهیزات 
نظامی کندک به دست اعضای این گروه افتاده است. او 
می افزاید که مرکز باالمرغاب از حدود دو سال پیش در 
ارتش در  نظامیان  از  تنها شماری  و  بود  تصرف طالبان 
ولسوالی  آنان،  خروج  با  و  داشتند  حضور  نظامی  کمپ 

باالمرغاب به گونه کامل به دست طالبان افتاده است.
در حالی که فعاالن مدنی بادغیس از پی آمدهای ناگوار 
خروج نیروهای ارتش از باالمرغاب هشدار می دهند، اما 
را  اقدام  این  بادغیس  مقام های محلی  و  والیتی  شورای 
در بهبود امنیت سودمند می دانند. گذشت زمان مشخص 
خواهد کرد که خروج ارتش از باالمرغاب اقدامی ضروری 

بود یا اشتباهی راهبردی .
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در دو قسمت قبلی این سلسله نوشته، به عوامل عمده ای 
اشاره شد که از دید ما روی کیفیت خدمات مخابراتی 
و اینترنت تأثیر دارد و سبب شده است که کیفیت این 

خدمات در افغانستان خیلی پایین باشد.
در قسمت قبلی گفتم که عوامل زیادی روی پایین بودن 
کیفیت خدمات مخابراتی و به ویژه کیفیت اینترنت در 
افغانستان نقش دارد؛ اما سه مورد بیش تر از سایر موارد 

روی این موضوع تأثیر دارد:
۱. جنگ و خشونت جاری در کشور سبب صدمه دیدن 
و  مخابراتی  خدمات  تأسیسات  و  نوری  فایبر  متواتر 
اینترنت می گردد. این امر روند و دوران عرضه خدمات 
اینترنت را به صورت پی هم با سکته گی و  مخابراتی و 
کیفیت  در  بی ثباتی  سبب  و  می کند  مواجه  اختالل 

خدمات می شود.
2. تأسیسات و وسایل فعلی که شرکت های مخابراتی از 
آن استفاده می کنند، کهنه است و ظرفیت و توان ارایه 
خدمات باکیفیت تر از این را ندارد. سرمایه گذاری بیش تر 
تأسیسات و  نوسازی  از سوی دولت و شرکت ها جهت 
وسایل مخابراتی یک ضرورت اساسی برای بهبود کیفیت 

خدمات مخابراتی و اینترنت در کشور است.
3. جمرها، بوسترها و ریپیترها که به گونه گسترده در 
افغانستان استفاده می شود، سیگنال خدمات مخابراتی و 
اینترنت را دچار اختالل، سکته گی و انقطاع می سازد و 
به کیفیت خدمات صدمه می رساند. جمع آوری وسایل 
اخالل کننده و قاعده مند ساختن چگونه گی استفاده از 

آن، یک امر مهم است.
اما کیفیت به تنهایی خود عامل به ستوه آمدن مردم 
بخشیده،  را شدت  نارضایتی مشترکین  آنچه  و  نیست 
کم کیفیت  برابر خدمات  در  گزاف  قیمت های  پرداخت 

است.
در  تماس  و  اینترنت  بسته های  قیمت  مردم  وقتی 
کشورهای منطقه، به ویژه هندوستان، ایران و پاکستان 
را با افغانستان مقایسه می کنند، شکایت شان به آسمان 

بلند می شود.
پرداخت  با  باشید،  هند  در  وقتی  شما  اکنون  همین 
شرکت  به  افغانی(   ۱5۸ )معادل  هندی  روپیه   ۱۴۹
یک  روزانه  روز،   2۴ برای  می توانید   ،Jio Telecom
دقایق  مزایای  که  کنید  دریافت   4G اینترنت  بی  جی  
رایگان تماس نیز در آن شامل است.  در افغانستان برای 

قیمت  تنظیم  روی  عموم  به صورت  که  مهمی  عوامل 
خدمات اینترنت و تماس در یک کشور تأثیر دارد، روی 
دلیل ارزان بودن بیش از حد این خدمات در کشور هند 

به گونه مشخص بپردازم.
حاصل  هند،  در  اینترنت  خدمات  امروزی  قیمت های 
اتفاقی است که در سال 20۱۶ میالدی در این کشور 
رخ داد. پیش از سال 20۱۶، قیمت بسته های اینترنت و 
تماس ده ها مرتبه بلندتر از قیمت امروزی بود. در سال 
20۱5 که من در هندوستان مشغول تحصیل بودم، یک 
بسته کوچک یک جی بی را در بدل 250 روپیه هندی 
خریداری می کردم و از سرعت نسل چهارم یا 4G هم 
در سیم کارت من خبری نبود. اما با وارد شدن شرکت 
سرمایه گذاری  که  هند  بزرگ  بازار  به   Jio Telecom
یکی از قدرتمندترین شبکه های تجارتی هند را در عقب 
خود داشت، همه چیز متحول شد. کافی بود تا یک سال 
دیگر هم در آنجا می ماندم و 2۴ جی بی اینترنت خیلی 
سریع تر را به ۱5۸ روپیه خریداری می کردم. نمی دانم 

چقدر احساس خوشی می کردم همان ماه.
در  را  فعالیتش   20۱۶ سپتامبر  در   Jio Telecom
سراسر هند به گونه رسمی آغاز کرد. این شرکت جوان 
به  را   4G اینترنت تا ماه مارچ 20۱7،  از ماه سپتامبر 
صورت رایگان به دست رس مردم قرار داد و سه شرکت 
دیگر را که قباًل در بازار هند فعال بودند، تکان شدید داد.
برای عرضه  تیلی کام  مارچ 20۱7 که جیو  ماه  از  پس 
خدماتش قیمت وضع کرد، حیرت زده گی مردم و سکتور 
مخابرات چندین برابر شد. جیو بسته های خیلی بزرگ 
و پر سرعت را به قیمت  خیلی ارزان عرضه کرد و این 
 4G مورد سبب آمدن تحول انقالبی در قیمت خدمات
در هند شد که مثالش را در جهان خیلی کم می توان 

یافت. چون شبکه بزرگ جیو و ریالینس مدل و اهداف 
در  فعال دیگر  از سه شرکت  متفاوت تر  تجارتی خیلی 
هند را دنبال می کردند، نیاز جدی به سودآوری از راه 
فروش خدمات اینترنت و تماس نداشتند و به این دلیل 
تا توانستند قیمت خدمات خود را ارزان تر ساختند و این 
کار سبب شد تا شرکت های دیگر نیز قیمت بسته های 
کاهش  خیلی  یک باره گی  به  را  تماس خود  و  اینترنت 
بدهند تا مشتریانش را از دست ندهند. این گونه، رقابت 
آن  که حاصل  گرفت  عرصه شکل  این  در  بی سابقه ای 
باقی ماندن قیمت های امروزی خدمات اینترنت و تماس 
در هند است. اما این کاهش بی رویه قیمت ها سبب شده 
است تا سودآوری سه شرکت بزرگ مخابراتی دیگر که 
قبل از جیو فعالیت داشتند با مشکل جدی مواجه شود.

هندی  رسانه های  از  یکی  در  را  مقاله ای  قبل،  چندی 
مخابراتی  شرکت های  نگرانی  از  آن  در  که  خواندم 
فعال  بزرگ مخابراتی  بود. سه شرکت  حرف زده شده 
کرده  متهم  را    Jio Teleom شرکت  هندوستان،  در 
بودند که با عرضه خدمات بیش از حد ارزان اینترنت و 
تماس، به سودآوری سکتور صدمه رسانده است و زمینه 
ورشکست شدن این شرکت ها را فراهم خواهد کرد. به 
رقابت  این  دارد که ضرر  نیز وجود  آن  بیم  دلیل،  این 
فایده اش  از  بزرگ تر  خیلی  هندی ها  برای  غیرمتعارف 

تمام شود.
مشابه  قیمت  با   4G اینترنت  خدمات  به  یافتن  دست 
هند، حداقل برای سال های پیش رو در افغانستان متصور 
نیست و زمینه پیش آمدن چنین شرایطی برای فعاًل در 
کشور ما دور از امکان است. در کنار رقابت غیرمتعارفی 
که Jio Telecom بنیاد آن را در سکتور مخابرات هند 
گذاشت و یک امر غیرطبیعی بود، هند با داشتن چند 
فکتور مهم دیگر، مانند وصل بودن به بحر، در اختیار 
و  جهان  مصرفی  بازارهای  بزرگ ترین  از  یکی  داشتن 
موبایل  استفاده کننده  بیش ترین  که  جوان  جمعیت 
و  است  مخابرات  سکتور  برای  ایده آل  کشور  هستند، 
شرکت های مخابراتی می تواند در آرامش و امنیت کامل 

در آن فعالیت کنند.
این موضوع می پردازم  به  نوشته  این  در قسمت بعدی 
که چرا محصور بودن افغانستان به خشکه و کوهستانی 
بودن سرزمین آن، مانع کاهش قیمت خدمات مخابراتی 

و اینترنت می شود؟

خریداری بسته ای که روزانه بتوانیم از آن یک جی بی 
دیتا استفاده کنیم، باید ماهانه از ۱300 تا ۱۸00 افغانی 

پرداخت کنیم.
شرکت Irancell مربوط به برند MTN در کشور ایران، 
۱0 جی بی اینترنت را به 32500 تومان )معادل ۶00 
هم  آن  اعتبار  مدت  که  می رساند  فروش  به  افغانی(  
یک ماه است. همین بسته در افغانستان توسط شرکت 
به 7۱۶   MTN توسط شرکت  و  افغانی  به ۴۱5  سالم 
افغانی عرضه می شود. در پاکستان، شرکت Jazz بسته 
25 جی بی ماهوار را به ۶20 روپیه پاکستانی )معادل 

300 افغانی( به فروش می رساند.
با این حساب، قیمت بسته های اینترنت در ایران تفاوت 
قیمت ها  پاکستان  در  ولی  ندارد؛  افغانستان  با  زیادی 
را  در هند  بسته ها  قیمت  وقتی  و  است  ارزان تر  خیلی 
با افغانستان مقایسه کنیم، بهترین واژه برای تعریف آن 

»تفاوت بزرگ« خواهد بود.
قیمت خدمات اینترنت 4G و تماس در هند که کیفیت 
و سرعت آن به مراتب خوب تر از افغانستان است، به گونه 
از کشورهای خیلی  ارزان است. هند یکی  حیرت آوری 
پر رفت وآمد برای افغان ها است و این مورد سبب شده 
است که مقایسه میان هزینه خدمات اینترنت در هند و 
افغانستان به یکی از بحث های داغ و شکایت برانگیز در 
رسانه های اجتماعی تبدیل شود. وقتی در دهلی باشید 
و با پرداخت فقط ۱5۸ افغانی بتوانید یک بسته 2۴ جی 
بی اینترنت را با سرعت واقعی نسل چهارم برای مدت 
یک ماه در موبایل تان فعال کنید، خیلی طبیعی است که 

شگفت زده می شوید.
واقعاً  هند،  در  اینترنت  و  تماس  خدمات  قیمت 
شگفت انگیز است و ارزش این را دارد تا قبل از بررسی 

دو سال از دادخواهی »اترا کجاست؟« گذشت؛ 

خروج ارتش از باالمرغاب؛

پس از دو سال نتیجه کجاست؟

اقدامی ضروری یا اشتباهی راهبردی؟

چرا قیمت خدمات اینترنت در افغانستان هم سطح هندوستان نیست؟
آنچه از دو سال دادخواهی آموخته ام

Jio Telecom در سپتامبر 201۶ فعالیتش را در سراسر هند به گونه رسمی آغاز 
کرد. این شرکت جوان از ماه سپتامبر تا ماه مارچ 201۷، اینترنت 4G را به صورت 

رایگان به دست رس مردم قرار داد و سه شرکت دیگر را که قبالً در بازار هند فعال 
بودند، تکان شدید داد.



گفت وگو با رییس دانشگاه بامیان

گفت وگو کننده: الیاس طاهری

یادداشت: دانشگاه بامیان با بیش از بیست سال سابقه  
با چالش های  از دانشگاه هایی است که  فعالیت، یکی 
زیادی نظیر کمبود کادر علمی و مواد درسی، کمبود 
ساختمان های تدریسی و اداری، نداشتن آب و فضای 
معیاری  خوابگاه  نبود  و  احاطه   دیوار  نداشتن  سبز، 
برای دانشجویان که بتواند نیازمندی های شمار اندکی 
از آن ها را مرفوع سازد، روبه رو است. دانشجویان این 
به   مرکزی،  حکومت  بی توجهی  از  همواره  دانشگاه 
مشکالت شان  به  نسبت  عالی  تحصیالت  وزارت  ویژه 
هزار  از 7  بیش  با  بامیان،  دانشگاه  می کنند.  شکایت 
دانشجوی برحال در یک تپه  خاکی در مرکز شهر واقع 
شده است. این دانشگاه بیش از 7 هزار دانشجو دارد 
و افزون بر نداشتن آب و فضای سبز، جاده  منتهی به 
این دانشگاه و محوطه  آن نیز خامه و خاکی است. در 
تابستان  ها گرد و خاک ناشی از عبور و مرور وسایط، 
دانشجویان را اذیت می کند. چالش های دانشگاه بامیان 
زیادی  نمی شود. مشکالت  موارد خالصه  این  به  تنها 
فراراه دانشجویان و در کل دانشگاه بامیان وجود دارد. 
تالش ها  که  می گویند  آکادمیک  نهاد  این  مسووالن 
برای حل این چالش ها جریان دارد؛ اما زمان گیر است و 
به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، به این زودی ها 

برطرف نخواهد شد.

قرار است فعالیت دانشگاه ها در سراسر کشور از تاریخ 
پانزدهم حوت آغاز شود، روزنامه ۸صبح گفت وگویی 
بامیان،  دانشگاه  رییس  محبی،  عبدالعزیز  دکتر  با  را 
انجام داده و در مورد مشکالت موجود در این دانشگاه 
از او مطرح کرده است که شما را به  پرسش هایی را 

خواندن آن دعوت می کنیم.

۸صبح: آقای محبی، تشکر که وقت خود را در اختیار 
روزنامه ۸صبح قرار دادید.

محبی: خوش آمدید. تشکر از شما هم.

۸صبح: در آغاز اگر بگویید که درس های دانشگاه ها 
چه زمان قرار است شروع شود و آیا آماده گی ها گرفته 

شده است؟
به همان فیصله  وزارت تحصیالت عالی  نظر  محبی: 
که قرار بود دانشگاه ها در پانزدهم ماه حوت سال روان 
آغاز شود، دانشگاه بامیان نیز در همین تاریخ شروع 
و  گذشته  مانند  هم  آماده گی ها  قسمت  در  می شود. 
را  درس ها  انشااهلل  که  داریم  آماده گی  معمول  طبق 

شروع کنیم.

بامیان  دانشگاه  مشکالت  مورد  در  بگذارید  ۸صبح: 
بپرسم. خوابگاه پسرانه دانشگاه بامیان که حدود ۱2 
سرانجام  بود،  آن شروع شده  کار ساخت  پیش  سال 
اما همواره جنجالی بوده  افتتاح شد،  پنج سال پیش 
است. تاکنون در این خوابگاه برای شمار معدودی از 
دانشجویان تنها اتاق رسیده بود، ولی هیچ گونه خدمات 
از جمله غذا ارایه نمی کند. در سال تحصیلی جدید در 

این خصوص چه برنامه ای روی دست است؟
یادآوری کردید، کاماًل درست  را شما  محبی: آن چه 
زیادی  چالش های  با  متأسفانه  ما  دانشجویان  است. 
در قسمت خوابگاه روبه رو هستند. همان طور که شما 
گفتید، ما یک خوابگاه پسرانه داریم، اما دانشجویان ما 
را کفایت نمی کند؛ زیرا در تناسب با شمار دانشجویان، 
این خوابگاه سه منزله بسیار کوچک است و گنجایش 
قباًل  که  خدماتی  دارد.  را  دانشجویان  از  کمی  تعداد 
شروع  که  سالی  بود.  اتاق  صرف  می شد،  ارایه  هم 
می شود، هم عین مشکل وجود دارد و تنها اتاق برای 
دانشجویان توزیع خواهد شد. صرف ما توانستیم سال 
گذشته اتاق ها را کمی رنگ و تنظیم کنیم و همین طور 
یک  کردیم.  ترمیم  نیز  را  خوابگاه  فاضالب  سیستم 
قرار  و  است  زیر ساخت  نیز  دیگر  خوابگاه  ساختمان 
است در دو بالک ساخته شود. امیدوارم در نیمه  سال 
پیش رو بتوانیم این ساختمان را نیز تسلیم شویم. اما 
این که خوابگاه خدمات دیگر از جمله اعاشه  گرم برای 
بست های  نبود  دلیل  به  نمی کند،  ارایه  دانشجویان 
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چرا تاکنون فعال نشده و آیا در سال تحصیلی جدید 
برای دانشجویان دختر اتاق توزیع خواهد شد؟

محبی: تعمیر چهارمنزله  ما ]خوابگاه دخترانه[ سال 
گذشته افتتاح شد و کاماًل آماده است، ولی در آن جا 
نمی توانیم  ما  که  دارد  وجود  مشکل  چند  متأسفانه 
در  است  اما ممکن  کنیم،  استفاده  آن  از  فعاًل   برای 
وسط سال به بهره برداری بسپاریم. اول این که تاهنوز 
سالون غذاخوری این خوابگاه تکمیل و به ما تحویل 
داده نشده است. دوم، مشکلی که در خوابگاه پسرانه 
در قسمت نبود بست برای ارایه اعاشه  گرم داریم، در 
دو  اما  دارد.  وجود  چالش  عین  نیز  دخترانه  خوابگاه 
مشکل دیگری که نسبت به خوابگاه پسرانه متفاوت  
برق سه فاز  به  دخترانه  خوابگاه  این که  نخست  است، 
برق  معموالً  بامیان  والیت  در  ولی  دارد،  ضرورت 
تک فاز مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق شرکت 
»برشنا« توزیع شده است. ما با شرکت برشنا صحبت 
کردیم، اما این شرکت در پاسخ به ما گفت که توانایی 
ارایه برق سه فاز برای خوابگاه دخترانه را ندارد. چالش 
دوم، آب خوابگاه است. یک چاه در نزدیکی ساختمان 
حفر شده، ولی آب شور دارد و قابل استفاده نیست. ما 
در تالش هستیم که بتوانیم آب شیرین برای خوابگاه 
فراهم کنیم. شما خود در جریان هستید که یکی از 
مشکالت عمده  دانشگاه بامیان، کمبود آب است. این 
نبود آب  به دلیل  ساحه  خاکی را که شما می بینید، 
است. ما خیلی با کمبود آب مواجه هستیم. دانشجویان 
ما که به این جا می آیند، واقعاً متأثر می شویم، به  خاطر 
می شوند،  رخصت  صنف  از  دانشجویان  وقتی  این که 
آن جا  لحظه ای  که  ندارد  وجود  مناسبی  فضای  هیچ 
بنشینند، نفسی تازه کننده و یا درس خود را بخوانند. 
هر لحظه ای که دانشجو از صنف بیرون می شود، اگر 
درس نداشته باشد، مجبور است برگردد به اتاق یا خانه  
خود. در داخل دانشگاه بامیان فضایی موجود نیست 
که دانشجو حداقل برای ده دقیقه در آن جا نفس تازه 
کند یا زیر یک درخت بنشیند و درس بخواند. محوطه  

دانشگاه، یک فضای کاماًل صحرایی است.

کردم،  مطرح  پیش تر  که  را  سوالی  بگذارید  ۸صبح: 
تکرار کنم. به گفته  شما خوابگاه دخترانه نیاز به برق 
کند.  تأمین  را  آن  نمی تواند  برشنا هم  و  دارد  سه فاز 
ساختن  از  پیش  چرا  برق  مساله  بگویم  می خواهم 
خوابگاه سنجش نشد؟ حاال که ساخته شده، برای رفع 

مشکل برق چه چاره ای باید سنجیده شود؟
محبی: بلی، حاال که ساخته شده است. دوستانی که 
خوابگاه را دیزاین کرده بودند، متأسفانه به این موضوع 
فکر نکردند. اما در قسمت حل مشکل برق باید گفت 
که دانشگاه یک جنراتور دارد. به وزارت تحصیالت عالی 
پیشنهاد کردیم تا اجازه  مصرف تیل را برای ما بدهد. 
با  این بخش  خوش بختانه وزارت تحصیالت عالی در 
ما موافق است. ممکن است برق را ما توسط جنراتور 
تشکیل  و  آب  نبود  عمده،  مشکل  اما  کنیم.  تأمین 
سایر  و  پخت وپز  برای  خوابگاه  است.  خوابگاه  برای 
دارد؛  ضرورت  زیاد  آب  به  دانشجویان  نیازمندی های 
خوابگاهی که ممکن است در حدود ۹50 نفر گنجایش 

داشته باشد.

مشکل  خوابگاه،  این  از  بهره برداری  با  ۸صبح: 
دانشجویان دختر تا چه اندازه رفع خواهد شد؟

که  دختر  دانشجویان  نصف  است  ممکن  محبی: 
اما  شود،  حل  مشکل شان  هستند،  خوابگاه  خواهان 
نصف دیگر هم چنان باقی می مانند. جا دارد یادآوری 
کشور  دانشگاه های  از  یکی  بامیان،  دانشگاه  که  کنم 
دارد.  را  بلندترین فیصدی دختران دانشجو  است که 
نفر گنجایش  تا ۹50  اعمار یک خوابگاه که ۶00  با 
داشته باشد، مشکل دانشجویان دختر حل نمی شود، 
در حالی  که با فعال ساختن همین خوابگاه هم ما با 

چالش مواجه هستیم.

۸صبح: یعنی هنوز نیاز است که در این مورد توجه شود؟
محبی: دقیقاً، دقیقاً!

۸صبح: بیش از بیست سال است که دانشگاه بامیان 
فعالیت می کند، آیا هنوز هم در بخش های زیربنایی و 

کادر علمی با مشکل مواجه است؟
محبی: بلی، من هم معموالً مشکالت دانشگاه بامیان 
را در هر جایی که صحبت می کنم، به همین دو بخش 
عمده تقسیم می کنم؛ یکی بخش زیربنایی است که 
کمبود  همین طور  و  اداری  تعمیر  کمبود  با  واقعاً  ما 
صنف های درسی مواجه هستیم. در هر دو بخش. حتا 
سرک و زیرساخت های دیگر را در داخل دانشگاه هم 
نداریم. موضوع دیگر، بحث کادری و تشکیالت اداری 
لحاظ  از  می شود.  انسانی  منابع  بخش  که  است  ما 
دانشگاه  دیپارتمنت های  از  بسیاری  انسانی،  منابع 
بامیان با کمبود استاد مواجه است. هشت دیپارتمنت 
بامیان، هر کدام سه استاد دارد. دیپارتمنت  دانشگاه 
فقه جعفری فقط دو استاد دارد. به این معنا است که 
دانشگاه بامیان با کمبود کادر علمی مواجه است. بخش 
اداری دانشگاه هم با کمبود تشکیل مواجه است. یک 
مدیریت ما در تشکیل خود هیچ بست کارمندی ندارد، 
فقط همان مدیر است. با این حساب، موثریت و کیفیت 

کار و تدریس پایین می آید.

۸صبح: چند ساختمان تدریسی در دانشگاه بامیان از 
بودجه وزارت تحصیالت عالی ساخته شده است؟

محبی: اکثر تعمیرهایی که در دانشگاه بامیان ساخته 
با  اما  نبوده،  عالی  تحصیالت  وزارت  بودجه   از  شده، 
مجموع  از  است.  شده  ساخته  وزارت  این  هماهنگی 
بودجه  از  تعمیر  سه  شده،  ساخته  که  تعمیرهایی 
وزارت تحصیالت عالی و پنج ساختمان دیگر با هزینه 
شده  ساخته  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  وزارت  مالی 
از  تقدیر  به خاطر  مواد مخدر  با  مبارزه  وزارت  است. 
اجراآت برنامه های خوب و همین طور بودجه تشویقی 
این وزارت با دانشگاه بامیان کمک کرده است. سایر 
بانک جهانی ساخته  با کمک  ساختمان های دانشگاه 

شده است.

۸صبح: تشکر دکتر صاحب!
محبی: تشکر از شما هم!

خدماتی است. نداشتن بست های اداری، آشپز، کارگر 
برای یک  تجهیزات الزم  و  وسایل  نبود  و همین طور 

خوابگاه، سبب شده که ما نتوانیم خدمات ارایه کنیم.

۸صبح: پیش از آن که خوابگاه ساخته شود، چرا در 
مورد نیازمندی های آن فکر نمی شود تا یک خوابگاه 
معیاری و نتیجه بخش داشته باشیم؟ در غیر آن، فکر 

می کنم تنها ساختمان نمی تواند مشکل را حل کند.

محبی: بلی، حرف شما درست است. زمانی که پالن 
باید  چگونه  ساختمان  این که  و  می شود  سنجیده 
بخش های  مربوط  بیش تر  موضوع  این  شود،  ساخته 
انجنیری است. من متأسفانه یا خوش بختانه بگویم در 
نبودم. فعاًل  این جا  زمانی که خوابگاه ساخته می شد، 
تعمیر جدیدی که ساخته می شود، به صورت دوام دار 
دارد. تالش می کنیم  قرار  ما  نظارت  نزدیک تحت  از 
مشکالتی که در خوابگاه قبلی داشتیم، در این خوابگاه 
با آن مواجه نشویم. اما تشکیل خوابگاه از همان اول 
نظر به تعداد دانشجویان سنجیده می شود؛ ولی تاهنوز 
نظر به کمبود تشکیل در خود وزارت تحصیالت عالی، 
دانشگاه های  است.  نشده  داده  تشکیل  هم  ما  برای 
دیگری هم به همین شکل در کشور داریم که با کمبود 

تشکیل مواجه اند.

دادید،  معلومات  خوابگاه  مشکالت  مورد  در  ۸صبح: 
اما من می خواهم این طوری بپرسم که دانشجویان در 
با مشکالت  و  اتاق می گیرند  بازار  و  دکان ها و کوچه 
زیادی روبه رو هستند، دانشگاه بامیان حتماً مشکالت 
است  چطور  است،  ساخته  شریک  مرکز  با  را  آنان 

همکاری از مرکز با دانشگاه بامیان؟

محبی: قطعاً! ما مشکالت دانشگاه بامیان را با وزارت 
تحصیالت عالی در میان گذاشتیم. مشکالت دانشجویان 
را از هر کسی بیش تر من احساس می کنم، به این دلیل 
که هر روز با این مشکالت روبه رو می شویم. دانشجویان 
صحبت  ما  با  مشکالت شان  مورد  در  می آیند  ما 
می کنند. من از همه بیش تر با درد و رنج دانشجویان 
آشنایم. ما چندین بار برای حل مشکالت دانشجویان، 
به ویژه در قسمت خوابگاه، به وزارت تحصیالت عالی 
درخواست دادیم؛ ولی وزارت تحصیالت عالی نظر به 
بعضی محدودیت ها با مشکالت مواجه است و نمی تواند 
تمام کارها را به یک باره گی انجام بدهد. هماهنگی ما 
در این بخش ها با وزارت تحصیالت عالی خوب است و 
تالش داریم مشکالت حل شود، اما فکر می کنم حل 
چالش های موجود فراراه دانشجویان و دانشگاه بامیان، 

زمان گیر است.

و  پسر  دانشجوی  تعداد  در حال حاضر چه  ۸صبح: 
دختر در دانشگاه بامیان مشغول تحصیل اند؟ 

محبی: ما در حال حاضر 7 هزار و ۶۴۱ دانشجو در 
دانشگاه بامیان داریم که مشغول تحصیل اند و از این 

میان 37 درصد آنان را دختران تشکیل می دهند.

۸صبح: یک خوابگاه دخترانه هم ساخته شده است، 

محبی: تعمیر چهارمنزله  ما 
]خوابگاه دخترانه[ سال 

گذشته افتتاح شد و کامالً آماده 
است، ولی در آن جا متأسفانه 
چند مشکل وجود دارد که ما 

نمی توانیم برای فعالً  از آن 
استفاده کنیم، اما ممکن است 

در وسط سال به بهره برداری 
بسپاریم. اول این که تاهنوز 

سالون غذاخوری این خوابگاه 
تکمیل و به ما تحویل داده 

نشده است. دوم، مشکلی که 
در خوابگاه پسرانه در قسمت 

نبود بست برای ارایه اعاشه  
گرم داریم، در خوابگاه دخترانه 

نیز عین چالش وجود دارد. اما 
دو مشکل دیگری که نسبت به 
خوابگاه پسرانه متفاوت  است، 

نخست این که خوابگاه دخترانه به 
برق سه فاز ضرورت دارد، ولی در 

والیت بامیان معموالً برق تک فاز 
مورد استفاده قرار می گیرد که 
از طریق شرکت »برشنا« توزیع 

شده است.

دانشجویان بامیان تنها تعمیر تدریسی و 
خوابگاه می خواهند یا خدمات معیاری؟
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دشمن شناسی مائو تسه ای
تیوریسین،  تسه تونگ،  مائو  محتوای  پر  جمله  این 
سیاست مدار و رهبر جمهوری خلق چین را همیشه با 
خود تکرار می کنم و در ذهنم ماندگار شده است، برای 
ترسیم ماهیت دوست و دشمن: »آنچه را که دشمن 
قرار گیرد،  ما  باید مورد حمایت  علیه آن می جنگد، 
آنچه را که مورد حمایت دشمن است، باید علیه آن 
مبارزه کنیم.« درک این سخن بلند به معنای توجه 
همه جانبه به ماهیت شکل و محتوای پندار و کردار 
دشمن است. مائو تسه نگاه مان را معطوف می کند به 
این که چه کسانی یا گروهی را دشمن بدانیم و چه 

گروهی را دوست.
جنگ افغانستان نه جنگی است که پس از سال 200۱ 
آغاز شده باشد، بلکه این جنگ، چالشی است که تاریخ 
دست کم نیم قرنه دارد. مشکالت همسایه جنوبی  با ما، 
درک  برای  است.  پیچیده ای  و  ریشه دار  ابعاد  دارای 
این دشمنی، کافی است وقایع این نیم قرن را بررسی 
همه جانبه کنیم تا این ریشه ها آشکار شود. مهم اما آن 
است که هرکدام این وقایع بر حسب زمان و شرایط 
آن کالبدشکافی گردد: پشتیبانی مجاهدین و مخالفان 
حکومت داوودخان در آغاز از سوی پاکستان تا رشد 
آسیب پذیر  نظام  ضد  بر  حکمتیار  حمایت  و  دادن 
مجاهدین و از پرورش و توسعه دادن تحریک طالبان 
در سال ۱۹۹۴ تا حمالت فیزیکی و حضوری افسران 
این  شاهد  جهان  که  افغانستان  خاک  در  پاکستانی 
تجاوز بود و اینک احیای دوباره جنبش افراطی طالبان 
از یک گروه شکست خورده و فراری سه صد و هفتاد و 
چند نفره به مناطق قبایلی پاکستان )مناطق قبیله ای 

فدرال یا فاتا( به یک جبهه قوی و فراگیر.
استراتژیک  عمق  عنوان  به  که  اساسی  مورد  چهار 
پاکستان در افغانستان شناخته می شود، عبارت است 
دو  بین  رسمی  هم چون خط  دیورند  مرز  مشکل  از: 
کشور، مبدل نمودن خاک افغانستان به عنوان اراضی 
امن و ُمسخر شده جهت ساختن راه تجارت فراگیر با 
به گونه مستمر، کوتاه نمودن دست  آسیای مرکزی 
آوردن  کار  روی  و  مطلق  طور  به  کشور  این  از  هند 
گروه خودی در رأس هرم قدرت افغانستان که بتواند 
بانی منافع و سیاست های پاکستان در ماورای خود نیز 
باشد. از جمله ایران که مشکالت بی شماری با پاکستان 
و  شکل  چنین  با  کنونی  طالبان  است/دارد.  داشته 
شمایلی قطعاً برساخته استخبارات همسایه جنوبی ما 
و مدارس مورد حمایت آن اند. خوب، طالبان با چنین 
پس منظری، حاال باید چه کنند؟ جنگ را باید تا کجا 
یابد؟  استمرار  باید  چگونه  جنگ  این  و  دهند  ادامه 
شرایط کنونی افغانستان نشان می دهد که پاکستان 
اصاًل نه تنها به عمق استراتژیکش در افغانستان نزدیک 
نشده، بلکه از آن، قدری دور نیز شده است. طالبان و 
گروه های هم سو و همکار با آنان، چون القاعده و نیز 
احزاب و جریان های دیگری که به گونه غیرمستقیم 
حزب  التحریر،  حزب  چون  فعال اند،  طالبان  نفع  به 
اسالمی شاخه حکمتیار، جماعت تبلیغ، جریان فعال 
منسوب به داعش و مالهای کوچک و بزرگ افراطی 
دیگر که به طور پنهانی و سری از سوی سازمان یا 
سازمان های مشخص استخباراتی تمویل می شوند، به 
همین  محقق شدن  برای  نحوی  به  گسترده  صورت 
برنامه در افغانستان می رزمند. نگارنده، فلسفه وجودی 
و  )احزاب  عناصر  این  رهبری  کالن  برنامه های  و 
جریان ها( را می داند، به هر حال اما اینک فعالیت همه 
آنان به سود طالبان و برای گسترده شدن قلمرو این 

گروه از لحاظ فکری و فیزیکی، تمام می شود.
اگر به فعالیت طالبان از همان آغاز دوباره آنان پس 
از سال 200۱ دقت کنیم و روشمند به آن بنگریم، 
به وضوح می بینیم که این گروه در پی گرفتن تمامی 
جهت  است.  مطلقه  صورت  به  افغانستان  در  قدرت 
جنگ  استراتژی  از  طالبان  هدف،  این  به  رسیدن 
برای  امکانی  هر  از  و  می کنند  استفاده  فرسایشی 

استمرار آن سود می برند.

جریان فرار، دشمِن در حال تحرک و یا غیرمتحرک 
نهایت  در  که  می نمایند  خویش  تعقیب  به  وادار  را 
دام  به  فرار،  و  با جنگ  را  ارتش دشمن  از  تیم هایی 
مرگ بار دیگر که قباًل پالن شده است، گیر می اندازند. 
اخیراً در افغانستان، مجاهدین بر ضد روس ها از این 
شیوه برای فرسودن قطعه های ارتش دشمن در نقاط 
مختلف، استفاده کردند. در یک ونیم دهه پسین، اما 
گروه  که  است  زمانی  طالبان،  جنگ  از  مرحله  این 
طالبان توانست به انسجام درونی، فرماندهی واحد و 
حمایت کننده و پراکنده محلی در شماری از والیات 
جنوبی دست یابد. در عصر معاصر پس از شکل گیری 
جنگ  امکان  امروزی،  و  مدرن  چارچوب  با  دولت 
در  نوپا  گروهک های  سوی  از  پارتیزانی  یا  چریکی 
یک کشور و یک نظام قوی و منسجم بسیار مشکل 
است؛ مگر این که به چند توانایی باید رسیده باشند: 
نخست، داشتن افراد و چریک های مصمم و با انگیزه. 
استراتژی  و  هدف  و  )کوتاه مدت  هدف  داشتن  دوم، 
ضرورت  مورد  تجهیزات  داشتن  سوم،  درازمدت(. 
مشخص،  جغرافیای  داشتن  چهارم،  کافی.  اندازه  به 
داشتن  پنجم،  مردمی.  حمایت  و  استراتژیک  نقاط 
پشتوانه یا عقبه مشخص جغرافیایی و سیاسی بیرونی. 
طالبان از آغاز شکل دهی دومین بارشان چند مشکل 
اساسی داشته اند؛ اما این چالش های آنان را ضعف های 
ندانم کاری های  و  افغانستان  حکومت های  مدیریتی 
طالبان  گروه  کرد.  تبدیل  فرصت  به  ارتش،  سران 
مردم  با  محله ها  در  رویه خشونت ورزانه اش  دلیل  به 
در  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  تخریب گرانه  روی کرد  و 
میدان های نبرد، سبب تنفر مردم بر علیه خویش شد؛ 
و  مدیریت درست جنگ  دلیل عدم  به  متأسفانه  اما 
نبود برنامه سراسری محاصره و سرکوب در میان ارتش 
و نظام افغانستان، این گروه توانست از این چالش به 

خوبی عبور کند.

صلح  پروسه  جنگ:  تداوم  استراتژی  ابعاد   -4
افغانستان اگرچه باکیفیت کامل از سوی حکومت های 
این کشور آغاز و پیش  برده شده است، به حدی که 
برای دولت چالش ها و زیان های سنگین جانی و مالی 
داشته، اما حکومت افغانستان در هماهنگی با سازمان 
ملل، هرگز از بحث صلح عقب نکشیده است. طالبان 
اما به رغم تکاپوی حکومت جهت کشاندن این گروه 
نشدند.  قایل  به صلح  اهمیتی  مذاکره، هرگز  میز  به 
استراتژی تداوم جنگ از سوی طالبان و حامیان داخلی 
و خارجی آنان، دالیل و جهت های بی شماری دارد. در 
ابتدای این نوشته به بخشی از این دالیل به عنوان ابعاد 
اشاره  افغانستان  قبال  در  پاکستان  استراتژیک  عمق 
شد. هم چنان به احزاب و جریان های فکری تندروی 
به  اسالمی  حزب  التحریر،  حزب  چون  شد،  اشاره 
رهبری حکمتیار، جماعت تبلیغ، القاعده و... گروه های 
افراطی قدرتمند و پرطرف دار که خواهان آوردن نظام 
تمام قد تندرو اسالمی در افغانستان هستند. حضور این 
جریان ها به اضافه مالهای افراطی و شورشگر، در کار 
و مبارزه طالبان سهولت بخشیده است. از سوی دیگر، 
روی کرد دایمی خشونت ورزانه و خراب کارانه طالبان و 
کشتارهای بی حد و حصر آنان، نمایانگر بی توجهی و 
اهمیت ندادن آن ها به مردم افغانستان و بحث دولت 

تا  است  نیاز  طالبان  فرسایشی  جنگ  شناخت  برای 
اندکی به روش جنگی شان بپردازم و رشد گام به گام 

آنان را بررسی کنم.

۱- پالیسی جلب و جذب و هسته سازی شبح وار: 
رأس،  در  امریکا  به ویژه  خارجی،  نیروهای  حضور 
عضو  کشورهای  همه  هم سویی  و  موافقت  با  اگرچه 
به  و  افغانستان  مقاومت  توافق جبهه  و  سازمان ملل 
نارضایتی  اما  شد،  میسر  این خاک  در  مشروع  گونه 
نظر  از  چه  تندرو  جوانان  و  روحانیون  از  جماعتی 
انگیزه های فردی و چه تحریک کشورهای منطقه که 
نسبتاً همه با امریکا مشکالت بی شماری داشتند، باعث 
آن کشور،  فعال  مدارس  و  پاکستان  استخبارات  شد 
متوجه این ظرفیت شوند و گروه فروپاشیده طالبان 
نقاط مشخصی در والیات  را جمع کنند. طالبان در 
جنوبی اقدام به هسته سازی کردند؛ اما در ابتدا حضور 
آنان چندان بارز و عیان نبود. آن ها هسته های خود را 
با استفاده از ظرفیت انسانی شکل دادند و در همکاری 
تخنیکی با آی اس آی و سازمان های جهانی فعال در 
منطقه، جان گرفتند. شکل گیری هسته های طالبان 
بسیار سری و شبح وار بود و توانستند از این مرحله 

موفق بیرون آیند.

2- پالیسی های توسعه دهی هسته ها: مرحله دوم، 
چگونه گی فعالیت و توسعه هسته ها از ساحه کوچک 
طالبان  فرماندهان  از  شماری  است.  بزرگ  ساحه  به 
تجربه   از  کوله باری  که  آی اس آی  کارآگاه  افسران  و 
جنگ در دوران جهاد افغانستان بر ضد روس ها را با 
خود داشتند، در این زمان از آن تاکتیک ها به خوبی 
توسعه دهی  تاکتیک  مثال،  گونه  به  کردند.  استفاده 
هسته با روش تبلیغ و جذب و نیز هسته گذاری متعدد 
از راه های فکری و آموزش نظامی، در پنجشیر توسط 
پیروزمند،  پایان  با  و چریک هایش  مسعود  احمدشاه 
شهرت جهانی دارد. طالبان این تجربه ها را با استفاده 
از زمینه فکری و ایدیولوژیکی در جنوب به کار بستند. 
آن ها در بعضی از جاها که مردم آن از گذشته دارای 
اسلحه بودند، فرماندهانی را توسط مالهایی که حضور 
و  القاعده  از  عناصری  توسط  نیز  و  داشتند  مرموز 
و  بخشیدند  انگیزه  تبلیغ  و  جماعت  به نام  گروهایی 
از  تعدادی  البته  کردند.  ایجاد  تشکیالت  برای شان 
فرماندهان محلی توسط آی اس آی به صورت پنهانی 

دعوت و خریده شدند.

۳- راه اندازی جنگ های پارتیزانی: به باور مورخان 
ارتش  بزرگ  فرمانده  و وقایع نگاراِن جنگ، »سورنا«، 
اشکانیان )پارت ها(، نخستین جنگ جویی بود که این 
تاکتیک جادویی را در سال 53 قبل از میالد در »جنگ 
حران )واقع در آسیای صغیر(« احیا و عملی کرد که 
سورنا در آن جنگ در برابر ارتش بزرگ و اسطوره  ای 
امپراتوری روم به پیروزی معجزه آسایی دست یافت و 
در پایان منجر به شکست ارتش رومی ها شد. جنگ 
پارتیزانی یا جنگ چریکی به شکل پارتی ها، جنگی 
دشمن  بر  منسجم،  و  مصمم  چریک های  که  ا ست 
به صورت متمرکز و برق آسا می تازند و با یک حمله 
کوبنده دوباره فرار می کنند و نیز بیش تر وقت ها در 

- ملت و دموکراسی و ارزش های نوین انسانی است. 
پس، طالبان در هم سویی کامل با افراطیت و سلفیت 
جهانی و احزاب تندروی چون حزب  التحریر، هوای 
قدرت مطلقه را در سر دارند، نه چیزی کم تر از آن. 
اما طالبان شیوه جالبی را برای تداوم جنگ در پیش 
گرفته اند و آن بازی دوسره و دوپهلو است. به گونه ای 
که صدای صلح خواهی را بلند کرده اند، ولی کم ترین 
تالشی برای پیش رفت این پروسه انجام نمی دهند. با 
برای کشتار،  اما  امضا کرده اند،  را  توافق صلح  امریکا 
تخریب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از هیچ 
هیچ  به  را  رهبری حکومت  نمی ورزند.  دریغ  امکانی 
می شمارند و سفرهای پی هم در ممالک منطقه و به 
افغانستان  مسایل  در  ذی دخل  کشورهای  خصوص 
انجام می دهند و با آنان روابط دیپلماتیک سامان مند 
ایجاد کرده اند. اما از آن جا که کشورهای مهم حامی 
قبال  در  که  آنچه  از  اند  ناگزیر  افغانستان  دولت 
خویش  مردم  برای  می کنند،  عمل  افغانستان  مردم 
)مالیه دهنده ها و تنها منبع قدرت سیاسی شان( باید 
پاسخ  بدهند، مجبور هستند در مورد جنگ و صلح 
آن ها،  شهروندان  زیرا  کنند؛  نظر  تجدید  افغانستان 
فرزندان  بی پایان،  جنگ  یک  راه  در  نیستند  حاضر 
از این قربانی کنند. جنگ دوام دار و  خود را بیش تر 
گسترده در افغانستان بسیاری از این دولت ها را خسته 
ساخته است. دغدغه خروج نیروهای نظامی بعضی از 
کشورها، از جمله امریکا، دالی بر این ادعا است. این 
استخبارات  و  طالبان  رهبری  که  است  چیزی  دقیقاً 
پرورانده اند.  سر  در  را  آن  آرزوی  سال ها  پاکستان 
راهکارهای نتیجه بخش تدوام جنگ و جنگ فرسایشی 
همین است. طالبان فکر می کنند که در نهایت امریکا 
و ناتو را وادار به خروج از افغانستان می سازند و رهبران 
مردمی این کشور را توسط پاکستان و دیگر جناح ها 
چه با زور و یا معامله، وادار به هم  سویی می کنند. به 
این  وسیله، سپس با سرکوب سران سیاسی، قدرت را 

به گونه کامل تصاحب خواهند کرد.
جنگ فرسایشی با این چهار روی کرد، عملی و مدیریت 
بسیار  افغانستان  دورنمای  وصف،  این  با  می شود. 
پیچیده و تار به نظر می آید. صلحی که نتواند طالبان 
را زیر چتر جمهوریت بیاورد و تابع قانون اساسی کشور 
سازد و صلحی که دیگر جریان های تندرو را وادار به 
این کشور را  امنیت  عقب نشینی و شکست نسازد و 
تضمین نکند، صلح واقعی نخواهد بود و تا آن هنگام، 
صلح افغانستان فقط یک رویای ناب خواهد بود و بس.

اسحاق ثاقبی داراب

جنگ افغانستان نه جنگی است 
که پس از سال 2001 آغاز شده 

باشد، بلکه این جنگ، چالشی 
است که تاریخ دست کم نیم قرنه 

دارد. مشکالت همسایه جنوبی  
با ما، دارای ابعاد ریشه دار و 

پیچیده ای است. برای درک این 
دشمنی، کافی است وقایع این 

نیم قرن را بررسی همه جانبه 
کنیم تا این ریشه ها آشکار شود. 
مهم اما آن است که هرکدام این 

وقایع بر حسب زمان و شرایط 
آن کالبدشکافی گردد: پشتیبانی 

مجاهدین و مخالفان حکومت 
داوودخان در آغاز از سوی 

پاکستان تا رشد دادن و حمایت 
حکمتیار بر ضد نظام آسیب پذیر 
مجاهدین و از پرورش و توسعه 

دادن تحریک طالبان در سال 
199۴ تا حمالت فیزیکی و 

حضوری افسران پاکستانی در 
خاک افغانستان که جهان شاهد 

این تجاوز بود و اینک احیای 
دوباره جنبش افراطی طالبان از 

یک گروه شکست خورده و فراری 
سه صد و هفتاد و چند نفره به 
مناطق قبایلی پاکستان )مناطق 
قبیله ای فدرال یا فاتا( به یک 

جبهه قوی و فراگیر.

استراتژی جنگ فرسایشی طالبان و رویای صلح 
افغانستان
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سازمان جهانی صحت: 
بشر تا پایان سال 202۱ بر کرونا غلبه نخواهد کرد

قتل خاشقجی؛ امریکا خواهان 
انحالل گروه کماندویی »حمالت 

سریع« عربستان شد

که  داد  هشدار  گذشته  روز  صحت  جهانی  سازمان 
امیدواری ها به پایان همه گیری ویروس کرونا در سطح 
جهان تا پایان سال 202۱ میالدی »غیر واقع بینانه« و 

»زودهنگام« است.
امور  برنامه  مدیر  رایان،  مایکل  یورونیوز،  گزارش  به 
اضطراری سازمان جهانی صحت، با این حال گفت که 
بیماری  از  پیش گیری  برای  موثر  واکسین های  کشف 
رقم  چشم گیر  کاهش  به  تواند  می   »۱۹- »کووید 
کمک  همه گیر  بیماری  این  به  ابتال  بر اثر  مرگ و میر 
که  افزود  جهانی صحت  سازمان  ارشد  مقام  این  کند. 
تالش های بشر طی ماه های آینده باید روی کاهش موارد 

سرایت ویروس کرونا متمرکز شود.
مدیر برنامه امور اضطراری سازمان جهانی صحت اظهار 
سال  پایان  تا  می توانیم  باشیم،  زیرک  اگر  »ما  داشت: 
به موارد بستری شدن و مرگ و میر مرتبط با همه گیری 

کرونا خاتمه دهیم.«
از  که  اخیر  پژوهش های  داده های  از  همچنین  وی 
»کووید-  بیماری  برای  شده  کشف  واکسین های  تاثیر 
رایان  مایکل  کرد.  خرسندی  ابراز  دارد،  حکایت   »۱۹
گفت: »فکر کنم اگر واکسین ها عالوه بر کاهش موارد 
مرگ و میر و بستری شدن در شفاخانه ها بر روی خطر 

صدها دختر نوجوان که جمعه گذشته از یک مکتب 
شبانه روزی در شمال غرب نیجریه ربوده شده بودند، 
سرانجام پس از چهار روز اسارت روز سه شنبه آزاد 

شدند.
یورونیوز فارسی گزارش داده است که فرماندار ایالت 
جمعه شب  دانش آموز  دختران  که  جایی  زامفارا، 
گذشته از خوابگاه مکتبی شبانه روزی در این ایالت 
ربوده شده بودند، روز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه 
گفت که افراد ربوده شده آزاد شده اند و هم اکنون 
در ساختمان فرمانداری نگه داری می شوند. این مقام 
ارشد محلی در ایالت زامفارا شمار دانش آموزان ربوده 
نفر اعالم کرد و یادآور شد که کلیه  شده را 27۹ 

افراد آزاد شده در سالمتی کامل به سر می برند.
این در حالی است که پیش از این و در پی حمله 
ایالت  در  واقع  شبانه روزی  مکتب  بر  مسلح  افراد 
مفقود  دانش آموز   3۱7 که  بود  شده  اعالم  زامفارا 

شده اند.

چشم گیری  تاثیر  هم  بیماری  انتقال  روند  و  سرایت 
کرونا  همه گیری  کنترل  سمت  به  می توانیم  بگذارد، 
هیچ  که  داد  هشدار  حال  این  با  او  کنیم.«  حرکت 
تضمینی برای کنترل این همه گیری که روند شیوع آن 

در حال تغییر و تحول است، وجود ندارد.
از  صحت،  جهانی  سازمان  مدیرکل  آدهانوم،  تدروس 
واکسیناسیون جوانان و گروه های کم خطر در کشورهای 
ثروتمند پیش از اعضای کادر درمان در کشورهای در 
کشورها  که  گفت  وی  کرد.  تاسف  ابراز  توسعه،  حال 
نباید در رقابت با یک دیگر برای واکسیناسیون جمعیت 

داشته،  حضور  محل  در  که  فرانس پرس  خبرنگار 
در توضیح مشاهدات خود گفته است که دختران 
دانش آموز با چهره  هایی که خسته گی در آن مشهود 
بود، صبح روز سه شنبه سوار بر چند مینی بس به 
ساختمان فرمانداری آورده شدند. این افراد سپس به 
سالون اجتماعات فرمانداری منتقل شدند و در آن جا 
لباس های تمیز عمدتاً به شکل پوشش  اسالمی به 

رنگ آبی آسمانی میان آن ها توزیع شد.
مراسم استقبال سپس با پخش سرود ملی نیجریه 
دوربین های  لنز  نگاه  زیر  دانش آموزان  و  شد  آغاز 
خبرنگاران برای ادای احترام از جای خود برخاستند.
گذشته  ماه  سه  دست کم  ظرف  بار  چهارمین  این 
است که دانش   آموزان مکاتب در شمال غرب نیجریه 

توسط افراد مسلح و ناشناس ربوده می شوند.
به گزارش رسانه های محلی و بین المللی، این بخش 
از نیجریه به کانون فعالیت گروه های تبهکار تبدیل 
می شود.  برده  نام  »راهزن ها«  به  آن ها  از  که  شده 

روندی  باید  واکسیناسیون  بلکه  باشند،  کشورهای شان 
»جهانی« در نظر گرفته شود.

پایان  عدم  بر  مبنی  صحت  جهانی  سازمان  هشدار 
مطرح  حالی  در   202۱ سال  آخر  تا  کرونا  همه گیری 
جهان  در سطح  ویروس  این  به  ابتال  آمار  که  می شود 
هفته گذشته پس از شش هفته بار دیگر سیر صعودی 
پیدا کرد. سازمان جهانی صحت یکی از عوامل موثر در 
توقف روند کاهش موارد ابتال به بیماری »کووید- ۱۹« را 
رفع محدودیت های وضع شده برای جلوگیری از شیوع 

این بیماری در برخی کشورها اعالم کرده است.

از این گروه های تبهکار و افراط گرا  بوکوحرام یکی 
است که پیش از این مسوولیت چند مورد آدم ربایی 

را بر عهده گرفته بود.
باج گیری هدف اصلی این گروه ها است که تبهکاران 
برای تحقق آن جدا از آدم ربایی دست به عملیات 
مختلف از جمله ربودن حیوانات پرورشی در سطح 

گسترده می زنند.
گروه »راهزنان« در جریان عملیات آدم ربایی معموالً 
یا  و  عمومی  شخصیت های  میان  از  را  خود  شکار 

مسافران بزرگ راه ها انتخاب می کنند.
این در حالی است که به نظر می رسد طی ماه های 
برای  به طعمه پرسودی  اخیر دانش آموزان مکاتب 
این گروه های تبهکار تبدیل شده اند. مقام های محلی 
در ایالت زامفارا پیش  از این بارها برای حل معضالت 
موجود باب مذاکره و گفت وگو را با تبهکاران باز و به 
آن ها پیشنهاد کرده اند که در ازای تحویل سالح از 

عفو برخوردار شوند.

فرمان  صدور  که  امریکا  اطالعاتی  نهادهای  گزارش  پی  در 
قتل جمال خاشقجی از سوی محمد بن سلمان را تایید کرد، 
»حمالت  ویژه  گروه  انحالل  خواستار  متحده  ایاالت  دولت 
سریع« عربستان شد. این گروه مستقیماً از ولی عهد عربستان 

دستور می گیرد.
دولت ایاالت متحده امریکا از عربستان سعودی خواست تا 
از واحدهای کماندویی ویژه این کشور را که در قتل  یکی 

جمال خاشقجی شرکت داشته  است، منحل کند.
به گزارش دویچه وله، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
امریکا، روز گذشته گفت که گروه موسوم به »حمالت سریع« 
که محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان، از آن ها به عنوان 
فعالیت  نباید  استفاده می کند، دیگر  نیروهای محافظ خود 

داشته باشد.
انتشار گزارش سرویس های اطالعاتی امریکا که در  از  پس 
قتل جمال  دستور  سلمان  بن  محمد  بود  تصریح شده  آن 
برای  بایدن  دولت  بر  فشار  است،  کرده  صادر  را  خاشقچی 
تحریم شخص بن سلمان افزایش یافته است. براساس این 
بازداشت  برای  عملیات  اجازه  عربستان  ولی عهد  گزارش، 
صادر  را  سعودی  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی،  کشتن  و 
کرده است. جمال خاشقجی در دوم اکتبر سال 20۱۸ در 

کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.
روز جمعه گذشته پس از انتشار این گزارش، دولت امریکا 
ویژه  نیروهای  به  متعلق  که  را  عربستان  شاهنشاهی  گارد 
ایاالت  تحریم شده گان  فهرست  به  هستند،  سریع  حمالت 

متحده اضافه کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است: »ما 
این را کاماًل روشن کردیم و خواهیم کرد که قتل بی رحمانه 
جمال خاشقجی در 2۸ ماه قبل یک عمل غیر قابل پذیرش 
باقی می ماند.« او هم چنین تاکید کرد که نیروهای عملیات 
سریع باید منحل شوند و نیز اصالحاتی باید صورت بگیرد تا 
اطمینان حاصل شود که اقدام علیه منتقدان حکومت »به 
از ریاض  طور کامل« متوقف می شود. ند پاریس هم چنین 
الهذلول،  لجین  علیه  از کشور  تا ممنوعیت خروج  خواست 
فعال حقوق زنان را که به تازه گی از زندان آزاد شده، لغو کند.

هفت نفر از اعضای گروه ۱5 نفره کماندویی که مرتکب قتل 
خاشقجی شدند، متعلق به نیروهای »حمله سریع« هستند. 
بنا بر گزارش نهادهای اطالعاتی امریکا این گروه ویژه پیش تر 
دولت  منتقدان  با  مقابله  برای  بن سلمان  از  نیز دستوراتی 
سعودی در داخل و خارج این کشور دریافت کرده بود. این 

گروه تنها از ولی عهد عربستان دستور می گیرد.
پس از انتشار گزارش نهادهای اطالعاتی امریکا، دولت بایدن 
تحریم هایی را علیه ده ها نفر در عربستان سعودی اعمال کرد، 
اما هیچ تحریمی علیه بن سلمان اعمال نشد. این موضوع 

انتقادهایی را در داخل و خارج امریکا برانگیخت.
خاشقجی،  نامزد  چنگیز،  خدیجه  که  است  حالی  در  این 
امریکا درباره  اطالعاتی  انتشار گزارش سرویس های  از  پس 
قتل خاشقجی، خواستار مجازات بن سلمان شده بود. او در 
توییترش نوشت: »بسیار ضروری است که ولی عهد عربستان 
که دستور قتل یک انسان بی گناه را صادر کرده، بالفاصله 
مجازات شود.« او مجازات بن سلمان را نه تنها اجرای عدالت 
درباره نامزد مقتولش دانسته، بلکه آن را راهی برای جلوگیری 
کرده  ارزیابی  آینده  در  رویدادی  چنین  دوباره  پیش آمد  از 

است.

دختران دانش  آموز ربوده شده در نیجریه آزاد شدند

بازرسان سازمان ملل  فارسی،  بی بی سی  به گزارش 
می گویند که ده ها هزار غیرنظامی پس از »بازداشت 
خودسرانه« در جریان ۱0 سال جنگ داخلی سوریه 

هم چنان ناپدیدند.
براساس گزارش جدیدی که درباره جنایات جنگی و 
جنایت علیه بشریت در سوریه تنظیم و منتشر شده 
این درگیری پرداخته  ادعاهای طرفین  به  و در آن 
شده است، هزاران نفر دیگر نیز در زمان بازداشت، 

شکنجه و کشته شده اند.
شاهدان و قربانیان از »رنج غیر قابل تصوری« روایت 
کرده اند؛ مواردی از جمله تجاوز بر دختران و پسران 

نوجوانی که تنها حدود ۱۱ سال سن داشته اند.
یک  مساله  این  ملل  سازمان  بازرسان  گزارش  در 
»ترومای ملی« و ضربه روانی رنجبار توصیف شده 

است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سوریه از سال 20۱۱ و به دنبال واکنش تند دولت 
کشور  این  مسالمت آمیز  اعتراضات  به  اسد  بشار 
این  شد.  داخلی  جنگ  و  خشونت  از  دوره ای  وارد 
درگیری ها دست کم 3۸0 هزار کشته بر جا گذاشت 
و سبب آواره گی دست کم نیمی از جمعیت این کشور 

شد، از جمله شش میلیون پناهنده ای که به خارج 
این کشور پناه بردند.

حقوق  شورای  بین المللی  مستقل  کمیسیون 
درباره  خود  گزارش  تهیه  برای  ملل  سازمان  بشر 
خشونت های سوریه با دست کم 2۶50 نفر مصاحبه 
درباره وضعیت حداقل  گزارش  این  در  است.  کرده 

۱00 بازداشتگاه نیز تحقیق شده است.
پائولو پینیرو، رییس این کمیسیون، گفته است که 
مخالفان  از  دولتی  نیروهای  خودسرانه  »بازداشت 
و  بشر  حقوق  فعاالن  روزنامه نگاران،  سیاسی، 

و  اصلی  دلیل  دو  هر  تظاهرکنند ه گان  هم چنین 
او، گروه های  محرک این درگیری بودند.« به گفته 
ملل در  از سوی سازمان  و سازمان هایی که  مسلح 
از  آزادی  سلب  با  گرفته اند،  قرار  تروریستی  لیست 
افراد  حقوق  نقض  مرتکب  فجیعی  طرز  به  مردم، 
با مسایل فرقه ای گره خورده است.  شدند که بعضاً 
تحریر شام و داعش از جمله این گروه ها برشمرده 

شده اند.
نور  ماه ها  برای  که  گفته اند  شده گان  بازداشت 
و  ناپاک  آب  نوشیدن  به  مجبور  و  ندیده اند  روز 
غذای کپک زده بودند و همراه صدها نفر دیگر در 
سلول های کوچکی محبوس بوده اند که فاقد امکانات 

بهداشتی و پزشکی بوده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی از شکنجه و رفتارهای 
روش   20 دست کم  از  آن ها  گفته اند.  غیر انسانی 
برای  امنیتی  نیروهای  که  کرده اند  روایت  متفاوتی 

گرفتن اعترافات دروغین استفاده می کرده اند.
بنا بر شهادت این زندانیان، شوک الکتریکی، سوزاندن 
بدن، کشیدن ناخن و دندان و آویختن و قپانی کردن 

افراد از جمله شکنجه ها بوده است.

جنگ سوریه؛ ده ها هزار نفر از بازداشت  شد ه گان هم چنان مفقودند


