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کار شکنی در ایجاد شورای عالی دولت

شماره 3614
سال پانزدهم

چهار شنبه
12 جوزای 1400

2 جون 2021
قیمت: 20 افغانی

پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت

3

فروش زمین
یک قطعه زمین به مساحت }9080 مترمربع{ واقع قرغه }ناحیه 5 ، کابل-افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 

می شود. ضرورت مندان و اشخاصی که خواهان خریداری آن باشد به شماره تلیفون های ذیل تماس گرفته معلومات اخذ نمایند.
+93 (0)797888154 / +93 (0)798888802

جوالن کرونا؛ 

3

جزییات طرح امنیتی غرب کابل؛ 
مردم در تأمین امنیت دخیل می شوند

بی توجهی مردم حلقه را بر 
سکتور صحت تنگ تر می کند

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی
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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
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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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پیمان های  به  پی هم  گونه  به  غنی  جمهور  رییس  این که  علت 
سیاسی اش پشت پا می زند، این است که او فکر می کند در دانش، 
درایت و تدبیر، یگانه عصر خود است. او فکر می کند که منبع خیر 
و فالح این مملکت تنها او است و بقیه شر و بالی محض اند. از نظر 
او، تنها او راه حل های نهایی مشکالت عدیده این مملکت را می داند. 
کارنامه سیاسی غنی نشان می دهد که غیر خودش به توانایی و 
ندارد.  اعتماد  مملکت  صالح  و  خیر  به  نسبت  کسی  خیر  نیت 
تاریخچه ایتالف های سیاسی رییس جمهور غنی نشان می دهد که 
او به تمام موتلفان سیاسی اش به دیده ابزاری برای تحقق آرمان 
عنوان  آن چه  خالف  نیز  او  سیاسی  آرمان  می نگرد.  سیاسی اش 
می کند، نه پالن های انکشافی است و نه پروژه های عظیم عمرانی. 
آرمان سیاسی او چیزی جز تصاحب قدرت نیست؛ قدرتی که در 
منظومه فکری او هدف غایی است، نه یک دستگاه بروکراتیک که 
برای وظایف و کارکردهای خاصی در عصر مدرن پدید آمده است 
متصدی  به  را  خود  که صالحیت های  مردمی  برای  نهایت  در  و 
آن محول می کنند، ارایه خدمات می کند. رییس جمهور خواهان 

قدرت مطلق است و حاضر نیست با کسی آن را تقسیم کند.
تصمیم گیری های یک جانبه و خالف قوانین و اصول رییس جمهور 
غنی در مورد اعضای کابینه، معین ها، والیان و ریاست های مستقل 
که در گمارش یا برکناری آن ها نه قانون را رعایت می کند و نه 
همکاران  حتا  و  افغانستان  سیاسی  جامعه  فغان  را،  مصلحت 

بین المللی را در سال های اخیر بلند کرده است.
به  منسوب  معروف  سخن  جمهور  رییس  که  است  توجه  جالب 
جنگ  جریان  در  انگلیس  معروف  صدراعظم  چرچیل،  ونستون 
جهانی دوم را گاهی یاد می کند. آن سخن معروف این است که 
منافع  است،  دایمی  آن چه  ندارد؛  دایمی وجود  و دوست  دشمن 
است. هرچند رییس جمهور این سخن معروف چرچیل را در پیوند 
با تعامل میان دولت ها بیان می کند، اما او در سیاست داخلی نیز 
این باور سیاسی را در رفتارش در برابر دشمن و دوست نشان داده 

است.
او در سال های گذشته موتلفان سیاسی اش را در تصمیم گیری ها 
کم تر مجال خودنمایی داده و سهم آن ها را در قدرت در نظر نگرفته 
است؛ حتا برای زمین زدن آن ها از همه ابزارها استفاده کرده است.
از مساله پیمان شکنی با هم پیمانان و انحصار قدرت که بگذریم، 
اینک در مساله صلح و جنگ افغانستان نیز او یکه تاز میدان است 

و حاضر نیست در این مسایل جز او کسی تصمیم گیرنده باشد.
اگر در این جنگ فرزندان مردم به گونه روزمره برای حفظ دولت 
می جنگند و کشته و زخمی می شوند، پدران این سربازان نیز حق 
دارند که در تصامیم مربوط به جنگ و صلح این مملکت شریک 

باشند.
در شرایط کنونی ایجاب می کند که مسایل کالنی چون صلح و 
بزرگان  تمامی  ملی شود.  در سطح  رای زنی هایی  جنگ مشمول 
افغانستان، از احزاب، سازمان های مدنی و گروه های اجتماعی در 

این تصمیم گیری ها سهم داده شوند.
رییس جمهور غنی اما می خواهد اگر اجماعی شکل گیرد، اجماع 
به طور مثال شورای عالی دولت  باشد.  او  به دست  قابل کنترل 
که پس از تشکیل دولت توافقی جدید در سال 1399 باید ایجاد 
می شد، تا اکنون ایجاد نشده است. شورای عالی مصالحه ملی هنوز 
بودجه  تایید  عدم  علت  به  را  تصمیم گیری اش  مهم  ساختارهای 
بر اساس  ایجاد کند.  نتوانسته است  این شورا  به موقع  و تشکیل 
نقش  تنها  صلح  مساله  در  جمهور  رییس  سیاسی،  توافق نامه 
مشورتی دارد، اما او تصامیمی را که در این روند مطابق ذایقه و 
سلیقه اش نباشند، یک طرفه ویتو می کند. نمونه آن طرح صلحی 
بود که شورای مصالحه ملی پس از خواندن طرح های سازمان های 
سیاسی مختلف تدوین کرده بود و پیام ویتوی غنی از دهان معاون 

دومش در رد این طرح و اهمیت نظریات حکومت بیان شد.
حاال نیز شورای عالی دولت به علت اصرارهای رییس جمهور شکل 
نمی گیرد. رییس جمهور همان طوری که در ابتدا گفته شد، نهاد، 
فرد یا مکانیسمی را که صالحیت های مطلق تصمیم گیری او را کم 

کند، به هیچ عنوان و قیمتی نمی پذیرد.
تشکیل شورای عالی دولت در شرایط کنونی می تواند مشروعیت 
تصمیم گیری درباره صلح و جنگ را تقویت کند، اجماع سیاسی را 
به وجود بیاورد و بار مسوولیت ها را از شانه رییس جمهور کم کند. 
اما رییس جمهور که به قدرت مطلق یک نفره اعتقاد راسخ دارد، 
حاضر نیست نقش تصمیم گیرنده به این شورا بدهد. هم چنان در 
تعداد اعضای این شورا دست اندازی می کند و می خواهد اعضای 
آن را طوری بچیند که در مواقع تصمیم گیری با در دست داشتن 
نیز در مسیر  را  این شورا  اکثریت مورد نظرش، حتا مشوره های 

خواست هایش مدیریت و سازمان دهی کند.

انحصار صلح، جنگ، اداره 
و همه چیز

چهار شنبه
شماره 3614
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8صبح، پروان: مقام های امنیتی پروان تایید 
می کنند که در نتیجه انفجار بر موتر حامل 
معاون شهری امنیت ملی پروان سه تن کشته 

و سه تن دیگر زخمی شده اند.
پروان  پولیس  فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در 
از چاشت روز  این رویداد ساعت ۲:۵۵ پس 
سه شنبه، یازدهم جوزا، در منطقه سه راهی 
مربوطات مرکز شهر چاریکار رخ  از  هوفیان 

داده است.
به گفته وی در این رویداد دو تن از محافظان 
نجیب فهیم معاون شهری امنیت ملی پروان 
با یک راننده اش کشته و سه تن دیگر زخمی 

شده اند.
این  در  که  می گوید  پروان  پولیس  فرمانده 
رویداد به معاون شهری ریاست امنیت ملی 

پروان آسیبی نرسیده است.
در همین حال، قاسم سنگین رییس شفاخانه 
صدبستر تخصصی پروان به ۸صبح می گوید 
که از این رویداد سه جسد و پنج زخمی به 
شفاخانه منتقل شده اند. وضعیت دو زحمی 

وخیم گزارش شده است.
این دومین رویداد انفجاری است که بر موتر 
چند  طی  ملکی  افراد  و  دولتی  کارمندان 

ساعت گذشته در پروان رخ داده است.

روز  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  8صبح، کابل: 
روز  از  مراسمی  طی  جوزا،  یازدهم  سه شنبه، 

جهانی کودکان تجلیل کرد.
در این مراسم اعالم شد که شش میلیون کودک 
با خطر روبه رو اند که یک میلیون  افغانستان  در 
آن به خاطر اعتیاد به مواد مخدر در معرض خطر 

قرار گرفته اند.
امور  و  کار  وزارت  معین  جیالنی،  غالم حیدر 
اجتماعی در این نشست گفت که در حال حاضر 
شش میلیون کودک شامل ۲3 صنف را خطرهای 

مختلف تهدید می کنند.
به گفته او، این کتگوری ها کودکان قربانی جنگ ، 
بی جاشد ه گان داخلی، معتادان و یتیمان را شامل 

می شود.
میلیون  یک  کم ازکم  که  کرد  تصریح  جیالنی 
کودک در کشور معتاد و 19۶ هزار دیگر معلول 

هستند.
طبق آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، در حال 
حاضر از هر 1۰ کودک در کشور یک کودک مورد 

خشونت قرار می گیرد.
مستقل  کمیسیون  یافته های  حال،  همین  در 
حقوق بشر نشان می دهد که تنها در سال گذشته 
زخمی  و  کشته   ۵۰۰ و  هزار  هشت  میان  از 
غیرنظامیان، دو هزار و 19 تن آن کودکان بوده اند.

کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس  کابل:  8صبح، 
یک  در  ناتو،  یا  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
از  پیش  سازمان  این  مقر  در  خبری  نشست 
خبرنگاران  به  ناتو  دفاع  وزیران  نشست  برگزاری 
زیادی  چالش های  با  افغانستان  که  است  گفته 
این  از  حمایتش  به  سازمان  این  و  است  مواجه 

کشور ادامه می دهد.
 دبیر کل ناتو تأکید کرده است که تصمیم خروج 
سربازان این سازمان خطراتی را به دنبال دارد، اما 
حضور در افغانستان نیز بی خطر نیست و ممکن 

است باعث افزایش خشونت ها شود.
در  ناتو  نظامی  حضور  که  است  کرده  تأکید  او 
افغانستان به صفر می رسد، اما مأموریت غیرنظامی 
ناتو برای حمایت از نیروهای امنیتی و آموزش و 

مشورت دهی به آن ها ادامه می یابد.
دبیر کل ناتو می افزاید که بودجه نیروهای امنیتی 
افغانستان را تأمین می کند و بودجه قابل توجهی 

راضیه صیاد، کمیشنر این کمیسیون در مراسم 
از  از روز جهانی کودکان گفت که  گرامی داشت 
سراسر  در  کودک  و 31۸  هزار  پنج  با  مصاحبه 
کشور دریافته است که یک هزار و 31۲ کودک 
مورد خشونت های گوناگون قرار گرفته اند که از 
میان 3۴ مورد خشونت جنسی نیز به ثبت رسیده 

است.
خشونت های فزیکی، روانی و خشونت های ناشی 
از فقر از دیگر نوع خشونت هایی است که کودکان 

قربانی آن می شوند.
از سوی دیگر، یونیسف یا اداره حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان بدترین 

کشور برای کودکان است.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در نظر 
دارد تا در تمام والیات افغانستان برای حمایت از 

کودکان، مرکز حمایتی ایجاد کند.
تعداد  به  وزارت،  این  معین  اطالعات  بربنیاد 
۲۰ هزار کودک یتیم را در ۶۸ پرورشگاه تحت 

حمایت قرار داده است.
الی 3۰  او، در ۴9۰ کودکستان به ۲۵  به گفته 

هزار کودک خدمات ارایه می شود.
می شود  تجلیل  حالی  در  کودک  جهانی  روز  از 
که برخی نهاد های حامی کودکان، افغانستان را 

بدترین کشور برای کودکان می دانند.

را برای این نیروها اختصاص می دهد.
ناتو  یا  اتالنتیک شمالی  پیمان  دبیر کل سازمان 
یک بار دیگر به حمایت مالی از نیروهای امنیتی 
و  افغانستان  از  خارج  در  نیروها  این  آموزش  و 
تاکید  کابل  هوایی  میدان  از  حفاظت  هم چنان 

کرده است.
استولتنبرگ هم چنان گفته است که تنها راه تامین 
صلح در افغانستان رهبری این پروسه توسط خود 

افغان ها است.
مطرح  را  سخنان  این  حالی  در  ناتو  کل  دبیر 
می کند که قرار است کل نیروهای امریکایی و ناتو 

تا یازدهم سپتامبر افغانستان را ترک کنند.
روند خروج نیروهای خارجی ادامه دارد. کشورهای 
حامی افغانستان به ادامه کمک های شان اطمینان 
داده اند. دولت افغانستان برای تأمین امنیت پس از 
آماده گی  اعالم  کشور  از  خارجی  نیروهای  خروج 

کرده است.

بدترین کشور برای کودکان؛  
یک میلیون کودک در افغانستان به مواد مخدر 

معتاد هستند

دبیر کل ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را چالش برانگیز 
توصیف کرد

در حمله بر موتر حامل معاون 
شهری امنیت ملی پروان سه 

تن کشته شدند

یک شهروند خارجی به اتهام 
فروش شراب در افغانستان به 

زندان محکوم شد

سه مقام برحال و سابق والیت 
سمنگان به اتهام اختالس ۶۰۰ 

میلیون افغانی بازداشت شدند

8صبح، کابل: دادگاه عالی اعالم کرده است که 
یک شهروند خارجی به اتهام فروش مواد الکولی 
به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم به مجازات 

شده است.
به  عالی  دادگاه  سخنگوی  قویم،  احمدفهیم 
نام  به  فردی  دادگاه  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
اتهام  به  لوژیستکی  شرکت  یک  رییس  »بن«، 
الکولی در  مواد  لیتر  و 3۴.۵۵  فروش 1۲ هزار 
محکمه اختصاصی استیناف رسیده گی به جرایم 
یازدهم  سه شنبه،  روز  مسکرات  و  مخدر  مواد 

جوزا، برگزار شده بود.
به  اتهام  این  به  بن  قویم،  فهیم  احمد  به گفته 
پنج سال و چهار ماه زندان محکوم به مجازات 

شده است.
او در مورد این که بن شهروندی کدام کشور را 

دارد، چیزی نگفت.

جرایم  با  مبارزه  ریاست  کابل:  8صبح، 
ارشد  مقام  سه  داخله  امور  وزارت  سنگین 
همراه  را  سمنگان  والیت  سابق  و  برحال 
از  استفاده  سوء  اتهام  به  آن ها  همکاران  با 
غیرقانونی،  اجراآت  وظیفه ای،  صالحیت های 
بازداشت  اختالس  و  دولتی  امالک  غصب 

کرده است.
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
می گوید که این افراد روز سه شنبه، یازدهم 

جوزا، بازداشت شده اند.
شهرایبک  شهردار  تگین،  فیروزالدین 
،محمدحیدر خرمی شهردار پیشین این شهر 
و خیراهلل انوش والی اسبق سمنگان در جمع 

بازداشت شده گان شامل هستند.
به گفته او، این افراد به اختالس ۶۰۰ میلیون 

افغانی متهم هستند.
طارق آرین از متهمان نام نبرده است و محل 

بازداشت آن ها را نیز فاش نکرده است.



مکتب  بر  حمله  دنبال  به 
کابل،  غرب  در  سیدالشهدا 
سرور  به  غنی  جمهور  رییس 
معاون دومش، وظیفه  دانش، 
امنیتی  جامع  طرح  تا  سپرد 
این  امنیت  تأمین  برای  را 
دفتر  اکنون  کند.  تهیه  منطقه 
مطبوعاتی معاون دوم رییس جمهور می گوید که این 
طرح در مشورت با شورای والیتی، وکیالن گذر، مردم 
محل، نهادهای امنیتی و علما تهیه و برای تطبیق به 
دفتر  مسووالن  است.  شده  سپرده  جمهوری  ریاست 
مطبوعاتی آقای دانش می گویند که نقاط آسیب پذیر 
در غرب کابل شناسایی و براساس آن، این طرح تهیه 
شده است. طبق معلومات دفتر مطبوعاتی آقای دانش، 
است  شده  پیشنهاد  جمهور  رییس  به  طرح  این  در 
که تشکیالت پولیس ملی و امنیت ملی افزایش یابد. 
هم چنان مردم محل در تأمین امنیت این ساحه دخیل 
 شوند و تعداد پوسته های پولیس ملی و اردوی ملی در 
مناطق آسیب پذیر افزایش پیدا کند. این مسووالن این 
طرح امنیتی را جامع و قابل تطبیق می دانند. به گفته 
آنان، با تطبیق این طرح، امنیت غرب کابل به صورت 
بهتر تأمین خواهد شد. در همین حال آگاهان نظامی 
که  می گویند  اما  می دانند،  موثر  را  این طرح  هر چند 
جلو حمالت را گرفته نمی تواند. باشنده گان غرب کابل 
می گویند هر طرحی که برای تأمین این منطقه ریخته 
می شود، باید تطبیق شود. آنان می گویند که بیش تر 
خانواده ها از ترس این که مبادا فرزندان شان در مکاتب و 
مراکز آموزشی قربانی شوند، جلو رفتن  آن ها به مکاتب 

و آموزشگاه ها را گرفته اند. 
رییس جمهور غنی بیستم ثور پس از حمله بر مکتب 
سیدالشهدا، به سرور دانش دو هفته مهلت داد تا یک 
طرح جامع را برای تأمین امنیت غرب کابل تهیه کند. 
آقای دانش روز چهارشنبه، پنجم جوزا، اعالم کرد که 
این طرح آماده و به رییس جمهور سپرده شده است. 
محمد هدایت، رییس مطبوعات و روابط عامه معاونت 
دوم ریاست جمهوری، گفت که طرح امنیتی غرب کابل 
در مشورت با نماینده گان مردم، شورای علمای، وکیالن 
تهیه  امنیتی  نهادهای  و  اعضای شورای والیتی  گذر، 
شده است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح این طرح را 

کرونا در کشور  بی سابقه  جهش 
وضعیت  مورد  در  نگرانی ها 
صحی را بیش تر ساخته است. 
عامه  صحت  وزارت  در  منابع 
یاد  نگران کننده ای  وضعیت  از 
می کنند که در مراکز اختصاصی 
ویژه  به  کووید-19،  بیماران 
افغان-جاپان وجود دارد. وزارت صحت عامه نیز تصریح 
و  است  راه  در  بحرانی تری  روزهای  هنوز  که  می کند 
احتمال می رود شمار روزانه مبتالیان به کرونا به چندین 
گفته مسووالن،  به  یابد.  افزایش  روز  در یک  نفر  هزار 
هرچند آگاهی دهی الزم در سطح جامعه صورت گرفته ، 
اما مردم در حال حاضر بدون توجه به ابعاد علمی کرونا، 
نادیده می گیرند.  را  تأکید دارند و کرونا  بر تجربه شان 
وزارت صحت در حال حاضر همه گزینه ها برای بحران 
احتمالی را روی دست دارد، اما مسووالن می گویند که 
ترجیح می دهند به کمک مردم، از شدت میزان ابتال به 
کرونا بکاهند. در حال حاضر مبتنی بر آمارهای رسمی، 
حدود یک سوم آزمایش های کرونا در کشور مثبت است 
و آمار مرگ ومیر نیز از مرز سه هزار نفر رد شده است. 
آگاهان صحی در سهم شان اعتقاد دارند که باید عبور و 
مرور از مرزها، به ویژه رفت وآمد به هند، متوقف شود و 
سکتور صحت با استفاده از امکانات دست داشته و منابع 
نبرد  برای  عامه و خصوصی  انسانی موجود در سکتور 
جدی کرونا آماده شود. این آگاهان پیشنهاد می کنند 
که چگونه گی آگاهی دهی به مردم ارزیابی شود تا بدین 
ترتیب مشخص شود که چرا با وجود تفهیم شدن این 
موضوع به شهروندان، توصیه های صحی نادیده گرفته 

می شود.
هم زمان با بی توجهی شهروندان به کرونا، موج سوم این 
ویروس سکتور صحت را در آزمون جدی قرار داده است. 
آزمایش  که  افرادی  درصد   3۰ حدود  حاضر  حال  در 
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جامع و قابل تطبیق خواند. آقای هدایت بیان کرد که 
پیش از تهیه طرح امنیتی غرب کابل، یک سروی فنی 
در این ساحه صورت گرفته است. او افزود که تشکیالت 
نهادهای امنیتی بررسی و مناطق آسیب پذیر شناسایی 

شده است. 
ریاست  دوم  معاونت  عامه  روابط  و  مطبوعات  رییس 
بیش  انجام شده،  براساس سروی   جمهوری گفت که 
از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در غرب کابل زنده گی 
هزار  یک  او،  معلومات  بر اساس  هم چنان  می کنند. 
آموزشی،  مراکز  شامل  که  عام المنفعه  مرکز   ۲۰۰ و 
در  دانشگاه ها می شود،  و  مکاتب، شفاخانه ها، مساجد 
این منطقه وجود دارد. به گفته آقای هدایت، بیش تر 
با تطبیق طرح  قرار است  و  تهدید ند  زیر  این مناطق 

جدید امنیتی، امنیت این مناطق تأمین شود. 
آقای هدایت در مورد جزییات طرح امنیتی غرب کابل 
پولیس،  تشکیالت  »افزایش  طرح  این  در  که  گفت 
و  امنیت  تأمین  در  مردم  کردن  دخیل  ملی،  امنیت 
ایجاد پوسته های جدید« در نظر گرفته شده است. وی 
افزود که برای دو حوزه هژده و سیزده هزار پولیس در 
نظر گرفته شده بود و این به هیچ عنوان برای تأمین 
طرح  در  رو  این  از  نیست،  بسنده  ساحه  این  امنیت 
تشکیالت  و هم  پولیس  تشکیالت  امنیتی هم  جدید 
افزایش  او میزان  افزایش می یابد. هرچند  امنیت ملی 
تشکیالت  که  گفت  اما  نکرد،  مشخص  را  نیروها  این 
جدید این نهادها قطعاً در بهبود امنیت موثر خواهد بود. 
رییس جمهور در حالی دستور تهیه طرح امنیتی جامع 
وعده  نیز  پیش  سال  سه  که  داد  را  کابل  غرب  برای 
تطبیق »طرح سبز امنیتی« را به باشنده گان این منطقه 
داده بود. این وعده اما تاکنون عملی نشده است. اکنون 
به  این طرح  است  محمد هدایت می گوید که ممکن 
سبز  طرح  از  مواردی  اما  نباشد،  زون«  »گرین  شکل 
امنیتی در طرح جدید شامل است. از سوی دیگر آقای 
هدایت گفت که براساس طرح گرین زون، مردم محل 
در تامین امنیت ساحه غرب کابل دخیل شدند و در 
چارچوب پولیس ملی، امنیت مساجد را تأمین کردند. 
او این کار را جزو طرح ساحه سبز امنیتی عنوان کرد و 
گفت که در بخش تأمین امنیت موثر بوده است. اکنون 
در  محل  مردم  است  قرار  طرح،  این  از  تجربه  با  نیز 
چارچوب پولیس برای تأمین امنیت غرب کابل گماشته 

می دهند، نتایج  آزمایش شان مثبت ثابت می شود. افرون 
بر این، بیش تر شهروندان بدون سپری کردن آزمایش ها، 
روز  عامه  وزارت صحت  شده اند.  مبتال  ویروس  این  به 
اعالم کرد که یک هزار و ۴۵  یازدهم جوزا،  سه شنبه، 
بیمار کرونایی را پس از آزمایش سه هزار و ۶1۴ مورد، 
ثبت کرده است. در کنار ثبت این موارد، وضعیت بیماران 
روی بستر در مراکز درمان کرونا نیز نگران کننده توصیف 
می شود، به ویژه بیمارانی که در شفاخانه افغان-جاپان 
 33 دست کم  رسمی،  آمارهای  بر اساس  دارند.  حضور 
بیمار کووید-19 در یک شبانه روز جان باختند. با ثبت 
این آمار، آمار مرگ ومیر کرونا به سه هزار و هفت نفر 

رسید. 
مسووالن در وزارت صحت عامه اما می گویند که برای 
از این نیز آماده گی گرفته اند. عثمان  روزهای سخت تر 
سه شنبه،  روز  وزارت،  این  سخنگوی  معاون  طاهری، 
بر اساس  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  جوزا،  یازدهم 
مردم،  به  آگاهی دهی  جریان  در  آنان  علمی  استدالل 
خوانده  »کشنده«  و  »خطرناک«  »ساری«،  ویروس 
تجربه های شان که گویا  با ذکر  اما شهروندان  می شود، 
نداشته اند،  نشانه ای  کرونایی،  بیمار  با  تماس  وجود  با 
حالی  در  این  نمی گیرند.  نظر  در  را  توصیه های صحی 
عالیم  اصاًل  مبتالیان  درصد  او، ۸۰  گفته  به  که  است 
سر  پشت  را  کووید-19  بیماری  که  افرادی  و  ندارند 
را  بحث  این  او  باشند.  ناقل  می توانند  نیز  گذاشته اند، 
طاهری  آقای  دانست.  »معما«  یک  و  »مشکل جدی« 
افزود که هرچند شفاخانه افغان -جاپان با داشتن بیش 
از 1۵۰ بستر پر شده است، اما آنان هم زمان در نقاط 
مختلف کابل، از جمله قصبه، ارزان قیمت و دشت برچی 

ده ها بستر را برای روزهای سخت ایجاد کرده اند.
به گفته معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، این وزارت 
پیش بینی های دیگری نیز دارد و برای آن آماده گی گرفته 
است. عثمان طاهری افزود که موج سوم کرونا هنوز به 

و از سوی دولت مسلح شوند.
به  کابل  که غرب  کرد  تصریح  آقای هدایت  هم چنان 
مثابه دهلیز یکی از نقاط آسیب پذیر این والیت است. 
او گفت که در طرح جدید امنیتی غرب کابل، امنیت 
این منطقه آسیب شناسی شده و برای پر کردن خالها، 
ایجاد  ملی  اردوی  و  ملی  پولیس  جدید  پوسته های 

می شود. 
غرب کابل با ولسوالی های پغمان و چهارآسیاب کابل 
و والیت میدان وردک هم  مرز است، از این رو گروه های 
تروریستی می توانند به این منطقه و سایر مناطق شهر 
کابل نفوذ کنند. با این حال رییس مطبوعات و ارتباط 
عامه معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که این مناطق 
گروه های  به  و  می شود  کنترل  زمین  و  هوا  طریق  از 
تروریستی اجازه ورود به غرب کابل داده نخواهد شد. 

در همین حال شماری از آگاهان امور نظامی هرچند 
کمک کننده  را  کابل  غرب  برای  امنیتی  جدید  طرح 
حمالت  جلو  طرح  این  که  می گویند  اما  می دانند، 
امور  آگاه  یارمند،  بازمحمد  نمی گیرد.  را  تروریستی 
نظامی، به روزنامه ۸صبح گفت که برای تأمین امنیت 
شهر کابل، به ویژه غرب این شهر، اقدامات پیش گیرانه 
طوری ساخته شود که حمالت در نطفه خنثا شود. او 
افزود که اگر حمالت تروریستی در نطفه خنثا نشود، 
نهادهای امنیتی باید اقدامات شناسایی را روی دست  
آقای  سازند.  مشخص  را  حمله کننده  هدف  و  گیرند 
یارمند بیان کرد که در این مرحله پیش از اقدام باید 
عملیات صورت گیرد تا حمله گروه های تروریستی خنثا 
که  کرد  تصریح  نظامی  امور  آگاه  این  هم چنان  شود. 
در این مرحله باید یک نیروی »مجادلوی« قوی وجود 

داشته باشد تا جلو تلفات را بگیرد. 
است  ممکن  که  کرد  خاطر نشان  یارمند  بازمحمد 
افزایش نیروها بتواند در جلوگیری از حمالت انتحاری 
را  اما جلو چنین حمالت  انفجاری ممد واقع شود،  و 
گرفته نمی تواند. او توضیح داد که گروه های تروریستی 
عملیات انفجاری در ساحه سبز امنیتی مثل »چهار راهی 
انجام  کابل  در غرب  بنابراین  داده اند،  انجام  را  زنبق« 
چنین حمالت برای گروه های تروریستی آسان تر است. 
امنیت  او هم چنان به دخیل ساختن مردم در تأمین 
اشاره کرد و گفت که این بسته گی به میزان آموزش 
طرح  این  اگر  که  کرد  بیان  او  این همه،  با  دارد.  آنان 

اوج خود نرسیده و احتمال می رود که شمار مبتالیان به 
چندین هزار نفر در یک روز برسد. او افزود: »اگر مردم 
امکانات وزارت صحت عامه یک  باز هم رعایت نکنند، 
سرحد دارد. اگر از آن هم باال رفت، وزارت صحت عامه 
با چالش روبه رو می شود. بنابراین قبل از این که به آن 
سرحد برسیم، باید مردم همکاری کنند«. به باور آقای 
طاهری، این وزارت هشدارهای جدی را از طریق رسانه ها 
به مردم می رساند، اما شهروندان به آن توجه نمی کنند 
است. در  نگران کننده  برای سکتور صحت  این مورد  و 
کنار این مورد، آقای طاهری تصریح کرد که قرار است 
به زودی 7۰۰ دوز واکسین کمک شده از سوی چین نیز 
در اختیار سکتور صحت قرار بگیرد. هرچند افغانستان 
به کمک بانک جهانی و بانک آسیایی بودجه خرید 1۶ 
اما در حال حاضر  دارد،  اختیار  را در  واکسین  میلیون 

واکسین کافی در بازار وجود ندارد. 

آگاهان صحی: روش آگاهی دهی به مردم ارزیابی 
شود

صحی  آگاهان  کشور،  در  کرونا  وضعیت  شدن  بدتر  با 
در  کرونا  مورد  در  آگاهی دهی  شیوه  که  معتقدند 
استاد  حقمل،  نوروز  است.  ارزیابی  نیازمند  افغانستان 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  صحی،  آگاه  و  لندن  دانشگاه 
که کرونای نوع هندی نگران کننده است و باید مسایل 
مشخصی برای کنترل این وضعیت مد نظر گرفته شود. 
او گفت که دلیل اصلی مرگ برخی از بیماران تنها کرونا 
نیست و برخی دیگر از بیماری ها، از جمله بیماری های 
قلبی، شکر و سرطان مسبب این مرگ ومیر بوده است. 
بدین ترتیب این آگاه صحی تصریح کرد که باید روند 
روند  و  یابد  ادامه  ارایه خدمات عادی صحت هم چنان 
نوروز حقمل، سکتور  نبیند. به گفته  عرضه آن آسیب 
خصوصی نیز باید بیش تر در روند دخیل شود، اما از روند 
کار آزمایش های کرونایی نیز نظارت الزم صورت گیرد. 

سیستماتیک تهیه شده باشد، ممد واقع خواهد شد. 
باشنده گان  ویژه  به  کابل  باشنده گان  حال  همین  در 
غرب شهر از حکومت می خواهند که در تأمین امنیت 
این ساحه بیش تر توجه کند. آنان می گویند طرح هایی 
که برای تأمین امنیت این ساحه در نظر گرفته می شود، 
شود.  عملی  باید  و  نماند  باقی   ورق ها  الی  در  تنها 
رحمت اهلل، از باشنده گان غرب کابل است. او می گوید 
که در طول چند سال اخیر، این ناحیه بیش تر مورد 
بوده است.  به ویژه داعش  تروریستی  هدف گروه های 
مورد  آموزشی  مراکز  بیش تر  آن جایی  که  از  گفت  او 
حمله قرار گرفته ، اکثر خانواده ها از رفتن کودکان شان 
به مکتب و کورس ها جلوگیری می کنند. او از حکومت 
خواست که در تأمین امنیت غرب کابل توجه بیش تر 

کند. 
از سوی دیگر برخی از شهروندان، حکومت را به تبعیض 
متهم می کنند و می گویند از آن جایی که باشنده گان 
این  به  حکومت  خاص اند،  طیف  یک  از  کابل  غرب 
منطقه چندان توجه ندارد. به گفته  آنان، با وجودی  که 
بارها مراکز آموزشی، مکاتب و باشگاه های ورزشی مورد 
حمالت هدف مند قرار گرفته، اما حکومت هیچ برنامه ای 
برای تأمین امنیت این منطقه روی دست نگرفته است. 
فرهاد، از باشنده گان غرب کابل، می گوید که در طول 
انتحاری  بزرگ  حمله  سه  حداقل  گذشته  سال  یک 
حکومت  اما  شده ،  انجام  منطقه  ایان  در  تهاجمی  و 
تاکنون کدام راهکاری برای جلوگیری از آن روی دست 
وجودی  که خود حکومت  »با  گفت:  او  است.  نگرفته 
بارها اعتراف کرده است که غرب کابل از اهداف ویژه 
برای  برنامه  ای  هیچ  اما  است،  تروریستی  گروه های 
جلوگیری از چنین حمالت روی دست نگرفته است. 
حاال هم ما زیاد امیدوار نیستیم که این طرح تطبیق 
با این همه او از مردم خواست که برای تأمین  شود«. 
امنیت غرب کابل بسیج شوند و امنیت مراکز آموزشی، 

مکاتب، شفاخا نه ها و مساجد را تأمین کنند. 
هزاره نشین  گفتنی است که غرب کابل ساحه عمدتاً 
گسترده  حمالت  شاهد  اخیر  سال های  در  و  است 
تهاجمی، انتحاری و انفجاری بوده است. تنها در یک 
سال اخیر دست کم سه حمله انتحاری و انفجاری بزرگ 
در این منطقه رخ داده است. در تازه ترین مورد مکتب 
سیدالشهدا مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه نزدیک 
تن   1۵۰ از  بیش  و  کشته  دختر  دانش آموز   1۰۰ به 
دیگر زخمی شدند. پیش از این شورای علمای شیعه 
تأمین  به  که  بود  خواسته  حکومت  از  نیز  افغانستان 

امنیت »جامعه هزاره و شیعه« توجه جدی کند.

هند،  با  ویژه  به  پروازها،  که  کرد  تصریح  هم چنان  او 
متوقف شود یا به شکل چشم گیری کاهش یابد. آقای 
حقمل گفت که بهتر است یک طرح واضح به جامعه 
الزم  بودجه  سخت  روزهای  برای  تا  شود  ارایه  جهانی 
تأمین شود؛ زیرا ممکن است شرایط بدتر شود. او افزود 
و  کرد  احیا  را  صحت  سکتور  می توان  کار،  این  با  که 
به جای  کرونا،  از  کار سبب می شود که حتا پس  این 
مصرف پول در خارج از کشور، این پول در داخل کشور 
نیاز  که  می گوید  هم چنان  حقمل  نوروز  شود.  مصرف 
است تولیدات داخلی نیز افزایش یابد و در کنار به کار 
افتیدن منابع، به جای تعطیل کردن دانشگاه های طبی، 
در  فارمسی  دانشجویان رشته  بر  دانشجویان آن عالوه 
از  نیاز،  مواد مورد  و  با کرونا دخیل شوند  مبارزه  روند 

جمله ادویه، ماسک و سایر مورد نیاز را تهیه کنند. 
بر اهمیت ظرفیت و کیفیت  این آگاه صحی هم چنان 
حتا  است  نیاز  که  گفت  و  کرد  تأکید  آزمایش ها 
انجام شده نیز بررسی شود. بدین ترتیب  آزمایش های 
نوروز حقمل گفت که باید ارایه خدمات کرونا با سایر 
خدمات مدغم شود تا بدین ترتیب بیش تر کمپین های 
او،  گفته  به  نشود.  متوقف  پولیو،  جمله  از  صحی، 
سکتور  کاستی های  مرحله  همین  در  باید  افغانستان 
صحت را شناسایی کند و حتا روند آگاهی دهی به مردم 
نیز ارزیابی شود تا مشخص شود که بنا بر چه دالیلی 
شهروندان با وجود آگاهی از وضعیت، توصیه ها را جدی 

نمی گیرند و با سکتور صحت همکاری نمی کنند.
گفتنی است که تاکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار آزمایش 
کرونا در کشور انجام شده است. پس از آزمایش ها، حدود 
در  است.  شده  شناسایی  کرونا  به  ابتال  مورد  هزار   7۶
حال حاضر بر اساس آمارها، کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و 
هرات بیش ترین شمار بیماران فعال کووید-19 را دارد. 
این آمار از حدود دو هزار نفر در دو ماه پیش، به 13 هزار 

و ۲1۸ نفر رسیده است.

مردم در تأمین امنیت دخیل می شوند

بی توجهی مردم حلقه را بر سکتور صحت تنگ تر می کند

جزییات طرح امنیتی غرب کابل؛

جوالن کرونا؛ 

عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش
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هرج و مرج های عملکردی در 
سياست خارجی افغانستان

به  بسیط  و  ساده  تعریف  یک  در  خارجی  سیاست 
از  بیرون  در  حکومت  کاربردی  و  گفتاری  عملکرد 
جغرافیای آن به منظور تحکیم حاکمیت ملی، گفته 
می شود. سیاست خارجی در یک بیان دیگر، راهکاری 
است که رفتار حکومت و دولت را با کشورهای دیگر 
تعریف  بین المللی  و  منطقه ای  رسمی  سازمان های  و 
می کند. این راهکار باید برمبنای منافع ملی، تمامیت 

ارضی و امنیت عامه تعریف شود. 
زمانی که مخاصمه ای را میان دو دولت شاهد هستیم، 
یکی از دالیل این خصومت، نبود راهکار درست تعامل 
میان این دو کشور )همان سیاست خارجی درست( از 

طرف یکی یا از طرف هر دو، شمرده می شود. 
ـ  ایدیولوژیک  خارجی  سیاست  کشورها،  از  تعدادی 
دینی دارند. این کشورها سیاست خارجی خویش را 
بر مبنای نهادهای حزبی ـ دینی و روایتگرهای حزبی 
ـ دینی تعریف می کنند. در کل اما در همه کشورهای 
قوانین، کارگزاران سیاست خارجی و  براساس  جهان 
نیروی اجرایی آن، تعریف شده است. سیاست خارجی 
نهادهای  سوی  از  اکثراً  غیرایدیولوژیک،  کشورهای 
علمی ـ تحقیقی و حتا گاه از سوی نهادهای مرتبط 

عملی کننده تعریف می شود. 
تطبیق کننده گان و عملی  کننده گان سیاست خارجی، 
به  و  خارجه  وزارت  همان  دنیا  جای  هر  در  تقریباً 
نحوی بخش های خارجی نهادهای  امنیتی و دفاعی 
ـ استخباراتی آن است. وقتی از وزارت خارجه صحبت 
که  است  دیپلمات ها  باالی  تمرکز  بیش تر  می شود، 
ممثل سیاست خارجی، چه در خود وزارت خارجه و 
چه در نماینده گی های سیاسی آن در کشورهای دیگر، 

مصروف خدمت می باشند. 
کشور،  این  اساسی  قانون  براساس  و  افغانستان  در 
شورای ملی، ریاست جمهوری و شخص وزیر خارجه 
از جمله  کارگزاران سیاست خارجی شناخته شده اند. 
خارجی  سیاست  تطبیق کننده گان  دیگر  سوی  از 
خارجه   وزارت  قانون،  همین  براساس  افغانستان،  در 
افغانستان و شخص رییس جمهور تعریف شده است. 

افغانستان،  خارجه   وزارت  هم  و  جمهور  رییس  هم 
ممثل سیاست خارجی، چه در داخل و چه در بیرون 

از کشور پنداشته می شوند. 
در دوران حکومت وحدت ملی )1393 - 1399( در 
کنار این دو نهادـ  فرد، شخص رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی نیز به نحوی در سیاست خارجی و تمثیل 
زمینه  این  در  که  گفت  باید  هرچند  بود.  دخیل  آن 
و  عبداهلل  آقایان  میان  که  سیاسی  تفاهم نامه   جز  به  
غنی برای پایان بخشیدن به معضل انتخابات ریاست 

دولت  عالی  شورای  ایجاد 
که  است  مواردی  از  یکی 
میان  سیاسی  توافق نامه  در 
داکتر عبداهلل و محمد اشرف 
غنی بعد از انتخابات جنجالی 
بر ایجاد آن تاکیده شد . در بند 
عبداهلل  میان  توافق نامه  اول 
عبداهلل و محمد اشرف غنی آمده است: »برای ایجاد 
اجماع سیاسی، شورای عالی دولت متشکل از رهبران 
با  می گردد«.  ایجاد  ملی  شخصیت های  و  سیاسی 
موجود  حکومت  کار  از  سال  یک  از  بیش تر  آن که 
نشده  مشخص  هنوز  شورا  این  سرنوشت  می گذرد، 
ملی  ضرورت  یک  دولت  عالی  شورای  ایجاد  است. 
شخصی  سلیقه های  قربانی  نباید  آن  ایجاد  و  است 
ـ  زمینه  این  در  غفلت  ارگ شود.  تیم  و  سیاسیون 
دولت  عالی  شورای  دادن  شکل  و  ایجاد  در  غفلت 
افغانستان را  که حیثیت بزرگ ترین اجماع سیاسی 
افغانستان سبب  برای  خواهد داشت ـ ممکن است 
مشکالت بعدی شود. هرگونه اختالف نظر و اعمال 
سلیقه شخصی در مورد چگونه گی ایجاد شورای عالی 
و رهبران  برای حکومت  را  بزرگ تر  دولت، درد سر 
سیاسی در پی دارد. اگر آقای غنی و رهبران پر نفوذ 
و مطرح افغانستان واقعاً نسبت به منافع ملی کشور 
متعهد هستند و خطر سلطه دوباره طالب را جدی 
ایجاد جبهه   برای  فرصت  این  از  بایستی  می گیرند، 
قوی سیاسی و متحد در برابر طالب که فقط با گرد 
مملکت  مسوول  رهبران  تمام  مشورت  و  آمدن  هم 

میسر است، استفاده به موقع و خوب کنند.
ملی  بزرگ  مسایل  دیگر  همانند  می رسد  نظر  به 
عالی  شورای  شکل گیری  راه  سر  بر  اصلی  مشکل 

را  دوستانه  تقریباً  و  کم تنش  روابطی  پاکستان  با 
می خواست داشته باشد. 

از  با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و پس  اما 
درمانده گی  شاهد  ما  پسین  یک  سال  حدود  در  آن 
حکومت در سیاست خارجی شدیم. دو تا مساله را به 
باور من در این رابطه نمی شود انکار کرد. اول این که 
حکومت وحدت ملی و بیش تر از یک سال پس از ختم 
آن تا امروز، به دلیل معضل های انتخاباتی و ابهام در 
مشروعیت، دچار جنگ های زرگری درونی و چانه زنی 
باعث  مساله  این  است.  بوده  قدرت  آوردن  به  دست 
توجه  بیش تر به  درون و مصرف انرژی برای شکست 
توجه  دیگر،  از طرف  است.  درونی شده  هم آوردهای 
به هم آوردی های درونی، در کل سیاست افغانستان را 

دچار عقب گرد و حتا شکست کرده است. 
گروه  و  جمهور  رییس   سیاسی  رفتار  اما  دوم  مساله  
براساس  ملی،  وحدت  حکومت  در  است.  همکارانش 
رقیب  تیم  یا  گروه  به  خارجه  وزارت  قدرت،  تقسیم 
خارجی  سیاست  اما  گرفت،  تعلق  جمهور  رییس 
افغانستان تنها توسط رییس  جمهور و گاهی هم توسط 
مشاور امنیت ملی اش )البته در مورد این که آیا مشاور 
امنیتی رییس جمهور از دید قانون می تواند کارگزار 
بعداً صحبت  باشد،  تطبیق کننده  سیاست خارجی  یا 
خواهیم کرد( تمثیل می شد. کما این که سفرایی که 
در گروه رییس جمهور بودند، با دست باز در تطبیق 
مقابل،  سفرای طرف  و  می کردند  عمل  سیاست  این 

انگار نه انگار...
در یک  سال بیش تر پساحکومت وحدت ملی اما افراد 
زیادی به  نحوی دخیل در سیاست خارجی افغانستان 
شدند. این افراد، البته به باور من بیش تر از گروه رییس 
سیاست  سکان  خود  این  هستند.  و  بودند  جمهور 
خارجی افغانستان را هرچند که ناکام بود، به باد فنا 

و نابودی داد. 
در این دوره، اما خالف قانون اساسی، به باور من افراد 
زیادی به تشریح و تطبیق سیاست خارجی پرداختند. 
روابط با اکثر کشورها از حالت عادی و با ثبات بیرون 
با  رابطه  تعلیق  شاهد  ما  موارد  بعضی  در  حتا  شد. 
اشخاص از سوی کشورهای متحابه بوده ایم. عملکرد 
در  در جریان صحبتی  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
یکی از دانشگاه های امریکا، باعث شد که روابط امریکا 
با افغانستان به نحوی دچار تکانه شود. از سوی دیگر 
سفر شخص مشاور امنیت ملی رییس جمهور، معلق 

شد. 
در رسانه ها هم دیده شد که گاهی افراد مختلف در 
رابطه به سیاست خارجی صحبت کرده اند. البته این که 
خارجی،  سیاست  مانند  مواردی  در  کردن  صحبت 
عنوان یک  به  باشد، من  بیان  آزادی  از دید  مشکلی 
خبرنگار در این زمینه مشکلی نمی بینم؛ اما یاد ما باشد 

است تا به تشکیل یک گروه از رهبران سیاسی زیر 
عنوان شورای عالی دولت که فقط یک مشورت دهنده 
ساده خواهد بود، بسنده کند. این چیز دیگری نیست 

جز کار شکنی محض.
که  سیاسی  توافق نامه  مطابق  غنی  جمهور  رییس 
میان او و داکتر عبداهلل عبداهلل امضا شده، در مساله 
صلح با گروه طالبان فقط یک مشورت دهنده است، 
اصلی  مسوولیت  بهتر،  عبارت  به  هدایت دهنده.  نه 
پیش برد صلح با گروه طالبان از وظایف شورای عالی 
به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل است  مصالحه ملی 
در  او  اما  ندارد.  عملی  و  تعیین کننده  نقش  غنی  و 
پی آن است که با ایجاد شورای عالی دولت مطیع و 

در  دیگری  مبنای  رسید،  امضا  به   1393 جمهوری 
قوانین افغانستان وجود نداشته است. 

البته به  گونه  استنباطی هم براساس ماده  ۶۴ قانون 
رییس  صالحیت های  بر  متمرکز  که  کشور  اساسی 
جمهور است، شورای امنیت ملی که متشکل از رییس 
به  نیز  می باشد،  و...  خارجه  امنیتی،  وزیران  جمهور، 
جایگاه  در  هم  گاه  و  کارگزار  جایگاه  در  گاه  نحوی 

تطبیق کننده  سیاست خارجی عمل می کند. 
ذکر  افراد  و  نهادها  آرمانی،  البته  و  قانونی  گونه   به 
هم  یا  و  کارگزار  یا  باید  افغانستان  در  باال  در  شده 

تطبیق کننده  سیاست خارجی کشور باشند. 
در یک دید کوتاه، افغانستان در حدود پنج دهه  گذشته 
از دید سیاست خارجی شاید ناکام ترین کشور جهان 
بوده است. اولین نظام جمهوری در سال 13۵۲- 13۵7 
نتوانست در یک جهان دو قطبی بی طرفی خویش را 
نگهداشته و یا هم طرف داری پروپا قرصش را از یک 
قطب و طرف داری آن قطب را به نفع خودش داشته 
باشد. در زمان حکومت های زیر حمایت اتحاد جماهیر 
شوروی، هم کشور دارای خط مشی خارجی مشخص 
نبود و تطبیقی هم وجود نداشت. حکومت مجاهدین 
بیش تر درگیر جنگ های داخلی بود و مجالی هم به 
سیاست خارجی نیافت تا آن  را تعریف و تطبیق کند. 
طالبان در دوران خویش به رسمیت شناخته نشدند )به 
 جز از سوی پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی( تا سیاست خارجی را تعریف و تطبیق کنند. 
البته حتا اگر شناخته شده بودند، هم نمی شود تصور 
کرد که طالبان سیاست خارجی خوبی را می توانستند 
تعریف و تطبیق کنند. امارت اسالمی طالبان بیش تر به 
یک سامانه  تطبیق کننده  برنامه  برون مرزی می مانست 

که حتا در آن نیز ناکام بود.
نظام  آمدن  کار  روی  و  طالبان  سقوط  از  پس 
»شبه دموکراسی« دستگاه سیاست خارجی افغانستان 
هنوز هم در رخوت به  سر می برد. در اواخر سال های 
وزیر  سپنتا،  دادفر  رنگین  آقای  خورشیدی،   13۸۰
خارجه  آن  زمان کشور، سندی را زیر نام  قلم نخست 
این  کرد. هرچند  تعریف  افغانستان  سیاست خارجی 
هیچ گاهی  و  نگذشته  پارلمان  عینک  زیر  از  سند 
گرفتن  معنای  )به  مشروع  مشی  یک خط  عنوان  به 
غیر مشروع(  نه  قانون گذاری،  فرایند  در  مشروعیت  
سیاست  سند  نخستین  شاید  اما  نکرد،  وجود  عرض 
خارجی افغانستان در زمان پس از طالبان حساب شود. 
سیاست خارجی حکومت آقای کرزی هرچند خیلی 
فعال و تاثیرگذار نبود، اما با توجه به فرصتی که پیش  
آمده بود، روابط زیادی با کشورهای جهان ایجاد کرد. 
هم زمان هم با ایاالت متحده  امریکا و هم با جمهوری 
روابط  چین،  خلق  جمهوری  با  هم  و  ایران  اسالمی 
و  داشت  خوب  روابط  هندوستان  با  داشت.  حسنه 

رهبران  سیاسی  اجماع  عنوان  به  آن  از  که  دولت 
افغانستان نیز یاد می شود، ارگ ریاست جمهوری، به 
خصوص تیم محمد اشرف غنی است. آن چه از کارنامه 
مسوول  عنوان  به  غنی  محمد اشرف  چندین ساله 
همه  او  که  است  این  شده ،   آموخته  مملکت  امور 
چیز مرتبط به افغانستان را ذیل کارها و زیر فرمان 
خود می خواهد. برای همین از بحث جدی با رهبران 
سیاسی، مشارکت واقعی و تفویض صالحیت قانونی 
کرده  پرهیز  و  رفته  طفره  مدام  مسووالن،  دیگر  به 
است. او در مورد چگونه گی ایجاد شورای عالی دولت 
و  سیاسی  رهبران  اراده  و  تصمیم  تسلیم  هنوز  هم 
پر نفوذ افغانستان نشده است و به نظر می رسد مصمم 

که سیاست خارجی باید توسط افراد مشخص ارایه و 
تطبیق شود. کسان دیگری که نه حرفه  شان سیاست 
است و نه جایی در سامانه  سیاست خارجی افغانستان 
دارند، نباید در مورد سیاست خارجی ابراز نظر کنند. 
چنین ابرازنظرها می تواند هرچند غیر حرفه ای و از روی 
منطق نباشد، اما رابطه ما را با کشورهای دیگر دچار 
بحران کند. به دولت افغانستان است که به این مهم 
توجه کند و نگذارد هر که شیپور دیگری را بنوازد. هم 
شیپور استهالک می شود و هم مخاطبان از ما فاصله 

می گیرند. 
را  باال  گفته های  که  می کنم  ارایه  این جا  را  نمونه ای 
حمایت کند و از این که مبادا فقط اتهام بسته باشم، 

اندکی فاصله بگیرم. 
سال  بیست  در  شاید  پاکستان  و  افغانستان  روابط 
پسین در این حد که امروز تنش آلود است، نبوده باشد. 
و  افغانستان، شک  قبال  در  امریکا  سیاست  در  ابهام 
گمانه هایی را که انگار بازهم امریکا از عینک پاکستان 
به افغانستان خواهد دید، ایجاد کرده است. این مساله 
باعث حساس شدن نخبه گان سیاسی در کشور شده 
و هرازگاهی واکنش رسانه ای به  گونه  غیر مستقیم به 
مرکز  ربیس  که  بودم  شاهد  من  می دهند.  نشان  آن 
سیاست  مورد  در  اواخر  این  در  حکومت  رسانه های 
خارجی ما در قبال پاکستان در رسانه ها داشت صحبت 
ایشان  صحبت  به  نیازی  هیچ  من  باور  به  می کرد. 
افغانستان هم وزیر دارد و هم  نیست. وزارت خارجه  
فرد دیگری  به  نیازی  سخنگو و حتا معاون سخنگو. 

برای ابراز نظر در این زمینه وجود ندارد. 
امنیت  مشاور  شاهد صحبت های  گذشته  روز  دو  در 
ملی در برابر پاکستان بودم. من باور دارم که قوانین 
افغانستان برای مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور 
جایگاهی در مورد سیاست خارجی قایل نشده است، 
مگر مشوره دهی، حاال جناب مشاور با صحبت هایی که 
داشت، به باور من، صدمه  کالنی به سیاست خارجی ما 
در مقابل پاکستان وارد کرده است؛ زیرا این صحبت ها، 
مانند صحبت های شان در یکی از دانشگاه های امریکا 
نه جنبه  علمی داشت و نه جنبه  مسلکی. پس نیاز نبود 
تا ایشان در این رابطه و در این برهه  حساس زمانی در 

مورد رابطه با پاکستان ابراز نظر کند. 
بر حکومت است که دایره  تطبیق کننده گان سیاست 
خارجی را بازتعریف کند و با نگاه ژرف به قانون، کشور 
را از این هرج و مرج در زمینه  سیاست خارجی کم از کم 

در دایره  ابراز نظر نجات دهد. 
روابط  ـ  سیاسی  علوم  دانشجوی  یک  عنوان  به  من 
بین الملل می خواهم رفتار نخبه گان با منطق قانون و 
تا هم در کارزارهای داخلی  باشد  آراسته  قدرت علم 
شرایط  در  خصوص  به   بیرونی،  کارزارهای  در  هم  و 
کنونی، بهانه به  دست دیگران ندهیم که مردم ما را 
با بدترین شرایط دچار کنند. باور دارم که با تعریف 
مشاوریت  برای  هم  قانون،  مبنای  بر  وظایف  الیحه  
تطبیق کننده گان  برای  هم  و  جمهور  رییس  امنیت 
سیاست خارجی، می شود اندکی امنیت بهتر را تامین 
کرد و اندکی خوب تر در بیرون و برای بیرون درخشید.

فرمان بردار خود ، مدیریت روند صلح را هم در اختیار 
داشته باشد. زیاده طلبی و جمع کردن تمام کارهای 
خرد و کوچک در ارگ، سلب صالحیت تصمیم گیری 
اعضای  بر  وضع  این  اعمال  و  مقام های حکومتی  از 
با چالش مواجه  از عوامل  شورای عالی دولت، یکی 
از  بعضی  مخالفت شدید  با  مواجه شدن  یا  و  شدن 

رهبران تاثیر گذار است.
به  مطابق  دولت  عالی  شورای  ایجاد  بر  غنی  تاکید 
خواست خود و تیمش، با مخالفت رهبران مطرح و 
موضوع  این  است.  شده  مواجه  افغانستان  تاثیر گذار 
می تواند ایجاد اجماع سیاسی و در کل ایجاد شورای 
عالی دولت را با مشکل مواجه بسازد و اگر هم غنی 
مالحظات و پیشنهادات آنان را در نظر نگیرد و در 
غیاب رهبران سیاسی بزرگ و مطرح افغانستان موفق 
یا  و  سیاسی  اجماع  آن  بی گمان  شود،  کار  این  به 

شورای عالی دولت خیلی موفق و موثر نخواهد بود.
دو حزب بزرگ افغانستان یعنی جمعیت اسالمی و 
که  کرده اند  اعالم  حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب 
شورای عالی دولت مورد نظر ارگ یک اقدام نمایشی 
مدیریت  برای  فرصت  ایجاد  و  راه حل  یک  تا  است 
بحران،  موضوع صلح و دیگر مسایل بزرگ ملی. برای 
همین رهبران این دو حزب مطرح، عضویت در این 
شورا را نپذیرفته اند. عدم حضور این دو جریان بزرگ 
سیاسی، همه شمول بودن و اعتبار ملی شورای عالی 

دولت و ملی بودن آن را زیر سوال می برد. 
افغانستان  جامعه  از  زیادی  بخش  که  بپذیریم  باید 
مسایل را از زاویه ای که این دو حزب می بیند، نگاه و 
ارزیابی می کنند. بنابر این نیاز است که ارگ ریاست 
جمهوری کوتاه بیاید و گام های عملی و صادقانه در 

این زمینه مهم و خاص بردارد.

حبیب حمیدزاده





صلح زمانی برقرار خواهد شد که طرف مقابل به ارزش واقعی صلح پی ببرد. تشدید 
حمالت خونین تروریستی، استفاده از ماین های مقناطیسی، ترور خبرنگاران، آتش زدن 
مساجد، کشتن علمای دینی، تخریب و بربادی پروژه های عام المنفعه، مشورت با اجنبی 

برای اجرای کار، حنجره کشور های بیگانه شدن و... مواردی اند که نشان می دهد دشمنان 
افغانستان باورمند به صلح و آرامش نیستند.

بعد  خارجی ها  تعهد:  اجرای  در  نبود جسارت   .۶
با  القاعده،  با  تبانی  در  امریکا  به  گروه  این  حمله  از 
شعار آزادی پایدار و حمایت قاطع وارد طوالنی ترین 
جنگ )دو دهه( افغانستان شدند. آن ها هم در مقابله 
با طالبان، هم در سرکوب و هم در صلح با طالبان در 
سنگر،  عملیات و میز مذاکره حضور یافتند. این گروه 
نه در سنگر توانست مقابله کند، نه در عملیات تاب 
آورد و نه در میز مذاکره مسیر را مستقیم پیمود. هیچ 
سندی نمی تواند مصداق عملکرد آن ها مطابق به تعهد 

انجام شده شان باشد. 

جایگاه  حتا  زنان  زن:  حقوق  گرفتن  نادیده   .7
جنس دوم را در نزد طالبان پیدا نکرده اند، چه رسد به 
این که با مردان مساوی شناخته شوند و از حقوق شان 
پاسداری و حراست شود. زنان فعلی افغان در جایگاه 
قابل مالحظه قرار دارند و نمی خواهند به عقب بر گردند. 
آن ها به عنوان جنس برابر با مردان حق حکومت داری 
و سهم فعال در حکومت داری می خواهند. شعار برابری 
جنسیتی و حق قایل شدن به زنان به عنوان نیمی از 
پیکر جامعه، نزد اعضای ارشد امارت اسالمی ناروا است 

که هرگز با آن کنار نخواهند آمد. 

بسیاری  8. تطبیق سخت گیرانه احکام اسالمی: 
شاهد اعدام شدن ها در استدیوم کابل بوده اند. رو سیاه 
در  و  تراشیدن ها  سر  بریدن ها،  دست  دزدان،  شدن 
نهایت نادیده گرفتن های کرامت انسانی در این دوره 
هنوز یاد ها و خاطره ها را به می آزارد. مردم افغانستان 
قبل از تاسیس و تالش گروه طالبان مسلمان بوده اند 
با  را  داشته اند. طالبان مردم  و گرایش دینی معتدل 
تطبیق اجباری و خشن آموزه های اسالمی، افسرده و 
دلگیر می سازند. همه می دانند که چگونه عبادت کنند 
و به دین شان پابند باشند. پذیرش اجباری این احکام، 

باعث ایجاد شکاف ها و درز های بزرگ می شود.

در  عامه:  منافع  گرفتن  نادیده  و  فردگرایی   .9
قوم  یک  گرو  در  طالبان  منافع  مذاکرات،  جریان 
مشخص است. اکثر قریب به اتفاق اشتراک کنندهگان 
آدرس  از  قطر  قصر نشینان  و  بین المللی  نشست های 
طالبان را یک قوم شکل می دهد. این طرز دید توسط 
باید  طالبان  می شود.  انتقاد  مردم  مطلق  اکثریت 
همه شمول بودن گروه شان را برای مردم افغانستان در 

عمل ثابت سازند، نه در شعار. 
منطق  و  استدالل  که  در می یابیم  نتیجه   در  پس، 
نهفته در برخی عملکردهای جمهوریت و امارت قابل 
آمیزش نیست. ویژهگی های حکومت داری دو طرف در 
اصولی  است  ندارند. الزم  و هرگز هم خوانی  تقابل اند 
بنا شود و از دو طرف خواسته شود که با شعار آشتی 
و وحدت از اختالف نظر ها و عداوت ها بگذرند و برای 
آبادی و آینده کشور به فکر اتفاق نظر باشند. الزم به 
ذکر است که نادیده گرفتن افتخارات به دست آمده 
در نظم جمهوریت، در واقع نادیده گرفتن خون شهدا 
است؛ آن هایی که به عنوان غیرنظامیان قربانی شده اند 
و کسانی که در سنگرهای داغ، از نظم جمهوریت و 
مردم دفاع کرده  و جان داده اند. این جفا قابل بخشش 
حاضر  هیچ گاه  افغانستان  رنج دیده  مردم  و  نیست 
همه  و  گیرد  صورت  معامله  شهدا  خون  با  نیستند 

افتخارات از بین برود. 
صلح زمانی برقرار خواهد شد که طرف مقابل به ارزش 
واقعی صلح پی ببرد. تشدید حمالت خونین تروریستی، 
استفاده از ماین های مقناطیسی، ترور خبرنگاران، آتش 
زدن مساجد، کشتن علمای دینی، تخریب و بربادی 
پروژه های عام المنفعه، مشورت با اجنبی برای اجرای 
مواردی اند  و...  شدن  بیگانه  کشور های  حنجره  کار، 
که نشان می دهد دشمنان افغانستان باورمند به صلح 
را  دشمن  با  آمدن  کنار  زمانی  ما  نیستند.  آرامش  و 
مناسب می بینیم که دشمنان به معنای واقعی کلمه 
به صلح تن دهند. در جریان مذاکرات صلح دست از 
سرانجام  و  بردارند  برادر کشی  و  قتل  انتقام،  هرگونه 
به شعار آتش بس رضایت کامل و واقعی نشان دهند. 
برای  و  معذرت خواسته  وارثان شهدا،  موافقه  از  بعد 
دوشادوش  وطن  آبادی  و  شکوفایی  توسعه،  رشد، 
نظام کنونی کار کنند و کاروان را به سر منزل مقصود 
عمومی  عفو  با  باید  پساصلح  حکومت   در  برسانند. 
و  موانع  ایجاد  اساسی،  قانون  تعدیل  گیرد.  صورت 
محدودیت های فعالیت برای شورشیان، نظارت دقیق 
از روند حکومت داری، تالش برای کاهش فساد اداری 
و ایجاد شفافیت، کاریابی و در نهایت قانون مند سازی 
فعالیت ها از اولویت های اساسی به شمار می روند که 
باید مورد توجه قرار گیرد. آن جا است که آرامش و 
صلح سراسری برقرار خواهد شد و دیگر شاهد اشک 
هم وطن  پرخون  تابوت  و  سرباز  زخم  بیوه،  آه  یتیم، 
زنده گی  تعصب  بدون  همه  و  بود  نخواهیم  خویش 

خواهیم کرد.
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اگر مذاکرت صلح نتیجه داد، نظام حکومت داری که با 
توافق امارت و جمهوریت بنا شود، چگونه نظام خواهد 
بود؟ آیا گذشته گرایی ها را زنده خواهد کرد و یا هم 
زند ه گی مسالمت آمیز را به ارمغان خواهد آورد؟ ابتدا 
الزم است نتیجه عملکرد قبلی دو طرف قضیه را تحت 
بحث قرار داده و بعد به یک نتیجه گیری مسووالنه و 

منطقی برسیم.

آ ن چه در جمهوریت بود
1. تشکیل نظام: در تشکیل نظام، تالش ها به خاطر 
ایجاد حکومت داری خوب، دفتر داری، نظم و اداره از 
صفر آغاز یافت. احدی به آبادی افغانستان باورمند نبود 
و یأس حکومت می کرد. جنگ های داخلی چشم ها را 
برای ریختن خون هم دیگر عادت داده بود. جمهوریت 
قرار  کار  چاره  سیاسی ،  مطلوب  راه حل  یک  سان  به 
گرفت و گره از مشکالت گشود. حکومت فعلی کفالت 
و سرپرستی مردمی را می کند که واژه جنگ بر سر 
قدرت ذهن نشین شان شده بود و رهایی از آن را امری 

ناممکن می دانستند.

2. تمثیل دموکراسی: دموکراسی )هم در شعار و هم  
از ارزش واال و اهمیت  در عمل( نزد نظام جمهوری 
اصل  به  بودن  باورمند  است.  برخوردار  فوق العاده ای 
تعیین  برای  مردم  آرای  به  مراجعه  با  مردم ساالری 
ویژه  اصول  از  ملی،  بزرگ  کار های  اجرای  و  حاکم 
نظام جمهوری به شمار می رود. جمهوریت در واقعیت 
دولتی را می خواهد حاکم سازد که توسط مردم و برای 
را  اکثریت  نگاه  باشد. حکومتی که  ایجاد شده  مردم 
صرف نظر از مسایل تیمی و قومی ارجحیت دهد و 
احترام  کند. این نوع روش حکومت داری، آزادی افراد 
را از تعرض مصون می داند و حق سخن گفتن، صدا 
بلند کردن و اعتراض کردن را برای شهروندان مطابق 

قانون فراهم می آورد. 

3. مبارزه با فساد: در نظام جمهوریت به خاطر ایجاد 
شفافیت با فساد مبارزه صورت می گیرد. مفسدان در 
عالی ترین  نمی شوند.  نگریسته  به دیده خوب  جامعه 
عفو(  )بدون  مجازات  دشوار ترین  و  زندان ها  در  قیود 
برای آن ها در قالب قوانین نافذه در نظر گرفته می شود. 
این نشان می دهد که فساد در نظام جمهوری از جایگاه 
آن  با  می شود  تالش  بلکه  نیست،  برخوردار  خاص 

مبارزه شود. 
 

4. آزادی بیان: یکی دیگر از افتخارات جمهوریت را 
اولویت دادن به حق سخن گفتن افراد و اتباع جامعه 
شکل می دهد. در زیر پرچم جمهوریت، هر شهروند 
کند.  دولتش  نثار  را  انتقادها  شدیدترین  دارد  حق 
را تعرض به  بیان  آزادی  شروط اصلی محدودیت در 

حریم خصوصی و توهین به افراد شکل می دهد.

برابر  در  جمهوریت  شعار  سیاسی:  مشارکت   .5
مشارکت سیاسی علنی و عام است. این نظام می کوشد 
عادالنه  و  آزاد  شفاف، سری،  انتخابات  برگزاری  با  تا 
به ارزش های مشارکت سیاسی و تعیین اعضای ارشد 
نهد.  احترام  کشور  مختلف  نقاط  از  دولتی  ادارات 
استخدام و تقرر افراد شایسته از نقاط مختلف کشور 
برای ایجاد اداره سالم و همه شمول از اولویت های عمده 
که  نیست  رد  قابل  می رود.  شمار  به  نظام جمهوری 
نظام جمهوری در شرایط کنونی تمثیل کامل نشده، 
بلکه مشخصاً در این قسمت شعاری برخورد می شود. 

۶. رعایت جندر: هم در قانون اساسی و هم در کلیه 
امور شهروندی، زن و مرد صرف نظر از همه مسایل 
دو  و مشترک اند. هر  یکسان  و وجایب  دارای حقوق 
جنس بدون در نظر گرفتن جنسیت شان مسوول اند تا 
برای رشد جامعه شان دوشادوش هم درس بخوانند و 
کار کنند. این حقوق و امتیازی است که برای شان در 

نظام جمهوری در نظر گرفته شده است. 

7. کمپین های آگاهی دهی: جامعه افغانستان بعد از 
گذشت دهه ها جنگ، گواه تاریکی ذهن و بی سوادی 
خشونت های  چون  معضل هایی  بی سوادی  بود. 
خانواده گی،  حرمت گذاشتن به رسم و رواج و عرف های 
کمپین  راه اندازی  می بخشید.  تقویت  را  ناپسند 
آگاهی دهی بر آن شد تا مردم را از اضرار و آزار موارد 
مشکل زا دور سازد و ذهنیت مردم را در برابر حقایق باز 
کند. حق تعلیم، رفع خشونت های خانوادهگی، حرمت 
استفاده  اضرار  بیان  حفظ الصحه،  سواد،  به  گذاشتن 
مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری، حمایت از دولت با 
همکاری نیرو های ملی امنیتی افغان و انعکاس عواقب 
فعالیت های تخریب کارانه دشمن از مواردی اند که به 

آن ها توجه صورت گرفته است. 

پیش رفت و انکشاف است؛ رژیمی که سایبان قدرتش 
را افراطیت و جهل شکل می دهد. دست داشتن این 
القاعده در حمالت  تروریستی  با شبکه جهانی  گروه 
11 سپتامبر امریکا، گواه و سندی است که پیوسته گی 
فعالیت این گروه را برای حمایت از تروریسم بین المللی 
نشان می دهد. شرط رها سازی انس حقانی، رهبر شبکه 
حقانی و مال هبت اهلل، رهبر این گروه از چنگ امنیت 
تروریستی  همکاری های  گواه  خود  افغانستان،  ملی 
است. امارت طالبانی، طرز حکومت داری بود که تنها 
از طرف امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان به 

رسمیت شناخته شد. 

ساحه  در  آن چه  دولت:  و  ملت  رابطه  قطع   .2
و  ظلم  استبداد،  می کند،  حکومت  طالب  حاکمیت 
زورگویی است. هیچ کس شاهد دیدار مال محمد عمر، 
رهبر اسبق این گروه در دوران حکومتش نبوده است. 
کاروان حاکمیت او با جهل همراه بود. رضایت مردم از 
روند حکومت داری او را شالق/تازیانه شکل می داد. هیچ 
کس باالتر از گوشش صدا بلند نمی توانست. رضایت 
مردم/ بود.  نهفته  شالق  آرامش  و  قناعت  در  مردم 
ملت به دیده ترس به رژیم حکومت داری می دیدند. 
آرامش  به  را  طالبان  اندیشه  انزجار،  دهه  دو  گرچند 
با  می تواند  فعلی  طالب  است.  کرده  دعوت  اعتدال  و 
خبرنگاران زن مصاحبه دهد، با خارجی ها مذاکره کند، 
حق بخواهد و برای منافعش در سطح جهان البی گری 
با آن هم هنوز باورمند به مدنیت، زیست  کند، ولی 

باهمی و اصول شهروندی نیست. 

3. شکل گیری حاشیه های فربه تر از متن: طالبان 
در دوره حاکمیت  خود متن را کنار گذاشته و به فکر 
فربه ساختن حاشیه بودند. اصالحات بنیادین آن ها را 
نقض حقوق شهروندی، دست زدن به خشونت برای 
و...  ملی  لباس  پوشیدن  ریش،  گذاشتن  نماز،  ادای 
شکل می داد. در صورت ادامه همین روش، در آینده 
نیز آن ها شعار اسالمی »امر به معروف« را برای مردم 
کابوس وحشت ناک خواهند ساخت و برای از بین بردن 
رضایت مردم از طرز حکومت داری از طریق ظلم اصرار 
خواهند کرد. پرداختن آن ها از متن به حاشیه، موجب 
می شود که سطح رضایت مردم از روند حکومت داری 
استبدادی  این گروه کاهش یابد و علیه آن ایستاده گی 

کنند. 

داکتر  بی رحمانه  اعدام  و ویران گری:  4. آغاز قتل 
این  توسط  افغانستان،  اسبق  جمهور  رییس  نجیب، 
گروه )در محضر عام( را کسی انکار نمی تواند. هم چنان 
بودا  مجسمه  تاریخی  آبده  تخریب  نمی تواند  احدی 
طالبان  بگیرد.  نادیده  را  گروه  این  توسط  بامیان  در 
به دستور کشور های  و  به آتش می کشیدند  را  مردم 
حمایت کننده در تخریب کشور شان سهم می گرفتند. 
مردم فروش ریشه های تاک های انگور شمالی و خرید 
نکرده اند.  فراموش  را  شمال  جنگ  در  خاک  مترانه 
مردم برای فردای روی کار آمدن مجدد این گروه، قتل 
تخریب  و  و وحشت  متنفذان ضد دهشت  و  بزرگان 
بنا های تاریخی چون منار جام را پیش بینی می کنند. 

از  بیان  آزادی  بیان:  آزادی  ریشه کن سازی   .5
دولت  بین  رابطه  شکل دهنده  و  اساسی  مولفه های 
که  راضی اند  دولت شان  از  زمانی  مردم  است.  ملت  ـ 
اجازه نظارت از عملکرد حکومت شان را داشته باشند و 
کم کاری ها را به رخ مسووالن حکومت از طریق انتقاد 
بکشانند.  اصالحات،  منظور  به  راه حل  پیش کش  و 
منوط  و  منحصر  طالبان  دوران  در  رسانه ها  فعالیت 
به کار رادیو شریعت بود که تنها به نشر تبلیغات به 
نفع این گروه اکتفا می کرد. قطع شدن این شیرازه در 
واقعیت کر ساختن گوش ها و کور ساختن چشم های 

حکومت  داری است. 

تاجران:  سرمایه گذاری  و  آزاد  شغل   .8
سرمایه گذاری ها در بازار آزاد موجب کارآفرینی برای 
اکثریت شهروندان شده است. در سایه نظام جمهوری، 
تاجران می کوشند که برای شکوه بازار توجه و تالش 
کنند تا شاهد رونق در کاروبار شان باشند. کار تجارت در 
افغانستان با آن که امن نیست، ولی پیش رفت های قابل 
مالحظه را شاهد بوده  است. تجارت و سرمایه گذاری 
در نهایت معضل بیکاری و چالش ناامنی را از جامعه 
ریشه کن می کند و مردم را مصروف پیدا کردن نان با 

تالش از مسیر آرام می سازد. 

9. آموزش و تربیت: برای احیای جامعه متمدن، پویا 
قابل توجه در  اساسی  تربیت رکن  و  تعلیم  و مدنی، 
نظام های مردم ساالر است. جامعه ای به پویایی می رسد 
که تمرکزش را رشد، انکشاف و توجه به نظام آموزشی 
و تربیتی نسل آینده شکل دهد. شکل گیری کشور های 
توسعه یافته، حاصل دقت در آموزش و پرورش نسل 
نظام  سهم  بزرگ ترین  است.  آینده  و  جوان  جدید، 
انسان های  ساختار  و  تربیت  و  تعلیم  به  جمهوری 
خردمند از طریق مراکز آموزشی اختصاص داده شده 

است. 

10. قانون گذاری و حکومت داری: در نظام جمهوری، 
از البهالی  بین شهروندان  پروسه مجازات و مکافات 
رشد  به خاطر  مربوطه  نافذه  قوانین  و  اساسی  قانون 
و عبرت شهروندان صورت می گیرد. این نظام سراسر 
می کوشد تا منافع ملت را بیش تر تحت شعاع قرار دهد 
و به فکر داشتن نیروی مجهز و تعلیم یافته برای تامین 
باشد.  برای شهروندانش  ایجاد محیط سالم  امنیت و 
تأمین امنیت، تحکیم صلح، حفظ تمامیت ارضی، دفاع 
از استقالل، نگهداری از ارزش های دیپلماتیک در سطح 
بین الملل، قانون مداری، مجازات و مکافات، استخدام و 
انفکاک و... از جمله مزایای این نظام دولت داری است 
که در روشنایی احکام قانون تنظیم و با تفکیک سه 

قوه اجرا می شود. 

به صورت مسالمت آمیز:  انتقال قدرت/گذار   .11
مراجعه به آرای ملت در واقعیت ارزش گذاری به اراده 
مردم است. انتخابات مساله ملی و تمثیل دموکراسی 
می گیرد.  جمهوریت صورت  نظام  چتر  زیر  که  است 
انتقال قدرت در اکثر نظام های حکومت داری ناممکن 
و خشونت زا است. جمهوریت حق را به رای اکثریت 
مردم می دهد و ملت شدن را بحث اصلی می خواند. در 
این نوع نظم حکومت داری، صاحب تاج و تخت کسی 
است که حمایت و پشتی بانی ملت را از آن خود کرده 
به تصمیم جمعی و آرای  برای احراز چوکی  باشد و 

ملت مراجعه کند. 

12. فراخوان صلح با مخالفان: پالیسی جمهوریت 
با  نبرد  و  جنگ  سراسر  نظام،  بالنده گی  خاطر  به 
و  صلح  استقرار  فرصت  فراهم سازی  نیست.  مخالفان 
مولفه های  از  و  شیرازه  اولویت،  محور،  مجدد،  ادغام 
جمهوریت است. شیرازه حکومت داری این نوع نظام 
را آمیزش دولت با اجتماع شکل می دهد. این نوع نظام 
برای وصل ملت با دولت تالش می کند؛ تالش هایی که 
حتا از جرایم مشهود و ثابت شده طرف مقابل صرف 
عفو  اعالم  می شود.  تاکید  آرامش  بازگشت  بر  و  نظر 
عمومی در حقیقت احترام گذاشتن به آرامش جامعه 
است. فراخوان صلح و ادغام مجدد از طرف دولت برای 
مخالفان و شورشیان، فرصتی است برای بازگشت صلح 
و سهیم ساختن افراد ناراضی به مزایای دولت داری و 

زنده گی در فضای صلح،  آرامش و تعلیم. 

زیر چتر امارت
روایت  بین المللی: طالبان  از تروریسم  1.  حمایت 
روشن تاریکی و استبدادند. رژیم سیاه طالبان عقب گرد 

آشتی جمهوریت و امارت در دولت صلح
گل رحمان فراز



سهیال یوسفی

در  ترانسپورتی  ارایه خدمات  از  کابل  باشنده گان شهر 
این شهر شکایت دارند. آن ها می گویند علی رغم این که 
ارایه  وعده  کابل  شهریان  به  بارها  مسوول  اداره  های 
خدمات ترانسپورتی معیاری را داده اند، اما این وعده ها 
تاهنوز عملی نشده است. به گفته آنان، شهریان کابل 
می مانند.  بس  منتظر  ایستگاه ها  در  مدت های طوالنی 
شهری  بس های  نبود  که  می افزایند  شهروندان  این 
زمینه سوءاستفاده را برای سکتور ترانسپورت خصوصی 
فراهم کرده است. به گفته آنان، ترانسپورت خصوصی 
با استفاده از مجبوریت مردم، کرایه مسیر ها را دوچند 
می گیرند. هرچند شهرداری کابل چندی پیش تعدادی 
از بس ها را به گونه آزمایشی به چرخه ترافیک وارد کرد، 
اما شهروندان می خواهند که تعداد بس ها بیش تر شود 
و به مردم خدمات ارایه کند. در همین حال شهرداری 
بیش تر  بس های  تا  است  تالش  در  که  می گوید  کابل 
را در چرخه ترافیک کابل وارد کند. مسووالن در این 
اداره تأکید دارند که با وارد شدن بس های باقی مانده در 
چرخه ترافیک، مشکالت باشنده گان شهر کابل تا جایی 
رفع خواهد شد. این در حالی که در چند سال گذشته 
نزدیک به هزار بس به افغانستان کمک شده است، اما 
تنها ۲۰۵ عراده در کابل و والیت های دیگر فعال  است. 
این مسووالن تصریح می کنند که به دلیل نبود امنیت 
و مدیریت درست، این بس ها از فعالیت باز مانده  است. 

نبود سیستم منظم ترانسپورتی از مشکالت همیشه گی 
شهروندان کشور، به ویژه باشنده گان کابل، بوده است. 
باشنده گان کابل در جریان صبح و عصر همواره با کمبود 
داده اند  وعده   بارها  مسووالن  هرچند  اند.  روبه رو  بس  
که به این مشکل نقطه پایان می گذارند، اما با گذشت 
اکنون  است.  پابرجا  مشکل  این  طوالنی  مدت های 
باشنده گان شهر کابل با انتقاد از این عملکرد مسووالن 
می گویند که نهادهای مسوول باید به طور جدی به این 

بخارا،  به  دوم سفر  روز  چاشت 
خانواده اش  و  دولتی  آقای 
شهر  این  به  تاشکنت  از 
رسیدند. آن ها از ما به گرمی 
مناطق  باهم  و  کردند  پذیرایی 
تاریخی شهر را تماشا کردیم. با 
گذشت چندین ساعت از حضور 
شدم  متوجه  اوزبیکستان،  در 
فرهنگ غذایی این کشور با ما تفاوت های زیادی دارد و 
این جا بیش تر از گوشت و غذاهای بسیار چرب استفاده 

می شود.
گوشت گوسفند و گاو، جایگاه ویژه در فرهنگ غذایی 
در  کباب   گوناگون  انواع  و  دارد  اوزبیکستان  مردم 
ما در  به چشم می خورد.  فهرست غذای رستورانت ها 
با برنج سفید  هرات گوشت گوسفند و گاو را بیش تر 
میل می کنیم، اما در اوزبیکستان خبری از برنج سفید 
نیست و قابلی های مشهور اوزبیکی که مردم بومی به 
آن »آش« می گویند، چنان چرب است که اصاًل با ذایقه 

ما برابری ندارد.
انواع  مدرن  رستورانت های  بومی،  غذاهای  کنار  در 
گوناگون غذاهای فست فود از برگر گرفته تا پیزا و مرغ 
سجی را برای مشتریان عرضه می کنند. تفاوت فرهنگ 
غذایی میان افغانستان و اوزبیکستان، یکی از چالش های 
اصلی سفرمان به این کشور بود. شاید سایر شهروندان 

افغانستان هم با همین چالش روبه رو شده باشند.
توسعه  با  هم زمان  که  می شد  احساس  این همه،  با 
رونما  هم  فرهنگی  توسعه  اوزبیکستان،  در  سیاسی 
فرهنگ  فرهنگ شهرنشینی،  رعایت  و مردم در  شده 
راننده گی و رعایت قوانین ترافیکی و فرهنگ پاکی و 
نظافت شهر و محیط  زیست، عملکرد خوبی دارند و از 
انباشته شدن زباله ها و بوی نامطبوع آن در شهرهای 

بزرگ خبری نیست.
پوشش مردم هم طی سالیان گذشته دچار دگرگونی 
غربی  لباس های  پوشیدن  به  جوان ترها  و  گشته 
لباس  نوع  جوان  دختران  و  پسران  آورده اند.  روی 
و  اروپایی  کشورهای  جوانان  به  بیش تر  پوشیدن شان 
روسیه شباهت دارد؛ اما با این وجود لباس های محلی و 
بومی اوزبیکستان هم هواداران خودش را دارد و مردم 

 گفتنی است که شهرداری کابل حدود دو سال پیش 
۲۶۴ ایستگاه بس شهری را به ارزش 1۲۰ میلیون افغانی 
در شهر کابل ایجاد کرد. این ایستگا ه ها اما محل تجمع 
معتادان شده و هیچ استفاده ای از آن صورت نمی گیرد. 
هم چنان امیر خالقی، باشنده ارزان قیمت، می گوید که 
اصاًل از ارایه خدمات بس های شهری رضایت ندارد. او 
می افزاید که تعداد این بس ها خیلی کم است و برای 
خالقی  آقای  نیست.  بسنده  منطقه  این  باشنده گان 
می گوید: »به تعداد سه یا چهار بس در مسیر شهر تا 
ارزان قیمت فعالیت می کند. بعضی                          هایش مسافران را تا 

نیمه  راه می رسانند و به ندرت قابل دسترس است«. 
این  در  کابل،  شهر  دهم  ناحیه  باشنده  منزه،  مروه 
خصوص گفت: »تا هنوز بس های شهری را در مسیر راه 
ندیده ام، اما از خدمات آن تا  حدی رضایت دارم، چون 
مردم می                 توانند با هزینه کم و سهولت بیش تر به مقصد 

خود برسند«.
شهری  بس های  راننده گان  از  برخی  حال  همین  در 
کم  شهر  سطح  در  بس ها  تعداد  هرچند  که  می گویند 
استفاده  خوبی  به  بس ها  این  از  شهروندان  اما  است، 
بس های  راننده گان  از  تن  یک  عبدالحکیم،  می کنند. 
شهرداری کابل، می گوید: »فعاًل به گونه  امتحانی در مسیر 
ارزان قیمت تا مرکز شهر به تعداد پنج موتر بس فعالیت 
می کند. مردم بسیار خوش هستند. مردم می خواهند که 
از این نوع بس ها بیش تر شود تا از شر موترهای لینی 

خصوصی و بی نظمی های شان رهایی یابند«.
اداره  این  که  می گوید  کابل  همین حال شهرداری  در 
در تالش است تا تعداد بس ها در شهر کابل را افزایش 
دهد. سمیرا رسا، سخنگوی این اداره، به روزنامه ۸صبح 
در  آزمایشی  گونه  به  که  بس ها  از  تعدادی  کار  گفت 
مسیر احمدشاه بابا و کارته نو به راه انداخته شده بود، 
»نتیجه بخش« بوده است. بانو رسا افزود که این اقدام با 
استقبال خوب شهروندان مواجه شده است. سخنگوی 
شهرداری کابل گفت که این بس ها در گدام  وزارت های 

بیش تر ساکنان بومی شهر بخارا زبان فارسی را با گویش 
آهنگ های  کنار  در  و  می کنند  صحبت  »تاجیکی« 
اوزبیکی و روسی، آهنگ های خواننده های مشهور ایرانی 
ادارات دولتی،  اما در  را گوش می دهند،  افغانستانی  و 
زبان  رسمی،  نهادهای  سایر  و  دانشگاه ها  مکتب ها، 

فارسی رسمیت ندارد.
از چاشت تا نزدیکی شام در شهر بخارا گشتم و قدم 
زدم. با فرا رسیدن شب، حاال نوبت آن رسیده بود تا به 
تماشای »منار کالن«، مشهورترین بنای تاریخی بخارا 
روایت  است.  دینی  مدرسه  دو  نزدیک  منار  این  بروم. 
مشهوری است که چنگیز خان با دیدن این منار، کاله 
از سرش افتاد و تصمیم گرفت منار کالن و شهر بخارا 

را تخریب نکند.
نورپردازی فوق العاده زیبا و هنرمندانه، زیبایی منار را 
افراد  تاریخی  بنای  این  اطراف  بود. در  چند برابر کرده 
برای  هم  برخی  و  می گرفتند  یادگاری  عکس  زیادی 
می نواختند.  موسیقی  شادتر،  لحظات  کردن  سپری 
فعالیت مدرسه ای دینی در مجاورت مکانی که روزانه 
از آن  متفاوت  با فرهنگ های  صدها گردشگر خارجی 

دیدار می کنند، برایم جالب بود.
داخل  حال  در  دینی  مدرسه  دانش آموزان  از  یکی 
باهم  و  کردم  احوال پرسی  او  با  بود.  مدرسه  به  شدن 

از  کابل  شهرداری  و  بود  استفاده  بدون  دفاع  و  داخله 
در  را  آن ها  که  خواست  وزارت خانه ها  این  مسووالن 
اختیار این نهاد قرار دهند. او خاطر نشان کرد که پس 
از تکمیل روند تسلیم گیری، بس های دیگر نیز در شهر 
کابل به فعالیت آغاز خواهد کرد. بانو رسا ابراز امیدواری 
ترافیک،  چرخه  در  بس ها  این  شدن  فعال  با  که  کرد 
ازدحام شهر کابل کاهش یابد و مشکل کمبود بس تا 

جایی رفع شود. 
بی توجهی  کابل  شهرداری  سخنگوی  دیگر  جانب  از 
فعالیت  فراروی  اساسی  دلیل  را  ناامنی  و  شهروندان 
بس ها عنوان کرد و گفت که این بس ها به محض ورود 
به چرخه ترافیک، فرسوده می شود و از کار می افتد. او 
تصریح کرد که بر اساس هدایت رییس جمهور، مسوولیت 
و  شده  واگذار  کابل  شهرداری  به  شهری  ترانسپورت 
مسوولیت،  این  رسمی  تسلیم گیری  از  پس  اداره  این 
ترانسپورت شهری طرح های خود را عملی  در قسمت 

خواهد کرد. 
گفتنی است که در چند سال گذشته، صدها عراده بس 
در سطح شهر کابل فعالیت می کرد. از این بس ها اما در 
حال حاضر خبری نیست. حکمت اهلل قوانچ، سخنگوی 
وزارت ترانسپورت، گفت که پانزده سال پیش کشور های 
هند، پاکستان، ایران، ایتالیا و جاپان به تعداد 9۶۴ عراده 
بس شهری را به افغانستان کمک کردند. او گفت که از این 
میان تنها ۲۰۵ عراده فعال است. به این ترتیب به گفته 
قوانچ بیش تر از ۶۰۰ عراده بس در حال حاضر غیرفعال 
است. او گفت که رهبری جدید وزارت ترانسپورت در 
بخش ارایه خدمات معیاری و حل مشکالت ترانسپورتی 
در هماهنگی با اداره ها ذی دخل پالن هایی را روی دست 
گرفته است. آقای قوانچ هم چنان افزود که این وزارت 
3۵۰ عراده بس را با همکاری هندوستان ترمیم و وارد 
چرخه ترافیک می کند. او تصریح کرد که کار اکماالتی 
پرزه جات این بس ها ۵۰ درصد تکمیل شده و قرار است 
باقی  آن نیز تکمیل شود. او گفت: »به منظور رسیده گی 
به مشکالت ترانسپورت عامه  شهری، ترمیم بس هایی که 
مشکل تخنیکی دارد، آغاز شده است. به زودی بیش تر 
از 1۰۰ عراده بس، فعال و در خدمت شهروندان گذاشته 

خواهد شد«.
قابل ذکر است که شهر کابل به دلیل ازدحام بیش از 
حد وسایط نقلیه و تراکم جمعیت، با مشکالت شدید 
ملی بس  ریاست تصدی  است. هرچند  روبه رو  ترافیکی 
شهر  سطح  در  فعال  بس  عراده   1۰۲ حاضر  حال  در 
کابل دارد، اما این تعداد بس رضایت شهروندان را فراهم 

نمی آورد و آنان بارها از کمبود بس شکایت داشته اند.

این  تاریخی  آبدات  و  هرات  مورد  در  کلمه ای   چند 
شهر صحبت کردیم. قصد داشتم از وی سوالی بپرسم. 
پرسیدم: »شما با حضور گردشگران خارجی و نواختن 
ندارید؟«  مشکلی  دینی  مدرسه  نزدیک  در  موسیقی 
پاسخ دانش آموز جوان برایم جالب بود. گفت: »نه خیر، 
کار  موسیقی  نواختن  و  خارجی  گردشگران  به  ما  نه 
اگر وقتی ما  آنان به ما و درس خواندن ما.  نه  داریم، 
قرآن بخوانیم آن ها مانع شوند، ما هم حق داریم مانع 
نواختن موسیقی از سوی گردشگران شویم. این جا در 

اوزبیکستان، کسی به کار کسی کار ندارد«.
از یک فرهنگ  این دانش آموز علوم دینی  نوع نگرش 
مدارا و احترام متقابل تأثیر گرفته است؛ فرهنگی که 
شاید در افغانستان و به ویژه در هرات جایگاهش را از 
آن شده  افراطی جای گزین  دیدگاه های  و  داده  دست 
است. در اوزبیکستان پس از سال ها محدودیت شدید بر 
فعالیت های دینی و اسالمی، حاال اندکی فضا بازتر شده 
اوزبیکستان«  و مراکز اسالمی زیر نظر »اداره اسالمی 

فعالیت می کنند.
نزدیک  خارجی  گردشگران  و  بومی  مردم  بخارا،  در 
بناهای تاریخی و کنار خیابان ها دور هم جمع می شوند 
و با نوای موسیقی رقص، پایکوبی و شادمانی می کنند. 
تفاوت های دینی، مذهبی، قومی، سمتی و سیاسی میان 
»شهروند«  را  خود  همه  و  نکرده  ایجاد  جدایی  مردم 

اوزبیکستان و از یک ملت واحد می دانند.
آن گونه که من احساس کردم، مردم اوزبیکستان عالقه  
زیادی به بحث های سیاسی ندارند و زیر سایه امنیت 
برق،  مانند  رفاهی  امکانات  رشد،  به  رو  اقتصاد  خوب، 
گاز و شرایط زنده گی مناسب، در آرامش و رفاه زنده گی 
می کنند و برای کشورشان هرچه در توان داشته باشند، 
دریغ نمی کنند. شاید یکی از مهم ترین عوامل پیش رفت 

این کشور، همین مساله باشد.  
روز دوم سفر بخارا هم به پایان رسید و قرار شد فردا 
از هفت بنای تاریخی که خارج از شهر بخارا موقعیت 
دارد و به »هفت پیر« مشهور است، دیدن کنیم. اقامت 
به  سفرم  بخش  خوش ترین  و  بهترین  بخارا  شهر  در 
شایسته  برخورد  و  مهربانی  هیچ گاه  بود.  اوزبیکستان 
مردم بخارا را فراموش نمی کنم و خاطرات خوش حضور 

در این شهر زیبا هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد.

مشکل رسیده گی کنند. 
حزب اهلل عزیز، یک تن از باشنده گان ناحیه دوازدهم شهر 
کابل است. او می گوید که از خدمات بس های شهری 
رضایت ندارد، اما خوش بین است که حد اقل چند بس در 
کابل فعال شده است. او افزود که تعدادی از بس ها را در 
مسیر چهار راهی سپاهی گم  نام )چوک( الی ارزان قیمت 
دیده است، اما شمار آن کم است و نیاز باشنده گان این 
ساحه را حل نمی کند. او مسووالن شهرداری و وزارت 
این  که  گفت  و  کرد  متهم  ناکامی  به  را  ترانسپورت 
مسووالن موفق نشده اند سیستم ترانسپورت منظم ایجاد 
و مشکل باشنده گان را حل کنند. او گفت: »مسووالن 
باید روی یک سیستم جامع کار کنند تا تمام ترانسپورت 
شهری را معیاری و منظم بسازند«. از سوی دیگر او از 
مردم نیز انتقاد کرد و گفت که شهروندان در امر حفاظت 
و نگهداری بس ها توجه ندارند. او از استفاده کننده گان 
بس های عمومی خواست که در امر حفاظت و نگهداری 

از بس های موجود، مسووالن را همکاری کنند. 
کابل  ناحیه سیزدهم شهر  باشنده  گان  از  علی،  روح اهلل 
است. او گفت: »من بس های شهری دولتی را تا هنوز 
بس  ها  این  از  خود  منطقه  در  ما  چون  نشده ام،  سوار 
بیاید، خوبی های خود  اگر  اما بس های شهری  نداریم؛ 
وقت  می یابد،  کاهش  راه بندان  مثال  گونه   به  دارد.  را 
وقتی  نمی شود.  اضافه ستانی  آدم کم تر ضایع می شود، 
کرایه  موتر های شخصی  کم،  موتر  و  باشد  زیاد  مسافر 
نرخ  همان  دولتی  شهری  بس های  اما  می برد،  باال  را 
او  حال  این  با  نمی کند«.  اضافه ستانی  و  دارد  را  ثابت 
از دولت انتقاد کرد که به وعده هایش عمل نکرده است. 
بارها شهرداری کابل وعده سپرده  او، هر چند  به گفته  
که به این مشکل رسیده گی می کند، اما تاکنون به این 
وعده اش جامه عمل نپوشانیده است. او افزود: »در این 
اواخر چندین میلیون افغانی برای ساختن ایستگاه های 
بس های شهری هزینه شده، ولی با تاسف که همه  شان 

تخریب شده است«.

از این نوع پوشش هم استفاده می کنند.
با این حال، مشخص است که هنوز هم آثار و نشانه های 
در  دارد.  اوزبیکستان وجود  در جامعه  روسیه  فرهنگ 
گویش محلی اوزبیکی شمار زیادی از واژه های روسی 
فامیلی  نام های  اخیر  در  »اُف«،  پسوند  و  گرفته  جای 
مردم خودنمایی می کند. هرچند طی چند سال اخیر 
حکومت اوزبیکستان برای جایگزینی واژه های اوزبیکی 

با واژه گان روسی، اقداماتی را روی دست گرفته است.
امیر  به  که  ویژه ای  ارادت  دلیل  به  اوزبیکستان  مردم 
این  دفن  هرات، محل  نام شهر  دارند،  نوایی  علی شیر 
است.  آشنا  به گوش شان  تیموریان،  نام دار دوره  شاعر 
با شنیدن نام هرات، نام امیر علی شیر نوایی را بر زبان 
او  آرامگاه  وضعیت  بدانند  بودند  مشتاق  و  می آوردند 
چگونه است و آیا من عکسی از آرامگاه نوایی دارم یا 

خیر.
فارسی  خط  و  زبان  دور،  چندان  نه  گذشته های  در 
بخشی از فرهنگ مردم کشورهای آسیای میانه از جمله 
اوزبیکستان بود، اما تسلط ارتش سرخ و حضور شوروی، 
دگرگونی های زیادی در آسیای میانه ایجاد کرد. حاال 
دیگر مردم اوزبیکستان به جای  خط و زبان فارسی، با 
خط و زبان روسی آشنایند و به نحوی روسی زبان دوم 

این کشور به شمار می رود.
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شکایت شهروندان از مشکل ترانسپورت شهری در پایتخت:

سفرنامه اوزبیکستان؛

بس های دولتی افزایش یابد

این جا کسی به کسی کار ندارد
محمدحسین نیک خواه

بخش سوم

باشنده گان کابل در جریان صبح و عصر همواره با کمبود بس  روبه رو اند. هرچند مسووالن بارها وعده  داده اند که به این 
مشکل نقطه پایان می گذارند، اما با گذشت مدت های طوالنی این مشکل پابرجا است. اکنون باشنده گان شهر کابل با انتقاد از 

این عملکرد مسووالن می گویند که نهادهای مسوول باید به طور جدی به این مشکل رسیده گی کنند.



نیروهای دفاعی و امنیتی در زمان داکتر نجیب به صورت »جلب احضار« تشکیل شده بود و در میان اکثر مردم، به ویژه آنانی که 
عسکری گریز بودند، منفور بود. ریاست امنیت دولتی، تقریباً یک نهاد منفور و بدنام و عملی کننده خشونت های جناح های مختلف 

حزب دموکراتیک بود؛ اما همین حاال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت اختیاری و از سراسر کشور تشکیل شده اند. این 
نیروها در سخت ترین حاالت به داد مردم رسیده اند و از محبوبیت ویژه ای در سراسر کشور برخوردارند. 

بسیاری ، شرایط امروز را با دور داکتر نجیب اهلل مقایسه 
می کنند. برای وضاحت و بررسی بیش تر، این تشابهات و 
تفاوت ها را من در این یادداشت در 1۰ بخش به بررسی 
می گیرم. این بخش ها شامل 1- حکومت داکتر نجیب؛ 
۲- حمایت گر حکومت داکتر نجیب؛ 3- جنگ جویان 
-حمایت گر   ۴ نجیب؛  داکتر  حکومت  مخالف 
نگاه   -۵ نجیب؛  داکتر  حکومت  مخالف  جنگ جویان 
داخل و خارج به حکومت داکتر نجیب؛ ۶- نظم کنونی؛ 
7- حمایت گر نظم کنونی؛ ۸- جنگ جویان مخالف نظم 
مخالف  جنگ جویان  حمایت گر   -9 )طالبان(؛  کنونی 
نظم کنونی )طالبان( و 1۰- نگاه داخل و خارج به نظام 

کنونی است.

1- حکومت داکتر نجیب
الف( به قدرت رسیدن: داکتر نجیب پس از برکناری 
ببرک کارمل با تصمیم استخبارات شوروی به قدرت 
کارمل  را  وظیفه  نباید چند  که  بود  این  بهانه  رسید. 
جمهوری  ریاست  به  منتهی  که  جریانی  ببرد.  پیش 
بود.  کودتاها  از  برخاسته  بود،  شده  نجیب  داکتر 
نورمحمد تره کی علیه محمدداوود، حفیظ اهلل امین علیه 
تره کی، ببرک کارمل علیه امین. ناگفته نمانَد که داوود 
خان هم با کودتا علیه سلطنت ۴۰ ساله  محمد ظاهرشاه 
به قدرت رسید و حکومتش را جمهوری نام نهاد. نظمی 
که داکتر نجیب را به قدرت رساند، شاخه ای از حزب 
اصلی ترین حزب  بود. حزب دموکراتیک،  دموکراتیک 
اول  که  بود  کشور  لنینیست  مارکسیست  و  چپ گرا 
از  نجیب  داکتر  شد.  تأسیس   19۶۵ سال  جنوری 
شاخه  خلق این حزب رأس قدرت را به دست گرفت. 
اختالفات در بین اعضای این حزب در چند دور، تنها 
مخالفت نظری نبود و به حذف و زندانی کردن مخالفان 

)در سطح وزیران( نیز همراه می شد.
صف  در  حضور  امنیتی:  و  دفاعی  نیروهای  ب( 
نیروهای امنیتی در حکومت داکتر نجیب اجباری بود 
و هیچ آدم سالمی نباید از آن فرار می کرد. بحث جلب 
احضار، یک مساله  کالن بود. کارت معافیت هم جنجال 
بلندی در پی داشت. کسی اگر موافق یا مخالف و یا هم 
بی طرف می بود، باز هم از دوره عسکری معافیت نداشت. 
تنها کسانی که کارت معافیت داشتند، از شامل شدن 
در ارتش کنار گذاشته می شدند. موضوع دیگر این که 
نهاد امنیت دولت یا ریاست امنیت ملی، در آن زمان 
یک نهاد بدنام بود. این نهاد در دوره های مختلف تقریباً 
فیلتر حزبی و جناحی بود و مخالفانش را نابود، زندانی 
و یا هم به خاطر اعتراف کارهای کرده و نکرده، شکنجه 
می کرد. مشکل کالن دیگر ارتش در زمان نجیب، فرار 
از خدمت بود. مسلماً نیرویی که اجباراً به جنگ آورده 

شود، در اولین فرصت فرار می کند.
کمونیستی  به  که  نظمی  درون  در  مخالفت ها:  ج( 
مشهور بود، بخش های متعددی وجود داشت. یکی خود 
را مائویست می دانست، دیگری لنینست و... در داخل 
نیز پیروان حزب دموکراتیک، به خلق و پرچم  دولت 
پارچه شده بودند. هر کدام از این ها در برابر هم از هیچ 
خشونتی به صورت های مختلف دریغ نمی ورزیدند. این 
مخالفت ها به حدی بود که حتا مشاوران روسی نیز در 

افغانستان به خلقی و پرچمی بدل شده بودند.

دوره   حامی  نجیب:  داکتر  2- حمایت گر حکومت 
و  یک شبه  شوروی  بود.  شوروی  آن،  ماقبل  و  نجیب 
شد.  افغانستان  وارد  کارمل  ببرک  قدرت رسیدن  به  با 
با  تصمیم تجاوز بر افغانستان تنها از سوی شوروی و 
گرفته  صورت  افغانستان  تک حزبی  حکومت  خواست 
بود. اکثریت کشورهای جهان بر ضد این تصمیم موضع 
گرفتند. مداخله شوروی در افغانستان، در میان افغان ها 
جدی ای  طرح  و  بهانه  شد.  نکوهش  جهانی  جامعه   و 
سرانجام  نشد.  ارایه  شوروی  تجاوز  توجیه  برای  هم 
این خروج، شکستی  افغانستان خارج شد.  از  شوروی 
بود که ورشکست شدن اقتصادی و پارچه پارچه  شدن 

جمهوریت های تحت سیطره را به دنبال داشت.

نجیب:  داکتر  حکومت  مخالف  جنگ جویان   -3
جنگ جویانی که علیه حکومت داکتر نجیب و حاکمان 
می جنگیدند،  شوروی  حمایت  تحت  حکومت  پیشین 
شامل احزاب جهادی اهل تسنن در پاکستان و احزاب 
که  هم چنانی  احزاب،  این  بودند.  ایران  در  تشیع  اهل 
افغانستان  کالن  مذهب  دو  شامل  مذهبی  لحاظ  از 
می شدند، از لحاظ قومی هم متنوع بودند. برهان الدین 
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جهان و مدرنیزاسیون می زیستند. رهبری این گروه نیز 
از مرگ  ماه ها پس  مثاًل  بوده اند.  مفقوداالثر  اشخاصی 
مال عمر، اعضای این گروه فهمیدند که او مرده است. 
هبت اهلل  مال  از  خبری  که  می گذرد  ماه   1۲ هم  حاال 
از  همواره  طالبان  »امیرالمومنین«  نیست.  آخوندزاده 

یک قوم بوده است.

کنونی  نظم  مخالف  جنگ جویان  حمایت گر   -9
)طالبان(: از پاکستان و القاعده به عنوان حامیان اصلی 
طالبان نام برده می شود. در گام بعدی، قطر از بزرگ ترین 
حامیان امارت اسالمی دانسته می شود. در مقاطعی هم 
کشورهای دیگر عربی و شیخ های امیرنشین، به عنوان 
حامیان مالی طالبان دانسته می شوند. درباره  حمایت 
روسیه و ایران از طالبان هم گاه  خبرهایی منتشر شده 
است، اما هیچ یک از مراجع رسمی، هیچ گاه به صورت 
پاکستان  حتا  است.  نکرده  حمایت  طالبان  از  رسمی 
هم بارها رسماً گفته است که طرف دار برقراری امارت 

اسالمی نیست.

همواره  جهان  طالبان:  به  و خارج  داخل  نگاه   -10
کرده  نکوهش  را  طالبان  خشونت بار  فعالیت های 
گروهی  جهانی،  جامعه   نگاه  در  آنان  همواره  است. 
خشونت گر و منفور است. نگاه اکثریت مردم افغانستان 
نیز به صورت واضح بر ضد طالبان است. پس از اعالم 
خروج امریکایی ها، علمای جهان، شهروندان افغانستان 
نامشروع  باربار  را  طالبان  جنگ  جناح ها،  تمامی  و 
خوانده اند و تمامی نگاه ها به سوی این گروه، به صورت 

واضح منفی است.

نتیجه گیری
بسیاری ، شرایط امروز را با دور داکتر نجیب اهلل مقایسه 
این دو دور،  می کنند. مقیاس و میزان دریافت تشابه 
افغانستان  دولت  از  حمایت  و  ابرقدرت  دو  ورود  یکی 
با دولت  برخی جناح ها  و  پاکستان  و مخالفت دوگانه 

افغانستان است.
اما در هر یک از این موارد، فرق های بنیادینی است که 

نمی توان آن را از نظر دور داشت.
با تصمیم  از برکناری ببرک کارمل  داکتر نجیب پس 
شوروی به قدرت رسید، اما محمداشرف غنی براساس 
نظمی که قانون اساسی تعیین کرده است، با سازوکار 

انتخابات به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.
به  نجیب  داکتر  زمان  در  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
صورت »جلب احضار« تشکیل شده بود و در میان اکثر 
مردم، به ویژه آنانی که عسکری گریز بودند، منفور بود. 
بدنام  و  منفور  نهاد  یک  تقریباً  دولتی،  امنیت  ریاست 
حزب  مختلف  جناح های  خشونت های  عملی کننده  و 
و  امنیتی  نیروهای  حاال  همین  اما  بود؛  دموکراتیک 
دفاعی افغانستان به صورت اختیاری و از سراسر کشور 
به  نیروها در سخت ترین حاالت  این  تشکیل شده اند. 
ویژه ای در سراسر  از محبوبیت  و  داد مردم رسیده اند 
کشور برخوردارند. ریاست عمومی امنیت ملی امروزین 
و  نجیب  داکتر  زمان  مثل  برخالف گذشته  افغانستان 
مخالفت های  از  برخاسته  جنایت های  در  آن،  از  قبل 
درون حکومتی دخیل نیست و برخالف آن محبوب ترین 
و کاراترین نیروی امنیتی افغانستان است. مشکل کالن 
دیگر نیروهای امنیتی در زمان نجیب، فرار از خدمت 
بود. مسلماً نیرویی که اجباراً به جنگ آورده شود، در 
اولین فرصت فرار می کند. امروز نیروهای بشری امنیتی 
و دفاعی افغانستان به خواست خود وارد نظام شده اند. 

خطر  با  کمونیستی  حکومت های  در  مخالفت ها 
خشونت ها همراه بود؛ اما در نظم امروز کشور چیزی به 
نام اپوزیسیون وجود دارد و هر کس مخالف نظام باشد، 
به وضاحت می تواند نظر، موضع گیری ها و برنامه هایش 
را با مردم در میان بگذارد و برای انتخابات های بعدی 

آماده گی داشته باشد.
سلسله   حکومات  و  نجیب  داکتر  حکومت  حمایت گر 
قبلی آن، شوروی بود. تجاوز شوروی در افغانستان در 
از آن  نگاه همه  جهانیان محکوم شده بود؛ زیرا مردم 
اطالعی نداشتند. شبی جنگ شد و روز شد و متوجه 
شدند که همه جا پر از عساکر شوروی شده است. بهانه و 
طرح جدی ای هم برای توجیه تجاوز شوروی ارایه نشد. 
سرانجام شوروی از افغانستان خارج شد و این خروج، 
و  اقتصادی  شدن  ورشکست  و  شکست  با  بود  موازی 
پارچه پارچه  شدن جمهوریت هایی که قباًل تحت سیطره 
وقتی  که  بود  ترسیده  حتا  شوروی  بودند.  شوروی 

ربانی تاجیک، گلبدین حکمتیار پشتون، احزاب مقیم 
ایران اکثراً هزاره ها و حتا احزابی گیالنی و حضرت ها 
را هم شامل می شدند. اکثریت این رهبران، نفوذهای 
که  حالی  در  داشتند.  کشور  از  بخش هایی  بر  فراوانی 
از  جهاد،  روند  کل  در  اما  بود،  داغ  هم  قومی  مسایل 
این که رهبرانی از هر قوم را در خودش داشت، از این 
به صورت  نیز  نبود. مسایل مذهبی  زمینه آسیب پذیر 

کالن مانعی برای جهاد نشد.

حکومت  مخالف  جنگ جویان  حمایت گر   -4
داکتر نجیب: به دلیل  عدم استقبال از ورود شوروی 
به افغانستان و کودتاهای متعدد در دوره کمونیست ها، 
کشورهای زیادی مخالف حکومت دست نشانده شوروی 
بودند. در مقابل، مجاهدین به دلیل این که هدف شان 
جانب  از  بود،  شوروی  حمایت  تحت  حکومت  سقوط 

امریکا، پاکستان، عربستان و چین حمایت می شدند.

5- نگاه داخل و خارج به حکومت داکتر نجیب: 
به  شوروی  تهاجم  دلیل  به  نجیب،  داکتر  حکومت 
افغانستان بار سنگین این تجاوز را بر دوش می کشید. 
از همین لحاظ تا پایان کار هم، داکتر نجیب نتوانست 
حکومتش را نزد اکثریت کشورها محبوب سازد. بنیاد 
از  اجباری شهروندان  عسکری  و  کمونیستی حکومت 
اکثراً  افغانستان هم  بود که مردم در  دیگر دلیل هایی 

موافق آن نظام نبودند.

بن  کنفرانس  از  پس  کنونی،  نظام  کنونی:  نظام   -۶
آن گروه های مختلف  در  آمد؛ کنفرانسی که  میان  به 
داشتند.  شرکت  طالبان،  جز  به  افغانستان،  سیاسی 
جناح های سیاسی مذاکره کردند و هر طوری که شد، 
حامد کرزی را به عنوان رییس اداره موقت برگزیدند. 
سراسر  از  که  انتقالی  اداره  لویه جرگه  در  کرزی  آقای 
حیث  به  بودند،  آمده  گرد  مردم  نماینده گان  کشور 
رییس اداره انتقالی برگزیده شد. در ۲۰۰۴ آقای کرزی 
به عنوان نخستین رییس جمهور منتخب افغانستان با 
بار دوم  برای  برگزیده شد. در ۲۰۰9  ۵۴ درصد رأی 
کمیسیون مستقل انتخابات وی را در برابر داکتر عبداهلل 
که نخواست به دور دوم برود، برنده اعالم کرد. انتخابات 
۲۰1۴ به ریاست جمهوری داکتر غنی منجر شد و در 
آخرین انتخابات نیز کمیسیون مستقل انتخابات آقای 
غنی را برای بار دوم برنده انتخابات دانست. نظم کنونی 
تعریف مشخصی برای تعیین جانشین رییس جمهور 
دارد و مکانیسم آن نیز به صورت واضح مشخص است.

7- حمایت گر نظام کنونی: در پی حمله  11 سپتامبر 
توسط القاعده، جامعه جهانی به رهبری ایاالت متحده و 
پس از فیصله  شورای امنیت سازمان ملل، وارد افغانستان 
بود.  آنان  هدف  اساسی ترین  تروریسم  با  مبارزه  شد. 
سرنگونی رژیم طالبان، پی ریزی دموکراتیک ترین قانون 
و  بازسازی  و  بشر  حقوق  از  حمایت  افغانستان،  برای 
توسعه، حمایت از رشد زنان و در نهایت فصل جدیدی 
از  فعلی  نظم  حامیان  مداخله  دستاورد  افغانستان،  از 
۲۰۰1 تا امروز است. پس از ۲۰۰۴، طالبان دوباره به 
نبرد پراکنده آغاز کردند و آهسته آهسته، وقتی مؤثریت 
جنگ شان را کم تر دیدند و متوجه شدند که هراسی 
را که می خواهند، نمی توانند پخش کنند، به حمالت 
انتحاری روی آوردند و آهسته آهسته با پخش هراس، 
سنتی،  سیستم  با  و  غیرپایگاهی  صورت  به  اکنون 
دارند.  کنترل  در  را  کشور  روستاهای  از  بخش هایی 
بزرگ ترین حامی افغانستان نو، که ایاالت متحده است، 
قرار است تا پیش از 11 سپتامبر ۲۰۲1 )تا سه ماه و 
این خروج  یک هفته  دیگر( نظامیانش را خارج کند. 
در پی بن بست جنگ رخ داده است و بسیاری  آن را 

شکست می دانند.
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 13۸1 تا   137۵ از  که  امارتی اند  بازمانده گان  طالبان 
کابل و دیگر مناطق افغانستان را به دست داشت. در 
دوره  امارت طالبان، خبری از بهبود اقتصادی و توسعه 
نبود. در کابل برای مردم عام مؤسسات مجبور بودند 
در  روزمزد،  کارگر  یک  مزد  کنند.  توزیع  کمکی  نان 
دو  خرید  پول  نمی توانست  می یافت،  کار  که  صورتی 
زندان،  شبیه  افغانستان  کند.  کفایت  را  گندم  کیلو 
طالبان شبیه زندان بانان و ساکنان افغانستان زندانیانی 
بودند که اکثریت شان با گرسنه گی و رنج و بی خبری از 

بیرون شود، روزی دولت افغانستان به خاطر آن تجاوز 
درخواست غرامت جنگی کند. اما امریکا براساس فیصله  
شورای امنیت، با توجیه انتقام حمله  11 سپتامبر که در 
سایه  طالبان و توسط القاعده برنامه ریزی شده بود، و 
هم پس از کنفرانس بن، وارد افغانستان شد. امریکا در 
کنار جنگ و پی گیری هدف خودش، پول های زیادی 
را در زمینه  تحقق حقوق بشر و راه اندازی انتخابات ها 
و حمایت از حقوق زنان به مصرف رساند. حاال هم که 
زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فرا رسیده، 
با طالبان  اما در جنگ  امریکا کشته،  را  القاعده  رهبر 
موفق نشده است. بین شکست شوروی و موفق نشدن 
افغانستان در نبرد با طالبان، یک خط فاصله است که 
برخی  از جمله طالبان، آن را درک نکرده اند. همه  چیز 
سیاه و سفید نیست. موفق نشدن امریکا هم به معنای 
و  اقتصاد  نیست.  شوروی  صورت شکست  به  شکست 
نمی خوَرد.  تکان  خروج  این  با  امریکا  ارضی  تمامیت 
دالر  را  اقتصادی  ارزش  اساسی  معیار  امروز  همین 
محاسبه می کنند. اگر بخواهیم شکست شوروی و موفق 
نشدن امریکا تنها در برابر طالبان را کنار هم مساوی 

قرار بدهیم، درست نخواهد بود.
فرق کالن دیگری که وجود دارد، در میان جنگ جویان 
است.  فعلی  دولت  و  نجیب  داکتر  حکومت  مخالف 
مخالفان داکتر نجیب، به ویژه سران شان، از تمام اقوام 
و مذاهب کالن بودند و آدرس های واضح داشتند. در 
سراسر افغانستان رهبران مجاهدین ساحه نفوذ کالن 
حکومت  می شدند.  شامل  را  اقوام  همه  و  داشتند 
پاکستان هم از آنان به صورت واضح حمایت می کرد. 
در حالی که جنگ جویان مخالف دولت فعلی، از دایره  
فقط  آنان  کنند.  رهبری  نمی توانند  افغانستان  اقوام 
چند مالی درس خوانده در پاکستان را به عنوان رهبر 
تعیین می کنند که خودشان هم آنان را نمی شناسند 
و پاکستان هم به صورت واضح از طالبان رسماً اعالم 

حمایت نمی کند.
به  شوروی  تهاجم  دلیل  به  نجیب،  داکتر  حکومت 
افغانستان بار سنگین این تجاوز را بر دوش می کشید. 
از همین لحاظ تا پایان کار هم، داکتر نجیب نتوانست 
حکومتش را نزد اکثریت کشورها محبوب سازد. همواره 
از  شوروی  خروج  خواهان  جهان  مختلف  کشورهای 
افغانستان بودند. تک بنیادی )کمونیستی( حکومت و در 
کنار آن عسکری اجباری شهروندان از دیگر دلیل هایی 
نظام  آن  موافق  اکثراً  هم  افغانستان  در  مردم  که  بود 
نیمی  بود که حداقل  باعث شده  این وضعیت  نبودند. 
مخالف  جنگ جویان  با  موافقت  در  جهان  حمایت  از 
داکتر نجیب باشد. امروز اما در مقابل آن، اگر بسنجیم، 
امریکایی ها  خروج  از  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
رسماً  جهان  کشورهای  تمامی  می کنند.  نگرانی  ابراز 
بر معیارهای حقوق  ادامه  حاکمیت  و  نظام  تقویت  به 
بشری تأکید دارند. هنوز تعهدات واضحی برای کمک 
به نیروهای امنیتی وجود دارد و هم چنان تقریباً تمامی 

کشورها به نحوی در افغانستان همکاری داشته اند.
زمان  در  که  پدیده هایی  از  برخی  این ها،  بر  مزید 
حاکمیت نجیب نبود و امروز وجود دارد، نیز می تواند 
امروز هر کسی که یک  ایجاد کند.  تفاوت های کالنی 
اکونت فیس بوک و یک سخن دارد، می تواند ابراز کند. 
رادیو  یک  خانه  در  حتماً  که  نیست  ضرور  مقابل،  در 
تا شما صدای رییس جمهور را بشنوید  باشید  داشته 
زمان  باشید.  تکرارش  منتظر  شنیدید،  که  همین  و 
بعد  سال  نیست 1۵  دیگر ضرورت  است.  سریع شده 
مردم ویدیوهای ضبط  شده را ببینند و بعد عکس های 
محمداشرف غنی را در پشت موترهای شان نصب کنند 
و به او قهرمان بگویند. همه همین که موضوعی رخ داد، 
به چشم  زودی  به  طالبان  جنایت های  می شوند.  آگاه 
نیروهای  قهرمانی های  آن،  کنار  در  و  می رسد  همه 

امنیتی دیدنی است.
با این همه، آیا نمی توان گفت که شرایط فعلی با شرایط 
و  است  متفاوت  زمینه ها  اکثریت  در  نجیب،  داکتر 

تشابهات کم تر از تفاوت ها است؟ 
برای  کالن  فرصت  یک  تفاوت ها،  این  همه   کنار  در 
افغانستان هنوز تا سه سال دیگر هست. اگر افغانستان 
کم  بسیار  را  فساد  و  کند  بیش تر  را  درآمدش  بتواند 
بسازد، هم میزان رضایت مردم از دولت بیش تر می شود، 
هم دولت از لحاظ تامین بودجه به خودکفایی می رسد 
و هم مؤثریت پروژه های انکشافی افزایش می یابد. تنها 
در  به سقوط  می تواند  را  افغانستان  دولت  که  هراسی 
شکلی متفاوت تر از سقوط حکومت داکتر نجیب قرار 

بدهد، ادامه فساد است.
در حوزه  غیرنظامی اخیراً سرپرست وزارت مالیه از فساد 
اگر  در گمرک ها سخن گفت.  روز  در  میلیونی  هشت 
این میزان پول که ساالنه بیش از دو میلیارد می شود، 
به خزانه دولت برسد، تا سه سال دیگر مطمیناً میزان 
نیازمندی افغانستان در حوزه غیرنظامی از بین می رود. 
نبرد  مؤثر  روش های  و  مفید  اصالحات  اگر  هم چنان 
در دورترین نقاط و پوسته های نظامی به میان بیاید، 
جبهات جنگ مستحکم تر و پایدارتر از سال های اخیر 

می شود.

تفاوت ها و امیدهای امروز بیش تر است
داکتر نجیب - دکتر غنی: 

سیدنورالعین
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د افغانستان اسالمی جمهوریت 
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دشاروالیو معینیت
ولسی ترون پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: پروژه کرایه گیری وسایط برای دفاتر ساحوی 1۰ والیات برنامه ملی میثاق شهروندی    

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی ازتمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری وسایط برای دفاتر ساحوی 1۰ والیات 
برنامه ملی میثاق شهروندی  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی 
میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات 
ملی و اکبر  به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 1۰:۰۰ 

قبل از ظهر مورخ 1۲ سرطان 1۴۰۰ ارائه نمایند. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰  دو صد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
1۰:۰۰ قبل از ظهر 1۲ سرطان 1۴۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی تدویر میگردد.
نوت: )1( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشوسد.

    a.wardak@ccnpp.org,  t.safi@ccnpp.org  :ایمیل آدرس
 n.wahedi@ccnpp.org procurement.idlg@ccnpp.org   

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲1۴۰1۲

IDGL/DMM/CCNP/RFB/IOC.No-03-2021

پیش گیری  برای  پاسپورت  توزیع  کابل:  8صبح، 
از گسترش موج سوم ویروس کرونا در 1۶ والیت 

کشور محدود شده است.
یازدهم  سه شنبه،  روز  پاسپورت  عمومی  ریاست 
جوزا، اعالم کرده است که روند توزیع پاسپورت در 
1۶ والیت شامل کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوگر، 
ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بلخ، 
لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندز و نیمروز به جز موارد 
استثنایی تا پایان موج سوم کرونا متوقف شده است.

موارد استثنای شامل بیماران عاجل پس از تصدیق 
ادارات  کارمندان  و خصوصی،  دولتی  شفاخانه های 
ادارات  معرفی  به  رسمی  سفرهای  عازم  دولتی 
و  معتبر  تجارتی  جواز  مالحظه  با  ملی  تاجران  و 

مکتوب وزارت صنعت و تجارت می شود.
به همین ترتیب، ریاست پاسپورت به متقاضیانی که 
پاسپورت  باشند،  داشته  را  از کشورها  یکی  اقامت 

توزیع می کند.
خارجی  شهروندان  برای  ویزا  تمدید  خدمات  ارائه 
آمریت های  در  و  پاسپورت  عمومی  ریاست  در 
جدید  محدودیت  شامل  والیت ها  در  ریاست  این 

نمی شود.
ریاست عمومی پاسپورت گفته است که متقاضیان 
پاسپورت که پیش از صدور این اعالمیه اسناد خود 
والیت های  و  مرکز  در  پاسپورت  گرفتن  برای  را 
مذکور طی مراحله کرده اند، می توانند پاسپورت شان 

را از پوسته خانه های مربوط بگیرند.
گرفتن  برای  نفر  هزاران  روزانه  که  است  گفتنی 
با  ادارات مربوط مراجعه می کنند که  پاسپورت به 
توجه به گسترش موج سوم کرونا بیم ابتالی آن ها و 

شیوع بیش تر این ویروس می رود.
در والیت هایی که محدودیت وضع شده است همه 

نهادهای آموزشی و تحصیلی نیز تعطیل شده اند.

چهارشنبه
شماره 3614
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موج سوم کرونا؛ 
توزیع پاسپورت در کابل و  ۱۵ والیت دیگر 

به جز حاالت استثنایی متوقف شد

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Date:        2-June-2021
Grant No:       0506 / 0507-AFG- Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)
Contract Title:           Supply of Laser Land Leveler & OFWM Tools & Accessories
Contract No.        MAIL/P-ARBP/SHP/25
Closing Date & Time:    12-June-2021 at 10:00 Am

1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian Development 
Bank (ADB) towards the cost of Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)". Part of this 
financing will be used for payments under the contract named above. Bidding is open to 
bidders from eligible source countries of the ADB. 
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock ("the Employer") invites sealed 
Quotation from eligible bidders for Supply of Machineries (Tractor with Required 
Equipment’s) As per Delivery Schedule and Technical 
3. To be qualified, you must have experience as a manufacturer or authorized supplier of 
the items covered by this Request for Quotation and, as evidence, you must also attach a 
document of your experience as supplier at least one contract in the last 5 years for Amount 
of 5,384,619.00 AFN the similarity of the Bidder’s participation shall be based on supply of 
Agriculture Equipment and Machinery.
4. Further information can be obtained from:
Name:        CPMO Procurement 
Address:       First Floor of Ever Green Building, CPMO Procurement Section Ministry of 

Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)    
Telephone :     0202922235
Fax:        N/A
E-mail:        cpmo.proc@gmail.com & ihsanullah.ihsan@mail.gov.af
5. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting 
which will take place on 09-June-2021 at 10:00 AM in the meeting room at the address 
given below to explain the procedure of proper preparation and submission of Quotation, 
clarify issues and to answer questions on any matter that may be raised at that stage.
6. Deliver bid: 
(i) In hard copies, the Quotation should be submitted to the address in Kabul. 
(ii) On or before the deadline 12-June-2021 Time: 10:00 AM.
(iii) Electronic submission of Quotation will NOT be accepted. 
(7) Quotations shall be opened in public, in the presence of participating suppliers’ 
representatives who choose to attend, on 12-June-2021 at 10:00 AM and at the following 
address.  First Floor of Ever Green Building, CPMO Procurement Section Ministry of 
Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)

Project Panj-Amu River Basin Project (P-ARBP)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

Invitation for Quotation
Request for Quotation (RFQ)

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Central Program Management Office (CPMO)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

CPMO دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیایی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

RFQ دعوت به داوطلبی روش درخواست نرخ دهی
شماره دعوت به داوطلبی :-

پروژه حوزه دریایی پنج آمو )P-ARBP( وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
  Laser Land Leveler تدراک  و  تهیه  پروژه  داوطلبی  پروسه  در  تا  مینماید  دعوت  شرایط 
)هموار کننده لیزری  همراه با وسایل و لوازم ضروری آن( برای دفاتر ساحوی والیت های کندز، 
تخار ، بدخشان و کابل  اشتراک نموده RFQ مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی 
)CD( بطور رایگان از شعبه تدارکات دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشاف آسیایی CPMO ویا 
از ویب سایت  های  وزارت زراعت آبیاری و مالداری MAIL.GOV.AF  ویب سایت تدارکات ملی 
TENDERS.AGEOPS.NET بدست آورده  از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل 
می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 9 جون۲۰۲1  ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر 
وضحات RFQ و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در تعمیر همیشه بهار منزل اول 

دفتر جلسات برنامه های مرکزی بانک انکشاف آسیایی CPMO دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی 1۲:جون ۲۰۲1 ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر همیشه بهار منزل اول دفتر 
جلسات برنامه های مرکزی بانک انکشاف آسیایی CPMO  ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و 

انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

MAIL/P-ARBP/SHP/25

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
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موساد،  ریاست  از  خداحافظی  مراسم  در  کوهن  یوسی 
دوره  در  که  گفت  اسراییل،  امنیتی  و  اطالعاتی  سازمان 
ریاست او بر این سازمان، اسراییل توانسته تا »قلب ایران« 

نفوذ کند.
آقای کوهن در این مراسم و در حضور بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسراییل، گفت: »ما برای جمع آوری بی وقفه 
اطالعات )از ایران( و برمال کردن رازهای شان و شکستن 

اعتماد به نفس و غرور آن ها، عمل کردیم«.
به گزارش بی بی سی و به نقل از »تایمز اسراییل« او گفته 
انجام عملیات سرقت اسناد سوابق هسته ای  با  است که 
ایران »برنامه هسته ای نظامی ایران، نقشه های آن، حفظ 
توانایی در حوزه نظامی هسته ای و دروغ ها و نیرنگ های 

ایران را به تمام دنیا نشان داد«.
ایران که  برنامه هسته ای  سرقت اسناد مربوط به سوابق 
آقای نتانیاهو در سال ۲۰1۸ از آن پرده برداشت، از جمله 
دوره  در  ایران  علیه  اسراییل  اطالعاتی  ضد  فعالیت های 

ریاست یوسی کوهن بود.
علیه  اسراییل  مخفی  فعالیت های  پنج ساله  دوره  این  در 
جمهوری اسالمی ایران به شدت افزایش یافت. انفجارها 
از  ایران و کشتن محسن فخری زاده،  در مراکز هسته ای 
از  ایران،  هسته ای  برنامه  در  پرده  پشت  مهم  چهره های 

اقداماتی  جمله 
اسراییل  به  که  بود 

نسبت داده شد.
نتانیاهو،  بنیامین 
نخست وزیر اسراییل 
آستانه  در  خود  که 
از  رفتن  کنار 

کوهن  یوسی  خداحافظی  مراسم  در  گرفته،  قرار  قدرت 
عملیات سرقت اسناد هسته ای را »یکی از پرافتخارترین 
دستاوردهای موساد در تمام تاریخ« این سازمان توصیف 

کرد.
با وجود این، هیچ یک از این دو مقام درباره بقیه فعالیت های 

منسوب به اسراییل علیه ایران اظهار نظر نکردند.
در روزهای اخیر اظهارات »افشاگرانه« محمود احمدی نژاد، 
رییس جمهور پیشین و داوطلب رد صالحیت شده برای 
سال های  خراب کاری های  درباره  ایران   1۴۰۰ انتخابات 

گذشته در مراکز هسته ای ایران، خبرساز شده است.
در  مصلحت،  تشخیص  مجمع  عضو  احمدی نژاد،  آقای 
مصاحبه ای انترنتی، درباره »سوراخ کردن« سقف سازمان 
فضایی ایران و سرقت اسناد از آن سخن گفت و خسارات 
انفجار در تاسیسات نطنز را »1۰ میلیارد« دالر اعالم کرد.

آقای نتانیاهو در مراسم خداحافظی یوسی کوهن گفت: 
»من قصد ندارم و نمی توانم وارد جزییات تمام اقدامات مان 
برای مقابله با رژیم آیت اهلل شوم که ما را به نابودی تهدید 
می کند. امشب هم بسیاری از این موارد در سایه می ماند«. 
او آقای کوهن را »یکی از بهترین رییسان موساد« در تاریخ 

این سازمان توصیف کرد.
مایک پومپیو، وزیر خارجه پیشین امریکا و رییس سابق 
سیا، هم از جمله مهمانان مراسم خداحافظی یوسی کوهن 

بود.
ملی  امنیت  مشاور  موساد،  ریاست  از  پیش  کوهن  آقای 
آقای نتانیاهو بود و نقشی کلیدی در تالش های اسراییل 
برای جلوگیری از حضور امریکا در توافق هسته ای ایران 
داشت؛  اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  زمان  در  )برجام( 

تالش هایی که در آن زمان بی نتیجه ماند.

رییس موساد در مراسم خداحافظی: 
تا قلب ایران نفوذ کردیم

روسیه تولید انبوه »موتر پوتین« را آغاز کرد

تغییرات اقلیمی عامل 
۳۷ درصد مرگ و میرهای 

ناشی از گرما است

دولت عربستان از کاهش صدای بلندگوی مساجد دفاع کرد

اقلیمی  تغییرات  جدید،  مطالعه  یک  یافته های  بر  بنا 
عامل بیش از یک سوم مرگ و میرهایی است که ساالنه 

بر اثر گرما در جهان اتفاق می افتد.
یورونیوز با نشر گزارشی گفته است که ده ها دانشمند 
در این تحقیق، مرگ های ناشی از گرما در حد فاصل 
سراسر  شهر   73۲ در  را   ۲۰1۸ تا   1991 سال های 
جهان محاسبه کردند و دریافتند که بیش از 37 درصد 
این تلفات ناشی از افزایش حرارتی بوده که در نتیجه 

فعالیت های انسان ایجاد شده است.
تغییرات  و  گرما  از  ناشی  مرگ و میر  درصد  بیش ترین 
آب و هوایی در شهرهای امریکای جنوبی، جنوب اروپا 
با  برازیل  در  سائوپائولو  است.  داده  رخ  آسیا  جنوب  و 
از  ناشی  تلفات  متوسط ساالنه ۲39 مرگ، بیش ترین 
باال رفتن گرما را در میان شهرهای جهان داشته است.

آنا ویسیدو-کابرا، اپیدمیولوژیست در انستیتوت پزشکی 
و  سویس  برن  دانشگاه  در  پیش گیری  و  اجتماعی 
رقم ۲7۰۰  که  پژوهش، می گوید  این  اصلی  نویسنده 
مرگ ساالنه تنها در شهرهای تحت مطالعه رخ داده و 
برآورد می شود که تعداد این دست فوتی ها در دیگر نقاط 

جهان به مراتب باالتر باشد.
مرگ  موارد  »این  می کند:  اضافه  ویسیدو-کابرا  خانم 
آن  از  می توان  واقع  در  که  است  گرمایی  به  مربوط 
جلوگیری کرد. این چیزی است که ما مستقیماً باعث 

آن می شویم«.
این مطالعه نشان می دهد که عامل حدود 3۵ درصد 
را  متحده  ایاالت  در  گرما  اثر  بر  رخداده  مرگ های  از 
نیز می توان تغییرات اقلیمی دانست. در این چارچوب 
کشور  این  شهر  صد  دو  در  مرگ   11۰۰ مجموع  در 
شناسایی شده است. در این میان نیویورک با 1۴1 مورد 

مرگ، باالترین میزان تلفات بر اثر گرما را داشته است.
دانشمندان از داده های مرگ و میر در 73۲ شهر جهان 
برای تهیه منحنی هایی سود بردند که جزییات میزان 
مرگ ها و درجه حرارت باال رفته شهر و تغییرات دمایی 
از  بهره گیری  با  سپس  آنان  می کرد.  ترکیب  هم  با  را 
هوایی  و  آب  تغییر  بدون  جهان  کمپیوتری  مدل   1۰
به  حالت  دو  این  از  مقایسه ای  و  کردند  بازسازی  را 
شده  پذیرفته  روش  این  از  استفاده  با  دادند.  دست 
جداگانه   منحنی های  شدند  موفق  محققان  علمی، 
مرگ و میرهای اضافی ناشی از تغییرات آب و هوایی را 

محاسبه کنند.
دکتر ویسیدو-کابرا می گوید که برخی شهرها به دلیل 
تهویه مناسب هوا، عوامل فرهنگی و شرایط محیطی 

بهتر از دیگران با گرما سازگار شده اند.
تنها بخشی  آمده  به دست  آمار  دانشمندان می گویند 
حیات  به  آب  و  هوایی  تغییرات  که  است  از خسارتی 
در  مردم  از  بیش تری  تعداد  که  چرا  می زند؛  انسان ها 
نتیجه دیگر اثرات گرم شدن کره زمین نظیر طوفان، 

سیل و خشک سالی جان خود را از دست می دهند.
نتایج تحقیق تازه روز دوشنبه در نشریه تغییرات اقلیمی 

نیچر منتشر شده است.

به گزارش یورونیوز، خط تولید انبوه موتر روسی آئوروس 
روسیه،  رییس جمهور  پوتین،  با حضور مجازی والدیمیر 

راه اندازی شد.
روز  آن  سدان  مدل  تولید  خط  که  سنات  آئوروس  موتر 
خورد،  کلید  روسیه  تاتارستان  جمهوری  در  گذشته 
نخستین موتر تولیدی این کشور در کالس موترهای مجلل 
و گران قیمت است. از آن جایی که والدیمیر پوتین یک مدل 

عربستان  اسالمی  امور  وزیر  الشیخ،  عبداللطیف 
سعودی، کاهش صدای بلندگوهای مساجد دفاع کرد 
و گفت که دلیل این تصمیم شکایت مردم بوده است.

عربستان  اسالمی  امور  وزارت  بی بی سی،  از  نقل  به   
هفته پیش اعالم کرده بود که بلندی صدا نباید بیش 
این  اما  باشد؛  بلندگوها  صدای  حداکثر  یک  سوم  از 
تصمیم اعتراض گسترده ای را در شبکه های اجتماعی 
برانگیخت و نشر هشتگی که خواستار ممنوعیت پخش 
موسیقی با صدای بلند در رستورانت و کافه ها است، 

داغ شد.
آقای شیخ در ویدیویی که از تلویزیون دولتی پخش 
شد، گفت برخی از شکایت ها از طرف مادر و پدرهایی 
خواب  مسجد  بلندگوی  صدای  می گویند  که  بوده 

فرزندان شان را به هم می ریزد و کسانی که می خواهند 
نماز بخوانند، الزم نیست منتظر آذان مسجد بمانند.

آقای عبداللطیف در پاسخ به انتقادهایی که در انترنت 
شده، منتقدان را »دشمنان پادشاهی عربستان« خواند 
و آن ها را متهم کرد که می خواهند افکار عمومی را 

تحریک کنند. 
اعمال این محدودیت  در راستای سیاست محمد بن 
سلمان، ولی عهد عربستان، برای لیبرال تر کردن جامعه 
در  مذهب  نقش  کردن  کم  و  عربستان  محافظه کار 

زنده گی اجتماعی دیده می شود.
ممنوعیت  مثل  اجتماعی  محدودیت های  بعضی 
راننده گی زنان کم تر شده ، اما او آزادی بیان را سرکوب 
کرده است و هزاران منتقد بازداشت و زندانی شده اند.

پوتین«  را »موتر  این موتر  دارد،  آئوروس  لیموزین مارک 
نیز می نامند.

قرار است نخستین محصول این کارخانه در هفته آینده به 
فروش برسد. والدیمیر پوتین در سخنرانی خود در مراسم 
رونمایی از خط تولید آئوروس گفت: »خریداران می توانند 
در ماه جون نخستین لیموزین ساخت روسیه را خریداری 

کنند«.

این  از  خودش  این که  اعالم  با  روسیه  جمهور  رییس 
موتر استفاده و بارها با آن راننده گی کرده، اظهار داشت: 
»اطمینان دارم موترهایی که در کارخانه آئوروس ساخته 

می شود، متقاضی زیاد خواهد داشت«.
دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه که او نیز در 
مراسم راه اندازی خط تولید آئوروس حضور داشت، این موتر 

را »روسی ترین موتر« توصیف کرد.
با  هم اکنون  که  آئوروس  انبوه  تولید  با  دارد  قصد  روسیه 
مشارکت چند شرکت دیگر از جمله شرکت فورد امریکایی 
بازارهای خارجی  تسخیر  به  این پس  از  می شود،  ساخته 
موتر  این  تولید   ۲۰۲3 سال  تا  می شود  پیش بینی  برود. 
برسد.  روز  در  دستگاه  و ۵۰۰  هزار   ۵ از  بیش  به  روسی 
تاتارستان هم اکنون ظرفیت مونتاژ ۵  سایت خودروسازی 

هزار موتر در سال را دارد.
موتر  این  تولید  که  می گویند  روسیه  صنعتی  مقام های 
روز به روز با خودکفایی بیش تری انجام شده و تا سال ۲۰۲3، 

۸۰ درصد آن روسی خواهد بود.
سازنده گان آئوروس گفته اند که اولویت صادرات این موتر، 
خاورمیانه و شمال آفریقا است؛ امری که بر اساس پیش بینی 
میالدی  آینده  سال  اوایل  یا  جاری  سال  اواخر  در  آن ها 
اتفاق خواهد افتاد. پس از آن روس ها عمدتاً به بازار چین 

می اندیشند و بعد به اروپا و سایر مناطق دنیا چشم دارند.
قیمت پایه مدل سدان آئوروس، 1۸ میلیون روبل معادل 

بیش از ۲۰۰ هزار یورو برآورد می شود.


