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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.
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مسوول حمله به اهل معارف کیست؟
با آمد آمد عید، کمی از شوک حمله لوگر کاسته شده بود و در حالی که مردم مشغول آماده گی عید و تهیه لباس عیدی برای 

فرزندان شان بودند، حمله وحشتناک و غیرانسانی عصر شنبه، 18 ثور بر مدرسه سیدالشهدا واقع در غرب کابل، شادی و خوشی 
عید را برای صدها خانواده  تلخ کرد و عزیزان آن ها را به خاک و خون کشاند.

وزارتداخله:درجریانماهرمضانبیشاز۲۵۰غیرنظامیکشتهشدهاند

حیلهگری
بــرای

امتیازگیری

داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که در نتیجه حمالت طالبان 
 ۲۵۰ از  بیش  رمضان  ماه  جریان  در 
 ۵۰۰ از  بیش  و  کشته  غیرنظامی 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
ثور  بیست ویکم  سه شنبه،  روز  داخله، 
ماه  جریان  در  طالبان  که  کرد  اعالم 
رمضان 1۵ حمله انتحاری اجرا کرده اند 
و بیش از ۲۰۰ حلقه ماین را جاسازی و 

انفجار داده اند.

حمالت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
لوگر  بر داوطلبان کانکور در  موتربمب 
و دانش آموزان دختر مکتب سیدالشهدا 
نیز به گروه طالبان نسبت  در کابل را 

4

داد.
سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  در  تنها 
کشته  تن   8۵ رسمی،  آمار  براساس 
شده اند و بیش از 1۵۰ زخم برداشته اند.

اظهارات  درباره  تاکنون  طالبان  گروه 
چیزی  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 

نگفته است.
گروه طالبان نیز در این اواخر آمارهایی 
از تلفات غیرنظامیان را به نشر می رساند 
اعالم  آن  عامل  را  دولتی  نیروهای  و 

می کند.
3

جنایاتجنگیبررسیمیشود؟

تالش برای آغاز همکاری با دیوان 
کیفری بین المللی؛



 

منجر  که  برچی  دشت  در  سیدالشهدا  مکتب  به  مرگ بار  حمله 
واکنش های  شد،  تن  زخمی شدن 1۵1  و  تن  کشته شدن 8۵  به 
گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی برانگیخت. محمداشرف 
غنی، رییس جمهور به خاطر حمله به مکتب سیدالشهدا و حمله بر 
داوطلبان کانکور در والیت لوگر، روز سه شنبه را عزای عمومی اعالم 
کرد. عبداهلل عبداهلل و شماری از رهبران احزاب و جریان های سیاسی 
با نشر اعالمیه ها این حمله را نکوهش کردند. در سطح بین المللی 
از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان گرفته تا اتحادیه اروپا 
و شماری از کشورهای جهان و منطقه، این حمله را محکوم کردند. 
در کنار آن نماینده گی اتحادیه اروپا و سفارت های امریکا، بریتانیا، 
آلمان، چین، فنلند و سویدن برای نشان دادن هم بسته گی با مردم 

افغانستان، پرچم های شان را در کابل نیمه بر افراشته کردند.
نشر  با  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  مورد،  تازه ترین  در 
اعالمیه ای این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در 
این اعالمیه آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 
خواهان اجرای عدالت بر عامالن، سازمان دهنده گان، سرمایه گذاران 

و حامیان مالی این اقدام تروریستی اند.
هم چنان شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اعالمیه تأکید 
براساس  خود  تعهدات  طبق  باید  کشورها  همه  که  است  کرده 
قوانین بین المللی و قطع نامه های مربوط به شورای امنیت، با دولت 

افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری کنند.
از  نیست.  تازه ای  اتفاق  افغانستان  شیعیان  و  هزاره ها  بر  حمله 
و  بی رحمانه  گونه  به  اجتماعی  گروه  این  این سو  به  سال ۲۰1۵ 
سیستماتیک هدف حمالت هدفمند قرار داشته  است. با وجودی 
از جانب کشورهای جهان محکوم شده؛  این حمالت همواره  که 
اما متوقف نشده است. بنابراین، ایجاب می کند تا برای جلوگیری 
از حمالت آینده بر این گروه اجتماعی اقدامات موثرتری در سطح 

ملی و بین المللی روی دست گرفته شود.
با توجه به این نکته که تمام تالش ها برای به ثمر رسیدن صلح میان 
دولت افغانستان و گروه طالبان تا این دم به نتیجه نرسیده است؛ 
در کنار آن که بحث صلح هم چنان باید اولویت کشورهای قدرتمند 
از تلفات  افغانستان باشد، برای جلوگیری  جهان، منطقه و دولت 
ملکی در فصل تازه جنگ، الزم است اقدامات ملی و بین المللی به 

گونه هماهنگ سازمان داده شود.
در  است.  تأکید شده  به مسأله مهمی  امنیت  اعالمیه شورای  در 
بندی از این اعالمیه با تأکید بر اجرای عدالت بر عامالن این حمله، 
سازمان دهنده گان، سرمایه گذاران و حامیان ملی این حمله نیز مورد 

توجه قرار گرفته اند.
این بند اعالمیه به گونه واضح تروریسم در افغانستان را با شبکه های 

منطقه ای و بین المللی آن مورد خطاب قرار داده است.
امیدواری این است که کشورهای عضو شورای امنیت، در کنار حفظ 
هشدارها بر حامیان تروریسم، تحقیقاتی را نیز برای شناخت عامالن 

این حمالت روی دست گیرند.
چیزی که روشن است، این است که هیچ گروه تروریستی ای هنوز 
مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته است. چنین ابهامی مسأله 
دادخواهی و شناسایی عامالن این جنایت را دشوار ساخته است. 
همکاری  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو  کشورهای 
حمالت،  چنین  عامالن  شناسایی  برای  باید  افغانستان  دولت  با 
تحقیقاتی را انجام دهند، تا با روشن شدن دست های پنهان پشت 
امنیت  شورای  دایمی  تعزیرات  شامل  آن  عامالن  حمالت،  این 
سازمان ملل متحد شوند و هم چنان تالش هایی در سطح منطقه 
برای به محاکمه کشاندن عامالن و حامیان آن ها روی دست گرفته 

شود.
در کنار آن، رییس جمهور افغانستان همان گونه که در سال 1397 
وعده ایجاد ساحه سبز امنیتی در غرب کابل را داده بود، برای تأمین 
امنیت این منطقه تدابیر امنیتی را شدت بخشد تا در آینده از وقوع 
به شدت  را  افغانستان  امنیتی  چنین حمالتی که وجهه دستگاه 

لطمه می زند، جلوگیری شود.
تأمین امنیت شهروندان یکی از وظایف اساسی دولت های مسوول 
حمالت  این  محکوم کردن  به  تنها  نباید  افغانستان  دولت  است. 
بسنده کند. حکومت وظیفه دارد تا هم امنیت گروه های آسیب پذیر 
جامعه را تأمین کند و هم عامالن چنین رویدادها را دست گیر و به 

پنجه قانون بسپارد.
متأسفانه در سال های اخیر حکومت افغانستان در مهار حمالت بر 
ناتوانی  گروه های آسیب پذیر جامعه توفیق چندانی نداشته است. 
مشروعیت  مسأله  با  شهروندان  امنیت  تأمین  امر  در  حکومت 
حکومت پیوند دارد. از عوامل اساسی استحکام اعتماد میان مردم 
و حکومت، ارایه خدمات و نمایش توانایی دولت در حفظ جان و 

مال مردم است.

همدلیکافینیست،بایدجلو
حمالتبیرحمانهبرگروههای
خاصاجتماعیگرفتهشود

چهارشنبه
شماره 3600
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قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم
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استقبالامریکاازآتشبسعیدی؛
افغانهاسزاواررسیدنبهتوافقسیاسی

وآتشبسدایمیهستند

۸صبح، کابل: امریکا از اعالم آتش بس در روزهای 
عید استقبال کرده و هم زمان خواهان تمدید آن 
شده است. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در 
امور صلح افغانستان می گوید که مردم افغانستان 
سزاوار آتش بس دایمی و رسیدن به توافق  سیاسی 

برای پایان جنگ هستند.
ندا پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز 
دوشنبه، بیستم ثور در یک نشست خبری گفته 
است که کشورش از هر اقدامی که سبب رهایی 
مردم افغانستان از خشونت شود، استقبال می کند.

که  است  خواسته  طالبان  از  حال  عین  در  او 
قابل  کاهش  دستور  و  کنند  تمدید  را  آتش بس 

توجه خشونت ها را بدهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا تصریح کرده 
است که بازگشت به خشونت »بی معنا و غم انگیز« 
است و طالبان باید بدانند که بازگشت به خشونت، 

مشروعیت ندارد.
از جانب دیگر، زلمی خلیل زاد در یک رشته توییت 
با  اخیر  هفته های  در  افغانستان  که  است  گفته 
که  است  بوده  رو به رو  وحشت ناک  خشونت های 

هزینه آن را مردم پرداخته اند.
او در ادامه افزوده است که افغان ها سزاوار توافق  
دایمی  آتش بس  و  جنگ  ختم  برای  سیاسی 

هستند.
زلمی خلیل زاد تأکید کرده است که به همین دلیل  
اصرار روی مذاکرات سریع بین االفغانی  برای حل 
و فصل سیاسی و پایان دادن به این جنگ بی معنا 

است.
برای ختم  توافق سیاسی  به  او، رسیدن  به گفته 
جنگ و آتش بس دایمی، خواست مردم افغانستان 

است و امریکا در کنار مردم ایستاده است.
گروه طالبان به مناسبت عید آتش بس اعالم کرد 
شده  پذیرفته  نیز  افغانستان  دولت  سوی  از  که 
است. محمداشرف غنی، رییس جمهور به نیروهای 
امنیتی دستور داده است که آتش بس روزهای عید 

را رعایت کنند.

سفارتبریتانیاجزییاتسفررییسستادنیروهای
مسلحاینکشوربهکابلرااعالمکرد

سه شنبه،  روز  بریتانیا  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
بیست ویکم ثور با نشر خبرنامه ای جزییات سفر 
سرنیک کارتر و تام دریو، رییس عمومی وزارت 
افریقای  میانه،  شرق  امور  در  بریتانیا  خارجه 
اعالم  را  کابل  به  پاکستان  و  افغانستان  شمالی، 

کرد.
اعالم  سفر  یک  در  دوشنبه  روز  کارتر  سرنیک 
ناشده به کابل آمد و همراه با قمر جاوید باجوه، 
رییس ستاد ارتش پاکستان با محمداشرف غنی، 

رییس جمهور دیدار کرد.
سفارت بریتانیا در کابل به نقل از یک سخنگوی 
سفر  این  که  است  کرده  اعالم  بریتانیا  دولت 
شده  انجام  غنی  جمهور  رییس  دعوت  براساس 

است.
طبق اعالم سفارت بریتانیا در کابل، در بخشی از 
برنامه سفر سرنیک کارتر و رییس عمومی وزارت 
خارجه بریتانیا به کابل، این دو مقام ارشد در یک 
مالقات دوجانبه با قمر جاوید باجوه، فرمانده ستاد 
مشترک ارتش پاکستان اشتراک کرده اند که در 
آن روند صلح افغانستان به بحث گرفته شده است.
رییس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا تأکید کرده 
است که کشورش همکار دوامدار با افغانستان و 
پاکستان به عنوان شرکا در امر مبارزه با تروریسم 

در منطقه خواهد بود.
گفته  کابل  به  در جریان سفرش  کارتر  سرنیک 
است که لندن از طریق فراهم آوری حمایت های 
مالی و آموزش سربازان و افسران افغان در بریتانیا، 
دفاعی  و  امنیتی  های  نیرو  از  حمایت هایش  به 

افغان ادامه خواهد داد.
در  که  می کنیم  افتخار  »ما  است:  افزوده  او 
افغانستان  امنیتی  و  ملی  دفاع  نیروهای  کنار 
ظرفیت  بردن  بلند  در  و  مصدر خدمت شده ایم 
نیروهای مسلح مسلکی و توانمند افغانستان نقش 

پشتی بانی  آن ها  از  نیز  آینده  در  و  کرده ایم  ایفا 
می کنیم«.

یک سخنگوی سفارت بریتانیا در کابل گفته است 
بریتانیا  دوامدار  تعهد  نشان دهنده  سفر  این  که 

برای حمایت از افغانستان است.
به گفته سفارت بریتانیا در کابل، روابط بریتانیا 
و افغانستان مانند گذشته قوی است و با ورود به 
مرحله جدید حمایت جهانی از افغانستان، لندن از 
طریق کمک های دیپلماتیک، توسعه ای و امنیتی 
افغانستان پشتی بانی خواهد کرد.  از دولت  خود 
این همکاری ها عرصه تالش های دولت افغانستان 
برای مبارزه با دهشت افگنی را نیز شامل می شود.

دست آوردهای  به  که  است  کرده  تأکید  بریتانیا 
نیروهای مسلح، دیپلماتان، متخصصان توسعه  ای 
این کشور در افغانستان افتخار می کند و کار آن ها 
را در کاهش تهدید دهشت افکنی و تهد اب گذاری 

روند صلح افغانستان مهم می داند.
کشورش  که  می گوید  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
نقش برجسته ای در حمایت از نهاد های امنیتی 
و  است  داشته  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  افغان 
حدود پنج هزار کدر به شمول 3۰۰ زن را آموزش 
داده  و از روند با ثبات انتخابات افغانستان حمایت 

کرده است.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  بریتانیا می گوید 
از  دفاع  رهبری  سو  این  به  جنوری  پانزدهم  از 
کشورشان را بر عهده گرفته اند و در حال حاضر 
این نیروها که متشکل از 3۵۰ هزار نفر است، به 

بلندبردن ظرفیت شان ادامه داده اند.
فراهم آوری  از طریق  تعهد کرده است که  لندن 
آموزش به سربازان و افسران افغان در بریتانیا و 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  مالی  حمایت های 
امنیتی  نیروهای  از  خود  پشتی بانی  به  افغان، 

افغانستان ادامه خواهد داد.

خریدوفروش»پتاقی«وفیر
شادیانهدرروزهایعیددر
بدخشانممنوعشد

حمالتطالباندرچندین
ناحیهدربدخشانعقب

زدهشد

پولیس  فرماندهی  بدخشان:  ۸صبح، 
بدخشان خرید و فروش و استفاده »پتاقی« 

را در روزهای عید ممنوع کرد.
فرماندهی پولیس بدخشان با یک ابالغیه روز 
سه شنبه، بیست ویکم ثور اعالم کرد که طبق 
فرمان شورای نظامی والیت بدخشان، خرید 
و فروش و استعمال »پتاقی« و شلیک های 
شادیانه در  روزهای عید سعید فطر ممنوع 

قرار داده شده است.
بدخشان  پولیس  فرماندهی  ابالغیه  این  در 
آمده است: »منسوبان  پولیس این قوماندانی 
و  شادیانه  فیرهای  از  گردیده اند،  مؤظف 
مخصوصاً  عید  و  ایام  در  پتاقی  استعمال 
مردم  اذیت  و  آزار  باعث  که  عید  شب های 
به  می تواند  موارد  بعضی  در  و  می گردد 
برای  استفاده  سوء  فرصت  نیز  مجرمان 
اخالل امنیت را فراهم سازد، جداً جلوگیری 

نمایند«.

پتاقی،  فروش  و  خر ید  بدخشان،  پولیس 
انجام فیر های شادیانه و استعمال دیگر مواد 
تجملی آتش زا در روزهای عید را جزو جرایم 
کشفی و جنایی قرار داده است و هشدار داده 
است که با متخلفان برخورد جدی و قانونی 

خواهد کرد.
بدخشان  پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثنااهلل 
می گوید که این ابالغیه به منسوبان امنیتی 
مراکز  و  فیض آباد  شهر  نواحی  تمام  در 

ولسوالی ها فرستاده شده است.
شهروندان از آزار و اذیت صوتی در روزهای 
و  می کنند  شکایت  گذشته  سال  عید 
می گویند که بر سالمتی روحی و روانی شان 

تاثیر منفی گذاشته است.
و  ستودنی  را  پولیس  اقدام  شهروندان  این 
بسیار مثبت خوانده و خواهان تامین امنیت 

مردم در روزهای عید هستند.

در  امنیتی  منابع  بدخشان:  ۸صبح، 
تهاجمی  حمالت  که  می گویند  بدخشان 
طالبان بر دست کم سه منطقه در بدخشان 

عقب زده شده است.
نیروهای  تلفات  درباره  نیز  گزارش هایی 
دولتی بر اثر این حمالت به نشر رسیده است 
که منابع دولتی درباره آن چیزی نمی گویند.

روز  طالبان  امنیتی،  منابع  اطالعات  طبق 
ولسوالی  مرکز  بر  ثور  بیستم  دوشنبه، 

ارغنج خواه حمالت سنگینی را اجرا کردند.
در یک حمله دیگر که بر قریه »یباب« در 
ولسوالی جرم بر پاسگاه های نیروهای امنیتی 
گرفته  صورت  مردمی  خیزش  نیروهای  و 
شده  وارد  تلفات  دولتی  نیروهای  به  است، 

است.
این حمله توسط نیروهای مشترک امنیتی 

عقب زده شده است.
نیروهای  از  تعدادی  درگیری ها  این  در 

خیزش مردمی کشته و زخمی شده اند.
طالبان ادعا کرده اند که چهار روستا در یفتل 
و در نزدیکی فیض آباد را تصرف کرده اند که 

منابع امنیتی این ادعا را رد می کنند.



سعید  عید  روزهای  از  تجلیل 
نگرانی ها  از  تازه ای  موج  فطر، 
را خلق کرده است، به گونه ای 
از  عامه  صحت  وزارت  که 
مردم می خواهد که در روزهای 
بازدیدشان  و  دید  میزان  عید، 
توصیه های  و  دهند  کاهش  را 
صحی را مراعات کنند. مسووالن در این وزارت تأکید 
دارند که موج سوم ویروس کرونا عماًل آغاز شده است 
و اگر توجه نشود، ممکن شیوع این ویروس بیش تر 
امروز پیرامون چگونه گی  این وزارت  شود. قرار است 
تجلیل عید فطر به شهروندان توصیه هایی کند. این 
در حالی است که در جریان روزهای اخیر میزان ابتال 
به ویروس کرونا افزایش یافته است. براساس آمارهای 
رسمی که از سوی وزارت صحت عامه نشر شده است، 
تنها در جریان روز گذشته بیش از 31۲ تن به این 
صحت  وزارت  دیگر  سوی  از  شده اند.  مبتال  ویروس 
عامه برای جلوگیری و معافیت شهروندان از ویروس 
کرونا، روند تطبیق واکسین کرونا را آغاز کرده است. 
این وزارت تاکنون بیش از ۵1۰ هزار نفر را واکسین 
کرده است. مسووالن این وزارت تصریح می کنند که 
قرار است به زودی محموله دیگر واکسین کرونا وارد 
کشور شود. این وزارت از شهروندان می خواهد که به 
نزدیک ترین مرکز صحی مراجعه و واکسین کرونا را 
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دریافت کنند. 
وارد موج  افغانستان  عامه می گوید که  وزارت صحت 
نظری،  غالم دستگیر  است.  شده  کرونا  ویروس  سوم 
سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه، بیست ویکم ثور، به 
روزنامه 8صبح گفت که موج سوم این ویروس بیش از 
ده روز است که آغاز شده است. آقای نظری بیان کرد 
که در جریان این روزها میزان ابتال به کرونا افزایش 
یافته است. آمارهای رسمی که از سوی وزارت صحت 
عامه نشر شده ، نیز نشان می دهد که میزان ابتال به این 
ویروس در جریان یک هفته اخیر افزایش داشته است. 
براساس این آمارها، در جریان یک هفته اخیر، یک هزار 
و 9۲1 تن به ویروس کرونا مبتال شده اند. هم چنان در 
یک هفته اخیر، ۵4 بیمار کرونایی در کشور جان باخته 
و نزدیک به 8۰۰ بیمار دیگر صحت یاب شده اند. به این 
ترتیب در جریان یک هفته اخیر شمار بیماران فعال 
ویروس کرونا به پنج هزار و ۵۰۲ تن افزایش یافته و 
شمار جان  باخته گان نیز به دو هزار و 711 تن رسیده 
است. با این وصف مسووالن وزارت صحت عامه تأکید 
دارند که در جریان روزهای اخیر، میزان مبتالیان و 

جان  باخته گان کرونا افزایش یافته است.
از سوی دیگر تجلیل از روزهای عید سعید فطر، موجی 
نظری،  است. دستگیر  آورده  به وجود  را  نگرانی ها  از 
سخنگوی وزارت صحت عامه، بیان کرد که این وزارت 
در همکاری با وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت 

براساس  که  کرده اند  کار  روی طرحی  اوقاف،  او  حج 
آن از انتشار بیش تر ویروس کرونا در جریان روزهای 
عید فطر جلوگیر می شود. قرار است امروز چهارشنبه، 
بیست ودوم ثور، این وزارت خانه ها طی یک کنفرانس 
مشترک، نکات صحی و شرعی را در رابطه به چگونه گی 
تجلیل از روزهای عید با مردم همه گانی کنند. با آن  هم 
آقای نظری تاکید کرد که تمرکز بیش تر وزارت صحت 
عامه روی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جریان 
شهروندان  از  او  اساس  همین  بر  است.  آتی  روزهای 
خواست که در روزهای عید ، میزان رفت وآمد و دید و 

بازدیدشان را تا حد ممکن کاهش دهند. 
این در حالی است که سه روز عید، به شکل ویژه ای 
عنعنات  و  رسوم  براساس  می شود.  تجلیل  کشور  در 
برای  عید  روزهای  در جریان  رایج، شهروندان کشور 
و  فامیل  اعضای  به خانه های  روز  این  مبارکی گفتن 
اقارب شان می روند. سال گذشته هرچند وزارت صحت 
عامه از مردم خواسته بود که در جریان روزهای عید از 

خانه های شان بیرون نشوند و میزان دید  و بازدیدشان 
وقعی  خواست ها  این  به  اما  مردم  دهند،  کاهش  را 
نگذاشتند و این سبب شد که شیوع ویروس کرونا به 
طور چشم گیری افزایش یابد. اکنون با ورود موج سوم 
ویروس کرونا و احتمال گشت وگذار مردم در جریان 
روزهای آینده، این نگرانی  خلق شده است که ممکن 

بار دیگر شیوع این ویروس افزایش یابد. 
با این حال آقای نظری هشدار داد که در جریان روزهای 
عید، دید و بازدیدها کاهش پیدا نکند و ممکن است 
بار دیگر شیوع این ویروس سیر صعودی پیدا کند. او 
هم چنان از شهروندان خواست که برای جلوگیری از 
شیوع بیش تر این ویروس، توصیه های صحی که همانا 
اجتماعی و شستن  فاصله  از ماسک، رعایت  استفاده 

دست با صابون است را در نظر بگیرند. 
پیش گیری  برای  عامه  صحت  وزارت  دیگر  سوی  از 
واکسین  تطبیق  روند  پیش  کرونا، چندی  ویروس  از 
وزارت  این  است.  کرده  آغاز  را  شهروندان  به  کرونا 
نزدیک  ترین  به  که  است  خواسته  شهروندان  از  بارها 
مراکز صحی مراجعه و واکسین کرونا را دریافت کنند. 
سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که تا کنون ۵1۰ 
هزار نفر از شهروندان عادی جامعه واکسین دریافت 
کرده اند و این روند ادامه دارد. این در حالی است که 
شیوع  ساله گی  یک  با  هم زمان  عامه  صحت  وزارت 
کرونا  واکسین  تطبیق  روند  کشور،  در  کرونا  ویروس 
ابتدا  در  وزارت،  این  کار شیوه  براساس  کرد.  آغاز  را 
کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه ها 
واکسین دریافت کردند. گفتنی است که وزارت صحت 
عامه تا کنون 9۶8 هزار دوز واکسین کرونا را فراهم 
کشور  را  واکسین  این  از  دوز  هزار  است. ۵۰۰  کرده 
هند و 48۶ هزار دوز دیگر را سازمان جهانی صحت 
از طریق برنامه کواکس کمک کرده است. سخنگوی 
محموله  است  قرار  که  کرد  بیان  عامه  وزارت صحت 
دیگر واکسین کرونا به زودی وارد کشور شود. او اما در 

این مورد جزییات بیش تر نداد. 
حوت  پنجم  در  کرونا  ویروس  مثبت  مورد  نخستین 
سال 1398 در والیت هرات به ثبت رسید. پس از آن، 
این ویروس به تمامی والیات گسترش یافت. تاکنون 
مبتال  ویروس  این  به  در کشور  تن  و 718  هزار   ۶۲
شده اند که از این میان بیش از ۵4 هزار نفر صحت یاب 
شده و بش از دو هزار و 7۰۰ تن دیگر جان باخته اند. 

آغاز موج سوم در آستانه عید فطر؛

تالش برای آغاز همکاری با دیوان کیفری بین المللی؛

عبداالحمد حسینی 

کرونا در کمین است

با  دیداری  در  افغانستان  هیأت 
کیفری  دیوان  ارشد  دادستان  
همکاری  روی  بین المللی، 
برای به کیفر رساندن مجرمان 
بحث  بشری  حقوق  و  جنگی 
هیأت  این  اعضای  است.  کرده 
نتیجه  دیدارها  که  می گویند 
اجراآت  و  تعهد  از  دیوان  این  و  داشته  پی  در  خوبی 
این  گفته  به  است.  کرده  استقبال  افغانستان  دولت 
هیأت، همکاری میان دو طرف و نظارت این دیوان سبب 
می شود که نه  تنها جنایات انجام شده بررسی شود؛ بلکه 
این  ایجاد شود.  برابر جنایت کاران  بازدارنده ای در  نظام 
هیأت 18۰ قضیه را به عنوان نمونه به این نهاد سپرده 
است و شمار قضایای جرایم حقوق بشری در کشور را به 
مراتب بیش تر می داند. آگاهان حقوقی اما معتقدند که 
این روند با توجه به چالش ها و موانع جدی، جنبه عملی 
ندارد و بیش تر براساس حرکات سیاسی انجام شده است. 
به گفته آنان، وقتی که عامالن قضایا مشخص نیستند و 
هزاران زندانی گروه طالبان از زندان ها آزاد می شوند، بعید 
است که حکومت افغانستان حتا یک سند محکمه پسند 
به  را  ارایه کند و مجرمان  بین المللی  به دیوان کیفری 

کیفر برساند.

تالش افغانستان برای آغاز همکاری با دادگاه الهه 
برای بررسی قضایای جنگی

یک هیأت بلندپایه افغانستان در هفدهم ثور وارد الهه شد 
تا با دادستان دیوان کیفری بین المللی دیدار و گفت وگو 
فضل احمد  خارجه،  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  کند. 
معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح اهلل کلیم، سرپرست دادستانی 
کل و شماری دیگر از اعضای نهادهای امنیتی، عدلی و 
قضایی و آگاهان حقوقی عضویت این هیأت 1۵ نفری 
را داشتند. هیأت دولت در هفدهم و هژدهم ثور با فاتو 

بنسوده، دادستان ارشد این نهاد دیدار و گفت وگو کرد.
آقای اتمر، وزیر امور خارجه کشور در نشستی با رسانه ها 

و اقدامات افغانستان در راستای تأمین عدالت و پیگرد 
عدلی و قضایی مرتکبان جرایم است.

حالت  که  کرده اند  توافق  گفت وگوها  این  در  طرف  دو 
کنونی »یک وضعیت پیچیده و دشوار است«.  اتمر افزود: 
»سوالی را ما مطرح کردیم که آیا بین دولت افغانستان 
همکاری ای  است  ممکن  بین المللی  جرایم  محکمه  و 
تنظیم شود که آن همکاری باعث از این شود که نه  تنها 
جنایاتی که رخ داده  است، به محکمه کشانده شود؛ بلکه 
جنایت کارانی که هنوز هم در برابر آن ها )به جنایت( ادامه 
می دهند، نظام بازدارنده ای ساخته شود تا آن ها )دیوان 
کیفری بین المللی( پیام را دریافت کنند. معافیت در برابر 
قانون خاتمه یافته و عامالن کشتار مردم افغانستان باید 
و حتماً نه  تنها به پنجه قانون سپرده شود؛ بلکه به این 
افزود  او  شود«.  داده  پایان  ظالمانه  و  وحشیانه  کشتار 
مهم گفت وگوها، همکاری مشترک  مسایل  از  یکی  که 
است که  این شده  بر  توافق  دیگر،  از سوی  است.  بوده 
کیفری  دیوان  و  افغانستان  دولت  میان  اطالعات  همه 
بین المللی ردوبدل شود. در سومین گام نیز قرار بر این 
شده است که یک »نظام نظارتی مشترک« ساخته و همه 

موارد جنایت بین المللی از سوی هردو جانب شود.
مکتب  بر  حمله  از  پس  آنان  که  گفت  اتمر  حنیف 
سیدالشهدا در دشت برچی، با محکمه تماس گرفته اند. 
از  مشترک  کار  که  است  کرده  تقاضا  افغانستان  هیأت 

گفت که هدف از این دیدارها با مسووالن دادستان دیوان 
جرایمی  همه  سرنوشت  روی  بحث  بین المللی،  کیفری 
است که از سال ۲۰۰3 تا حال در افغانستان انجام شده 
است. او افزود که قرار است دیوان کیفری بین المللی همه 
در  افغانستان  با  و  کند  ارزیابی  را  مدت  این  در  جرایم 
تحقیق و به محکمه کشاندن مرتکبان آن کمک کند. این 
جرایم شامل نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری 
و تجاوز است. به گفته اتمر، این روند از یک سال بدین سو 
به راه انداخته شده است و در این مدت، اجراآت دولت 
در مورد این جرایم بررسی شده است. هم چنان دیوان 
چگونه گی  راستای  در  حکومت  به  بین المللی  کیفری 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  با  آینده  در  همکاری  تنظیم 

مشوره هایی داده است.
به گفته حنیف اتمر، مهم ترین نکات توافقی بین دو طرف، 
از بین بردن معافیت جنایت کارانی است که در جریان 18 
سال اخیر در افغانستان جرایم را مرتکب شده اند. هیأت 
دولت پیشنهاد کرده است که دیوان کیفری بین المللی 
و حکومت افغانستان از نزدیک هم کاری کنند تا بدین 
ترتیب دیوان کیفری نظارت دایمی و فعال از روند داشته 
باشد. این دیوان در سهم خود پیشنهاد کرده است که از 
همه اجراآت دولت و نهادهای عدلی و قضایی نظارت و به 
افغانستان در این جریان کمک کند. دومین بحث نیز به 
گفته اتمر، »قدردانی« دیوان کیفری بین المللی از تعهد 

رویداد دشت برچی آغاز شود تا پیامی به عامالن برسد 
که از پنجه قانون دور نمی مانند. او گفت که دو طرف 
به  بین المللی  و  تیم های حقوقی داخلی  با  در همکاری 
از  را  مشترک  کار  ادامه  او  رسیده اند.  خوب«  »نتیجه 

اهدافی در آینده این روند عنوان کرد.

آیا سربازان امریکایی نیز به میز مذاکره کشانیده 
می شوند؟

که  گفت  نشست  این  در  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
روی بحث محکمه سربازان امریکایی که جرایمی را در 
افغانستان مرتکب شده اند، بحث و گفت وگو شده است. 
اتمر افزود: »مسأله از این قرار است، ولو که امریکا عضو 
این محکمه نباشد که نیست و همکاری نداشته باشد، 
افغانستان عضو این محکمه است. از سوی دیگر، امریکا با 
افغانستان سند معتبر امضا شده را دارد که اگر جنایات از 
سوی عساکر امریکایی رخ داده باشد که شماری رخ داده، 
براساس سند امنیتی دوجانبه دولت امریکا و سایر دول 
از سند جداگانه متعهد شدند،  با استفاده  ناتو که  عضو 
این ها مجبور و مکلف هستند به تحقیق و پیگیرد قضایی 

آن جنایات«.
است  بوده  همین  گذشته  از  دولت  موقف  که  افزود  او 
بر روی دیوان  نه محدودیت هایی که  و  تعزیرات  نه  که 
کیفری بین المللی وضع شده است، با وضعیت افغانستان 
صدق نمی کند. به گفته حنیف اتمر، افغانستان در این 
مورد محدود شده نمی تواند و روند عدلی و قضایی خود 
براساس  که  گفت  او  هم،  سویی  از  می برد.  پیش  به  را 
معلومات مسووالن دیوان کیفری بین المللی، اداره بایدن 
پالیسی  این دیوان خبر داده است که  به  اواخر  این  در 
اداره قبلی را دنبال نمی کند و براساس پالیسی جدید، 
این تعزیرات را رفع می کند. آن گونه که مسووالن دیوان 
کیفری بین المللی به هیأت افغانستان گفته است، »یک 
و  محکمه  بین  اطمینان  قابل  همکاری  و  خوب  رابطه 
امریکا در حال قایم شدن است« و بدین ترتیب افغانستان 
پیش تر،  است.  روبه رو  با وضعیت خوب  نیز  نگاه  این  از 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در اوایل میانه ماه 
حمل سال روان گفته بود که تحریم ها علیه فاتو بنسوده، 

دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی رفع شده است.
ادامه در صفحه 7

جنایات جنگی بررسی می شود؟

وزارت صحت عامه می گوید که 
افغانستان وارد موج سوم ویروس 

کرونا شده است. غالم دستگیر 
نظری، سخنگوی این وزارت، روز 

سه شنبه، بیست ویکم ثور، به 
روزنامه 8صبح گفت که موج سوم 
این ویروس بیش از ده روز است 

که آغاز شده است. آقای نظری 
بیان کرد که در جریان این روزها 

میزان ابتال به کرونا افزایش 
یافته است. آمارهای رسمی که 

از سوی وزارت صحت عامه نشر 
شده ، نیز نشان می دهد که میزان 
ابتال به این ویروس در جریان یک 
هفته اخیر افزایش داشته است. 

براساس این آمارها، در جریان یک 
هفته اخیر، یک هزار و 921 تن 
به ویروس کرونا مبتال شده اند. 
هم چنان در یک هفته اخیر، 54 

بیمار کرونایی در کشور جان باخته 
و نزدیک به 800 بیمار دیگر 

صحت یاب شده اند.

حسیب بهش



گروه طالبان پس از تحریم نشست ترکیه که قرار بود 
انتقاد  و  فشار  تحت  شود،  برگزار  اپریل  ماه  اواخر  در 
قرار  امریکا  به خصوص  و  جهان  و  منطقه  کشورهای 
گرفت. این کشورها برای از سرگیری مذاکرات، طالبان 
می کردند.  تشویق  استانبول  نشست  در  شرکت  به  را 
طالبان که شرط برگشت به مذاکرات را خروج نیروهای 
امریکا طبق توافق نامه دوحه عنوان می کردند/می کنند، 
برای امتیازطلبی های بیش تر از نشست ترکیه، تاخیر و 
تعویق آن را فرصت تعمق و مشورت با حامیان خارجی 

خویش می دانند.
با توجه به فشارهای جهانی، اکنون رهبری طالبان با 
و  توجیه گرانه  و  نرم  نسبتاً  ادبیات  با  پیام عیدی  نشر 
نیز با اعالم آتش بس سه روزه در ایام عید فطر، در پی 

کسب رضایت طرف های مهم جهانی برآمده است.
رهبر طالبان برای نخستین بار با نشر پیام صلح جویانه 
افغان ها  مشترک  خانه  »افغانستان  این که  عاطفی،  و 
است«، سیاست مکر و حیله را در پیش گرفته و نیات 

شوم را در الیه تغییر رویکردها پنهان کرده است.
حاال این پرسش مطرح می شود که گروه طالبان با اعالم 
به  عیدی صلح جویانه،  پیام  نشر  و  روزه  آتش بس سه 

دنبال چیست؟

1- طالبان تاکنون به خوبی دانسته اند که در چه زمانی 
و چگونه موضع گیری کنند که منتج به دریافت امتیازات 

چهارشنبه
شماره 3600

22 ثور 1400
12 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

4

مسوول حمله به اهل معارف کیست؟

به صورت مستقیم در حمالت لوگر و مکتب سیدالشهدا 
تعویق  آتش بس،  کردن  رد  با  باشد،  نداشته  دست 
مسوول  جنگ،  به  بخشیدن  شدت  و  صلح  کنفرانس 
ناامنی جاری است که در بستر آن گروه های تروریستی 

دیگر مجال انجام چنین حمالت وحشیانه را یافته اند.
عالوه بر این دالیل، آن چنانی  که از تبلیغات طالبان پیدا 
است، آن ها از فضای رعب و وحشتی که چنین حمالتی 
دولتی  نیروهای  دادن  جلوه  ضعیف  با  می کند  ایجاد 
بهره برداری می کنند. از آن جایی که این حمالت برای 
چنین منظوری انجام می گیرد؛ اول این که احتمال دارد 
این حمالت را جنگ جویان طالبان انجام داده باشند و 
اگر انجام نداده باشند از وقوع چنین حمالتی ناخشنود 

نیستند و به وقوع آن حداقل راضی هستند.

به  باید  شوند،  تبرئه  می خواهند  اگر  طالبان 
درخواست آتش بس دایمی تمکین کنند

طالبان همیشه از جنگ شان به عنوان جهاد نام می برند 
طالبان  هم چنان  می خوانند.  مجاهد  را  خودشان  و 
آزادی  برای  نیروهای خارجی  علیه  که  مدعی هستند 
افغانستان جهاد می کنند؛ اما از یک سال به این سو، آن ها 
حتا یک حمله هم علیه نیروهای خارجی  انجام نداده 
و بنابر گزارش رویترز حتا از پایگاه های آن ها حفاظت 
به  مدت،  این  در  که  است  حالی  در  این  کرده اند.  نیز 
خصوص در این اواخر که نیروی های خارجی در حال 
علیه  را  حمالت شان  طالبان  هستند،  افغانستان  ترک 
هم وطنان شان شدت بخشیده اند. این بیانگر باطل بودن 
ادعای آن ها است و نشان می دهد که نیت اصلی آن ها 

اگر به مصاحبه های شهروندان در رسانه ها گوش دهیم، 
در ختم مصاحبه زمانی که از آن ها سوال می شود که 
برای آینده چه آرزو دارد؟ همه ، باسواد و بی سواد، فقیر 
و غنی یک آروز دارند: آمدن صلح و آرامی به کشور. این 
آرزوی پنجاه سال اخیر مردم افغانستان است که تا هنوز 
نه تنها برآورده نشده؛ بلکه برعکس با افزایش پیچیده گی 

و شدت خشونت، رسیدن به آن مشکل تر شده است.
و  داخلی  سطح  در  صلح  جاری  تالش های  وجود  با 
بین المللی، در روزهای اخیر هم زمان با خروج نیروهای 
خارجی، جنگ و خشونت در کشور به طور بی سابقه ای 
شدت گرفته است. همه روزه رسانه ها از تلفات نظامیان 
و غیرنظامیان خبر می دهند. اما این تنها میدان  جنگ 
نیست که جان آدم ها را می گیرد؛ بلکه مکاتب و مراکز 
جهت  اطفال  برای  مصون  جای  باید  که  آموزشی 
فراگیری دانش باشد، به قربانگاه تبدیل شده است. در 
جریان کم تر از ده روز، در شهر پل علم، مرکز والیت لوگر 
و در مکتب سیدالشهدا واقع در غرب کابل بیش از ۲۵۰ 
مشغول  همه  که  معصوم  کودکان  و  اطفال  عمدتاً  نفر 
فراگیری دانش بودند، به شکل بی رحمانه و خالف تمام 

اصول انسانی کشته و زخمی شدند.
سه شنبه، هفتم ثور گروهی از فارغان مکتب، قریه شان را 
به مقصد پل علم با هزار امید و آرزو برای خود، خانواده 
ترک  کانکور  امتحان  سپری کردن  جهت  کشورشان  و 
کردند. آن ها با شور و هیجان لحظه شماری می کردند 
تا با عبور از امتحان کانکور به آرزوهای شان برسند؛ اما 
از آن ها  بعضی  و شاید  بودند  افطار  زمانی که مشغول 
هنوز رفع تشنه گی و گرسنه گی نکرده بودند، انفجاری 
به زنده گی آن ها و به تکاپوی شان برای آینده بهتر پایان 
داد. در آن حادثه ۲4 جوان که یکی شان  تنها فرزند و 

امید مادرش بود، به خاک و خون کشیده شدند.
با آمد آمد عید، کمی از شوک حمله لوگر کاسته شده 
بود و در حالی که مردم مشغول آماده گی عید و تهیه 
لباس عیدی برای فرزندان شان بودند، حمله وحشتناک 
و غیرانسانی عصر شنبه، 18 ثور بر مدرسه سیدالشهدا 
واقع در غرب کابل، شادی و خوشی عید را برای صدها 
خانواده  تلخ کرد و عزیزان آن ها را به خاک و خون کشاند. 
شام شنبه، به جای این که خانواده ها در کنار هم دور 
سفره می نشستند، تشنه و گرسنه، هراسان و دلواپس، 
شفاخانه به شفاخانه دنبال عزیزان شان می گشتند، بلکه 
عزیزان شان  بسیاری  ولی  نباشند؛  کشته گان  شمار  در 
را در تابوت ها بی نفس یافتند. بسیاری از قربانیان این 
حمله وحشتناک و غیرانسانی روزه دار بودند و لب تشنه. 
تروریستان با قساوت تمام آن ها را با لب تشنه کشتند. 

آن ها هیچ گناهی جز فراگیری علم و دانش نداشتند.

مسوول این حمالت کیست؟
هرچند تا هنوز که بیش تر از 1۰ روز از حمله لوگر و 

کسب قدرت است، نه چیزی دیگر. بنابراین، پافشاری 
به جنگ از سوی طالبان هیچ دلیل قانع کننده و هیچ 

توجیه منطقی و شرعی ندارد.
افغانستان  ترک  حال  در  خارجی  نیروهای  که  اکنون 
هستند و داعیه  طالبان مبنی بر جهاد علیه اشغال باطل 
شده است، به نفع آن ها است که به درخواست عمومی 
مبنی بر آتش بس دایمی تمکین کنند. مردم افغانستان 
دلیل  به همین  و شکنجه شده اند.  رنج کشیده  بسیار 
استقبال  از آتش بس سه روزه هم  است که آن ها حتا 
می کنند؛ اما اگر این آتش بس فراتر از سه روز دوام نکند 
شود،  گرفته  سر  از  خون ریزی  و  جنگ  عید  از  بعد  و 
مردم افغانستان این آتش بس را حسن نیت طالبان نه، 
بلکه رفع خسته گی آن ها جهت دوباره نیروگرفتن برای 
کشتار بیش تر معنا خواهند کرد. طالبان اگر نمی خواهند 
برای همیشه منفور تاریخ باشند، باید از فرصت موجود 
برای صلح استفاده کنند. اگر طالبان صلح کنند، مردم 
این  زندانی  هزار  پنج  رهایی  به  که  آن گونه   افغانستان 
گروه که تعدادی از آن ها به ارتکاب جرایم ضد بشری 
بود،  آلوده  مردم  خون  به  دست شان  و  بودند  محکوم 
از  هستند  حاضر  بخشیدند،  را  آن ها  و  دادند  رضایت 
با آغوش  را  و آن ها  جنایات طالبان چشم پوشی کنند 
باز بپذیرند و با سخاوتمندی ظلم آن ها را نادیده بگیرند. 
هستند  صلح  به  متعهد  که  می کنند  ادعا  طالبان  اگر 
نیست  آن ها  کار  مکتب سیدالشهدا  و  لوگر  و حمالت 
در عمل  را  ادعای شان  باید  می کنند،  محکوم  را  آن  و 
از  عبارت  که  ملت  عموم  درخواست  به  و  کنند  ثابت 
آتش بس دایمی است، تمکین نمایند و به جای تمرکز 

بر خون ریزی به مذاکره و صلح تمرکز کنند.
اما اگر آن ها فرصت بی نظیر صلح را که مردم افغانستان 
انتظار دارند با استفاده از آن به امنیت و آرامش برسند 
و جنگ خاتمه یابد، ضایع کنند و با خیال فتح به جنگ 
ادامه دهند، عالوه بر این که این در جنگ پیروز نخواهند 
شد برای ابد منفور تاریخ خواهند شد. مردم افغانستان 
تاکنون مصیبت ها و فجایع بسیاری را تحمل کرده اند و 
دیگر تحمل ادامه این فجایع را ندارند و اجازه نمی دهند 
که فرصت صلح از آن ها گرفته شود و کسی/گروهی که 
این فرصت را از آن ها بگیرد، دشمن ابدی شان خواهد 

بود.

4 روز از حمله بر مکتب سیدالشهدا می گذرد، فرد و یا 
گروهی مسوولیت این حمالت غیرانسانی و وحشیانه را 
برعهده نگرفته است؛ اما با وجود نپذیرفتن مسوولیت 
این حمالت از سوی طالبان، بخشی از مسوولیت به این 

گروه برمی گردد، به چند دلیل:

اول: آتش بس که اصل ضروری برای اعالم حسن نیت 
علی رغم مطرح شدن  است،  مذاکرات صلح  در  طرف ها 
مردم  تمامی  سوی  از  بین االفغانی  مذاکرات  شروع  از 
افغانستان و هیأت مذاکره کننده، تاکنون از سوی گروه 
از  آتش بس  نپذیرفتن  است.  نشده  پذیرفته  طالبان 
سوی طالبان بی اعتنایی این گروه را به خواست مردم 
افغانستان وعدم اراده  جدی آن ها را به ختم جنگ نشان 

می دهد.

امید  بسیار  که  استانبول  کنفرانس حیاتی صلح  دوم: 
می رفت در آن به منازعه  خون بار و طوالنی افغانستان 
گروه  وقت کشی  دلیل  به  شود،  گذاشته  پایان  نقطه  
برگزارشدن  و  است  شده  تعلیق  دوبار  تاکنون  طالبان 
آن در آینده نیز در هاله  ابهام است. اگر طالبان در آن 
کم تری  انسان های  شاید  می کردند،  شرکت  کنفرانس 

کشته می شدند و حوادث المناک اخیر اتفاق نمی افتاد.

سوم: با آغاز خروج نیروهای خارجی از کشور، طالبان 
در  قریب  و  آورده اند  رو  میدان  جنگ  به  توان  تمام  با 
3۰ والیت با نیروهای دولتی می جنگند. شدت جنگ 
باعث ایجاد خالی امنیتی شده است. اگر گروه طالبان 

زمانی  و  هیوال  گاهی  را  گروه  این  وضعیت،  به  توجه 
هم جریان ناراض و خسته از جنگ آرایش می دهند. 
و  جنگ  دامنه  گسترش  و  امریکا  خروج  از  هشدار 
خشونت از یک سو و صدور پیام صلح جویانه و عاطفی و 
سخن گفتن از بازسازی و میهن پرستی رهبری این گروه 
با اعالم آتش بس سه روزه از جانب دیگر، نشان دهنده 

حیله گری برای امتیازگیری
تأثیرپذیری طالبان از کشورهای متذکره است.

4- گروه طالبان که تقویم نشست ترکیه را برهم زد، 
برای احیای اعتماد و نشستن به سفره پهن شده از سوی 
جامعه جهانی در استانبول، اعالم آتش بس کرده و باز 
هم در پی دریافت امتیازات بیش تر از گذشته در این 

نشست است.
بند  از  باقی مانده شان  زندانیان  رهایی  از  طالبان  اخیراً 
صلح،  انتقالی  حکومت  شکل گیری  افغانستان،  دولت 
تغییر بنیادی در قانون اساسی و دریافت پنجاه درصد 
قدرت سیاسی سخن گفته اند و نیز خود را نماینده برحق 

حوزه پشتون ها در معادالت کالن قدرت می شمارند.
از  قبل  منطقه ای شان،  حامیان  و  طالبان  فرجام،  در 
پرداختن به مسایل مهم و حیاتی در نشست های صلح 
که بقای این گروه را متأثر می سازد، ابعاد مثبت و منفی 
شروط مطروحه، هشدارها، گفتارها و اعالمیه های شان 
را در اتاق فکر و نهادهای استخباراتی منطقه واکاوی 
و تحلیل کرده اند و روی میز مذاکره خواهند گذاشت. 
این البی گری ها و دقت در گفتار و گاهی هشدار، باعث 
التهابی شدن اوضاع سیاسی  امتیازات بیش تر و  کسب 

شده است.
با  با صدور اعالمیه عیدی توأم  بنابراین، گروه طالبان 
گالیه و عاطفه و پیش قدم شدن در اعالم آتش بس سه 
نشست  در  اشتراک  برای  تا  است  آن  دنبال  به  روزه، 
احساس  که  فرصت  این  از  و  کند  زمینه سازی  ترکیه 
استفاده  است،  انتظارشان  در  زیادی  امتیازات  می کند 

بهینه کند.

افغانستان  و جنگ  اساسی صلح  از طرف های  بیش تر 
شود. مذاکره مستقیم طالبان با امریکا در دوحه، این 
گروه را از یک جریان جنگی و فعال تروریستی، به یک 
ارتقا داد. رهایی  قابل معامله و مذاکره  طرف سیاسی 
توافق نامه  نسخه  دریافت  خطرناک،  زندانی  هزار  پنج 
شدن  بیرون  و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
نام رهبران این گروه از لیست سیاه، گویای این است 
که طالبان زمان و مکان مطالبات و مهارت حیله گری 
برای دریافت امتیازات بزرگ بی آن که به تعهدات خود 

به دیگران پابند باشند را به خوبی می دانند.

برای  جهت  سه  از  طالبان  گذشته،  سال  یک  در   -۲
امتیازگیری وارد مذاکره شده و با نیرنگ و فریب، دوباره 
بی نتیجه  عقب نشینی کرده اند. حضور در چند جلسه 
با جناح جمهوریت در دوحه، طرح سیاست وقت کشی 
در نشست دوحه، اشتراک در نشست تشریفاتی مسکو، 
و  افغانستان  در  خشونت ها  و  جنگ  تداوم  و  تشدید 
تعیین شده  زمان  در  ترکیه  مهم  نشست  تحریم  نیز 
پی  در  طالبان  گروه  است.  ادعا  این  تأییدکننده  آن، 
جهانی  بازار  در  خود  قیمت  بلندبردن  و  گران فروشی 
چندین  نماینده گان  گروه  این  دلیل،  همین  به  است. 
کشور را برای دیدار با خود و کسب رضایت  خود برای 
سرگردان  افغانستان،  آینده  و  صلح  صحنه  در  حضور 

کرده است.

3- در این شکی نیست که کشورهای امریکا، پاکستان 
و بریتانیا سایه سنگین باالی گروه طالبان دارند که با 

محمدحسین توفیقی

گروه طالبان پس از تحریم نشست 
ترکیه که قرار بود در اواخر ماه 

اپریل برگزار شود، تحت فشار و 
انتقاد کشورهای منطقه و جهان 

و به خصوص امریکا قرار گرفت. 
این کشورها برای از سرگیری 
مذاکرات، طالبان را به شرکت 
در نشست استانبول تشویق 

می کردند. طالبان که شرط برگشت 
به مذاکرات را خروج نیروهای 

امریکا طبق توافق نامه دوحه 
عنوان می کردند/می کنند، برای 

امتیازطلبی های بیش تر از نشست 
ترکیه، تاخیر و تعویق آن را فرصت 

تعمق و مشورت با حامیان خارجی 
خویش می دانند.

فریداحمد امیری
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برای فرزندان شان بودند، حمله وحشتناک و غیرانسانی عصر شنبه، 18 ثور بر مدرسه سیدالشهدا واقع در غرب کابل، شادی و 

خوشی عید را برای صدها خانواده  تلخ کرد و عزیزان آن ها را به خاک و خون کشاند. شام شنبه، به جای این که خانواده ها در کنار هم دور سفره 
می نشستند، تشنه و گرسنه، هراسان و دلواپس، شفاخانه به شفاخانه دنبال عزیزان شان می گشتند، بلکه در شمار کشته گان نباشند؛ ولی 

بسیاری عزیزان شان را در تابوت ها بی نفس یافتند. بسیاری از قربانیان این حمله وحشتناک و غیرانسانی روزه دار بودند و لب تشنه. تروریستان با 
قساوت تمام آن ها را با لب تشنه کشتند. آن ها هیچ گناهی جز فراگیری علم و دانش نداشتند.





زنان افغانستان یک حرکت نسبتاً 
سازمان یافته ای را به هدف بهبود 
وضعیت اجتماعی - سیاسی خود 

آغاز کرده اند. بحث مشارکت 
سیاسی زنان، تالش برای شناخت 

و ارزیابی وضعیت آنان، تالش 
برای توانمندسازی، کاهش 

نابرابری جنسیتی و مبارزه با انواع 
خشونت ها از ویژه گی های اصلی 

این حرکت در جامعه امروزی 
افغانستان است. ریشه چنین 

حرکت سازمان یافته را می توان در 
خودآگاهی زنان جست وجو کرد.
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عبدالصبور ستیز

زنان در تمام مراحل تمدن بشری نقش بسیار ارزنده 
داشته اند. این نقش اما در کشورهای در حال توسعه، 
این  بشر،  تکامل  تاریخ  است.  بوده  توجه  مورد  کم تر 
دست خوش  خود  پویش  مسیر  در  را  پوشیده  نیمه 
تحول کرده است. شاید بتوان سیر تحول این پویش 
امروزی  جامعه  در  آن ها  نقش  و  زنان  مفهوم  با  را 

افغانستان مورد مداقه قرار داد.
»اندیشه های  حاضر،  عصر  گفتمان های  واقعیت 
فمینیستی« است که به گونه آشکارتر در کشورهای 
نیز  افغانستان  توسعه یافته شکل گرفته است. جامعه 
میزبان این جریان است و ما شاهد نقش اجتماعی زنان 
با گرایش فمینیستی هستیم که در طرح خواسته ها 
و مطالبات آنان نقش دارد. زنان کشور ما، تحولی را 
تجربه می کنند که با توجه به عناصر مشترکی که در 
تعاریف نقش زنان وجود دارد، می توان آن را شکلی 
از اشکال نقش زنان در کشورهای در حال توسعه، به 

خصوص در جامعه امروزی افغانستان دانست.
سازمان یافته ای  نسبتاً  حرکت  یک  افغانستان  زنان 
اجتماعی - سیاسی خود  بهبود وضعیت  به هدف  را 
تالش  زنان،  سیاسی  مشارکت  بحث  کرده اند.  آغاز 
برای  تالش  آنان،  وضعیت  ارزیابی  و  شناخت  برای 
با  مبارزه  و  جنسیتی  نابرابری  کاهش  توانمندسازی، 
انواع خشونت ها از ویژه گی های اصلی این حرکت در 
افغانستان است. ریشه چنین حرکت  امروزی  جامعه 
سازمان یافته را می توان در خودآگاهی زنان جست وجو 

کرد.

می کنند.
مبارزه زنان افغانستان، بیش تر با فرهنگ حاکم است 
که تبعیض جنسیتی را در سطح اجتماع و سیاست 
جنسیتی،  تبعیض  قبیله ای،  سنت های  برمی تابد. 
کلیشه های جنسیتی، عدم اعتماد به زنان و کوچک 
و  قدرت  مردانه  ساختار  بنیادگرایی،  آن ها،  شمردن 
زنان،  نابرابری های حقوقی و خشونت علیه  سیاست، 
همه از مظاهر فضای حاکم مردساالرانه است که در 
عرصه های مختلف به اشکال گوناگون مشاهده می شود.

سنت های قبیله ای بیش تر در روابط بین طایفه ای و 
قبیله ای رایج است که تا هنوز هم در برخی والیات 
و  نهادها  است.  استوار  سنت ها  همین  بر  مناسبات 
دیگر  از  بیش  بستر،  این  در  اجتماعی  ساختارهای 
فرهنگ ها پدرساالرنه هستند. پدرساالری، به معنای 
از  شکلی  می شود.  برده  کار  به  مرد  فرمان روایی 
زنان  بر  مردان  آن  در  که  است  اجتماعی  تشکیالت 

تسلط دارند و آن ها را استثمار می کنند.
بنابراین، استمرار این پدیده، از مهم ترین چالش های 
و  - شخصیتی  هویتی  تبارز  برابری جنسیتی،  فراراه 
حقوق زنان قلمداد می شود. بخش عمده خشونت های 
خانواده گی علیه زنان، محصول ارزش های پدرساالرانه 
و نابرابری جنسیتی حاکم در خانواده و جامعه است و 
زمانی اتفاق می افتد که مردان تهدیدی را علیه اقتدار 

مردانه خود و ارزش های پدرساالرانه احساس کنند.
آزار جنسی پدیده دیگری است که زنان در افغانستان 
جنسی  تبعیض  از  شکلی  می کنند.  مبارزه  آن  علیه 
است که بیش تر در محیط کار نسبت به زنان اعمال 
می شود. این ناهنجاری زنان را وا می دارد تا بر علیه 
آن ایستاده گی کنند و بتوانند نگاه جنسیتی را به نگاه 

انسانی مبدل سازند.
فرهنگ  دیگر  ناهنجاری  جنسیتی،  کلیشه های 
مردساالرانه است که با تفکیک و تعریف جنسیت سعی 
کلیشه های  بخشد.  استحکام  را  خود  منافع  می کند 
مبنای  که  است  باورهایی  از  مجموعه ای  جنسیتی، 
نگرش فرهنگی و اجتماعی برای مفهوم جنسیت قرار 

می گیرد.
براساس این کلیشه ها در افغانستان، زنان را انسان های 
احساساتی و دارای قوه استدالل ضعیف می پندارند که 
کار در خانه وظیفه اصلی آن ها است. این باور که زنان 

متعلق به خانه هستند، باعث شده است که آنان در 
بسیاری از عرصه ها نتوانند حضور داشته باشند و در 
کم تری  حقوق  بودن،  زن  دلیل  به  شغل ها  از  خیلی 

دریافت کنند.
داشتن  و  عمومی  حوزه  در  زنان  حضور  محدودیت 
دینی  مفاهیم  و  آموزه ها  چارچوب  در  بیش تر  شغل، 

طرح و توجیه می شود.
در گفتمان مسلط رهبران دینی، حضور زنان در حوزه 
عمومی با جنبه های اخالقی زنده گی زنان منافات دارد. 
در این رویکرد، میان حوزه خصوصی )خانواده( و حوزه 
براساس  تفکیک جدی وجود دارد.  زنده گی،  عمومی 
این رویکرد، حوزه خصوصی معموالً زنانه است و حوزه 
عمومی مردانه. بنابراین، عبور از حوزه خصوصی برای 

زنان سنگین تمام می شود.
انحصار قدرت در دست مردان سد دیگری است که 
فعاالن حقوق زن آن را چالش عمده در مقابل نقش 
هنوز  زن،  فعاالن  اکثر  باور  به  می کنند.  تلقی  زنان 
و  گسترده  به شکل  قدرت  منابع  افغانستان  در  هم 
یک جانبه در اختیار مردان است و حضور زنان بیش تر 
اکثریت  عقیده  به  دارد.  سمبولیک  و  نمادین  جنبه 
به حضور  باید  زنان  نمادین  افغانستان، حضور  زنان 
فعال در قدرت تبدیل شود. بنابراین، زنان افغانستان 
تأثیرپذیری  با چنین چالش ها،  مبارزه  در  می توانند 
خود را در جامعه امروزی افغانستان مورد بازبینی قرار 
دهند و از جایگاه بلند در موضوعات مهم ملی نقش 

ایفا کنند.

روایت گران نقش زنان در افغانستان اکثراً زنان نخبه و 
تحصیل کرده هستند که در کالن شهرهای افغانستان و 
یا خارج از کشور سکونت دارند. ارزیابی آن ها از وضعیت 
زنان بیش تر در چارچوب نظریه های نابرابری جنسیتی 
و به ندرت در چارچوب نظریه های ستم گری جنسیتی 
می گنجد که خواستار اصالح نابرابری ها هستند. برای 
غلبه بر ساختارهای اجتماعی مردانه و عدم مصونیت 
زنان در جامعه، باید نگرش های فرهنگی ای که زنان را 

انسان درجه دوم فرض می کنند، برطرف شوند.
و ضعیت زنان در افغانستان، یک امر بسیار اساسی و 
آینده  و  امروز  - سیاسی  اجتماعی  تغییرات  در  مهم 
و  مطالبات  دموکراسی،  نظام  کارآمدن  روی  با  است. 
اعتراض های زنان پیش از هر دوره دیگری رشد کرده 

است.
خودآگاهی، مشارکت زنان در عرصه عمومی و نظام 
سیاسی توأم با حمایت های جهانی، زمینه ای را مهیا 
ساخته است تا زنان دست به ایجاد تشکل های زنانه 
نظام  عرصه  در  مساوات  درخواست  و  برابری  برای 

حقوقی بزنند.
امر  یک  ما  جامعه  از  بخش هایی  در  زنان  سرکوب 
معمول است. این در حالی است که اعتراض های زنان 
نیز علیه کنترل مردان بر مناسبات جنسیتی، اقتصادی 
و سیاسی از بیست سال به این سو به صورت جدی آغاز 
شده است. به رغم این اعتراضات، تعریف نقش زنان در 
جامعه امروزی افغانستان با ابهامات جدی همراه است.

که  زنان  آگاهانه  کنش های  را  اعتراضات  این  برخی ، 
جایگاه فرودست جنسیتی زن را در جامعه مردساالر 
عنوان  اجتماعی اند،  تغییرات  دنبال  به  و  نمی پذیرند 

گام های بلند زنان برای امحای تبعیض جنسیتی

خواهد رفت -جنگ همه علیه همه به محض خروج 
آخرین سرباز غربی- و داعش و هم فکران آن  مبارزات 
و عملیات های جنگی خود را آغاز خواهند کرد؟ هیچ 
پاسخ آسانی برای این پرسش های تلخ وجود ندارد؛ 
اما مأموریت تحت رهبری امریکا که در دو دهه اخیر 
در این کشور حضور داشته است و هم چنین دولت 

دهه  چند  طول  در  که  است  سرزمینی  افغانستان 
ناآرامی شاهد قتل عام های زیادی بوده است. با این 
حال، با وجود این سلسله خشونت های تقریباً بی امان، 
حمام خونی که روز شنبه مدرسه ای را در یک منطقه 
جای  بر  را  بی احساسی  یک  داد،  قرار  هدف  کابل 
می گذارد. تروریست ها مدرسه ای را در دشت برچی، 
منطقه ای که جمعیت آن را هزاره های شیعه تشکیل 
که  جوان  به 7۰  نزدیک  دادند.  قرار  هدف  داده اند، 

اکثراً دختران دانش آموز بودند، کشته شدند.
منطقه،  این  در  دختر  دانش آموزان  کشتار  تراژدی 
مسلح  مردان  سال ۲۰۲۰،  در  نیست.  تازه ای  اتفاق 
یک زایشگاه واقع در دشت برچی را هدف قرار دادند 
و بیش از ۲۰ مادر و نوزاد را به قتل رساندند. در حالی 
که رییس جمهور افغانستان، طالبان افغان را مسوول 
مسوولیت  این  طالبان  اما  می داند؛  افتضاح  آخرین 
-مدرسه،  اهداف  ترکیب  به  توجه  با  نپذیرفته اند.  را 
سوءظن  شیعه نشین-  محله  و  دختر  دانش آموزان 
بیش تر و به صورت عموم متوجه گروه دولت اسالمی 
است. چنانچه وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است 

که داعش مسوول است.
را  روند خروج خود  که سربازان خارجی،  زمانی  در 
از افغانستان آغاز کرده اند و زمانی که روند صلح در 
مانند  دارد، حمالتی  قرار  بحرانی  و  مرحله حساس 
شکل دهی  مورد  در  را  سرخ  بزرگ  پرچم های  این، 

افغانستان و طالبان باید شروع به ارائه برخی پاسخ ها 
کنند.

در واقع، نیروهای خارجی -در ابتدا نیروهای شوروی 
و بعدها امریکایی ها- مسوولیت عمده ای برای بی ثبات 
کردن افغانستان را برعهده دارند. با این حال، بازیگران 
داخلی قدرت افغانستان -از نخبه گان کابل گرفته تا 
تا جنگ ساالران در والیات- همه گی نقشی  طالبان 
به همان اندازه مهم و مساوی در نابودی کشورشان 
افغانستان به  داشته اند. جناح های گرسنه قدرت در 
مسیر  بزرگ تر،  اهداف  و  تصویر  به  نگاه کردن  جای 
دستاوردهای  برآورده شدن  و  تأمین  برای  را  جنگ 
باریک  رویکرد  این  کرده اند.  انتخاب  کوتاه مدت شان 
باید در حال حاضر به پایان برسد. زمان آن رسیده 
است که نخبه گان افغان مسوولیت اقدامات خود را 
ارمغان  به  کشورشان  به  را  صلح  و  بگیرند  برعهده 
تا  اکنون، مسوولیت طالبان است  از همین  بیاورند. 
به طور کامل در روند صلح شرکت و با دولت کابل 

همکاری کنند، تا فرمول تقسیم قدرت را دریابند.
اما  را اعالم کرده است؛  گروه طالبان آتش بس عید 
باید کارهای بیش تری انجام شود. حمله دشت برچی، 
یک پیش نمایش کوچکی از شور و وحشت پیش رو 
در صورتی است که خالی قدرت در افغانستان ایجاد 
قوانین  با  آن   هم فکر  جنگ جویان  و  داعش  شود. 
بسیار متفاوتی بازی می کنند. به همین دلیل است 
که احزاب مسوول افغان به کمک جامعه بین المللی 
در  افراطی  عناصر  چنین  شکست دادن  برای  باید 
صورتی که قرار باشد افغانستان از چنین خشونت های 

شیطانی نجات پیدا کند، با هم متحد شوند.

می آورد.  اهتزاز  به  بیاید،  باید  که  دل خراشی  وقایع 
آیا مردم افغانستان هنگامی که نیروهای خارجی این 
کشور را ترک کنند و دولت در کابل قادر به حفاظت 
از آن ها نباشد، با فجایع بیش تری مواجه خواهند شد؟ 
روند صلح،  از پیش برد  امتناع سرسختانه طالبان  با 
فرو  کامل  هرج ومرج  در  دیگر  یک بار  افغانستان  آیا 

قتل عام کابل
منبع: روزنامه دان )Dawn( پاکستان

مترجم: عصمت اهلل احمدی

افغانستان سرزمینی است که در طول چند دهه ناآرامی شاهد قتل عام های 
زیادی بوده است. با این حال، با وجود این سلسله خشونت های تقریبًا بی امان، 

حمام خونی که روز شنبه مدرسه ای را در یک منطقه کابل هدف قرار داد، یک بی احساسی 
را بر جای می گذارد. تروریست ها مدرسه ای را در دشت برچی، منطقه ای که جمعیت آن 
را هزاره های شیعه تشکیل داده اند، هدف قرار دادند. نزدیک به ۷۰ جوان که اکثراً دختران 

دانش آموز بودند، کشته شدند.
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هدف تحقیقات تشخیص مجرمان است
می گوید  کشور  خارجه  امور  وزیر  حال،  همین  در 
که هدف از آغاز تحقیقات مشترک با دیوان کیفری 
بین المللی، پیداکردن مرتکبان جرایم است. او افزود: 
آسمان  از  این ها  می کنیم.  پیدا  را  آن ها  ما  »حتماً 
این ها  به  از جایی آمده،  این ها  نیامده اند.  فراشوتی 
داده،  پول  برای شان  جایی  سپرده،  وظیفه  جایی 
این  و  آمده  این ها  و  داده  مواد  برای شان  جایی 
جنایت را آن جا انجام داده اند. حال دولت افغانستان، 
نهادهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی مکلفیت 
صد درصد دارند که این جنایت کارها را از طریق این 

تحقیق پیدا کنند«.
به گفته حنیف اتمر، نه  تنها افغانستان، بلکه دیوان 
کیفری بین المللی به عنوان مهم ترین دستگاه عدلی 
و قضایی بین المللی در این روند شامل باشد و از این 
روند نظارت کند. او گفت: »در همین روند ما همین 
محکمه را می خواهیم که شامل شود. ما سارنوالی 
همین گونه  در  که  کردیم  تقاضا  را  محکمه  این 
با ما یک جای کار کند،  جنایاتی که رخ می دهد، 
ما  اجراآت  صورت  از  و  کند  کمک  را  ما  نهادهای 
نظارت کند تا به این حد که برای این جنایت کاران 

جایی برای پنهان شدن نماند«.

کیفری  دیوان  به  نمونه  عنوان  به  قضیه   1۸0
بین المللی سپرده شد

هالند  به  دولت  اعزامی  هیأت  حال،  همین  در 
می گوید که فهرستی از قضایایی را به دیوان کیفری 
بین المللی سپرده است. حنیف اتمر افزود: »فهرست 
قضایایی را که ما به آن ها سپردیم، بسیار طوالنی 
که  قضایایی  ولی  است؛  مختلف  کتگوری های  از  و 
عماًل زیر تحقیق قرار دارد و مشابه قضایایی بود که 
محکمه از ما درخواست کرده بود، ما به صورت نمونه 
18۰ قضیه را به آن ها سپردیم. این صرف نمونه و 
مشتی از خروار است. محکمه از ما پرسان کرد که 
در رابطه به جرایم بین المللی شما چه تعداد قضایا 
به  ما  تعقیب عدلی و قضایی خواهد دادید.  را زیر 
آن ها شمار زیادی را فهرست کردیم، آن ها گفتند 
که نمونه بفرستید. البته ما قضایای بیش تر داریم. 
البته روز جمعه یک تعداد قضایا را در مورد داعش، 
در مورد طالبان و حتا عساکر خارجی همرای شان 

شریک ساختیم که زیر کار ما است«.
بین المللی  کیفری  دیوان  دادستان  که  گفت  اتمر 
کیفری  دیوان  او،  گفته  به  ندارد.  قضیه  هنوز 
بین المللی تعریف خاصی از قضیه دارد و به هیأت 
ابتدایی  بررسی  از  پس  باید  که  است  گفته  دولت 
وزیر  آغاز شود.  تحقیقات  موارد،  از  برخی  پیرامون 
استقبال  اقدام  این  از  دولت  که  افزود  امور خارجه 
این دیوان  با  را  کرده و گفته است که همه موارد 
شریک می کند. او گفت: »ما از آن استقبال کردیم. 
گفتیم که موارد را با شما شریک کنیم. ما روی آن 
شریک  شما  همرای  را  نتیجه  می کنیم،  تحقیقات 
می سازیم و محکمه را همه جانبه و مطلع و شامل 
روند نگه می کنیم«. افزون بر این، هیأت دولت در 
این سفر در مورد ظرفیت سازی نیز با دیوان کیفری 

بین المللی بحث کرده است.
به گفته اتمر، دولت پیشنهاد کرده است که میان 
دیوان کیفری بین المللی و نهادهای عدلی و قضایی 
شود.  ساخته  مشترک«  »مکانیسم  یک  افغانستان 

او  جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق بشری است. 
موارد دیگر از جمله جنگ ارغنداب و جنگ کنونی 

هلمند را نیز بخشی از جرایم جنگی عنوان کرد.
او در مورد اطمینان از تطبیق این روند گفت: »ما اگر 
مطمئن باشیم یا نباشیم، ما مکلف هستیم که این 
کار را کنیم. به همین دلیل عضویت گرفتیم که نظام 
مکلف شود که برای عدالت مردم این کار را کند. 
این  با  افغانستان  همکاری  که  هستم  مطمئن  من 
محکمه یک پیام بزرگ را به جنایت کاران می برد و 
خواب شان را ناآرام می کند«. وزیر امور خارجه گفت 
اما در  که دولت به روند صلح دوحه متعهد است؛ 
جنایت کاران  محکمه  خواستار  صلح خواهی،  کنار 
نیز خواهد شد. هدف او از این صحبت ها، مسووالن 
گروه  این  به  او خطاب  بود.  طالبان  گروه  بلندرتبه 
گفت که مسوولیت دارد »جنایات« شان را متوقف 
رییس  فیصله  براساس  دولت  آن،  غیر  در  و  کند 
»جنایت کاران«  برابر  در  لویه جرگه  و  جمهور 
بین المللی  نهادهای  و خواستار همکاری  می ایستد 

در جلوگیری از این مسایل می شود.
روند  بین المللی،  تجارب  به  توجه  با  که  گفت  او 
برده  وقت  دهه ها  قانون  پنجه  به  مجرم  کشاندن 
جنایت کارانی  به  می خواهیم  »ما  گفت:  او  است. 
که در افغانستان مردم بی گناه را می کشند و دست 
خوانده  بین المللی  جرایم  که  می زنند  جرایمی  به 
می شود، این پیامی را برسانیم که نه در افغانستان 
جایی برای پنهان شدن خواهد داشتید و نه در دنیا، 
مگر این که فرصتی که از آن استفاده کنید و صلح 
کنید«. به گفته اتمر، هرچند تاکنون دست قانون به 
نهادهای قضایی کاری  اما  افراد نرسیده است؛  این 
خواهند کرد که این افراد هر روز را در ترس زنده گی 
کنند. بدین ترتیب به باور اتمر، در این روند مجرم 
شناخته می شود، سپس ترس به آنان وارد می شود 

تا این که به پنجه قانون سپرده شود.

افغانستان  دولت  پیشنهاد  حقوقی:  آگاهان 
جنبه عملی ندارد

هالند،  به  دولت  بلندپایه  هیأت  سفر  با  هم زمان 
آگاهان حقوقی معقتدند که راهکار حکومت برای به 
کیفر رساندن مجرمان جنبه عملی ندارد. عبدالعلی 
محمدی، استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی روز 
گفت  روزنامه 8صبح  به  ثور  بیست ودوم  سه شنبه، 
که مراجعه افغانستان به دیوان کیفری بین المللی با 
»چالش ها و موانع بسیار جدی« روبه رو است. به گفته 
آقای محمدی، این دیوان صالحیت کیفری دارد و 
قضیه  به  که  نخواهد  یا  نتواند  داخلی  محکمه  اگر 
کیفری  دیوان  به  دوسیه  و  قضیه  کند،  رسیده گی 
بین المللی ارجاع می شود. به باور این آگاه حقوقی، 
در این جا مشخص است که دولت یا نمی خواهد یا 
این  به  افغانستان  مراجعه  آن  غیر  در  و  نمی تواند 

دیوان »بی معنا« است.
جدی«  »بسیار  و  دوم  چالش  محمدی،  گفته  به 
قضیه  نه  و  فهرست  یک  تنها  دولت  که  است  این 
افزود  او  است.  کرده  ارایه  دیوان  این  به  دوسیه  یا 
که اگر فرض بر این باشد که این 18۰ قضیه باشد، 
عامالن قضیه هنوز روشن ناشده است. به باور وی، 
امنیت  شورای  قطع نامه  براساس  خارجی  نیروهای 
و موافقت نامه با دولت افغانستان، در کشور حضور 
دارند و حکومت به آن مشروعیت داده است. بدین 

بدین ترتیب، در این صورت اول در نهادهای عدلی 
گام  در  و  می شود  ظرفیت سازی  کشور  قضایی  و 
تحقیقاتی  از  بین المللی  کیفری  دیوان  نیز  بعدی 
انجام می شود،  توسط حکومت  در حال حاضر  که 
نظارت و حمایت می کند. در مورد دیگر، نیز تصریح 
دولت  با  بین المللی  کیفری  دیوان  که  است  شده 
از  که  بسازند  نظارتی ای  افغانستان یک جا سیستم 
رخ  در حال حاضر  که  و جنایاتی  موجود  وضعیت 
می دهد، نظارت کند. بر بنیاد معلومات اتمر، دولت 
افغانستان مسوولیت دارد تا براساس اساس نامه رم 
تحقیقات کند و اگر در این جریان ناتوانی دیده شود 
یا مشکالتی وجود داشته باشد، در آن صورت، دیوان 
کیفری بین المللی به گونه مستقیم تحقیقات انجام 
دهد. به گفته اتمر، در حال حاضر محکمه قناعت 
انجام  را  افغانستان تحقیقات  کرده است که دولت 

دهد و از این روند »ستایش« کرده است.

خوش بینی دولت به اجرایی شدن توافقات
که  است  امیدوار  افغانستان  دولت  جریان،  این  در 
فیصله ها در این مورد شکل اجرایی بگیرد. حنیف 
قضایی  سیستم  یک  دنیا  در  اگر  که  گفت  اتمر 
وجود داشته باشد، دیوان کیفری بین المللی است و 
بنابراین، افغانستان نمی خواهد خود را تنها در داخل 
محدود سازد. به گفته اتمر، دولت به گونه مستقیم 
مورد  این  در  که  است  کرده  مراجعه  نهاد  این  به 
همکاری کند. او گفت: »اگر ما این همکاری مشترک 
توافق رسیدم،  به  باید کنیم و  باشیم که  را داشته 
پس در مورد هر جنایت اطالعات، شواهد و معلومات 
جمع آوری می شود، توسط نهادهای عدلی و قضایی 
بررسی می شود و محکمه هم آن را می بیند. همین 
معلومات نظام افغانستان در مورد آن حکم می کند 
و محکمه تأیید آن را داشته می باشد. بدین ترتیب، 
نه در جهان  و  افغانستان  در  نه  ما می خواهیم که 
برای مجرم فرهنگ معافیت باقی نماند. حال طوری 
شده که در افغانستان جرم کرده است و می رود در 
دیگر کشور زنده گی می کند. گپ مهم این است که 
این ها هیچ مخفی گاه پیدا نخواهند کرد، اگر ما این 

صحبت ها را با محکمه به پیش ببریم«.
به گفته اتمر، دولت امید مطلق دارد که این روند 
زیاد  بسیار  »این  افزود:  او  بگیرد.  اجرایی  شکل 
موضوع مهم است که مردم افغانستان حق دارند که 
باالی شان جرمی که شده است، تا حد این محکمه 
برسانیم. حال در این محکمه 1۲9 کشور به عالوه 
افغاستان سهم دارد. بدین ترتیب آن ها نمی توانند 
من  کنند.  پنهان  کشورها  این  در  را  خود  که 
می خواهم به مردم اطمینان دهم که برای عدالتی 
که ظلم باالی شما ختم شود و جنگ پایان یابد، ما 
از هر امکان استفاده می کنیم. خوبی دیگر این است 
که محکمه در سطح بین المللی در کنار مردم برای 

آوردن عدالت به مردم در کنار ما خواهد ایستاد«.
فردی  هیچ  جریان  این  در  که  کرد  تصریح  اتمر 
کرده  ظلم  که  »هر کسی  گفت:  او  ندارد.  معافیت 
و در این چهار جرم که جرم بین المللی )نسل کشی، 
مبتال  تجاوز(  و  جنگی  جرایم  بشری،  ضد  جرایم 
می باشد، آن ها تحت تعقیب عدلی و قضایی خواهند 
شد. حاال هر کسی که باشد یا به هر جناحی تعلق 
داشته باشد، به آن ها معافیت نخواهد بود«. به باور 
اتمر، رویداد اخیر دشت برچی و لوگر نیز بخشی از 

ترتیب او افزود که حتا گنجانیده شده است که اگر 
این نیروها به گونه اشتباهی قوای افغان را هدف قرار 
دهند و تلفاتی به آنان وارد کنند، حکومت افغانستان 

حق بازخواست قضیه را ندارد.
او عامل دیگر را طالبان نامید و به گفته او، با توجه 
دولت،  مسلح  مخالف  اصطالحات  از  استفاده  به 
تروریست و برخی دیگر، این گروه تاکنون از سوی 
دولت به گونه مشخص تعریف نشده است. محمدی 
گفت که اگر بر فرض طالبان گروه ترویستی باشند، 
قوانین  براساس  گروه  این  با  باید  صورت  آن  در 
داخلی برخورد شود. او افزود، زمانی که دولت یک 
محکمه  به  را  افغانستان  قلمرو  در  ترویستی  گروه 
ناتوان  و  عاجز  »باید خیلی  ارجاع کند،  بین المللی 
باشد« که یک مسأله مطابق به قوانین داخلی را به 
محکمه بین المللی محول می کند. به باور عبدالعلی 
انفجارها  کشور  در  رویدادها  بیش تر  محمدی، 
او  نشده اند.  مشخص  آن  عامالن  حال  تا  که  است 
نام های موهوم را در هر  افزود، زمانی  که حکومت 
را  حادثه ای مطرح می کند، چگونه در محکمه آن 
ثابت می کند. او افزود که اگر دادستان از افغانستان 
بخواهد که سند ارایه کند، »بعید« است که حکومت 
عنوان سند محکمه پسند  به  کاغذ  ورق  »حتا یک 

برای پیگیری قضایا« ارایه کند.
او هم چنان با اشاره به رهایی پنج هزار زندانی گروه 
طالبان از سوی حکومت و تبرئه آنان، گفت که فردا 
حکومت کی را به محکمه معرفی می کند؟ او افزود: 
»این جا حرکتی که حکومت انجام داده، غیر از یک 
نمایشی هیچ گونه جنبه عملی  و  حرکت سیاسی 
از  دادستان  اگر  فردا  یعنی  باشد.  داشته  نمی تواند 
افغانستان بخواهد که برای ادعاهای خود سند ارایه 
کند، بعید می دانم که حکومت حتا یک ورق کاغذ را 
به عنوان سند محکمه پسند برای پیگیری این قضایا 
ارایه کند. حرکت حکومت واقعی - حقوقی نیست، 
خارجه  امور  وزیر  این که  از  است.  سیاسی  حرکت 
یک  که  است  پیدا  کاماًل  می رود،  هیأت  راس  در 
حرکت سیاسی است و در واقع تالش برای کسب 

امتیازگیری در میز مذاکرات در برار طالبان است«.
که  معتقدند  نیز  حقوقی  آگاهان  از  دیگر  برخی 
آگاه  فرزه ای،  وحید  نیست.  عملی شدنی  اقدام  این 
حقوقی همکاری دولت با دادگاه کیفری بین المللی 
را با موردی تشبیه کرد که یک فرد در داخل خانه 
حکومت  با  مورد  آن  در  و  باشد  نداشته  صالحیت 
در  حکومت  که  گفت  او  کند.  همکاری  ادعای 
مورد  ده ها  و  ندارد  حاکمیت  افغانستان  داخل 
به  اما  شد؛  داده  گزارش  دولتی  کارمندان  فساد 
دولت  فرزه ای،  باور  به  است.  نشده  رسیده گی  آن 
افغانستان به برخوردهای عادالنه برای بررسی قضایا 
و عملی کردن قوانین حتا در سطح داخلی تمایلی 
ندارد و تنها جامعه جهانی را زیر نام حاکمیت قانون 
و همکاری با محاکم بین المللی فریب می دهد. او از 
»ده ها« مورد خالف ورزی قانونی رییس جمهور نام 
برد و گفت که این موارد هیچ گاهی بررسی نشده 

است.
هرچند تالش شد که در مورد احتمال عملی شدن 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  دیدگاه  روند  این 
ارایه  پاسخ  نهاد  این  مسووالن  اما  شود؛  گرفته 
نکردند. طالبان نیز که در این مورد به عنوان طرف 
جدی قضیه شناخته می شود، دست کم تا پایان روز 

سه شنبه، بیست ودوم ثور ابراز نظر نکردند.
کیفری  دیوان  دادستان های  که  است  گفتنی 
بین المللی در پانزدهم حوت سال 1398 خورشیدی، 
ابعاد جرمی  تحقیقات در مورد  موافقت کردند که 
جنگ افغانستان آغاز شود. پیش تر امریکا به دلیل 
این  ارشد  دادستان  بنسوده،  فاتو  پی هم  تأکید 
امریکایی،  بررسی جرایم جنگی سربازان  بر  دیوان 
او را تحریم کرده بود. با این حال به نظر می رسد 
وارد  سفید،  کاخ  به  بایدن  ورود  با  بحث  این  که 
تازه ای شده است. دیوان کیفری بین المللی بر  فاز 
مبنای اساس نامه رم فعالیت می کند و افغانستان از 
سال ۲۰۰3 به این طرف عضو این دادگاه است. این 
دیوان در رسیده گی به جرایم بین المللی به  شمول 
و  جنگی  جنایت  بشری،  ضد  جنایات  نسل کشی، 
جنایت تجاوز، با استفاده از صالحیت متمم خود، به 

دولت های عضو کمک می  کند.

از صفحه 3

جنایات جنگی بررسی می شود؟
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زمانی که خبر فروش یک جفت کفش استفاده شده 
ریاست  نامزد  و  خواننده  وست،  اومری  کانیه  آقای 
جمهوری امریکا را در یک حراجی به مبلغ 1.8 میلیون 
دالر شنیدم، پیش از فکرکردن به هر موضوعی، به یاد 
مقاله خانم ماریانا مازوکاتو، استاد اقتصاد کالج دانشگاهی 
لندن با عنوان »سرمایه داری شکست خورده است؛ رفع 
می شود«  آغاز  رایگان  کرونا  واکسین  توزیع  با  مشکل 

افتادم که چند ماه پیش در نیویورک تایمز نشر شد.
سرمایه داری،  نظام  از  انتقاد  ضمن  مقاله  این  در  او 
تصمیمات اتخاذشده برای توزیع برابر واکسین کرونا را 
مثبت قلمداد کرده و معتقد است که دنیاگیری ویروس 
کرونا و عواقب ناشی از آن شامل افول اقتصاد و فجایع 
بهداشت و سالمت مشکالت و ضعف نظام سرمایه داری 
را بیش از پیش نمایان ساخته است. وی معتقد است که 
تنها راه اتمام دنیاگیری ویروس کرونا، تولید واکسین و 
در اختیار قراردادن رایگان آن برای تمامی انسان ها است 
که برای تحقق این هدف، بخش دولتی باید امور شامل 
منصفانه،  قیمت های  اعمال  تولید،  نوآورانه  فرایندهای 
توجه به توزیع عادالنه، کسب اطمینان از اثربخش  بودن 
رقابت میان تولیدکننده گان و حفاظت از حقوق مالکیت 

در  امروزه  است.  اقتصاد  هر  اهداف  از  اقتصادی  رشد 
تمام جهان تعلیم و تربیه منشا و مظهر توسعه یافته گی، 
تحول و انکشاف هر کشور تلقی می شود. سرمایه انسانی 
موثرترین  و  مهم ترین  از  تولید،  عوامل  دیگر  کنار  در 
عوامل دست  یابی به رشد اقتصادی به  شمار می رود. از 
این رو، توجه جدی نظریه پردازان و سیاست گذاران را به 
خود جلب کرده است. افغانستان در طی سال های اخیر 
به  دالیل گوناگون رشد نزولی اقتصادی را تجربه کرده، 
با این وجود، سرمایه انسانی سهم قابل مالحظه ای در 

رشد اقتصادی کشور داشته است.
رشد اقتصادی یک مفهوم کمی است و به افزایش ساالنه 
تولیدات ناخالص داخلی گفته می شود. سرمایه انسانی 
نیروی  کار، سرمایه فیزیکی و  در کنار منابع طبیعی، 
فناوری نقش موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و 
از  عبارت  انسانی  سرمایه  دارد.  تولید  ظرفیت  ارتقای 
دانش و مهارت های نیروی کار است که از طریق آموزش  
و تجربه به دست می آید. این روند نیازمند زمان است؛ 
یعنی مهارت ها و تجارب در طول زمان دگرگون می شود 
و گسترش می یابد. فراگیری مهارت و کسب تجربه از 
طریق آموزش در مکاتب، دانشگاه ها و در جریان کار 
کار  نیروی  که  است  بدیهی  امر  این  می شود.  ممکن 
باسواد و ماهر نسبت به دیگران فعال تر و سازنده تر است. 
از این رو، یک رابطه مستقیم میان بهره وری نیروی کار و 

رشد اقتصادی وجود دارد.
میزان درآمد نیروی کار به بهره وری و سرمایه انسانی 
بسته گی دارد. با وجود ارتباط مثبت بین سرمایه انسانی 
افزایش  باعث  انسانی  سرمایه  انباشت  سرانه،  درآمد  و 
درآمد سرانه می شود. درآمد سرانه افغانستان در سال 

دوز آن مبلغ معادل با سه میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر 
نیاز است. هر دوز واکسین سانوفی هم در بدبینانه ترین 
حالت، ممکن مبلغ معادل با 1۰.۵۰ دالر باشد که برای 
۲۰۰ میلیون دوز آن دو میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر باید 
پرداخت شود. قیمت واکسین تحقیق و توسعه کواکس 
اگر قیمت هر  این حال، حتا  با  مشخص نشده است. 
واکسین را حدود 1۰ دالر در نظر بگیریم، 1 میلیارد 
دوز آن 1۰ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. بدون در 
نظر گرفتن هزینه حمل و نگه داری واکسین های فوق، 
۲۵ میلیارد و 73۵ میلیون دالر کل مبلغ واکسین های 
بر  که  است  کواکس  توسط  توزیع  جهت  تعهدشده 
مبنای قیمت فروش و نه بهای تمام شد محاسبه شده 

است.
گران ترین  کنیم که  نگاه  زاویه  این  از  را  حاال موضوع 
واکسین کرونا به ازای هر دوز مربوط به کدام شرکت 
است؟ گران ترین واکسین، مربوط به شرکت محصوالت 
زیستی موسسه پکن است که معادل با 4۰ دالر برای 
توزیع به کشور آرژانتین تعیین شده است. با تخصیص 
یک دوز برای هر نفر، برای جمعیت هفت میلیارد و نُه 
صد میلیون نفری زمین، در بدبینانه ترین سناریو باید 

مبلغ معادل با 31۶ میلیارد دالر پرداخت شود.
با بررسی دارایی  1۰ شخصیت ثروتمند جهان می توان 
از  درصدی  چه  فروش  با  اشخاص  این  که  دریافت 
کل  کامل  طور  به  یک بار  می توانند  خود  دارایی های 
آخرین  براساس  کنند.  واکسینه  را  زمین  جمعیت 
گزارش فوربس تا پایان ماه مارچ سال ۲۰۲1، دارایی  

خود  به   1399 سال  در  را  داخلی  ناخالص  تولیدات 
کاهش 18.۰7 درصدی  که یک  است  داده  اختصاص 
را در رشد این سکتور براساس قیمت ثابت 139۵، نظر 
به سال 1398 نشان می دهد.4 دلیل این کاهش، رکود 
فعالیت های اقتصادی کشور به دلیل گسترش بیماری 
واگیر کرونا بوده است. هم چنان در بودجه سال 1399، 
حدود 49 میلیارد افغانی به این سکتور اختصاص داده 
شده بود.۵ بنابر اهمیت سرمایه انسانی، دولت افغانستان 
آموزش  توسعه  برای  را  بیش تری  وجوه  می بایست 
اختصاص و دسترسی به آموزش را در تمام سطح کشور 

در اولویت های استراتژی خود قرار دهد.
سیاست گذاران و حکومت برای ارتقای سرمایه انسانی 
و رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، راهکارهای 

زیر را می بایست طرح و تطبیق کنند:
- فراهم سازی امکانات آموزش همه گانی در تمام سطوح 
کشور به طور رایگان، یکی از راهکارهای خوب در جهت 
توسعه نیروی انسانی و در نهایت افزایش تولید ناخالص 

داخلی است.
ارایه برنامه ها برای  - برگزاری سمینارهای آموزشی و 

ارتقای ظرفیت کارمندان دستگاه ها و ادارات دولتی.
آن ها  تجهیز  و  جوانان  روی  سرمایه گذاری  افزایش   -
تاثیرات  و  بیکاری  کاهش  جهت  الزم  مهارت های  با 

اجتماعی آن.
مدیریتی جهت  مهارت های  و  انسانی  منابع  تقویت   -

رشد شرکت های تولیدی.
- حمایت وسیع حکومت از سکتور خصوصی  و کاهش 
موانع فعالیت های آن؛ چون سکتور خصوصی مهم ترین 

عامل برای کاهش بیکاری و اشتغال زایی است.

تأثیرگذاری  برای  جمعی  هوش  از  استفاده  و  معنوی 
مثبت تر  در افزایش سالمت عمومی را مدیریت و اجرا 
کند. به اعتقاد خانم مازوکاتو، موارد فوق هم اکنون از 
اهداف پروژه سازمان بهداشت جهانی با عنوان ائتالف 
دسترسی به ابزارهای تکنولوژی محور مربوط به ویروس 
 Technology Access Pool  19-COVID( کرونا 

C-TAP((( است.
بدون  تخصصی،  علوم  و  تحلیل ها  اهمیت  وجود  با 
در  عمیق  تفکر  و  اقتصاد  علم  اصول  با  کامل  آشنایی 
ریشه انتقادهای صورت گرفته از نظام سرمایه داری هم 
می توان دریافت که چرا چنین نظامی فاقد قابلیت الزم 
در ایجاد بستر مناسب برای توزیع عادالنه ثروت، به ویژه 
پرسش  به چند  پاسخ  با  است.  تاریخی  بزنگاه های  در 
پدید  را  کلی  نتیجه  یک  مقدمات  می توان  هم  ساده 
آورد: واکنش شخصیت های برجسته و موفق از دیدگاه 
انباشت سرمایه، در گیرودار بحران عدم دسترسی برابر 
و عادالنه به واکسین کرونا چگونه بوده است؟ آیا این 
اشخاص توانایی تخصیص بخشی از دارایی های چند صد 
میلیارد دالری خود برای تأمین و توزیع برابر و هماهنگ 
این  انجام  برای  تصمیمی  یا  و  نداشته اند  را  واکسین 

وظیفه اخالقی ندارند؟
توزیع  نابرابری در  بروز  از  تا  کواکس پدید آمده است 
واکسین جلوگیری کند. فارغ از این موضوع که کواکس 
فرایند توزیع را تسهیل می بخشد، نه آن که  هم صرفاً 
وجود  با  دهد.  قرار  جوامع  اختیار  در  رایگان  واکسین 
بازار  پیش خوان  در  موجود  اطالعات  براساس  این، 
 Vaccine Market 19-Covid( واکسین کووید-19 
کواکس  پیش خرید  مجموع  یونیسف،   )Dashboard
این  از  است.  دوز  میلیون  و ۵۶۰  میلیارد  تاکنون سه 
مقدار، 7۲۰ میلیون دوز مربوط به واکسین آسترازنکا، 
کواکس،  توسعه  و  تحقیق  واکسین  دوز  میلیارد  یک 
۵۰۰ میلیون دوز جنسن، یک میلیارد و 1۰۰ میلیون 
دوز نواوکس، 4۰ میلیون دوز فایزر و ۲۰۰ میلیون دوز 

سانوفی است.
گران ترین قیمت اعالم شده برای واکسین جنسن 1۰ 
 ۵ مبلغ  آن،  دوز  میلیون   ۵۰۰ قیمت  که  است  دالر 
میلیارد دالر خواهد بود. 13.۲7 دالر هم قیمت واکسین 
آسترازنکا است که حاصل ضرب آن با مقدار پیش خرید 
کواکس مبلغی در حدود 9 میلیارد و ۵۵۵ میلیون دالر 
اعالم  دالر   19.۵ هم  فایزر  توزیع  گران ترین  می شود. 
شده است که برای 4۰ میلیون دوز آن مبلغ معادل با 
78۰ میلیون دالر باید پرداخت شود. هر دوز نواوکس 
هم 3 دالر است که برای یک میلیارد و 1۰۰ میلیون 

به   ۲۰19 سال  در  و  بود  دالر   179.4 حدود   ۲۰۰۲
۵۰7.1 دالر افزایش یافت. این افزایش در رشد درآمد 
سرانه با درنظرداشت رشد جمعیت، بیان گر نقش بیش تر 
سرمایه انسانی و سایر عوامل در رشد و توسعه اقتصادی 
در مدت 17 سال است.1 این روند نه تنها باعث رشد 
اقتصادی؛ بلکه سبب توسعه اجتماعی و غنای فرهنگی 

نیز شده است.
میزان  توسعه یافته گی،  مهم  شاخص های  از  یکی 
تحصیالت  فرهنگی،  آموزشی،  امکانات  به  دسترسی 
عالی و باسوادی مردم یک کشور است. میزان باسوادی 
در کشور ما به دالیل گوناگون فرهنگی، عدم دسترسی 
پایین  بسیار  جنگ  دهه  چهار  و  آموزشی  امکانات  به 
دانش آموزان  شمار  اخیر  سال   ۲۰ طی  هرچند  است. 
و دانشجویان رشد بسیار چشم گیری داشته است؛ اما 
و  تا هنوز مشکالت  باکیفیت  تربیه  و  تعلیم  در مسیر 
به طور کلی در سال  دارد.  بسیاری وجود  چالش های 
139۲ حدود ۲8.1 درصد و در سال 1397، 34 درصد 
مردم افغانستان باسواد گزارش شده است که در سطح 
جهان و منطقه، یک رقم بسیار پایین تلقی می شود.۲ 
انسانی  بانک جهانی شاخص سرمایه  در سال ۲۰18، 
توانایی  به  انسانی  سرمایه  دست یابی  که  کرد  نشر  را 
کاملش را مورد اندازه گیری قرار می دهد. افغانستان 39 
مقایسه،  در  می سازد؛  مشبوع  را  پتانسیل خود  درصد 
این  درصد   ۵3 تاجیکستان  و  درصد   ۵8 قرقیزستان 
ظرفیت را مشبوع می سازند.3 هرچند سهم افغانستان 
نسبت به میانگین جنوب آسیا پایین تر است؛ اما این 

سهم از میانگین کشورهای کم درآمد باالتر می باشد.
درصد   ۲.1 تربیه  و  تعلیم  سکتور  آمارها،  براساس 

 1۵3 و  تریلیون  یک  با  معادل  دنیا  اول  ثروتمند   1۰
با یک نسبت ساده  میلیارد دالر تخمین زده می شود. 
می توان متوجه شد که با تنها ۲7.۵ درصد از سرمایه 
1۰ ثروتمند اول دنیا می توان تمامی انسان ها را یک بار 

به طور کامل واکسینه کرد.
البته باید عنوان کرد که برخی از اشخاص فوق اقداماتی 
صورت  کرونا  ویروس  دنیاگیری  با  مقابله  راستای  در 
داده اند. به طور مثال، آقای بیل گیتس از طریق موسسه 
خیریه خود معادل با ۲۵۰ میلیون دالر کمک در نظر 
گرفته است. این میزان کمک بشردوستانه تنها ۰.۲ )دو 
دهم( درصد از ثروت وی تا پایان ماه مارچ سال ۲۰۲1 
میالدی است. هم چنین آقای ایالن ماسک ۵ میلیون 
کرونا  ویروس  با  مرتبط  تحقیقات  به  بابت کمک  دالر 

تخصیص داده است.
نظام  در  است،  نمایان  امر  شواهد  از  که  همان گونه 
سرمایه داری هیچ سازوکار و راهکار مدونی برای توزیع 
نظر گرفته نشده  بحرانی در  ثروت در شرایط  عادالنه 
است تا از آن طریق بتوان از اندوخته های انباشته شده 
اشخاص و نهادهای مستقل یا وابسته به دولت ها، برای 
ایجاد برابری میان انسان ها استفاده کرد. سیستم های 
اخذ مالیات، درآمد، جریمه و غیره در شرایط بحران، 
اثربخشی خود را از دست می دهند. در هر حال، ادامه 
برابر  توزیع  در  سرمایه داری  نظام  ناکارآمدی  روند 
نیست،  هم  ذهن  از  دور  چندان  که  کرونا  واکسین 
می تواند دوران پساکرونا را با نقدهای جدی به عمل کرد 

این نظام همراه کند.

- افزایش هزینه های بهداشتی، آموزش و سایر خدمات 
اجتماعی در بودجه ملی توسط حکومت.

و  عمومی  کتاب خانه های  مکاتب،  دانشگاه ها،  ایجاد   -
مراکز تحقیقاتی.

و  روستاها  در سطح  برنامه های سوادآموزی  تطبیق   -
مناطق دوردست کشور.

فراهم سازی  و  ارتباطات  بخش  در  سرمایه گذاری   -
و  اینترنت  به  شهروندان  دسترسی  جهت  سهولت ها 
شبکه های اجتماعی. قابل یادآوری است که رسانه های 
آگاهی دهی عمومی در  را در  نیز نقش مهمی  جمعی 

جامعه ایفا می کنند.
خالصه این که آموزش و سرمایه انسانی بیان گر کیفیت 
نیروی  کار است و به حیث عامل تولید، در کنار سرمایه 
فیزیکی و منابع انسانی، نقش موثری در افزایش میزان 
خدمات،  سکتور  تولیدات  انسانی،  نیروی  بهره وری 
کشاورزی، صنعت و در نهایت رشد اقتصادی افغانستان 

در سال های اخیر داشته است.

منبع ها
1- گزارش بانک جهانی:

توسلی  محمد  اثر  افغانستان«،  »اقتصاد  کتاب   -۲
غرجستانی، ص۵۰.

3- توسعه سکتور خصوصی و پالیسی های کارآفرینی:

4- سال نامه احصائیوی 1399.

۵- سال نامه احصائیوی 1399.

سرمایهداریوعدمتوزیعبرابرواکسینکرونا

زمانی که خبر فروش یک جفت کفش 
استفاده شده آقای کانیه اومری 
وست، خواننده و نامزد ریاست 

جمهوری امریکا را در یک حراجی به 
مبلغ 1.8 میلیون دالر شنیدم، پیش 
از فکرکردن به هر موضوعی، به یاد 

مقاله خانم ماریانا مازوکاتو، استاد 
اقتصاد کالج دانشگاهی لندن با عنوان 

»سرمایه داری شکست خورده است؛ 
رفع مشکل با توزیع واکسین کرونا 

رایگان آغاز می شود« افتادم که چند 
ماه پیش در نیویورک تایمز نشر شد.

https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?locations=AF&start=2002

www.oecd.org/eurasia/
competitiveness-programme/
central-asia/Boosting-Private-Sector-
Development-and-Entrepreneurship-
Afghanistan-2019-Dari.pdf
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The Aga Khan Agency for Habitat-Afghanistan )AKAH-A( invites bids for 
conducting a climate smart habitat planning of New Kabul City in Kabul province 
of Afghanistan. 

Expectations 
• Demonstrable experience, financial capacity and staff capability to achieve the 
consultancy objectives 
• Creativity in project design, and identification of other relevant tasks as part of 
the report 
• A financial proposal in local currency as well as USD. All proposals are deemed 
valid for 45 days, and cost estimates must be inclusive of all taxes 
• The bid security should be valid for two )2( months until the bids evaluation is 
completed 

Duration 
The duration of the project is expected to be 150 days )5 months( right from the 
issuing of Notice to Proceed )NTP/LoI( )01 Jun 2021- 30 October 2021(.

Process 
Interested applicants are requested to collect Request for Proposals )RFP( 
applications from AKAH’s Operations Department from addresses listed below 
in Kabul or electronically from email listed below. Please request an RFP with 
an official request letter from the company and a copy of AISA certificate or 
company registration certification starting from May 11, 2021. Or, the RFP can 
be requested electronically by sending a request to below email addresses along 
with a scanned copy of said licenses/certifications and introduction letter. 

Required documents and information 
The company is expected to provide the following documents and information or 
the document mentioned in RFP: 
• List of similar projects undertaken including supporting data for 5 most relevant 
examples.
• Details of organization and project team, as well as CV’s of team members 
directly involved. Institution degree copies of all members may be requested prior 
to engagement of the selected firm.  The consulting firm are to present in a tabular 
form, the personnel, and their qualification with minimum working experience in 
the respective disciplines and as per requirements.
• Identify the required field studies, data collection, consultation and required 
skills and resources 
• Knowledge of local context and existing Plan development.  
• Explanation of how the consultant team intends to approach the project, including 
detailed methodology and timelines for all deliverables. )Methodology of work(
• Details and profile of the consultancy.
• Evidence of required Certifications, Licenses and Credentials of Consultancy.
• Clear list of requirements/data/role from Aga Khan Agency for Habitat-
Afghanistan for successful completion of the project with required information 
mentioned in table below. 
• Detailed project delivery plan including Schedule of Work )Breakdown of the 
Schedule with Role of AKAH and Consultant with clear timeline(;
• Recent three years audit reports, bank details and guarantee amount 
confirmation. 
• Signed PRF accepting terms and condition mentioned.
• Technical proposal including methodology of the work 
• Submission of 2% of the total bid price against the bid security )only Bank 
Guarantee will be accepted(. 

Criteria:
• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, 
regulations, and procedures of the Owner )Aga Khan Agency for Habibat(
• Prices should be all inclusive of taxes
• Valid account number and bank card would be required should the Proponent 
is selected
• Payment by the Owner will be through bank transfer only
• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.
org or at the Pre-Bid meeting.

How to Apply: 
Applicants )National/International( must submit bids in sealed envelopes or 
Password protect folders electronically to Kabul Office or email address below no 
later than 5:00pm )local time( on May 27, 2021 to the address below. Bid opening 
meeting will be held on May 30, 2021 in AKAH Office in Kabul at 2:00pm, and all 
bidders are invited to participate. 

International bids can be submitted with all mentioned documents to below email 
addresses by 27 May, 2021. 
Wali Shahizada - wali.shahizada@akdn.org 
Admin Department mobile: +93 799806108
Office addresses: 
Kabul Office: Street 10,, Qala-e-Fatullah, District 10, Kabul

Tender Annoucement

The Aga Khan Agency for Habitat-Afghanistan )AKAH-A( invites bids for 
conducting a Risk sensitive and climate resilient landuse planning of Faizabad 
city. 
• Demonstrable experience, financial capacity and staff capability to achieve 
the consultancy objectives 
• Creativity in project design, and identification of other relevant tasks as part 
of the report 
• A financial proposal in local currency as well as USD. All proposals are 
deemed valid for 45 days, and cost estimates must be inclusive of all taxes 
• The bid security should be valid for two )2( months until the bids evaluation 
is completed 

Duration 
The duration of the project is expected to be 150 days )5 months( right from 
the issuing of Notice to Proceed )NTP/LoI( )01 Jun 2021- 30 October 2021(.

Process 
Interested applicants are requested to collect Request for Proposals )RFP( 
applications from AKAH’s Operations Department from addresses listed 
below in Kabul or electronically from email listed below. Please request an 
RFP with an official request letter from the company and a copy of AISA 
certificate or company registration certification starting from May 11, 2021. 
Or, the RFP can be requested electronically by sending a request to below 
email addresses along with a scanned copy of said licenses/certifications and 
introduction letter. 

Required documents and information 
The company is expected to provide the following documents and information 
or the document mentioned in RFP: 
• List of similar projects undertaken including supporting data for 5 most 
relevant examples.
• Details of organization and project team, as well as CV’s of team members 
directly involved. Institution degree copies of all members may be requested 
prior to engagement of the selected firm.  The consulting firm are to present 
in a tabular form, the personnel, and their qualification with minimum working 
experience in the respective disciplines and as per requirements.
• Identify the required field studies, data collection, consultation and required 
skills and resources 
• Knowledge of local context and existing Plan development.  
• Explanation of how the consultant team intends to approach the project, 
including detailed methodology and timelines for all deliverables. )Methodology 
of work(
• Details and profile of the consultancy.
• Evidence of required Certifications, Licenses and Credentials of Consultancy.
• Clear list of requirements/data/role from Aga Khan Agency for Habitat-
Afghanistan for successful completion of the project with required information 
mentioned in table below. 
• Detailed project delivery plan including Schedule of Work )Breakdown of the 
Schedule with Role of AKAH and Consultant with clear timeline(;
• Recent three years audit reports, bank details and guarantee amount 
confirmation. 
• Signed PRF accepting terms and condition mentioned.
• Submission of 2% of the total bid price against the bid security )only Bank 
Guarantee will be accepted(. 

Criteria:
• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, 
regulations, and procedures of the Owner )Aga Khan Agency for Habibat(
• Prices should be all inclusive of taxes
• Valid account number and bank card would be required should the Proponent 
is selected
• Payment by the Owner will be through bank transfer only
• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@
akdn.org or at the Pre-Bid meeting.

How to Apply: 
Applicants )National/International( must submit bids in sealed envelopes or 
Password protect folders electronically to Kabul Office or email address below 
no later than 5:00pm )local time( on May 27, 2021 to the address below. Bid 
opening meeting will be held on May 30, 2021 in AKAH Office in Kabul at 
2:00pm, and all bidders are invited to participate. 

International bids can be submitted with all mentioned documents to below 
email addresses by 27 May, 2021. 
Wali Shahizada - wali.shahizada@akdn.org 
Admin Department mobile: +93 799806108

Office addresses: 
Kabul Office: Street 10,, Qala-e-Fatullah, District 10, Kabul

Tender Annoucement
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نتیجهتحقیقاتسازمانملل:
داعشعلیهایزدیهامرتکب

»نسلکشی«شدهاست
که  ویژه ای  تیم  فارسی، سرپرست  یورونیوز  گزارش  به 
درباره خشونت های داخلی عراق تحقیق می کند، اعالم 
کرد که شواهد »آشکار و مجاب کننده« نشان می دهد که 
اعضای داعش در سال ۲۰14 میالدی علیه اقلیت ایزدی 
دست به نسل کشی زده اند و آنان هم چنین توانسته اند 

سالح های شیمیایی بسازند و از آن ها استفاده کنند.
شورای امنیت در سال ۲۰17 قطع نامه ای تصویب کرد 
شواهد  ثبت  برای  تحقیقاتی  تیمی  آن  به  موجب  که 
جرایم و جنایات جنگی در عراق و بخش هایی از سوریه 
شکل بگیرد. گزارش اخیر این تیم شواهد قانع کننده ای 
از تالش داعش برای نسل کشی اقلیت دینی ایزدی ارایه 

می کند.
از  پس   ۲۰14 سال  در  اسالمی  دولت  شبه نظامیان 
مرد  هزاران  بمیرید«  یا  بیاورید  »ایمان  اولتیماتوم 
ایزدی را به  ویژه در شهر سنجار در شمال عراق کشتند 
را  دینی  اقلیت  این  اهل  دختران  و  زنان  از  بسیاری  و 
کشیدند؛  جنسی  خشونت های  و  برده گی  به  سوی 
اغلب  و  یافت  ادامه  سال ها  تا  برخی  که  خشونت هایی 

منجر به مرگ قربانیان شد.
عنوان  هم چنین  ملل  سازمان  تحقیقاتی  تیم  گزارش 
می کند که گروه دولت اسالمی در سال ۲۰14 با شکنجه 
و اعدام گروهی از دانشجویان و کارکنان دانشکده نیروی 
هوایی تکریت، که عمدتاً شیعه بوده اند، مرتکب »جنایت 

جنگی« شده است.

اطالعات  جمعی،   گورهای  کاوش  حاصل  اخیر  شواهد 
داعش،  به  متعلق  کمپیوترهای  از  استخراج  شده 
فناوری های  به کارگیری  و  موارد  دیجیتالی  کردن 

پیش رفته پردازش اطالعات است.
داعش  اعضای  می دهد  نشان  هم چنین  اطالعات  این 
ساخت  مرکز  به  را  موصل  دانشگاه  آزمایشگاه های  که 
سالح شیمیایی بدل کرده بودند، توانسته اند به کمک 
مسموم کننده  ترکیبات  خارجی  و  داخلی  کارشناسان 
کنند؛  آزمایش  زندانیان  روی  را  آن ها  و  بسازند 

آزمایش هایی که منجر به مرگ زندانیان شده است.
گروه  این  که  می دهد  نشان  هم چنین  اخیر  اطالعات 
موفق به تولید گاز خردل شده  و آن را در حمله راکتی 
به  کار  خورماتو«  »تازه  ترکمن  و  شیعه نشین  شهر  به 

گرفته  است.
کارشناسان این تیم اعالم کرده اند که گام بعد، استفاده 
عدالت خواهی  انتظار  برآوردن  برای  اطالعات  این  از 
بازمانده گان این جنایات است و ابراز امیدواری کردند که 
مسووالن عراقی بتوانند با وضع قوانین تازه، اعضای سابق 
ارتکاب »جنایت جنگی«، »جنایت  به  خاطر  را  داعش 

علیه بشریت« و »نسل کشی« محاکمه کنند.
نیز  صلح  نوبل  جایزه  برنده  و  ایزدی  دختر  مراد،  نادیا 
داعش  خشونت های  قربانی  خانواده اش  و  خود  که 
بوده اند، هم زمان با انتشار این گزارش، از شورای امنیت 
خواست که نسل کشی ایزدیان را به دادگاه بین المللی 
کردن  »پاسخ گو  گفت:  وی  دهد.  ارجاع  جنگی  جرایم 
)مجرمان( به  شکل قانونی به  خاطر جنایات داعش، تأثیر 

چشم گیری بر احیای اقلیت ما دارد«.

به گزارش بی بی سی فارسی، سازمان بهداشت جهانی 
گونه جهش یافته ویروس کرونا را که سال گذشته در 
هند شناسایی شد، به عنوان »نگرانی جهانی« ارزیابی 

کرد.
مطالعات اولیه نشان می دهد که این گونه جهش یافته 
سرایت  آسان تر  بسیار  کرونا  ویروس  دیگر  انواع  از 
تحقیقات  به  نیاز  هنوز  زمینه  این  در  اما  می کند، 

بیش تر است.
با نام B 1.۶17 شناخته می شود و  این سویه رسماً 
اولین بار در اکتبر سال ۲۰۲۰ در هند )چندین ماه 

پیش از موج فعلی( شناسایی شد.
سازمان جهانی بهداشت می گوید که گونه شناسایی 
شده در هند در حال حاضر بیش از 3۰ کشور جهان 

را آلوده کرده است.
جهش زمانی باعث نگرانی است که حداقل یکی از این 
ویژه گی ها را به ویروس بدهد: سرایت آسان تر، بیماری 

شدیدتر یا کاهش اثربخشی پادتن ها و واکسین ها.
سه گونه  جهش یافته که در جنوب بریتانیا، آفریقای 
همین  دارای  نیز  شدند،  شناسایی  برازیل  و  جنوبی 

خصایص اند.
شناسایی  را  جدید  مبتالی  هزار   3۶۶ دیروز  هند 
کرد، در روزی که 37۰۰ نفر جان خود را از دست 
دادند. کارشناسان می گویند آمار واقعی می تواند بسیار 

بیش تر باشد.
پژوهشگران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا 
گونه یافت شده در هند عامل موج مرگ بار کرونا در 

این کشور است یا نه.
دولت هند می گوید که شواهدی از ارتباط بین این 
جهش و موج دوم بیماری در هند وجود دارد، اما این 

هنوز کاماًل ثابت نشده است.
ویروس ها دایم در حال جهش هستند و نسخه ها و 
سویه های جدید خود را تولید می کنند. بیش تر این 
است  ممکن  حتا  بعضی  و  هستند  جزیی  جهش ها 
بعضی جهش ها  ولی  را کاهش دهند،  ویروس  خطر 
می توانند ویروس را مسری تر یا تاثیر واکسین را کم تر 

کنند.
در حال حاضر نارندرا مودی، نخست وزیر هند، برای 

اعالم قرنطین سراسری زیر فشار قرار دارد.
مجوز  صدور  دلیل  به  هند  راست گرای  نخست وزیر 
برای برگزاری کارزارهای بزرگ انتخاباتی و اجتماعات 
مذهبی با وجود شیوع موج مرگ بار کرونا، زیر انتقاد 

قرار گرفته است.
کردند  اعالم  دهلی  درمانی  مسووالن  گذشته  روز 
که پایتخت هند فقط سه یا چهار روز دیگر ذخیره 

واکسین دارد.
خدمات  ارایه  و  آکسیجن  کمبود  با  هم چنین  هند 

درمانی مواجه است.
دو و نیم درصد  معادل  نفر،  میلیون  فقط 34  تاکنون 
جمعیت هند هر دو نوبت واکسین کرونا را دریافت 

کرده اند.
واکسین های  که  می گوید  جهانی  بهداشت  سازمان 
فعلی در برابر گونه شناسایی شده در هند هم موثرند.

فیر  ده ها  سه شنبه  بامداد  فلسطینی  شبه نظامیان 
پرتاب کردند و هم زمان  اسراییل  به سمت  را  راکت 
غزه  نوار  در  را  بسیاری  نقاط  اسراییلی  جنگنده های 
هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن ۲4 شهروند 
فلسطینی از جمله 9 کودک و یک فرمانده حماس 

کشته شدند.
غزه  در  مستقر  شبه نظامیان  نیوز،  یورو  گزارش  به 
روانه خاک  را  راکت  بامداد سه شنبه حدود ۲۰۰  تا 
اسراییل کردند و طبق اعالم ارتش اسراییل ۶ شهروند 
این کشور در اثر این حمالت زخمی شده اند. از این 
میان ۶ راکت در حوالی بیت المقدس فرود آمد و آژیر 

خطر را در این شهر به  صدا در آورد.
در  اسراییل  پولیس  و  فلسطینی ها  درگیری 
 ۲4 طی  اردن  رود  باختری  کرانه  و  بیت المقدس 
میان  در  زخمی   7۰۰ از  بیش  گذشته  ساعت 
فلسطینی ها بر جای گذاشته که حدود ۵۰۰ نفر از آنها 
راهی بیمارستان شدند. پولیس اسراییل نیز اعالم کرد 
که 1۶ مأمورش زخمی و از این میان دو تن بستری 

شده اند.
امریکا و بریتانیا خواستار کاهش تنش ها در منطقه 
شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، اعالم کرد 
که حماس باید فوراً حمالت راکتی خود را تمام کند و 

دو طرف بکوشند تنش ها را کاهش دهند.

به گزارش یورو نیوز فارسی، تیراندازی در مکتبی در 
شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، جان 
11 تن را گرفت و شماری دیگر را زخمی کرد. یکی 

از قربانیان معلم و باقی دانش آموزان مکتب بوده اند.
اجتماعی  روی شبکه های  منتشرشده  ویدیوهای  در 
دیده می شود که تعدادی از دانش آموزان پس از آغاز 
صدای تیراندازی می کوشند از پنجره ها یا بام مکتب 
پایین بپرند. کمی بعد روشن شد که دو دانش آموز 
که از طبقه سوم پایین پریده بودند، در اثر این کار 

جان باخته اند.
در جریان این حادثه دست کم 3۲ تن زخمی شده اند 
تن  چهار  روسیه  دولتی  خبرگزاری  اعالم  طبق  که 
عینی  شاهدان  گرفته اند.  قرار  درمان  تحت  آنان  از 
در  انفجاری  تیراندازی،  آغاز  از  پیش  که  گفته اند 

محوطه مکتب رخ داده است.

او هم چنین برخی تدابیر اتخاذ شده در اسراییل در 
هزاران  راهپیمایی  لغو  جمله  از  گذشته  ساعت   ۲4
»روز  مناسبت  به  بیت المقدس  در  اسراییلی  جوان 
نتیجه  اعالم  زمان  انداختن  تعویق  به  و  اورشلیم« 
از  فلسطینی ها  اخراج  پرونده  به  رسیده گی  دادگاه 

مناطق شرقی بیت المقدس را ستود.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در یک پیام 
اسراییل  علیه  حماس  موشکی  حمالت  توییتری، 
در  فوری  »تنش زدایی  خواستار  و  کرد  محکوم  را 
دو طرف« شد. او تاکید کرد که خشونت های فعلی 
هدف  »از  و  یابد  پایان  باید  غزه  و  بیت المقدس  در 

قراردادن جمعیت غیرنظامی خودداری شود«.
میان  تنش  اوج گیری  با  اخیر  درگیری های 
تظاهرکننده گان فلسطینی و پولیس اسراییل در شرق 
شد.  آغاز  مسجداالقصی  نزدیکی  در  و  بیت المقدس 
این منطقه که اماکن مقدس یهودیان، مسیحیان و 
مسلمانان را در خود جای داده، پس از جنگ سال 
19۶7 به تصرف اسراییل درآمد و ضمیمه خاک این 

کشور شد.
دلیل دیگر اوج گیری تنش ها در مناطق اشغالی، این 
فلسطینی  ساکنان  اسراییلی  شهرک سازان  که  بود 
تهدید  را  بیت المقدس  شرق  در  جراح  شیخ  محله 

کردند تا منازل خود را تخلیه کنند.

کرده  بازداشت  را  ساله  نوجوانی 19  روسیه  پولیس 
است. در برخی گزارش های اولیه تعداد تیراندازان دو 
نفر قید شده بود، اما مسووالن محلی وجود تیرانداز 

دوم را تکذیب کردند.
طبق اعالم پولیس، نوجوان بازداشت  شده پیش تر در 
شبکه های اجتماعی از طرح خود برای حمله بر مکتب 

خبر داده بود.
تیراندازی  در مکاتب روسیه نادر است. آخرین بار در 
این  به خاک  که  کریمه  در شبه جزیره  سال ۲۰18 
کشور الحاق شده، تیراندازی یک دانش آموز جان 19 

تن و سرانجام خود وی را گرفت.
کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه است که 
 7۲۵ در  شهر  این  دارد.  مسلمان  عمدتاً  جمعیتی 
شده  واقع  روسیه،  پایتخت  مسکو،  شرق  کیلومتری 

است.

کرونا؛
سازمانجهانیصحت

گونهایراکهدرهندشناسایی
شد»نگرانیجهانی«

اعالمکرد

دستکم۲۴کشتهو۷۰۰زخمیدرپیدرگیریاسراییل
وفلسطینیهادربیتالمقدسوغزه

تیراندازیدرمکتبیدرتاتارستانروسیه
۱۱کشتهو۳۲زخمیبرجاگذاشت


