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

قیمت تکت رفت

باشنده گان 25 والیت با کمبود 
نگران کننده آب مواجه اند
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بن بست صلح و تشدید جنگ؛ 
چگونه می توانیم جلو پیش روی طالبان را بگیریم؟
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نقش ترکیه در بازسازی 
افغانستان پساطالبان

مذاکرات صلح اکنون با بن بست کامل مواجه است. اکثر اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان در میز مذاکره حضور ندارند و شماری 
از اعضای هیأت مذاکره کننده جمهوریت نیز در کابل هستند. هم چنان خبری از نشست استانبول نیست و دیدارهای رهبران 

سیاسی افغانستان با نماینده گان جامعه بین المللی نیز نتیجه ملموسی نداشته است.

رییس جمهور غنی: 
جامعه جهانی به طالبان »حیثیت سیاسی« داده است درگیری در حومه های شهر میمنه؛ 

نیروهای تازه نفس به مرکز فاریاب رسیدند

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، می گوید که جامعه بین المللی 

به طالبان »حیثیت سیاسی« داده است.
جهانی  روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  غنی 
گفته  جمهوری  ریاست  ارگ  در  پناهنده گی 
و  اند  جنگ  ادامه  مسوول  طالبان  که  است 
همه روزه تاسیسات عامه را تخریب می کنند 

و غیرنظامیان را هدف قرار می دهند.
رییس جمهور افزوده است که جنگ تحمیلی و 
غیرمشروع طالبان باید از سوی منطقه و جامعه 

بین المللی تحریم و محکوم شود.
غنی از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و 
صلح  ثبات،  ایجاد  در  تا  است  خواسته  ایران 

پایدار و عادالنه در افغانستان تعلل نکنند.
و  مهاجران  نشست  این  در  غنی  محمداشرف 
دیاسپورا را جز الینفک »ملت و سرمایه  ملی« 
کشور خوانده و گفته است که براساس قانون 
اساسی، حق شهروندی هیچ افغان سلب شده 

نمی تواند.
غنی افزود که هشت برنامه ملی تحت دیزاین 
کمک های  و  است  شدن  تطبیق  حال  در  و 
نتیجه محور  باید  این خصوص  بین المللی در 

باشد، نه پروسه محور.
محمداشرف غنی روز گذشته نیز اعالم کرد که 
جامعه جهانی باید بپذیرد که طالبان به صورت 

عمدی حقوق بشر را نقض می کند.
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هم زمان با نگرانی ها از کمبود آکسیجن و نیازهای طبی، وزارت صحت عامه هشدار 
می دهد که تهدید ویروس کرونا هم چنان در کشور پابرجا و شمار بیماران بستری 
در شفاخانه ها در حال افزایش است. این وزارت هم چنان هشدار می دهد که همه 
والیت های کشور درگیر »موج سوم« همه گیری کرونا شده، اما آماده گی های الزم 
برای مهار ویروس روی دست گرفته شده است. مسووالن این وزارت از رسیدن 
700 هزار دوز واکسین چینایی، بیش تر از 400 هزار دوز واکسین هندی و مقداری 

واکسین امریکایی طی روزهای آینده...

دامنه موج سوم کرونا به همه والیت ها 
گسترش یافته است

8صبح، بلخ: شماری از اعضای شورای 
درگیری ها  فاریاب می گویند که  والیتی 
والیت  مرکز  میمنه،  شهر  حومه های  تا 
این  با  هم زمان  است.  رسیده  فاریاب 
پولیس فاریاب می گوید که نیروهای تازه 

نفس به این والیت اعزام شده اند.
شورای  عضو  قاطع،  عبدالمنان  هرچند 
گسترش  احتمال  از  فاریاب،  والیتی 
درگیری پس از حمله طالبان در داخل 
کریم  اما  می دهد،  هشدار  میمنه  شهر 
فاریاب،  پولیس  سخنگوی  یورش، 
می گوید که با رسیدن نیروهای تازه نفس 

تحرکات طالبان عقب زده خواهد شد.
سی ام  یک شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
بود  داده  قاطع هشدار  عبدالمنان  جوزا، 
اعزام  فاریاب  به  تازه  نیروهای  اگر  که 
نشوند، شهر میمنه با خطر سقوط روبه رو 

است.
گروه طالبان مدعی شده است که مناطق 
وسیعی از جمله ولسوالی لوالش فاریاب 

را تصرف کرده است. روز گذشته سقوط 
ولسوالی خواجه سبزپوش این والیت به 

دست طالبان تأیید شد.
بند  که  است  شده  گزارش  هم چنان 
سوی  از  نیز  فاریاب  والیت  دهن دره 
با  بند  این  است.  شده  تصرف  طالبان 
حال  در  افغانی  میلیون  صدها  بودجه 

ساخت بود.
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زیر سایه شعار آبروداری؛ 

جنگ و آواره گی در دایکندی؛ 
هزاران بی جا شده در 

وضعیت ناگوار به سر می برند
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مسووالن در اداره ملی تنظیم امور آب، دلیل خشک سالی و کمبود آب را ُرشد و تراکم نفوس، تغییرات 
اقلیمی، افزایش استخراج آب های زیرزمینی و استفاده بی رویه از منابع آبی عنوان می کنند.



 

گروه طالبان در ماه می موج نخست حمالت خود به هدف تصرف 
نقاط استراتژیک و محاصره مراکز بعضی از والیت ها در مناطق 
جنوبی، غربی و شرقی کشور را آغاز کرد. این موجی از حمالت 
طالبان با پاسخ کوبنده نیروهای دولتی روبه رو شد. در روزهای 
پایانی ماه می به وضوح مشاهده می شد که دست نیروهای دولتی 
در این ماه در جنگ با طالبان باال بوده است. این امر باعث شده 
بود که مردم نسبت به آینده کمی خوش بین باشند و از کابوس 

سقوط فاصله بگیرند.
در روزهای پایانی این ماه ورق به نفع طالبان تغییر کرد. چند 
لغمان  میدان وردک،  والیت های  در  پی هم  صورت  به  ولسوالی 
این  از  که  کرد  اعالم  دولت  افتاد.  طالبان  دست  به  نورستان  و 
ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کرده است. این اعالم اما به مردم 
این دیدگاه را داد که گویا آنچه بر این ولسوالی ها رفته است را 

نباید سقوط تعبیر کرد.
موج دوم حمالت طالبان در واقع با سقوط ولسوالی ها در والیات 
کنترل  خود  دوم حمالت  موج  در  طالبان  گروه  شد.  آغاز  فوق 
این  بیرون کرده است. بیش تر  از دست دولت  را  ده ها ولسوالی 
بنابراین،  ولسوالی ها در والیت های شمالی کشور موقعیت دارد. 
آنچه را که دولت زیر نام عقب نشینی تاکتیکی به خورد مردم داده 

بود، دروغ ثابت شد.
موج دوم حمالت طالبان که هدف اصلی آن سقوط ولسوالی ها 
این موج، والیت های  تاهنوز مهار نشده است. مرکز ثقل  است، 
شمالی کشور است. گویا گروه طالبان قصد دارد که شکست خود 
در ماه می در والیت های جنوبی، غربی و شرقی کشور را با تصرف 

ولسوالی ها در شمال کشور جبران کند.
است.  ملتهب  شدت  به  کشور  شمالی  والیت های  در  وضعیت 
سرعت سقوط ولسوالی ها در این والیت ها بسیار بلند است. سقوط 
پنج ولسوالی در یک والیت در جریان یک شبانه روز، در بیست 
سال گذشته بی سابقه بوده است. همین دیروز اعالم شد که تنها 
در والیت شمالی تخار پنج ولسوالی از کنترل دولت بیرون شده 
است. هم زمان با آن یک ولسوالی در سمنگان و یک ولسوالی دیگر 

هم در کندز به دست طالبان افتاده است.
دست گروه طالبان در برابر نیروهای دولتی در ماه جون بر خالف 
ماه می )به استثنای روزهای پایانی این ماه( باال بوده است. گروه 
از مناطق جنوبی،  را  این ماه مرکز ثقل جنگ خود  طالبان در 
شرقی و غربی به شمال کشور منتقل کرده است. هرچند شمال 
کشور در ماه می نیز ناآرام بود؛ اما کل فشار جنگ در این ماه 
تنها بر والیت بغالن متمرکز شده بود. در ماه جون اگرچه مرکز 
ثقل جنگ در شمال کشور بوده است؛ اما مناطق جنوبی، غربی و 
شرقی کشور نیز روی آرامش را ندیده اند. با این وصف، آنچه فعاًل 
در شمال کشور جریان دارد، در طول ماه می در مناطق دیگر 

افغانستان جریان داشت.
گروه طالبان در ماه می پیش روی قابل مالحظه ای نداشت؛ اما 
پیش روی این گروه در بیست روز گذشته ماه جون، شگفت آور 
دولتی  نیروهای  شد،  گفته  چنان که  است.  بوده  تکان دهنده  و 
ماه  در  داشتند،  در جنگ  باال  می دست  ماه  در  آن که  رغم  به 
جاری یک سره عقب نشسته اند. این عقب نشینی نیروهای دولتی 
و پیش روی گروه طالبان در ماه جاری میالدی مایه نگرانی عموم 
مردم شده است. فعاًل کار به جایی رسیده است که مراکز بعضی 
از والیت ها از جمله سرپل، تخار و فاریاب در تیررس گروه طالبان 
مرکز  به سمت  طالبان  پیش روی  آن که خطر  دارد. ضمن  قرار 
کندز، بغالن، جوزجان و سمنگان نیز تاهنوز با قوت خود باقی 

است.
نیروهای  جنگ،  جغرافیای  تغییر  با  چرا  که  است  این  پرسش 
دولتی به جای مقاومت و حرکت به جلو، رو به عقب کرده اند؟ 
سقوط دراماتیک و پی هم ولسوالی ها در شمال کشور به وضوح 
نشان می دهد که صفحه جنگ به زیان دولت ورق خورده است. 
به جز از جغرافیای جنگ چه چیزی تغییر کرده است که گروه 
طالبان با این سرعت در حال پیش روی است؟ آیا سقوط شمال به 
دست طالبان یک سناریوی سیاسی است که مردم از آن بی خبر 

اند؟
عبدالرشید دوستم، عطامحمد نور و محمد محقق که گفته بودند 
جلو پیش روی طالبان در شمال کشور را سد می کنند، چرا سکوت 
اختیار کرده اند؟ گروه طالبان آخرین پایگاه مقاومت محمد محقق 
در برابر طالبان در دهه نود را تصرف کرد؛ اما حتا یک کلمه جدی 
از زبان او در این باره شنیده نشد. سران حکومت هم متأسفانه 
در سکوت فرو رفته اند و برای ابهام زدایی از وضعیت شمال کشور، 

چیزی به مردم نمی گویند.
نگرانی ها از وضعیت شمال کشور جدی است. بسیار بی رحمانه 
واقع  سیاسی  طعمه  قبلی،  اطالع  بدون  مردم  که  بود  خواهد 
شوند و بی خبر از بازی های پشت پرده در کام یک گروه تندرو، 
تمامیت خواه، بی رحم و انتقام جو سقوط کنند. انتظار می رود که 
رهبری دولت درباره تمام ابهاماتی که در پیوند به جنگ جاری در 

شمال کشور موجود است، به مردم معلومات دهد.

شمال سقوط از شمال می وزد
دو شنبه
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والیت های  در  محلی  منابع  کابل:  8صبح، 
جوزجان، تخار و کندز می گویند که ولسوالی های 
خانقاه، فیض آباد، خواجه بهاوالدین، خواجه  غار، 
درقد، دشت قلعه و دشت ارچی به دست طالبان 
ولسوالی ها  این  سقوط  با  است.  کرده  سقوط 
شمار ولسوالی هایی که در شبانه روز گذشته در 
شمال  و شمال شرق کشور سقوط کرده است، به 

۱4 ولسوالی رسید.
جوزا،  سی ام  یک شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
دره صوف  بلخ،  در  چهاربولک  ولسوالی   سقوط 
چال،  بنگی،  ولسوالی های  و  سمنگان  در  باال 
هزارسمچ، ینگی قلعه و نمک آب تخار به دست 

طالبان تأیید شده بود.
نجیب اهلل جلیلی، عضو شورای والیتی جوزجان، 
به روزنامه ۸صبح گفت که ولسوالی های فیض آباد 
و خانقاه بدون درگیری به دست طالبان افتاده 
است و جنگ در ساحه »سه شنبه« از مربوطات 

ولسوالی آقچه به شدت ادامه دارد.
نیز  منگجک  ولسوالی  در  جلیلی،  گفته  به 
کوتاه  درگیری  یک  از  پس  امنیتی  نیروهای 
فرماندهی  در  و  ترک  را  ولسوالی  ساختمان 
پولیس این ولسوالی مستقر شده اند. او افزود که 
ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس ۳00 تا 

400 متر از هم فاصله دارند.
رییس شورای  رحمانی،  وفی اهلل  هم،  از سویی 
والیت تخار، می گوید که ولسوالی های خواجه 
بهاوالدین، درقد، خواجه غار و دشت قلعه نیز به 

دست طالبان افتاده است.
در همین حال، غالم ربانی ربانی، عضو شورای 
والیت کندز، به روزنامه ۸صبح گفته است که 
ماه ها  از  پس  والیت  این  دشت ارچی  ولسوالی 
محاصره به دست طالبان سقوط کرده است و 
نبردهای سنگین در ولسوالی امام صاحب میان 

نیروهای امنیتی و گروه طالبان جریان دارد.
به گفته او طالبان در اطراف مرکز والیت کندز 
شهر  بر  گذشته  مانند  تا  دارند  قصد  و  حضور 

کندز حمله کنند.
نیز  فاریاب  والیت  در  که  ست  درحالی  این 
نبردها در دروازه شهر میمنه مرکز این والیت 
ادامه دارد و نیروهای تازه نفس امنیتی و دفاعی 
به این والیت رسیده اند. طالبان مدعی شده اند 

که ولسوالی فاریاب سقوط داده اند.
مسووالن نهادهای امنیتی تاکنون درباره سقوط 

این ولسوالی ها چیزی نگفته اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، پیش 
نشر  با  جوزا،  سی ام  یک شنبه،  روز  چاشت  از 
و پس روی  پیش روی  که  بود  گفته  اعالمیه ای 
در شرایط کنونی که جنگ شدت یافته است، 

به معنای سقوط نیست.
شمال شرق  و  شمالی  والیت های  از  برخی  در 
کشور نیروهای مردمی در حمایت از نیروهای 

امنیتی بسیج شده و سالح برداشته اند.

8صبح، پروان: پس از افزایش تحرکات گروه 
طالبان در دره غوربند والیت پروان مقام های 
محلی می گویند که ۵00 نفر از باشنده گان این 

والیت در برابر طالبان بسیج شدند.
رهسپار  تازه گی  به  که  نیروها  این  از  بخشی 
غوربندها شدند، از افراد نزدیک به عبدالظاهر 
سالنگی، نماینده مردم در مجلس نماینده گان، 

بودند.
فضل الدین عیار، والی پروان، هنگام اعزام 40 
تن از جمع این ۵00 تن به دره غوربند پروان 
افزوده  افراد  این  تعداد  به  زودی  به  که  گفت 

می شود.
به گفته وی، گروه طالبان سرکوب خواهد شد.
فرمانده  ارزگانی،  عبدالروف  هم،  سویی  از 
روزنامه ۸صبح  با  پروان، در گفت وگو  پولیس 
 گفت که در حدود 40 تن از افراد مربوط به 
در  پروان  مردم  نماینده  سالنگی،  عبدالظاهر 
به  گذشته  شنبه شب  نماینده گان،  مجلس 
پشتی بانی نظامیان کشور به ولسوالی شینواری 

این والیت رسیدند.
طالبان  گروه  علیه  در حالی  مردمی  نیروهای 
بسیج شده اند که هفته گذشته »دره نمک آب« 
یک  از  پس  والیت  این  شینواری  ولسوالی 
شبانه روز درگیری به دست طالبان سقوط کرد.

آوازخوان حماسی  مقری،  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخت.

میرخان، فرزند مقری روز یک شنبه، سی ام جوزا، 
مرگ پدرش را تأیید کرد.

چند روز پیش نیز خبر مرگ عبداهلل مقری نشر 

8صبح، کابل: سفارت امریکا در کابل به مناسبت 
این  که  کرد  اعالم  پناهنده گان  جهانی  روز 
به  افغانستان  همسایه گان  با  تا  دارد  قصد  کشور 
خاطر حمایت از بی جاشده گان و مهاجران افغان 

همکاری کند.
راس ویلسن، کاردار سفارت امریکا در کابل، روز 
یک شنبه، سی ام جوزا، با نشر یک رشته تویت  به 
این  که  گفت  پناهنده گان  جهانی  روز  مناسبت 
برای  افغانستان  همسایه گان  با  نزدیک  از  کشور 
گان  آواره  و  مهاجران  پناهنده گان،  از  حمایت 

داخلی همکاری خواهد کرد.
به گفته سرپرست سفارت امریکا در کابل، در سال 

روان ۱۵0 هزار نفر در افغانستان بی جا شده اند.

8صبح، کابل: وزیر امور خارجه کشور در نشستی 
مجمع  در  تروریسم«  متحول  »تهدید  نام  زیر 
دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفته است که شبکه 
القاعده و وابسته گان آن در ۱۱ والیت کشور حضور 

دارند.
طبق اعالم وزارت خارجه، اتمر در این نشست گفته 
است که با وجود تأکید شورای امنیت سازمان ملل 
مبنی بر جلوگیری از رفت و آمد افراد مشکوک به 
فعالیت های تروریستی در کشورها، شبکه القاعد و 

وابسته گانش در افغانستان فعالیت می کنند.
شنبه،  روز  تروریسم«  متحول  »تهدید  گفتمان 

بیست ونهم جوزا، در ترکیه برگزار شد.
اتمر گفته است که گروه های دیگر چون  حنیف 
اسالمی  جنبش  اوزبیکستان،  اسالمی  تحریک 
سایر  و  بخاری  امام  خطیبه  شرقی،  ترکستان 
گروه ها در والیت های شمالی مانند کندز و فاریاب 

فعالیت دارند.
که  است  کرده  تصریح  کشور  خارجه  امور  وزیر 
شبکه های  و  تروریستی  گروه های  میان  روابط 
جرمی تولید و قاچاق مواد مخدر، به این گروه ها 
کمک می کند تا به آسانی جنگ افزار تهیه کنند 
و به گروه های مخرب تر و مرگ بارتر و مغلق تری 

مبدل شوند.
به گفته اتمر، شبکه القاعده در افغانستان از قاچاق 
هیرویین و دیگر مواد مخدر ساالنه میلیون ها دالر 

به دست می آورد.
از  افراد  و  اسلحه  قاچاق مواد مخدر،  افزود که  او 
منابع اصلی درآمد گروه طالبان در افغانستان نیز 

شده بود، اما میرخان خبر مرگ پدرش را تکذیب 
کرد و گفت که مقری در بستر بیماری است.

عبداهلل مقری از آوازخوانان مشهور کشور بود که 
ترانه خوانی  به  او  است.  خوانده  را  آهنگ  صدها 

حماسی مشهور بود.
مقری فرزند عبیداهلل مقری بود و در ولسوالی مقر 

غزنی تولد شد.
مقری در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بود و 

با وجود مخالفت خانواده به آوازخوانی ادامه داد.
عبداهلل مقری در کنار آوازخوانی شعر نیز سروده 

است.
وطنی شهرت  و  ترانه های حماسی  خواندن   به  او 

یافت.

در همین حال، راس ویلسن نوشته است: »ما با 
همسایه گان  با  نزدیک  از  و  هستیم  پناهنده گان 
افغانستان و جامعه بین المللی همکاری می کنیم 
تا از پناهنده گان، مهاجران و آوارگان داخلی افغان 

حمایت کنیم.«
وی هم چنان از کمک  بیش از ۲۶۶ میلیون دالر 
برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان یادآوری 

کرده است.
ویلسن در تویترش نوشته است که دادن قرضه، 
بخش اساسی مشارکت پایدار امریکا با افغانستان 

است.
افغانستان به دلیل سال ها جنگ یکی از بزرگ ترین 

کشورهای مبدا مهاجرت در جهان است.

است.
وجود  با  که  کرد  تاکید  کشور  خارجه  امور  وزیر 
توافق گروه طالبان با امریکا، هنوز هم جنگ جویان 
گروه های تروریستی مانند القاعده، جنبش اسالمی 
میان  در  داعش،  خراسان  شاخه  و  اوزبیکستان 

طالبان حضور دارند و فعالیت می کنند.
حنیف اتمر خاطرنشان کرد که با خروج نیروهای 
ناتو از افغانستان یک تعبیر غلط )پیروزی( میان 
عواقب  که  است  آمده  وجود  به  طالبان  گروه 

ناگواری را به همراه دارد.
دست  از  خطر  نیروها،  این  خروج  با  او،  گفته  به 
از  اخیر،  دهه  دو  مشترک  دست آوردهای  رفتن 
اقلیت ها،  و  کودکان  زنان،  دست آوردهای  جمله 
مبدل شدن دوباره افغانستان به النه امن تروریسم 
کشور  این  به  خارجی  تروریستان  ورود  امکان  و 

وجود دارد.
شبکه های  دوباره  ظهور  که  افزود  هم چنان  اتمر 
باقی مانده  نیروهای  خروج  با  هم زمان  تروریستی 
حیات  تهدید  نیز  و  افغانستان  از  قاطع  حمایت 
خروج  عواقب  از  آنان  مهاجرت  و  افغان  هزاران 

سربازان امریکایی و ناتو از افغانستان خواهد بود.
در همین حال، وزیر خارجه کشور در این گفتمان 
بر نیاز مبارزه مشترک بین المللی بر ضد تروریسم 
برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده 

است.
متعهد  امریکا  با  دوحه  توافق نامه  در  که  طالبان 
شده اند تا روابط خود را با القاعده قطع کنند، در 

این مورد چیزی نگفته اند.

عبداهلل مقری آوازخوان پرآوازه کشور درگذشت

هفت ولسوالی دیگر در 
والیت های کندز، تخار و 

جوزجان سقوط کرد

نیروهای مردمی علیه گروه 
طالبان در پروان بسیج شدند

امریکا برای حمایت از مهاجران با همسایه های 
افغانستان همکاری می کند

وزیر خارجه: 
شبکه القاعده و وابسته گان آن در ۱۱ والیت 

افغانستان حضور دارند



وزارت دولت در امور رسیده گی به 
حوادث از آغاز خشک سالی در 
۲۵ والیت کشور خبر می دهد. 
مسووالن در این وزارت تأکید 
دارند که کمبود آب آشامیدنی و 
خشک سالی در حوزه های شمال، 
شمال شرق ، غرب و شرق کشور 
و  خشک سالی  مسووالن،  این  گفته  به  است.  مشهود 
کمبود آب آشامیدنی بیش از یک میلیون شهروند و سه 
میلیون راس مواشی را در این مناطق تهدید می کند. 
برخی دیگر از نهادها اما خشک سالی امسال را موقتی 
و زودگذر می خوانند. با این حال دولت برای مبارزه با 
این خشک سالی کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث 
را  این کمیسیون طرحی جامع  است.  داده  را تشکیل 
برای مبارزه با خشک سالی و کمبود آب آشامیدنی روی 
با این بحران، ۱7 میلیارد  دست گرفته  و برای مبارزه 
این  از  قرار است  بودجه پیش بینی کرده است.  افغانی 
مقدار پول برای متضرران آب آشامیدنی، گندم، علوفه 
در  فراهم شود.  غیرغذایی  و  غذایی  مواد  و کمک های 
همین حال اداره ملی تنظیم امور آب دلیل خشک سالی  
سال های اخیر را رشد و تراکم نفوس، تغییرات اقلیمی، 
افزایش استخراج آب های زیرزمینی و استفاده بی رویه 
اداره می گوید که  این  آبی در کشور می داند.  از منابع 
به دلیل استفاده بی رویه آب و هم چنان به وجود آمدن 
تغییرات اقلیمی، آب های زیرزمینی ته نشین شده است. 
طرح های  که  دارد  تأکید  آب  امور  تنظیم  ملی  اداره 
کوتاه مدت و درازمدت را برای مدیریت آب ها و بحران 
ریاست  این  با  هم زمان  دارد.  دست  روی  خشک  سالی 
کانالیزاسیون شهری می گوید که  و  عمومی آب رسانی 
سطح  آب های  از  استفاده  آب،  مشکل  دایمی  راه حل 
نیز  امور آب  آگاهان  باران است.  و مدیریت آب  زمین 
تأکید می کنند که پالیسی استفاده از آب های زیرزمینی 
باید بازنگری شود و مردم در امر مبارزه با خشک سالی 
سهیم شوند. این آگاهان معتقدند که با آب های باران و 
برف و مدیریت سیالب، مشکل خشک سالی تا حدودی 
رفع خواهد شد. نگرانی ها از خشک سالی در حالی مطرح 
می شود که مقام های حکومتی در جریان سال های اخیر، 
بارها از تالش های شان برای مدیریت آب با شعار »آب، 

آبروی ما است« یاد کرده اند.
بحران کم  آبی و خشک سالی در سال های اخیر، بیش تر 
شهروندان کشور را نگران کرده است. محمداشرف غنی، 
در  در دهم حوت سال گذشته  رییس جمهور کشور، 
جینوا  کنفرانس  تعهدات  تحقق  و  تعقیب  ورکشاپ 
سال های  و  امسال  جریان  در  خشک سالی  از   ،۲0۲0
آینده ابراز نگرانی کرد. به گفته او، به  رغم این که دو سال 
کامل بارها از مصونیت آب و آمدن خشک سالی صحبت 
با  کشور  اکنون  و  نکرده  توجه  آن  به  اما کسی  کرده، 
صالح،  امراهلل  به  غنی  است.  روبه رو  آب  کمبود  بحران 
معاون اولش، دستور داد که به عنوان فرد مسوول، همه 
به همین  بگیرد.  با خشک سالی  مبارزه  برای  را  تدابیر 
منظور »کمیسیون عالی مبارزه با حوادث« تحت ریاست 
دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت  عضویت  با  صالح  امراهلل 
وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت صحت عامه، 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و ریاست امنیت ملی 

ایجاد شد.
که  به حوادث  امور رسیده گی  در  دولت  وزارت  اکنون 
عضو این کمیته است، می گوید که براساس پیش بینی ها، 
نگران کننده ای  خشک سالی  با  جاری  سال  در  کشور 
روبه رو است. محمدتمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، 
به روزنامه ۸صبح گفت که این خشک سالی هم اکنون 
آغاز شده و برخی از والیات را با کمبود آب مواجه کرده 
است. طبق معلومات عظیمی، چهار حوزه کشور در سال 
جاری با خشک سالی روبه رو است، اما این بحران بیش تر 
محسوس  کشور  غرب  و  شمال شرق  شرق،  حوزه  در 
فاریاب و سرپل در  بلخ،  افزود که والیت های  او  است. 
حوزه شمال، بدخشان و تخار در شمال شرق و هرات، 
غور و بادغیس در حوزه غرب بیش تر آسیب پذیر است. 
هم چنان سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به 
حوادث بیان کرد که والیات مرکزی از جمله دایکندی، 
بامیان، پنجشیر، کابل، کاپیسا و پروان نیز با کمبود آب 
آشامیدنی و خشک سالی مواجه است. او تأکید کرد که 
۳4 والیت کشور با بحران خشک سالی روبه رو است، اما 
این معضل ۲۵ والیت را بیش تر تهدید می کند. با این 
حال عظیمی خاطرنشان کرد که کمیسیون عالی مبارزه 
با حوادث برای مبارزه با بحران خشک سالی، طرح جامع 
را تهیه کرده است که در همکاری با نهادهای بین المللی، 
از جمله سفارت امریکا، سفارت بریتانیا، سفارت چین و 
نماینده گی اتحادیه اروپا در افغانستان تطبیق می شود. 

با  مبارزه  پالن  تطبیق  برای  که  گفت  عظیمی 
پیش بینی  بودجه  افغانی  میلیارد   ۱7 خشک سالی، 
شده که از این میان ۱0 میلیارد آن آماده شده است. 
و  خشک سالی  با  مبارزه  پالن  که  افزود  هم چنان  او 
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کمبود آب آشامیدنی به مرحله تطبیق رسیده و نیز با 
ریاست های مبارزه با حوادث والیات شریک شده است. 
حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
میلیون  از یک  بیش  این خشک سالی  که  تصریح کرد 
نفر و سه میلیون رأس مواشی را در معرض خطر قرار 
داده است. از این رو به گفته عظیمی، برای ۲00 هزار 
خانواده که زیر تهدید هستند، مواد غذایی و غیر غذایی 
شامل  متذکره  غذایی  مواد  است.  شده  گرفته  نظر  در 
آرد، برنج، روغن، بوره، لوبیا و نخود بوده که ارزش این 
بسته ۱4 هزار افغانی عنوان شده است. به همین ترتیب 
میلیون  سه  برای  حوادث  با  مبارزه  عالی  کمیسیون 
مواشی در معرض خطر، 90 هزار متریک تُن علوفه در 
نظر گرفته است. عظیمی افزود که برای دهقانان متضرر 
از خشک سالی، ۶۵ هزار متریک تن گندم فراهم می شود. 
او تصریح کرد که هم اکنون بیش از ۲00 میلیون افغانی 
برای کمک به خانواده های متضرر به والیات ارسال شده 
است. براساس معلومات وزارت دولت در امور رسیده گی 
به حوادث، این کمک ها به همکاری سازمان بین المللی 
سازمان  اداره  چلدرین«،  ده  )IOM(، »سیف  مهاجرت 
برنامه   ،)USAID( افغانستان  در  امریکا  انکشافی 
 Wash( و واش کلستر )WFP( پروگرام غذایی جهان
Cluster( توزیع می شود. او ابراز امیدواری کرد که با 
این برنامه ها نگرانی ها از رهگذر خشک سالی رفع شود. 

از سویی هم، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تصریح 
می کند که در سال جاری چهار والیت با خشک سالی 
حاد روبه رو است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، 
به روزنامه ۸صبح گفت که این خشک سالی بیش تر در 
دیده  فاریاب  و  جوزجان  هرات،  بادغیس،  والیت های 
او  دارند.  قرار  خطر  معرض  در  مواشی  بیش تر  و  شده 
تصریح کرد که حیوانات با کمبود علف روبه رو است و 
اما وضعیت  او  نیز آسیب رسیده است.  للمی  به گندم 
این  مسووالن  کرد.  توصیف  عادی  را  والیت ها  دیگر 
وزارت در بیست وهفتم جوزا در نشستی به مناسبت روز 
جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشک سالی، اعالم کردند 
کاهش ۲4  با  امسال  در کشور  گندم  تولید  میزان  که 
در  این  می رسد.  متریک تُن  میلیون  به چهار  درصدی، 
زراعت  وزارت  ارزیابی مشرک  براساس  که  است  حالی 
گندم  کشت  ساحه  معلومات،  و  احصاییه  ملی  اداره  با 
درصد  آبی سه  گندم  و ساحه کشت  درصد  للمی ۶۲ 

کاهش می یابد.
در همین حال نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم 
امور آب، گفت که در تابستان سال جاری، والیت های 
جوزجان،  سرپل،  بلخ،  سمنگان،  بغالن،  کندز،  تخار، 
کابل،  میدان وردک،  کاپیسا،  ارزگان،  غور،  فاریاب، 
با کمبود آب روبه رو است. به  ننگرهار و خوست قسماً 
همین ترتیب او افزود که والیات بادغیس، هرات، فراه، 
نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، غزنی، پکتیا و پکتیکا با 

کمبود شدید آب مواجه شده است. 

سطح آب های زیرزمینی در برخی از نقاط کابل تا 
40 متر پایین رفته است

مسووالن در اداره ملی تنظیم امور آب، دلیل خشک سالی 
و کمبود آب را ُرشد و تراکم نفوس، تغییرات اقلیمی، 
افزایش استخراج آب های زیرزمینی و استفاده بی رویه 
از منابع آبی عنوان می کنند. نظام خپلواک، سخنگوی 
اداره ملی تنظیم امور آب، به روزنامه ۸صبح گفت که 
تنها در والیت کابل سطح آب های زیر زمینی به دلیل 
استفاده غیرمعیاری از سال ۲0۱4 تا سال روان میالدی، 
به طور اوسط ۱۳ متر ته نشین شده است. به این ترتیب 
آب های زیرزمینی پایتخت در هر سال دو متر ته نشین 
می شود. از سوی دیگر او یادآور شد که در برخی نقاط 
سطح  برچی،  دشت  و  خیرخانه  جمله  از  کابل،  شهر 
آب های زیر زمینی بین ۲0 تا 40 متر پایین رفته است. 

 

با این حال خپلواک تصریح کرد که اداره ملی تنظیم امور 
آب برنامه های جامع کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
روی  کابل  شهر  ویژه  به  کشور  آبی  منابع  خاطر  به  را 
دست دارد. او توضیح داد که در برنامه کوتاه مدت، برای 
مبارزه با خشک سالی از آب های قابل دسترس سطحی و 
آب های موجود در منابع زیرزمینی استفاده بهینه صورت 

گراف سطح آب های زیر زمینی در کابل

می گیرد. سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب خاطر نشان 
اولویت داده  از این آب ها به مصرف آشامیدن  کرد که 
می شود و به شهروندان در این زمینه آگاهی دهی خواهد 
ملی  اداره  میان مدت،  برنامه  در  ترتیب  همین  به  شد. 
تنظیم امور آب تالش می کند منابع بدیل آب جست وجو 

کند . 
با  مبارزه  برای  که  شد  یادآور  خپلواک  این،  کنار  در 
خشک سالی، منابع آب های زیرزمینی تغذیه و سیالب ها 
نیز  کنترل می شود. هم چنان طبق گفته های او، اداره ملی 
تنظیم امور آب برنامه ای برای جمع آوری آب باران روی 
دست دارد. پیش تر شرکت انکشاف ملی برنامه مدیریت 
بود.  گرفته  دست  روی  را  کابل  شهر  آب های سطحی 
این شرکت در کوه های ُقرغ، واصل آباد، کوه های بگرامی، 
چهل ستون  و  پدوله  دشت  قصبه،  پشت  گوسفنددره، 
حدود دو میلیون خندق کوچک را برای جذب آب های 
باران و برف حفر کرد . کارشناسان محیط زیست تأیید 
کردند که چنین راهکاری می تواند در تأمین منابع آب 

زیرزمینی موثر واقع شود. 
در برنامه درازمدت، اداره ملی تنظیم امور آب تالش دارد 
که با احداث بند  های آب گردان ، آب را ذریعه پایپ الین 
این  سخنگوی  خپلواک،  نظام  کند.  منتقل  شهرها  به 
شهرها،  در  نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  که  گفت  اداره، 
به  است.  موجود  بندها  احداث  و سهولت  وافر  امکانات 
گفت  و  کرد  اشاره  کابل  للندر  بند  به  او  نمونه  عنوان 
به  بند  این  کابل،  شهر  نیاز  مورد  آب  تأمین  برای  که 
ارزش ۳۵0 مییلیون دالر در ولسوالی چهار آسیاب احداث 
نیاز  بند، آب مورد  این  با احداث  او گفت که  می شود. 
به گفته  تأمین خواهد شد. هم چنان  نفر  میلیون   ۲.۲
او بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره تکمیل شده و 
به زودی افتتاح می شود. گفتنی است که حکومت برای 
از  مدیریت آب های سطحی زمین کار ساخت شماری 
بندها را روی دست گرفته است. براساس معلومات اداره 
ملی تنظیم امور آب، هم اکنون چهار بند پس از تکمیل 
بند در  بهره برداری رسیده است. هم چنان ۱4  به  کار، 
حال ساخت است و قرار است کار ساخت 44 بند دیگر 
در آینده نزدیک آغاز شود. به همین ترتیب اداره ملی 
تنظیم امور آب پالن دارد که حدود 40 بند دیگر را نیز 

در آینده  بسازد. 

پرچاوی برق روند آب رسانی را مختل کرده است
و  آبرسانی  شرکت  عمومی  ریاست  حال  همین  در 
کانالیزاسیون شهری کشور که مسوولیت توزیع آب در 
دلیل  به  که  تأیید می کند  دارد،  برعهده  را  والیت   ۲۲
خشک سالی و کمبود برق، آب رسانی با مشکل روبه رو 
به  ریاست،  این  سخنگوی  سعیدی،  نوید  است.  شده 
نبود  به دلیل  روزنامه ۸صبح گفت که در سال جاری 
برق و کاهش آب های زیرزمینی، روند توزیع آب مختل 
شده است. او تصریح کرد که همه  پروژه های آب رسانی 
به برق زیاد نیاز دارد و از آن جایی که در ماه های اخیر 
برق های دولتی به دلیل تخریب پایه های برق، قطع شده، 
این روند روی توزیع آب نیز تأثیر منفی گذاشته است. 
و  شرکت  این  دولتی،  برق  نبود  در  که  افزود  سعیدی 
سکتورهای خصوصی آب رسانی از برق جنراتور استفاده 

می کنند که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها نیست.
و  آب رسانی  شرکت  عمومی  ریاست  سخنگوی 
به  رابطه  در  هم چنان  افغانستان  شهری  کانالیزاسیون 
مشکالت کمبود آب در شهر کابل گفت که در فصل 
آن جایی  از  و  می یابد  افزایش  آب  مصرف  میزان  گرما 
که منابع آبی محدود است، مردم با کمبود آب مواجه 
می شوند. او گفت: »ساحه خیرخانه و دشت  برچی منابع 
آب زیرزمینی ندارد. آب که وجود دارد، به خاطر حفظ 
استخراج  آب  این  اگر  است.  زمین  الیه های  و  طبقات 
شود، شاید در درازمدت شاهد فرونشست زمین باشیم. 
تهدید بزرگ است.« با این حال او بیان کرد که مقدار 
آب زیرزمینی که در ساحه دشت  برچی وجود داشت، 
شده  کشیده  آب رسانی  خصوصی  شرکت های  توسط 
است و اکنون این شرکت ها با کمبود آب روبه رو هستند. 
او در حالی به کمبود آب در غرب کابل اشاره می کند 
که هم اکنون مردم این ساحه با کمبود آب آشامیدنی 
مواجه اند. با شنده گان محل می گویند که در جریان یک 
سال اخیر، شرکت های آب رسانی، آب مورد نیازشان را 
تأمین نمی توانند، از این رو آغاز به جیره بندی کرده  اند. 
مورد  آب  تأمین  برای  که  خواسته اند  حکومت  از  آنان 

نیازشان اقدامات جدی روی دست گیرد. 

راه حل دایمی؛ آب به پایتخت تزریق شود
شرکت  عمومی  ریاست  سخنگوی  سعیدی،  نوید 
حل  برای  که  گفت  شهری،  کانالیزاسیون  و  آب رسانی 
مشکل دایمی کمبود آب در کابل، باید آب های سطحی 
او، این  انتقال پیدا کند. به گفته  زمین به داخل شهر 
معضل دیگر راه حل ندارد. سعیدی خاطر نشان کرد که 
حکومت برای حل این مشکل، کارهای زیاد انجام داده 

است. به گفته او، دولت در نظر دارد که برای حل مشکل 
کم آبی در شهر کابل، آب مورد نیاز این شهر را از دریای 
لوگر، دریای پنجشیر و بند شاه توت و بند شاه و عروس 
تأمین کند. عالوه بر این، او افزود که برای رفع مشکل 
ساحه  در  پروژه  یک  برچی،  دشت  ساحه  در  کم آبی 
»دشت بیست هزاری« زیر کار است که با تکمیل شدن 
آن، مشکالت عمده این منطقه حل خواهد شد. او افزود 
که این پروژه توسط شرکت »کویکا«ی کوریایی جنوبی 
حمایت مالی می شود. هم چنان سعیدی تصریح کرد که 
برای حل مشکل کم آبی در کوتاه مدت، آب  بند قرغه را 
در شهر کابل انتقال می دهند. او افزود که در اطراف بند 
قرغه و جاهایی که این بند از آن تغذیه می شود، قرار 
برای حل  از آب آن  است چاه های عمیق حفر شود و 
کابل  دیگر شهر  نقاط  برخی  و  برچی  مشکالت دشت 

استفاده کنند.
در همین حال شماری از کارشناسان آب، خشک سالی 
کشور را نگران کننده می خوانند. نجیب آقا فهیم، استاد 
دانشگاه و کارشناس حوزه آب، به روزنامه ۸صبح گفت 
که تناوت زمانی خشک سالی در کشور کوتاه شده است. 
به گفته او، در گذشته بعد از ۱۵ تا ۳0 سال خشک سالی 
تکرار می شد، اکنون اما این مدت زمانی به چهار سال و 
سه سال کاهش پیدا کرده است. فهیم تأکید کرد که این 
امر می تواند »نگران کننده« باشد. او تصریح کرد که برای 
مبارزه با خشک سالی باید آب های باران و برف و سیالب 
مدیریت و بندهای آب  گردان اعمار شود. به باور نجیب آقا 
فهیم، در غیر آن مردم مجبور می شوند که از آب های 
زیرزمینی استفاده کنند و این ممکن است تعادل آب 
را برهم زند؛ زیرا به گفته او، کسانی  که توانایی بیش تر 
دارند، چاهای عمیق تر حفر و آب های مناطق اطراف را 
جذب می کنند و این امر سبب می شود که سایر افراد نیز 
چا ه های عمیق تر از این حفر کنند و این مشکل ایجاد 

می کند. 

بازنگری  زیر زمینی  آب های  از  استفاده  پالیسی 
شود

نجیب آقا فهیم از دولت خواست که پالیسی استفاده از 
او خاطر نشان کرد  بازنگری کند.  را  زیر زمینی  آب های 
که شرکت های صنعتی همانند ذوب آهن، آب معدنی 
و نوشابه بیش تر از آب های زیرزمینی استفاده می کنند، 
در حالی که نباید از آب های زیر زمینی استفاده کنند. 
دارند،  نیاز  بیش تر  آب  به  که  شرکت هایی  او،  باور  به 
آب ها  و  دریاها  آب های  از  را  نیازشان  مورد  آب  باید 
براساس معلومات، بیش تر  سطحی زمین تأمین کنند. 
عمیق  چاه های  از  را  نیازشان  مورد  آب های  شرکت ها 
از سوی دیگر، نجیب آقا فهیم تصریح  تأمین می کنند. 
کرد که برای مبارزه با خشک سالی، نیاز است شهروندان 
نیز سهیم شوند. او توضیح داد که مالکان ساختمان ها 
و شهرک ها باید نگذارند که آب های باران به هدر برود. 
به گفته فهیم، شهروندان باید با حفر کردن چاه ها، این 
آب ها را جذب زمین کنند تا سطح آب های زیرزمینی 

نیز باال بیاید. 
به همین ترتیب او به ادارات ذی ربط پیشنهاد داد که 
برای تصفیه آب های فاضالب، مراکز تصفیه ایجاد کنند 
تا از آب آن در آبیاری و زراعت استفاده شود. گفتنی 
است که پیش از این نیز اداره ملی تنظیم امور آب از 
شهروندان خواسته است که در صحن حویلی شان چاه 
حفر کنند و آب های باران و برف را داخل آن هدایت 
کنند تا این آب ها به هدر نرود و در زمین جذب شود. 
از خطرات خشک سالی در  فهیم  این حال نجیب آقا  با 
که  گفت  فهیم  داد.  هشدار  امنیتی  و  اقتصادی  بُعد 
را  داخلی  امنیت  و  آب  منازعات  می تواند  خشک سالی 
بیش تر کند و دهقانان از نگاه اقتصادی متضرر شوند. به 
باور او، اقتصاد روستاها روی دو پایه مالداری و زراعت 
استوار است و خشک سالی می تواند این دو پایه را سست 
و لرزان کند. این استاد دانشگاه افزود که خشک  سالی 
در مهاجرت شهروندان نیز نقش دارد؛ زیرا به گفته او، 
زمانی  که روستاها با کمبود آب روبه رو  می شوند، مردم به 
شهرها مهاجرت می کنند و این سبب بیکاری شهروندان 

می شود.
تهدید  را  شهروندان  زنده گی  حالی  در  خشک سالی 
می کند که براساس آمارها، در نیمه نخست سال جاری 
موضوع  دلیل همین  به  نفر  هزار  از ۲4  بیش  میالدی 
مناطق شان را ترک  کرده اند. عبدالباسط انصاری، مشاور 
مطبوعاتی این وزارت، به روزنامه ۸صبح گفت که این 
نیمروز،  مثل  گرم سیر  والیت های  از  بیش تر  نفر  تعداد 
قندهار، فراه، هلمند، کندز، تخار و برخی دیگر از والیات 
مناطق  در  و  بی جا  است،  مواجه   خشک سالی  با  که 
سال  در  شده اند.  مسکن گزین  زیست  برای  مناسب 
جاری میالدی، شهروندان عالوه بر خشک سالی به دلیل 
جنگ نیز بی جا شده اند. گفتنی است که مجموع آمار 
بی جاشده گان جنگ از اوایل سال خورشیدی تاکنون به 

۱۸ هزار و 400 خانواده می رسد.

زیر سایه شعار آبروداری؛

عبداالحمد حسینی 

باشنده گان 25 والیت با کمبود نگران کننده آب مواجه اند
بحران کم  آبی و خشک سالی در سال های اخیر، بیش تر شهروندان کشور را نگران کرده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در دهم حوت سال 
گذشته در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جینوا 2020، از خشک سالی در جریان امسال و سال های آینده ابراز نگرانی کرد. به گفته او، به 

 رغم این که دو سال کامل بارها از مصونیت آب و آمدن خشک سالی صحبت کرده، اما کسی به آن توجه نکرده و اکنون کشور با بحران کمبود آب روبه رو است.



امریکا و سازمان ملل متحد که 
می بایست نقش فعال و جدی در 
کشاندن طالبان به میز مذاکرات 

داشته باشند، با بی میلی روند 
صلح افغانستان را دنبال می کنند. 
هم چنان تالش کافی برای شکست 
بن بست مذاکرات از سوی دولت و 
طالبان صورت نمی  گیرد. مقام های 

امریکایی می گویند که مأموریت 
امریکا در افغانستان موفقانه به 

پایان رسیده است و با امضای 
توافق نامه رسمی با طالبان، این 

کشور افغانستان را ترک می کند 
و دیگر از آدرس طالبان تهدیدی 

متوجه ایاالت متحده نیست.

مذاکرات صلح اکنون 
با بن بست کامل مواجه 

است. اکثر اعضای هیأت 
مذاکره کننده طالبان در 

میز مذاکره حضور ندارند 
و شماری از اعضای هیأت 

مذاکره کننده جمهوریت 
نیز در کابل هستند. 

هم چنان خبری از 
نشست استانبول نیست 

و دیدارهای رهبران 
سیاسی افغانستان 

با نماینده گان جامعه 
بین المللی نیز نتیجه 

ملموسی نداشته است.

حمید فرهادی

کندز  هلمند،  والیت های  در  ولسوالی  سه  گذشته، 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  بین  فاریاب  و 
کنترل  سر  بر  جنگ  و  است  شده  دست  به  دست 

ولسوالی های دیگر، میان دو طرف جریان دارد.
آنچه که در این میان قابل توجه است، سوءمدیریت 
به  کمک ها  موقع  به  نرسیدن  و  مرکزی  حکومت 
نیروهای امنیتی در میدان های نبرد است. نیروهای 
دفاعی و امنیتی از کم مهری حکومت مرکزی همواره 
گالیه  دارند. دلیل عمده  سقوط شماری از ولسوالی ها 
و تلفات سنگین نیروهای امنیتی، کمبود تجهیزات 
است.  بوده  نیروها  این  به  کمک  نرسیدن  و  جنگی 
این بزرگ ترین چالش موجود برای نیروهای امنیتی 
افغانستان است. اگر ارتش افغانستان یک نیروی مجهز 
طالبان  محاصره  حلقه  شکستاندن  برای  چریکی  و 
کمک  به  موقع  به  کمکی  نیروهای  و  باشد  داشته 
نیروهای امنیتی افغانستان برسند، نه تنها از تلفات 
نیروهای امنیتی کاسته می شود؛ بلکه شکست طالبان 
از  استفاده  است.  محتمل  جبهات جنگ  تمامی  در 
نیروهای کمکی همان استراتژی ای است که طالبان 
پالن  وقتی  طالبان  متوسل می شوند.  آن  به  همواره 
حمله بر منطقه ای را داشته باشند، نیروهای شان را از 
ولسوالی ها و حتا والیت های همجوار بسیج می کنند و 
بعد به حمله دست می زنند. آنچه که در این شرایط 
دولت  که  است  این  است،  حیاتی  ضرورت  حساس 
نگذارد روحیه نیروهای دفاعی و امنیتی بشکند و در 
موقع ضرورت، به این نیروها کمک برسد. اگر این خط 
طالبان دشوار  با  مبارزه  بپاشد،  فرو  طالبان  برابر  در 
خواهد شد. بنابراین، دولت باید برای تقویت این خط 
و حمایت تسلیحاتی و لوژستیکی نیروهای دفاعی و 

امنیتی تالش کند.

جنگ روانی و کنترل افکار عمومی
طول  در  طالبان  قدرت  و  فشار  اهرم های  از  یکی 
سال های گذشته، رسانه ها و شگردهای تبلیغاتی بوده 
است. طالبان با ثبت نوارهای تصویری از سر بریدن 
نیروهای نظامی و کشتار بی رحمانه کارمندان دولتی، 
بین مردم ترس و وحشت ایجاد و از این طریق دوباره 
دوردست  مناطق  مردم  بر  و  احیا  را  خویش  قدرت 
حکومت کردند. در سال های اخیر، رسانه ها به رشد و 
شهرت طالبان کمک فراوانی کردند و این گروه اکنون 
بیش از آن که یک واقعیت نظامی باشد، یک وحشت 
سراسری روانی است که با استفاده از رسانه ها به این 
مهم دست یافته است. رسانه ها هم چنین نقش بارزی 
طالبان  داشته اند.  سیاسی  لحاظ  از  طالبان  رشد  در 
با راه اندازی تبلیغات منفی علیه دولت، از یک طرف 
باعث افزایش انزجار عمومی از دولت شدند و از جانب 
دیگر برای خود در سطح ملی و بین المللی مشروعیت 

کسب کردند.
و  بین المللی  حمایت های  وجود  با  افغانستان  دولت 
امکانات بی شمار، در طول سال های گذشته چنان که 
باید، به جنگ روانی طالبان توجه نکرد و این در واقع 
یکی از دالیلی نارضایتی مردم از حکومت است؛ زیرا 
علیه  ناهنجاری،  و  کاستی  کوچک ترین  از  طالبان 
حکومت استفاده کردند و در برابر جمهوریت دست به 
تبلیغات منفی زدند. برخوردهای ناعادالنه و نابرابر با 
شهروندان، فساد اداری، سوءاستفاده از امکانات دولتی 
و برخوردهای سلیقه ای از دیگر دالیل نارضایتی مردم 

از حکومت است.
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با اعالم زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 
به  هراس افگنی  با  مبارزه  مسوولیت  کامل  انتقال  و 
جنگ  ادامه  برای  طالبان  روحیه  دولتی،  نیروهای 
قوی شده است. در روزهای اخیر، تحرکات این گروه 
شدت پیدا کرده و خشونت ها به صورت بی پیشینه 
و  نظامی  آگاهان  این،  از  پیش  است.  یافته  افزایش 
سیاست گران خارجی از احتمال وقوع جنگ داخلی 
دیگر،  جناح  در  بودند.  داده   هشدار  افغانستان  در 
دولت افغانستان از توانایی مقابله با طالبان اطمینان 
داده و همواره گفته است که نیروهای ارتش در کنار 
نیروهای خیزش  مردمی، به طالبان اجازه پیش روی 
نخواهند داد. کم تر از دو ماه تا خروج کامل نیروهای 
امریکایی و ناتو از افغانستان زمان مانده است، دولت 
باید در چند جبهه، برای مقابله با طالبان آماده گی 
تاریخ  دوره   دشوارترین  وضعیت،  این  باشد.  داشته 
مبارزه با طالبان، برای دولت به حساب می آید. در این 
مطلب، به صورت فشرده به پروسه صلح پرداخته شده 
و چشم انداز جنگ و گزینه های مقابله با گروه طالبان 

به بحث گرفته شده است.

مذاکرات صلح
چندی پیش از زبان یکی از اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت شنیدم که سران طالبان در قطر به آنان گفته اند 
که مذاکرات دوحه، بخش کوچکی از نگاه این گروه 
در مورد صلح است. حتا پیشنهاد هیأت مذاکره کننده 
طالبان به هیأت مذاکره کننده دولت این بوده است 
که جلسات مشترک را یک  روز بعد دایر کنند تا گویا 
آن ها به »کارهای اصلی«شان رسیده گی بتوانند. این 
جمله کوتاه، مصداق واضحی از جریان گفت وگوهای 
صلح و نیت طالبان برای مذاکرات و پایان خشونت ها 
آغاز  از  سال  یک   حدود  گذشت  با  است.  کشور  در 
در  پیش رفتی  کوچک ترین  تاکنون  گفت وگوها، 
مذاکرات حاصل نشده است. از سویی هم، طالبان به 
شدت بر رهایی زندانیان باقی مانده شان از زندان های 
افغانستان و خارج شدن نام اعضای ارشد این گروه از 
لیست سیاه سازمان ملل متحد، پافشاری می کنند. 
زندانی  هزار  پنج  مجموع  از  که  است  حالی  در  این 
از  طالبان  گروه  و  امریکا  توافق  پی  در  که  طالبان 
زندان های افغانستان رها شدند، بخش بزرگی از آنان 
به میدان های جنگ برگشتند و به ادامه درگیری ها 
کمک کردند. با این حال، مشخص است که طالبان 
نتیجه  به  رسیدن  دنبال  به  کوتاه مدت  در  دست کم 
در میز مذاکرات نیستند و شاید در فکر پیروزی از 

راه نظامی اند.
مذاکرات صلح اکنون با بن بست کامل مواجه است. 
اکثر اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان در میز مذاکره 
حضور ندارند و شماری از اعضای هیأت مذاکره کننده 
از  کابل هستند. هم چنان خبری  نیز در  جمهوریت 
نشست استانبول نیست و دیدارهای رهبران سیاسی 
افغانستان با نماینده گان جامعه بین المللی نیز نتیجه 

ملموسی نداشته است.
نقش  می بایست  که  متحد  ملل  سازمان  و  امریکا 
مذاکرات  میز  به  طالبان  کشاندن  در  و جدی  فعال 
داشته باشند، با بی میلی روند صلح افغانستان را دنبال 

می کنند. هم چنان تالش کافی برای شکست بن بست 
مذاکرات از سوی دولت و طالبان صورت نمی  گیرد. 
مقام های امریکایی می گویند که مأموریت امریکا در 
افغانستان موفقانه به پایان رسیده است و با امضای 
افغانستان  کشور  این  طالبان،  با  رسمی  توافق نامه 
تهدیدی  طالبان  آدرس  از  دیگر  و  می کند  ترک  را 
متحد  ملل  سازمان  نیست.  متحده  ایاالت  متوجه 
نیز در سکوت مطلق به سر می برد و به جز نشست 
استانبول که آن هم از سوی امریکا به عنوان نهاد ناظر 
دعوت شده بود، در هیچ نشست صلح نقش و واکنشی 

نداشته است.
به  نیز کم کم  افغانستان  و دفاعی  امنیتی  نیروهای 
صلح با طالبان بی باور می شوند و دیدارهای پی هم و 
تکراری هیأت های دو طرف ره به جایی نبرده است. 
دولت افغانستان از صلح به جنگ متمرکز شده و در 
پی تدوین استراتژی درازمدت جنگ با طالبان است. 
این وضعیت امید مردم به صلح را نابود کرده و ادامه 
درگیری ها در کشور، بر همه چیز سایه انداخته است.

سنگر دفاعی نیروهای امنیتی
پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان، این گروه با 
خلق روایت پیروزی بر امریکا، اعتماد به نفس کاذب 
برای جنگیدن علیه نیروهای دولتی افغانستان پیدا 
از  شماری  دادن  مشروعیت  با  هم،  سویی  از  کرد. 
کشورها به طالبان به حیث یک جریان فعال سیاسی، 
توقع این گروه به صورت بی سابقه افزایش پیدا کرده 
تشدید  با  می کند  تالش   لحاظ  همین  به  و  است 
حمالت علیه نیروهای دولتی، قدرتش را به رقیبان 
داخلی و کشورهای منطقه نشان دهد تا در تحوالت 
سیاسی داخلی و منطقه ای، حساب بیش تر روی آن ها 
باز شود. اما نیروهای امنیتی افغانستان به خوبی پاسخ 
این بلندپروازی های طالبان را داده  و توانسته اند علیه 

حمالت این گروه ایستاده گی کنند.
و  امید  حاضر،  حال  در  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای 
سنگر دولت افغانستان در برابر طالبان اند. در روزهای 
مختلف  والیت های  در  طالبان  گروه  تحرکات  اخیر، 
افزایش یافته است. هم زمان با آن، نیروهای امنیتی 
افغانستان عملیات های گسترده ای را علیه طالبان در 
هفته  در یک  تنها  کرده اند.  راه اندازی  نقاط مختلف 

ترفند  این  متوجه  کم  کم  دولت  اخیر  سال های  در 
گروه طالبان شد و پس از سال ها، به تازه گی در تالش 
است.  گروه  این  جنگ  مشروعیت  بردن  سوال  زیر 
رسانه های دولتی نیز نسبت به گذشته فعال تر شده اند 
و مقام های ارشد امنیتی برای بازتاب فعالیت نیروهای 
اما  برگزار می کنند.  ارتش، هر هفته نشست خبری 
با  و  می فرستند  طالبان  که  پیام هایی  از  موجی  با 
شگردهای تبلیغاتی و رسانه ای این گروه، این اقدام 
و رضایت  اقناع  به خاطر  دولت  نیست.  کافی  دولت 
اساسی تر  و  بیش تر  اقدامات  به  عمومی دست  افکار 
بزند. مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند روی دست 
بگیرد، یکی هم رسیده گی به موقع به نیروهای امنیتی 
در جنگ است. نیروهای امنیتی اگر مورد بی مهری 
نمی دهند  اجازه  دیگر  مردم  گیرند،  قرار  دولت 
فرزندان شان در صفوف این نیروها بجنگند. موضوع 
مهم دیگر، طرح سیاست یک دست در برابر طالبان 
است. سیاسیون افغانستان تاکنون دیدگاه یکسان در 
برابر طالبان ندارند و در بسا موارد، حتا دولت پالیسی 
و  مجازات  است.  نداشته  گروه  این  برابر  در  روشن 
مکافات در صفوف امنیتی، مبارزه با بی عدالتی، تحقق 
حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و برخورد قاطع با 
افراد فسادپیشه و قانون  گریز، می تواند افکار عمومی 
بسیج  طالبان  علیه  و  دولت  از  به حمایت  دوباره  را 
کند. در غیر آن، ممکن است نارضایتی مردم، هم زمان 
فروپاشی  با  را  تهاجمی طالبان، حکومت  با حمالت 

مواجه کند.

سنگر نیروهای مقاومت
آخرین راهکار مبارزه با طالبان، تقویت سنگر مردمی 
علیه این گروه است. در تمامی نقاط افغانستان، نفرت 
و انزجار عمومی نسبت به عمل کرد و رفتار طالبان 
وجود دارد و هیچ کس موافق بازگشت امارت اسالمی 
نیست. در چند سال پسین، در شماری از نقاط کشور، 
نیروهای خیزش مردمی همواره کنار نیروهای امنیتی 
و دفاعی فعال بوده و مانع پیش روی طالبان شده اند. 
در  آن که  رغم  به  نیز  مقاومت  و  فرماندهان جهادی 
بسیاری از موارد از دولت ناراضی اند؛ اما برای مبارزه با 
طالبان همیشه اعالم آماده گی کرده اند  و در شماری 
از مناطق کشور همین اکنون در صف مبارزه با این 

گروه قرار دارند.
مقاومت،  و  مردمی  خیزش  نیروهای  ارتش،  از  پس 
اما  هستند.  طالبان  برابر  در  دفاعی  سپر  مهم ترین 
تجهیزات  و  حمایت  نیازمند  نیز  مقاومت  نیروهای 
تهدیدهای  و  حمالت  برابر  در  بتوانند  تا  اساسی اند 
طالبان تاب بیاورند. طالبان از تجهیزات بسیار باالیی 
در  پیش رفته  مهمات  و  سالح  و  هستند  برخوردار 
اختیار دارند.  نیروهای خیزش مردمی بدون حمایت 
و توجه حکومت و بدون داشتن تجهیزات الزم، توانایی 
مقابله با طالبان را ندارند. حکومت می تواند با تجهیز 
نیروهای خیزش مردمی، امنیت مناطق دوردست را 
به این نیروها واگذار کند. این کار از یک طرف باعث 
تضعیف روحیه طالبان می شود و از جانب دیگر، جبهه 
مقابله با طالبان را قدرت بیش تر می بخشد و باعث 

نزدیکی مردم و دولت می شود.
صلح  پروسه  مورد  در  روشن  چشم انداز  نتیجه،  در 
صدای  به  اعتنا  کم ترین  طالبان  ندارد.  وجود 
تمام  برعکس،  و  نداده اند  نشان  مردم  صلح طلبانه 
است.  متمرکز  جنگ  میدان های  به  آنان  تالش 
به  نسبت  داخل  در  که  خوش باوری هایی  برخالف 
طالبان و پروسه صلح ایجاد شده است، طالبان هنوز 
و کارمندان  برابر مردم  نفرت در  و  تکفیر  ادبیات  از 
راستی  ادعای  گروه  این  هنوز  می گیرند.  کار  دولت 
صلح،  به  بستن  دل  وصف،  این  با  دارد.  حقانیت  و 
بی باور  صلح  به  مردم  نیست.  بیش  خوش باوری ای 
شده اند و سیاسیون افغانستان نیز باید بدانند که صلح 
این  از  بیش  نباید  و  نمی شود  با گردن کجی حاصل 
به حقانیت کاذب طالبان، مشروعیت داده شود. راه 
میانه، حفظ تالش های صلح و پاسخ قاطعانه به گروه 
طالبان در میدان جنگ است. بنابراین، سنگر دولت 
و مردم باید در برابر طالبان تقویت شود. راه تقویت 
نیروهای  و  دولتی  نیروهای  از  حمایت  سنگر،  این 
خیزش  مردمی و حفظ روحیه جنگی در برابر طالبان 
توانایی  مردم  همکاری  با  افغانستان  دولت  است. 
مقابله با این گروه را دارد و طالبان به تنهایی قادر 
به پیش روی و غلبه بر نیروهای مردمی نیستند. این 
وسط، سیاسیون و دولت افغانستان مسوولیت خطیر 
و اساسی به دوش دارند. در این شرایط دشوار، بهتر 
است که اختالف های درونی کنار گذاشته شود و برای 
مبارزه با طالبان صف واحد تشکیل شود. این تنها راه 
بقای نظام و ارزش های دو دهه اخیر است. در غیر آن، 

هیچ کس نمی تواند از آتش جنگ جاری دور بماند.

چگونه می توانیم جلو پیش روی طالبان 
را بگیریم؟

بن بست صلح و تشدید جنگ؛
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مدت  تمام  در  طالبان  رهبران 
سال  بیست  طی  و  حاکمیت 
ارتش،  نیروهای  با  جنگ شان 
و  مفصل  صورت  به  هیچ گاه 
خود  اهداف  و  مواضع  روشن 
ننوشته  افغانستان  مورد  در  را 
افغانستان  مردم  نگفته اند.  و 
آنان را براساس جنایت ها و خشونت هایی که در زمان 
حاکمیت شان علیه زنان، اقوام و بخش های دیگر جامعه 
چگونه گی  مورد  در  آنان  می شناسند.  کرده اند،  اعمال 
و  اقتصاد  خارجی،  روابط  کشور،  اداره  اصول  نظام، 
موارد دیگر هیچ وقت روشن اظهار نظر نکرده اند. مردم 
افغانستان و جهان تصور می کنند که طالبان فقط برای 
انتحار، کشتن،  خشونت و سخت گیری آفریده شده اند، 
نه نظام سازی،  میهن دوستی و سهم گیری در توسعه و 

رشد و آبادی کشور.
گروه  سیاسی  معاون  برادر،  عبد الغنی  مال  تازه گی  به 
افغانستان  یک  »چطور  عنوان  زیر  مقاله ای  طالبان، 
نوشته  باشیم«  داشته  پیش رفته  و  مستحکم،  با ثبات، 
مبهم  افغانستان  نیاز  مورد  اساسی  مسایل  آن  در  که 
این  از  بخشی  در  او  مثاًل  است.  و غامض مطرح شده 
یادداشت کوتاه می گوید: »نظام واقعی اسالمی بهترین 
یگانه  و  افغان ها  مشکالت  تمام  حل  برای  وسیله 
برای  افغانی  جامعه  اقشار  تمام  که  است  خواسته ای 
تحقق آن یک صدا اند و هیچ گونه اختالفی بر آن ندارند. 
چنان نظام مقتدر اسالمی که هم افغانستان را از تهاجم 
و مداخله های خارجی ها نگه  دارد و هم جهانیان را از 
آرامش افغانستان مطمین بدارد.« برادر در این یادداشت 
واضح نمی سازد که نظام اسالمی مورد نظر او کدام و 
چگونه است. در تاریخ سیاسی جهان هیچ وقت چیزی 
نداشته ؛  نام نظام سیاسی مستحکم اسالمی وجود  به 
اما حکومت های قومی یا نژادی با آرایش دینی-اسالمی 
اسالمی  امارت  همان  آنان  از  یکی  که  داشته  وجود 
گروه طالبان است که مردم افغانستان در دهه هفتاد 
همه  که  همان طور  کردند.  تجربه  را  آن  خورشیدی 
می دانند، هر کشور اسالمی با مدل خاصی اداره می شود 

افغانستان جریان  از  امریکایی  نیروهای  عقب نشینی 
دارد و قرار است تا ۱۱ سپتامبر ۲0۲۱ تکمیل شود. 
در نخستین روزهای جنگ علیه تروریسم، پایگاه های 
نظامی امریکا در آسیای میانه برای اجرای عملیات در 
افغانستان مهم بود؛ اما فشار منطقه ای منجر به بسته 

شدن این پایگاه ها شد.
در حالی که روایتی در مطبوعات مبنی بر خواست 
از  پس  منطقه  در  چشم گیر  حضور  برای  امریکا 
عقب نشینی در جریان است؛ اما مشخص نیست که 
در این مورد با کدام کشور در آسیای میانه مشورت 

شده است.
بعید به نظر می رسد که روسیه برای پرکردن خالی 
عوض  در  این کشور  کند.  اقدام  امریکا  عقب نشینی 
ترجیح می دهد در جایی که منافعش تأمین شود، به 

نقش حمایتی خود ادامه دهد.
به نظر می رسد که ایاالت متحده می خواهد در کنار 
تروریسم  توانایی های ضد  از  برخی  سمت وسو دهی 
خود، هم چنان در منطقه درگیر باشد و روی برنامه 
جدید جاده ابریشم یا ابتکار »یک کمربند و یک راه« 
چین که آسیای میانه را از طریق افغانستان به آسیای 
معلوم  باشد.  داشته  تمرکز  می کند،  وصل  جنوبی 
نیست که آیا چین سرانجام پا پیش می گذارد تا در 
قبال افغانستان مسوولیت بگیرد و وعده های امنیتی 

مکرر خود را دنبال کند یا نه.
قرقیزستان  در  ماناس  هوایی  پایگاه  تخلیه  زمان  از 
سیاست های  سال ۲0۱4،  در  متحده  ایاالت  توسط 
بحث  زمان  آن  در  است.  کرده  تغییر  میانه  آسیای 
خالی  می خواهد  مسکو  چگونه  که  بود  این  اصلی 
امنیتی بعدی را پرکند. با این وجود، »روایت هفت 
سال مداخله گری«، تسلط روسیه نبود؛ بلکه گسترش 
چین بود. از سیاست تا امنیت تا زبان و اقتصاد، چین 

حکومت و نظر گروه طالبان، چیزهای غربی و کافری 
بود؛ اما اکنون با توجه به شرایط پیش آمده و پیش روی 
به  این که  تصور  و  جنگ  میدان های  در  طالبان  گروه 
خود  از  می خواهند  هستند،  نزدیک  نهایی  پیروزی 
مالیمت و هم سویی با جهان و نیروهای داخلی نشان 
و  مبهم  هم  را  مورد  این  نوشته اش  در  برادر  بدهند. 
غامض تشریح می کند. عادت و سیاست گروه طالبان 
است که وقتی می خواهند در هر موردی چیزی بگویند 
اسالمی  و پسوند  پیشوند  به همه چیزی  بنویسند،  یا 
می دهند. برادر می گوید مطابق اسالم برای زنان حق و 
احترام قایل می شوند و مطابق اسالم مردم حق آزادی 
بیان دارند؛ ولی این حق و احترام و این حدود آزادی 
مشخص نیست که واقعی و حقیقی است یا چیزی که 
گروه طالبان حدش را مشخص می کند و برای دیگران 

با منت می بخشد.
مال برادر از برج عاج با مردم افغانستان سخن می گوید. 
گویی از اتفاقات خونین چهل سال پسین هیچ اطالعی 

هم چنان چین در گفت وگوهای منطقه ای شرکت و 
تا  ایاالت متحده و پاکستان همکاری کرده است  با 
طالبان را روی میز مذاکره بیاورد. پکن بارها فشار آورد 
تا سازمان همکاری شانگهای کارهای بیش تری را در 
انجام دهد؛ هرچند این فشارها نتیجه ای  افغانستان 
افغانستان،  مرزی  نیروهای  برای  چین  نداشت. 
تاجیکستان و پاکستان، پشتی بانی محدود ارایه کرده 
پایگاهی  تاجیکستان  در  که  می شود  گفته  و  است 
فقط روی  اما  این تالش ها  است.  راه اندازی کرده  را 
نگرانی های مرزی چین متمرکز است. از نظر اقتصادی 
نیز داستان به همین شکل بوده است. چین اقدامات 
خود برای صلح افغانستان را با انگیزه فعالیت اقتصادی 
گسترش داده است؛ چیزی که سیاست گذاران چینی 
به عنوان مناسب ترین سهم کشورشان می توانند ارایه 
دهند. یک کمیته اقتصادی و تجاری دوجانبه در سال 
۲0۱۵ تأسیس شد. پروازهای مستقیم تجارتی بین 
افغانستان و چین در اواخر سال ۲0۱۸ آغاز شد. پس 
از ساخت خط قطار مزار شریف - حیرتان از طریق 
اوزبیکستان و قزاقستان، یک خط قطار تجارتی بین 

چین و افغانستان نیز در تابستان ۲0۱9 افتتاح شد.
دوجانبه  تجارت  چین،  گمرک  اطالعات  براساس 
بین چین و افغانستان از ۳۳۸ میلیون دالر در سال 
۲0۱۳ به ۶۲9 میلیون دالر در سال ۲0۱9 رسیده 
پکن  می دهد.  نشان  را  افزایش  برابر  دو  که  است 
بارها در مورد آوردن افغانستان به طرح یک کمربند 

کشور  هر  تاریخی  و  فرهنگی  غنای  به  توجه  با  که 
ارزش های  دیگر  و  بشر  دموکراسی،  حقوق  اسالمی، 

جهان جدید در آن پذیرفته شده و رعایت می گردد.
گروه  اعضای  سایر  شاید  او  از  تبعیت  به  و  برادر  مال 
طالبان خواستار نظام متمرکز مستحکم هستند و فکر 
جامعه  مردم  و  که  است  چیزی  همان  این  می کنند 
تمرکز زدایی  برادر  مال  می گویند.  آن سخن  از  جهانی 
و نظام های غیر متمرکز را »بی اختیار و فاسد« می داند 
چیز  همه  ترتیب  و  تشکیل  از  نوشته اش  ادامه  در  و 

براساس بنیادهای اسالمی و رأی مردم می گوید.
اگر گروه طالبان و رهبری آنان به انتخابات و رأی مردم 
گرفته  رأی  بر اساس  هم  را  ولسوالی  یک  بدهند،  تن 

نمی توانند، چه رسد به کل کشور.
اشاره  مسایلی  به  نوشته اش  دیگر  بخش  در  برادر  مال 
آن ها  زیرا  بود؛  قدغن  در دوره طالبان  است که  کرده 
تلقی می کردند.  نا باب  و  بی مورد  را  ارزش ها  از  بعضی 
در  این دست  از  چیزهایی  و  بیان  آزادی  زنان،  آزادی 

در حال افزایش قدرت خود در آسیای میانه است.
دور  دومین  میزبان  چین  می،  ماه   ۱۲ تاریخ  به 
در    )C5  +1( گروه  خارجه  وزیران  گفت وگوهای 
میانه،  آسیای  خارجه  امور  وزیر  پنج  بود.  »ژیان« 
آغاز همه گیری  از  که  بودند  مقاماتی  از  گروه  اولین 

کووید-۱9 به چین دعوت شدند.
روابط سیاسی چین و کشورهای آسیای میانه در دهه 
گذشته، رشد چشم گیری داشته است. موضوع بحث 
این نشست، افغانستان بود. کشورهای آسیای میانه 
از گسترش احتمالی درگیری ها به قلمروشان هراس 
دارند و به دنبال تضمین امنیتی از داخل افغانستان 

و هم چنین دیگر قدرت های بزرگ منطقه هستند.
عقب نشینی  بر  تأکید  ضمن  روسیه  مانند  چین 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  منظم  و  مسووالنه 
که سبب تجدید قوای گروه های تروریستی در آینده 
ایاالت متحده در آسیای  بازگشت  به  نشود، تمایلی 

میانه ندارد.
در عین حال، پکن موفق به ارایه برنامه های امنیتی 
صورت  در  خود  غربی  همسایه گان  از  حمایت  برای 
تشدید بی ثباتی در افغانستان، نشده است. در پایان 
اعالمیه  میانه،  آسیای  کشورهای  و  چین  نشست، 
مشترکی را درباره افغانستان با جزئیات منتشر کرد. 
در چند سال گذشته، چین به عنوان یک بازیگر فعال 
در افغانستان فعالیت داشته است. این کشور چندین 
مجرای دیپلماسی را در افغانستان افتتاح کرده است. 

پیام جمهوری و امارت، تبعیض و خون است

ندارد و برای همین به جای تشریح واقعیت، نصیحت 
دانسته  افغانستان  فقرات  را ستون  جوانان  او  می کند. 
و به آنان می گوید که به جای فرار به بیرون از کشور، 
به افغانستان خدمت کنند و این زمینه را گویا امارت 
آیینه  از  باید  او  امثال  و  برادر  مال  کرد.  فراهم خواهد 
بپرسند که سبب فرار، بیکاری و بی اعتنایی نسبت به 
کشور چه کسانی هستند. تمام جوانان فراری از ترس 
طالبان، از وحشت و خشونت آنان و از جنگ آنان وطن 

را ترک کرده اند.
و  دروغ  گویی  مواجه اند،  آن  با  افغانستان  مردم  آن چه 
زشت کرداری جمهوری و امارت است. غنی کتاب قانون 
اساسی در دست هرجا از حفاظت و رعایت آن سخن 
می گوید، اما در عمل هیچ عملکردش بر اساس قانون 
اساسی نیست. او در معرفی سرپرستان وزارت های دفاع 
و داخله از رعایت قانون، مساوات میان مردم افغانستان، 
تقویت وحدت ملی و چیزهایی از این دست می گوید، 
قانون  ملی،  وحدت  همه خالف  او  روزانه  کارهای  اما 
اقوام کشور است. همین حاال  برابری میان  و  اساسی 
تشکیل  سرپرست ها  را  با  او  کابینه  از  بزرگی  بخش 
بیداد می کند و  می دهند، قوم گرایی در وزارت خانه ها 
با این عمل ها کم ترین اعتماد باقی مانده ملی را از میان 

برده است. 
امارت نیز قرآن و شمشیر در دست و هر روز به بهانه 
جهاد و اسالمی ساختن نظام، مردم را سالخی می کند 
و شهرها و تاسیسات عامه را به آتش می کشد. اگر هر دو 
طرف در پی نجات افغانستان هستند، اگر هر دو متعهد 
به بقای کشور، تقویت وحدت ملی و قطع خون ریزی 
زخم  به  و  بیایند  میز  دور  به  میدان  از  باید  هستند، 

خون چکان افغانستان پایان بدهند.

آسیای  با  این کشور  کردن  و وصل  راه خود  و یک 
میانه، چین و پاکستان، صحبت کرده است. در واقع 
پکن در این زمینه به دستاوردهای اندک نایل شده 
است. جدیدترین وعده چین، کمک های امنیتی ضد 
تروریسم است؛ اما مشخص نیست که این کمک ها 
واقع خواهد  موثر  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  چگونه 
شد. از نظر اقتصادی، سهم چین در افغانستان افزایش 
یافته؛ اما نتوانسته است پروژه استخراج مس عینک 
امضا   ۲007 سال  در  کشور  این  شرکت های  که  را 
کردند، به ثمر برساند. پروژه شرکت ملی نفت چین 
نیز به حالت تعلیق  افغانستان  )CNPC( در شمال 
برنامه های  است  نتوانسته  هنوز  پکن  است.  درآمده 
از  پس  کند.  عملی  افغانستان  در  را  خود  اقتصادی 
راستا  این  در  چین  موفقیت  متحده،  ایاالت  خروج 
خیلی دشوار خواهد بود؛ زیرا طالبان احتماالً کنترل 
قسمت های زیاد افغانستان را به دست خواهند گرفت 
و ممکن است حاکمیت ایدئولوژی اسالمی به یک امر 
اجتناب ناپذیر مبدل شود که عواقب بدی برای چین 

خواهد داشت.
در حالی که پکن به صورت واضح روابط خود را با 
جناح های موجود در دولت افغانستان تقویت می کند، 
که  هستند  مطمئن  اندازه  همان  به  تحلیل گران 

احتمال بازگشت طالبان به قدرت وجود دارد.
این سردرگمی نشان دهنده پیچیده گی وضعیت میدان 
جنگ افغانستان است و اختالف نظر در برنامه ریزی 
فعلی را برجسته می کند. این مسأله هم چنین نشان 
پساامریکای چین،  افغانستان  استراتژی  که  می دهد 
چگونه از بین می رود. با اصرار واشنگتن برای حضور، 
پکن می تواند امریکا را برای هر اتفاقی که رخ می دهد، 
این  است  ممکن  امریکا،  رفتن  از  پس  بداند.  مقصر 
بهانه خریدار داشته باشد؛ اما در عمل کاربرد ملموس 

نخواهد داشت.
در حالی که چین تالش دارد تا نگرانی های امنیتی 
خود را برطرف کند، همسایه های آن در آسیای میانه 
انتظار دارند تا این کشور از وزن و قدرت خود استفاده 

کند و نقش اساسی تر در تثبیت اوضاع داشته باشد.
هیچ کس انتظار ندارد که چین از نظر نظامی جایگزین 
ایاالت متحده شود؛ اما آسیای میانه امیدوار است که 
پکن نقش پررنگ تر و قابل توجه تری در افغانستان 
بازی کند؛ نقشی که در واقع به بهبود اوضاع کمک 
کند، به جای این که بنشیند و فروپاشی را تماشا کند.

چالش چین در افغانستان و معضل آسیای میانه

حبیب حمیدزاده

مال برادر از برج عاج با مردم افغانستان سخن می گوید. گویی از اتفاقات خونین چهل سال پسین هیچ اطالعی ندارد و برای 
همین به جای تشریح واقعیت، نصیحت می کند. او جوانان را ستون فقرات افغانستان دانسته و به آنان می گوید که به جای 
فرار به بیرون از کشور، به افغانستان خدمت کنند و این زمینه را گویا امارت فراهم خواهد کرد. مال برادر و امثال او باید از آیینه 

بپرسند که سبب فرار، بیکاری و بی اعتنایی نسبت به کشور چه کسانی هستند.



همه گیری سرتاسری موج سوم کرونا8صبح، کابل
هم زمان با افزایش شمار مبتالیان، بیماران بستری در 
والیت های  در  کرونا  از  ناشی  مرگ ومیر  و  شفاخانه ها 
گوناگون کشور، مقام های وزارت صحت عامه می گویند 
که موج سوم همه گیری ویروس کرونا تمام والیت های 
افغانستان را در بر گرفته است. وحید مجروح، سرپرست 
در  جوزا،  سی ام  یک شنبه،  روز  عامه،  صحت  وزارت 
جریان یک نشست خبری در کابل گفت آمار رسمی 
این وزارت نشان می دهد که تمام کشور درگیر موج 

سوم همه گیری ویروس کرونا شده است.
او، در آغاز همه گیری موج سوم، والیت های  به گفته 
شرقی کشور گواه افزایش مبتالیان و مرگ ومیر ناشی 
از کرونا بود، اما حاال والیت های غربی، جنوبی و مرکزی 
کشور نیز شاهد گسترش ویروس است و فراهم سازی 
الزم  آماده گی های  و  بیماران  برای  بیش تر  بسترهای 
برای مهار ویروس روی دست گرفته شده است. مجروح 
افزود که در جریان موج سوم همه گیری، سرعت انتشار 
افزایش یافته،  ویروس بیش تر شده، میزان مرگ ومیر 
واقعات بیماری وخیم تر شده، نیاز به آکسیجن بیش تر 
شده و در نهایت میزان استفاده بستر از سوی بیماران 

در تمام والیت های کشور افزایش یافته است.
سرپرست وزارت صحت عامه تصریح کرد که ظرفیت 
بستر بیماران کرونا در ۳4 والیت کشور دو برابر شده 
و شفاخانه های کرونا از لحاظ پرسونل، امکانات و مواد 
مصرفی تجهیز و آماده عرضه خدمات است، اما تقاضا 

رهایی یافته به زنده گی عادی آغاز کنند.
شیما رستمیان، رییس شورای والیتی دایکندی، نیز 
گفت که آواره گان جنگ پاتو در حال حاضر در وضعیت 
بسیار ناگوار به سر می برند، اما اداره محلی هیچ اقدامی 
برای کمک به آن ها نکرده است. به گفته بانو رستمیان، 
پناه  دایکندی  مرکز  به  پاتو  از  که  شده گانی  بی جا 
آورده اند، روی جاده ها و مکان های عمومی در وضعیت 
بسیار نامناسب شب و روز می گذرانند. طبق معلومات 
رییس شورای والیتی دایکندی، صدها خانواده  بی جا 

شده هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده   اند.
رشیده شهیدی، والی دایکندی، اما به روزنامه ۸صبح 
گفت که نشست هایی با اداره های مربوط برگزار شده و 
تالش ها برای کمک رسانی به بی جا شده گان جنگ پاتو 
جریان دارد. والی دایکندی افزود که در گام نخست، در 
نظر است تا برای زنان و مردان به  گونه جداگانه خیمه 
در نظر گرفته شود و بی جا شده گان از روی جاده ها 
به مکان های مناسب منتقل شوند. همین طور به گفته 
والی دایکندی، سایر کمک های مورد نیاز از جمله مواد 

غذایی نیز برای بی جا شده ها صورت می گیرد. 
نیلی  شهر  در  آشامیدنی  آب  نبود  از  دایکندی  والی 
به دلیل خشک سالی، به  عنوان یکی از مشکالت سد 
راه اداره محلی برای رسیده گی به بی جا شده گان یاد 
کرد. بانو شهیدی گفت، برای خانواده هایی که در مرکز 
ولسوالی پاتو و بخش هایی از ولسوالی کیتی این والیت 
بی جا شده اند، نیز تالش ها جریان دارد تا کمک های 

مورد نیاز از مرکز والیت انتقال داده شود.
و  مردم  اموال  تاراج  ادعای  طالبان  که  است  گفتنی 
تخریب خانه ها را رد کردند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
این گروه، روز یک شنبه، سی ام جوزا، با رد این موضوع، 
گفت که طالبان تنها حمالت نظامیانی که در جنگ 
بودند را عقب زده اند. به گفته سخنگوی طالبان، این 

گروه با غیرنظامیان کاری ندارد.

کمک  نیلی  در  شده  بی جا  خانواده   70 تنها 
دریافت کرده اند

هم زمان با نگرانی ها از کمبود آکسیجن و نیازهای طبی، 
ویروس  تهدید  که  می دهد  هشدار  عامه  وزارت صحت 
کرونا هم چنان در کشور پابرجا و شمار بیماران بستری 
در شفاخانه ها در حال افزایش است. این وزارت هم چنان 
هشدار می دهد که همه والیت های کشور درگیر »موج 
سوم« همه گیری کرونا شده، اما آماده گی های الزم برای 
مهار ویروس روی دست گرفته شده است. مسووالن این 
وزارت از رسیدن 700 هزار دوز واکسین چینایی، بیش تر 
واکسین  مقداری  و  هندی  واکسین  دوز  هزار   400 از 
امریکایی طی روزهای آینده خبر می دهند که براساس 

جدول اولویت بندی برای افراد نیازمند اهدا خواهد شد.
مقام های وزارت صحت عامه تأکید دارند که والیت های 
مرکزی، غربی و جنوبی کشور افزون بر والیت های شرقی، 
گواه افزایش مبتالیان کرونا در موج سوم است. پیش از 
این تمرکز سکتور صحی برای مهار ویروس در والیت های 
ننگرهار، لغمان، کابل، بلخ و قندهار بود، اما حاال موج 
سوم در تمام کشور گسترش یافته است. آمار رسمی ارایه 
شده از سوی حکومت افغانستان نشان می دهد که شمار 
مرگ ومیر  و  شفاخانه ها  در  بستری  بیماران  مبتالیان، 
ناشی از کرونا در تمام والیت های کشور رو به افزایش 
است و تالش ها برای فراهم سازی بسترهای بیش تر برای 
کشور  مرکز  و  والیتی  شفاخانه های  در  کرونا  بیماران 

جریان دارد.

جنگ جویان  تهاجمی  حمله   از 
ولسوالی  بر  طالبان  گروه 
پاتوی والیت دایکندی حدود 
۱۲ روز می گذرد. طالبان در 
نخستین روزهای حمله بر این 
را  »تمزان«  منطقه   ولسوالی، 
است،  پشتون نشین  عمدتاَ  که 
چندین  از  پس  کردند.  تصرف 
بیست وهفتم  گذشته،  هفته   پنج شنبه  درگیری،  روز 
ولسوالی  این  »بیری«  و  تگاب«  »سر  مناطق  جوزا، 
در  زیادی  خانواده های  درآمد .  طالبان  تصرف  به  نیز 
به  و  شده   آواره  مناطق شان  از  درگیری ها  این  پی 
قخور  کجران،  کیتی،  ولسوالی های  از  بخش هایی 
مرکز پاتو و همین طور نیلی، مرکز والیت دایکندی، 
می گویند  پاتو  جنگ  آواره گان  اکنون  برده اند.  پناه 
که دولت به وضعیت آن ها هیچ گونه توجهی نکرده و 
بی جا شده گان، از جمله زنان و کودکان، در وضعیت 
بسیار ناگوار به سر می برند. شورای والیتی دایکندی 
نیز اداره محلی این والیت را مورد انتقاد قرار می دهند 
و می گویند که تاکنون هیچ اقدامی برای رسیده گی به 

آواره گان جنگ پاتو نکرده است.
پاتو  ولسوالی  تگاب  سر  باشنده گان  از  یکی  رحمت، 
نیلی،  به شهر  با خانواده اش  این سو  به  از دو روز  که 
روزنامه  به  است،  بی جا شده  دایکندی،  والیت  مرکز 
نکرده  تاکنون هیچ کمکی دریافت  ۸صبح گفت که 
بی جا شده گان  افزود که  پاتو  آواره  جنگ  این  است. 
جاده ها  روی  در  رقت بار  بسیار  وضعیت  در  شب ها 
از  پس  طالبان  رحمت،  گفته   به  می کنند.  بودوباش 
تصرف منطقه  سر تگاب، افزون بر تاراج اموال منازل 
و دکان های مردم، تاکنون حدود ۳۵ خانه  مسکونی 
را که به  صورت قلعه های بزرگ ساخته شده بود ، نیز 
حکومت  از  رحمت  کرده اند.  تخریب  و  داده  انفجار 
خواست که هرچه زودتر عملیات پاکسازی ولسوالی 
پاتو از وجود جنگ جویان طالبان را راه اندازی کند تا 
آواره گی  و  رنج  از  و  برگردند  خانه های شان  به  مردم 

به حدی زیاد است که برای بستری شدن تمام بیماران 
سوی  از  شده  ارایه  معلومات  براساس  نیست.  بسنده 
بر شفاخانه های  افزون  عامه ،  وزارت صحت  سرپرست 
جناح، افغان-جاپان و قصبه، بخش ویژه بیماران کرونا 
در شفاخانه دوستی افغان-اندونیزیا در شهر کابل نیز 
گشایش یافته و تمام این شفاخانه ها مملو از بیماران 

کرونا است.
 

هنوز آکسیجن برای بیماران کم است
مقام های وزارت صحت عامه پافشاری دارند که همه 
شفاخانه های دولتی ویژه کرونا، برای تأمین آکسیجن 
شفاخانه ها  داخل  آکسیجن  تولید  منابع  از  نیاز  مورد 
بالون   ۲00 روزانه  آن  کنار  در  و  می کنند  استفاده 
آکسیجن »با بسیار جبر« از سکتور خصوصی دریافت 
می شود. این در حالی است که مردم شکایت های زیادی 
از کمبود آکسیجن در شفاخانه ها دارند. شفاخانه های 
ارزان قیمت، شیخ زاهد و  افغان-جاپان، جناح، قصبه، 
وزیر اکبرخان در شهر کابل از منابع داخلی برای تولید 
آکسیجن مورد نیاز خود استفاده می کنند و در والیت ها 
نیز پیش  رفت هایی برای تأمین و تولید آکسیجن رونما 

شده است.
در والیت های غزنی، لغمان، کنر، لوگر و دایکندی با 
وجود مشکل کمبود برق، دستگاه های تولید آکسیجن 
راه اندازی شده و در والیت های بغالن و پروان به گونه 
بیماران  برای  اطفاییه  فابریکه  آکسیجن  از  محدود 
عامه  وزارت صحت  استفاده می شود. سرپرست  کرونا 
در این نشست خبری هم چنان از تالش ها برای نصب 
و  فعال سازی ۱0 دستگاه تولید آکسیجن که از سوی 
دفتر »یونیسف« به افغانستان اهدا شده و برنامه ریزی 
این وزارت برای خرید چند دستگاه آکسیجن با کمک 

بانک جهانی از ترکیه، خبر داد.
عامه، در والیت های  وزارت صحت  معلومات  برمبنای 
شدن  رفع  صورت  در  و  پکتیا  سمنگان،  بلخ،  پروان، 

عودت کننده گان  و  مهاجرین  آمر  هاشمی،  ابراهیم 
به روزنامه ۸صبح گفت که در پی بیش تر  دایکندی 
از ۱0 روز درگیری در ولسوالی پاتو، در مجموع حدود 
این  مختلف  بخش های  از  خانواده   ۶۵0 و  هزار  یک 
ولسوالی به ولسوالی های کیتی، کجران، قخور، مرکز 
ولسوالی پاتو و همین طور به شهر نیلی، مرکز والیت 

دایکندی، بی جا شده اند.
آمر اداره مهاجرین و عودت کننده گان افزود که مواد 
از  خیمه  و  البسه  ظروف،  آشامیدنی،  آب  غذایی، 
آقای  است.  شده گان  بی جا  نخستین  نیازمندی های 
روی  کار  حاضر  حال  در  که  داشت  بیان  هاشمی 
دایکندی  بی جا شده در مرکز  شناسایی خانواده های 
جریان دارد و روز گذشته حدود 70 خانواده شناسایی 
شده و آن ها کمک های اولیه را دریافت کرده اند. نظر به 
آمار اداره مهاجرین و عودت کننده گان، تاکنون حدود 
بی جا  نیلی  به  پاتو  از  جنگ  دلیل  به  خانواده   ۱۵0
ولسوالی  به  خانواده   900 حدود  همین طور  شده اند. 
کیتی، حدود ۲00 خانواده به ولسوالی کجران و 400 
خانواده  دیگر به قخور، مرکز ولسوالی پاتو، پناه برده اند.
در  دایکندی،  مهاجرین  اداره  آمر  معلومات  براساس 
کمک های  خانواده  هزار  دو  حدود  برای  حاضر  حال 
حالت اضطرار در نظر گرفته شده است. او افزود که 
در روزهای آینده بی جا شده گان جنگی در ولسوالی ها 
نیز شناسایی می شوند و پس از آن کمک های حالت 
هاشمی  آقای  خواهد شد.  ارسال  آن ها  برای  اضطرار 
دولت  همکار  کمک کننده   نهادهای  با  که  گفت 
نهادها  این  و  نیز هماهنگی صورت گرفته  افغانستان 
شناسایی  روند  تکمیل  از  پس  که  شده اند  متعهد 
اختیار  در  را  الزم  کمک های  نیازمند،  خانواده های 

بی جاشده گان قرار خواهند داد.

عملیات  رفته  دست  از  مناطق  پس گیری  برای 
راه اندازی شود

والیتی  شورای  اعضای  برخی  و  پاتو  جنگ  آواره گان 
از  مناطق  پس گیری  برای  که  می گویند  دایکندی 
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مشکالت امنیتی در والیت جوزجان، دستگاه های تولید 
در والیت های  آن  کنار  در  و  فعال می شود  آکسیجن 
هرات، فراه، هلمند و سرپل نیز دستگاه های آکسیجن 
فعال خواهد شد. هم زمان با تالش ها برای فعال سازی 
واردات  تولید آکسیجن در داخل کشور،  دستگاه های 
به  اوزبیکستان  و  تاجیکستان  ایران،  از  آکسیجن 
والیت های هرات، کندز و بلخ جریان دارد و نخستین 
رسیده  هرات  به  ایران  از  آکسیجن  وارداتی  محموله 

است.
 

واکسین هندی و امریکایی در راه است
وحید مجروح در پیوند به آغاز روند واکسین نیز گفت 
که 700 هزار دوز واکسین از چین به کابل رسیده و 
براساس برنامه ریزی وزارت صحت عامه قرار است در 
از  دوز  هزار  مرحله ۳۵0  هر  در  و  مرحله  دو  جریان 
این واکسین برای افراد متقاضی استفاده شود. به گفته 
و  نیاز  اما  است،  محدود  کشور  در  واکسین  تعداد  او، 
تقاضا برای آن بی نهایت زیاد است و مردم در دوره اول 
واکسیناسیون واکسین نکرده و ضد آن در شبکه های 
اجتماعی تبلیغات کردند، اما حاال همان مردم به دروازه 

شفاخانه ها آمده اند.
تهیه  برای  تالش ها  از  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
برای  که  می خواهد  مردم  از  و  می دهد  خبر  واکسین 
ازدحام  شفاخانه ها  دروازه  در  کرونا  واکسین  دریافت 
عامه  وزارت صحت  توصیه های صحی  و  نکرده  ایجاد 
را  کرونا  ویروس  گسترش  از  جلوگیری  و  مهار  برای 
به گونه کامل عملی کنند. مجروح گفت که براساس 
جدول اولویت بندی، وزارت صحت عامه برای حدود ۱۲ 
گروه از افراد براساس دسته بندی های جداگانه واکسین 
تزریق می کند. افرادی که سن آنان از ۵۵ سال بیش تر 
باشد، کارمندان سکتور صحی و کارمندان ادارات دولتی 
که در آن ازدحام باشد، شامل این دسته بندی هستند.

مقام های وزارت صحت عامه می گویند که قرار است 
از  در هفته دوم ماه جوالی سال روان میالدی بیش  
400 هزار دوز واکسین هندی وارد کشور شود و ایاالت 
بخش  به  بزرگی  کمک  دارد  قصد  نیز  امریکا  متحده 
از سوی  افغانستان کند که میزان دقیق آن  واکسین 
حکومت این کشور اعالم خواهد شد. با این همه، وزارت 
صحت عامه هشدار می دهد که در روزهای عید قربان 
است  ممکن  عیدانه  بازدیدهای  و  بازارها  در  ازحام  با 
ویروس گسترش پیدا کند و به همین دلیل از مردم 
به  پیوند  می خواهد که محدودیت های وضع شده در 
رعایت  را  پرازدحام  مکان های  و  تاالرها  مسدودسازی 

کنند.

تصفیه ای  عملیات  زودتر  هرچه  باید  رفته  دست 
پاتو،  بی جاشده گان  از  یکی  رحمت،  شود.  راه اندازی 
به روزنامه ۸صبح گفت که حکومت باید مناطق آن ها 
دوباره  بتوانند  آن ها  تا  کند  پاک  طالبان  وجود  از  را 
برگردند. همین طور روز یک شنبه،  زنده گی عادی  به 
سی ام جوزا، شماری از آواره گان جنگ پاتو در دیدار با 
والی دایکندی گفته اند که اگر حمایت الزم تسلیحاتی 
صورت گیرد، مردم می توانند مناطق شان را از وجود 

طالبان پاک سازی کنند.
دایکندی،  والیتی  شورای  رییس  رستمیان،  شیما 
پاکسازی  عملیات  زودتر  هرچه  اگر  که  داد  هشدار 
خواهند  انسانی  فاجعه  شاهد  مردم  نشود،  راه اندازی 
بود. به گفته  او، بی جا شده گان کمک های الزم دریافت 
شد.  خواهند  تلف  مردم  صورت  این  در  و  نمی کنند 
که  دایکندی گفت  والیتی  رییس شورای  همین طور 
بدون کمک هوایی از مرکز، پاک سازی منطقه از وجود 
طالبان کاری دشوار است و حمایت هوایی باید صورت 

گیرد.
با این حال رشیده شهیدی، والی دایکندی، به روزنامه 
۸صبح، از تالش ها به منظور راه اندازی عاجل عملیات 
پاتو  ولسوالی  تمزان  و  تگاب  سر  مناطق  پاک سازی 
که  افزود  دایکندی  والی  داد.  خبر  طالبان  وجود  از 
نظامی  روز یک شنبه، سی ام جوزا، در جلسه شورای 
والیت فیصله شده تا هرچه زودتر بخش های از دست 
رفته  پاتو دوباره از طالبان پس گرفته شود و مردم به 
خانه های خود برگردند. والی دایکندی اما تأکید کرد 
که برای موفقیت عملیات تصفیه ای در پاتو، نیاز است 
تا از مرکز کشور نیز کمک صورت بگیرد. به گفته  بانو 
شهیدی، اداره محلی خواهان فرستادن ۵0 کماندو از 
مرکز به دایکندی شده، اما تاکنون پاسخ مشخصی در 

این زمینه دریافت نکرده است.
طبق معلومات والی دایکندی، در حال حاضر درگیری 
شنبه شب،  از  اما  است؛  متوقف  پاتو  ولسوالی  در 
نیروهای  میان  جنگ  بامداد  تا  جوزا،  بیست ونهم 
والی  گفته   به  است.  داشته  جریان  طالبان  و  امنیتی 
دایکندی، در درگیری شنبه شب، به نیروهای امنیتی و 
خیزش های مردمی تلفاتی وارد نشده، اما شمار زیادی 
از جنگ جویان طالبان کشته و زخمی شده اند. وی از 

تلفات جنگ جویان طالبان آمار دقیق ارایه نکرد.

دامنه موج سوم کرونا به همه والیت ها 
گسترش یافته است

هزاران بی جا شده در وضعیت ناگوار به سر می برند

هم زمان با افزایش شمار مبتالیان، بیماران بستری در شفاخانه ها و مرگ ومیر ناشی از کرونا در والیت های گوناگون کشور، مقام های 
وزارت صحت عامه می گویند که موج سوم همه گیری ویروس کرونا تمام والیت های افغانستان را در بر گرفته است. وحید مجروح، 

سرپرست وزارت صحت عامه، روز یک شنبه، سی ام جوزا، در جریان یک نشست خبری در کابل گفت آمار رسمی این وزارت نشان می دهد که 
تمام کشور درگیر موج سوم همه گیری ویروس کرونا شده است.

الیاس طاهری

جنگ و آواره گی در دایکندی؛ 



افغانستان و ترکیه جدید 
از همان آوان ظهور به 

عنوان کشورهای مستقل در عرصه 
بین المللی در دهه دوم قرن بیست، 

باهم روابط نزدیک برقرار کردند. 
زمانی  که افغانستان به رهبری 

امان اهلل خان در سال 1۹1۹ موفق 
به کسب استقالل کامل از بریتانیا 

شد، مردم ترکیه نیز به رهبری 
مصطفی کمال آتاترک مصروف 

جنگ و مبارزه رهایی بخش بودند 
و می خواستند روی ویرانه های 

امپراتوری عثمانی که در جنگ اول 
جهانی فروپاشیده بود و از طرف 

کشورهای پیروز جنگ در اشغال به 
سر می برد، کشور جدید با ساختار 

مدرن تأسیس کنند. 

افغانستان پس از سقوط نظام طالبان در سال ۲00۱، 
در حالی  که تمام زیرساخت هایش را در جریان سال  ها 
جنگ از دست داده بود، وارد مرحله نوینی از حیات 
سیاسی و اقتصادی خود شد. در این مرحله، نهادهای 
بین المللی و کشورهای جهان تصمیم گرفتند افغانستان 
را کمک کنند و در بازسازی این کشور سهیم شوند. 
براساس این تصمیم، کشورها و سازمان های بین المللی 
کمک های هنگفتی را برای بازسازی افغانستان طی دو 
دهه  اخیر اختصاص دادند. ترکیه نیز یکی از کشورهای 
مهم در بازسازی افغانستان محسوب می شود و در طول 
دو دهه  اخیر با این کشور همکاری کرده است. هرچند 
مقدار دقیق این کمک ها مشخص نیست؛ اما نهادهای 
نظامی و سیاسی، تعلیم و تربیه، صحت، ترانسپورت 
در  ترکیه  که  است  حوزه هایی  جمله  از  تجارت  و 
نوسازی و تقویت آن همکاری چشم گیر کرده است. 
اثرگذار  یادشده،  زمینه های  در  این کشور  کمک های 
بوده است. این مقاله نقش ترکیه در بازسازی افغانستان 
پساطالبان را مورد بحث قرار داده است و تالش می کند 
براساس آمارها و گزارش های نشرشده در این زمینه، 

این همکاری ها و کمک ها را بررسی کند.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر، افغانستان در محراق 
توجه جهان قرار گرفت. کشورهای جهان و نهادهای 
و  خونین  به جنگ  تا  شدند  آن  در صدد  بین المللی 
طوالنی افغانستان پایان دهند. بعد از حضور نیروهای 
میان  بن  نشست  طالبان،  امارت  سقوط  و  امریکایی 
جهان،  کشورهای  نظارت  زیر  و  مختلف  گروه های 
در مورد ساختار آینده افغانستان برگزار شد. در این 
نشست، طرف های مختلف روی تشکیل اداره  موقت، 
نظام  استقرار  و  اساسی  قانون  انتقالی، تصویب  دولت 

سیاسی مبتنی بر دموکراسی، توافق کردند.
ناظر  که  جهان  قدرتمند  کشورهای  و  سازمان  ملل 
نهادهای  و  کشورها  از  بودند،  بن  پروسه  حامی  و 
بین المللی دعوت کردند تا از روند نظام سازی و احیای 
مجدد افغانستان نوین حمایت کنند. نظر به درخواست 
سازمان  ملل، کشورهای جهان و نهادهای بین المللی 
متعهد شدند که در بازسازی افغانستان سهم بگیرند. 
سپس برای سازمان دهی این کمک ها، از سال ۲00۱ 
و  شد  برگزار  بین المللی  نشست  پانزده   ،۲0۱7 الی 
دالر  میلیاردها  سازمان،  و  کشور  هفتاد  به  نزدیک 
و  کشورها  کردند.  کمک  افغانستان  توسعه  برای  را 
این کمک ها را تحکیم نظام  از  سازمان ها، هدف شان 
مبارزه  انسانی،  ارزش های  و  دموکراسی  بر  مبتنی 
بازسازی  و  امنیت  تامین  مخدر،  مواد  و  تروریسم  با 
زیربناهای افغانستان اعالم کردند. در هشت نشست، 
دیگر  کنفرانس های  دادند.  کمک  وعده   کشورها 
ارزیابی  و  امنیتی  وضعیت  بررسی  برنامه ریزی،  برای 

چگونه گی مصرف این کمک ها دایر شد.
مشخص کردن مقدار کمک های جهانی برای افغانستان 
به دلیل این که بخش بزرگ آن به صورت مستقیم از 
طریق  کشورهای کمک کننده مصرف شده، کار دشوار 
است. تاهنوز آمار دقیق این کمک ها نشر نشده است و 
معلوماتی که در این زمینه وجود دارد، همه احتمالی 
را  کمک  بیش ترین  رسمی،  گزارش های  طبق  است. 
این  کمک  های  است.  کرده  امریکا  افغانستان،  برای 
کشور تا سال ۲0۱7 به ۱۱9.74 میلیارد دالر رسیده 
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قرار داشت. اما این وضعیت با فروپاشی دولت امانی در 
سال ۱9۲9 تغییر کرد. ترکیه از سقوط دولت امان اهلل 
خان متأسف بود و به همین دلیل با حکومت حبیب اهلل 

کلکانی روابط برقرار نکرد.
برقراری حاکمیت  و  نادر شاه  آمدن  کار  روی  از  بعد 
سر  از  افغانستان  و  ترکیه  روابط  یحی،  آل   خانواده 
گرفته شد. در این دوره، همکاری های ترکیه در عرصه 
مقامات  و  یافت  ادامه  هم چنان  افغانستان  نوسازی 
انجام  یک دیگر  کشورهای  به  را  سفرهایی  کشور  دو 
به   ۱۳۵۲ سرطان   ۲۶ کودتای  تا  روابط  این  دادند. 
رهبری محمدداوود خان که بر اثر آن نظام سلطنتی 
ساقط شد، ادامه داشت. بعد از رویداد مذکور، رابطه 
افغانستان و ترکیه سرد شد و با کودتای 7 ثور ۱۳۵7 
و استقرار حکومت کمونیستی در افغانستان به حداقل 
رسید. ترکیه در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش 
شوروی، مانند بسیاری از کشورهای اسالمی و غربی از 
مجاهدین حمایت کرد و این امر بر مناسبات کابل - 
انقره اثر گذاشت. پس از فروپاشی دولت تحت حمایت 
شوروی در کابل و روی کار آمدن مجاهدین نیز روابط 

دو کشور به گرمی سابق نرسید. )آروین، ۲0۱۱(
بعد از سقوط امارت طالبان در سال ۲00۱ و گشایش 
فصل جدید حیات سیاسی افغانستان، ترکیه از اولین 
نماینده گی  دوباره  فعال سازی  با  که  بود  کشورهایی 
سیاسی اش در کابل، با دولت جدید روابط دیپلماتیک 
سایر  مانند  کشور  دو  روابط  آن،  از  بعد  کرد.  برقرار 
ادامه  متقابل  همکاری  با  و  یافت  توسعه   کشورها 
این مدت، ترکیه عالوه بر همکاری در  پیدا کرد. در 
به  افغانستان،  امنیت  تأمین  و  بازسازی  زمینه های 
منطقه ای  اختالفات  زمینه حل  در  همکاری سیاسی 
انقره  کرد.  تالش   پاکستان،  با  خصوصاً  کشور،  این 
مقامات  حضور  با  را  نشست  هشت   ،۲0۱۳ سال  تا 
عمیق  دلیل  به  اما  کرد؛  برگزار  کشور  سه  ارشد 
این نشست ها  افغانستان و پاکستان،  بودن اختالفات 
نتایج مهمی نداشت. )زکی، ۱۳97( دور اول نشست 
انقره، دور دوم در سال  سه جانبه در سال ۲007 در 
۲00۸ با موضوع همکاری های اقتصادی در استانبول، 
دور سوم در سال ۲009 با موضوع امنیت در انقره و دور 
چهارم در سال ۲0۱0 با موضوع آموزش در استانبول 
برگزار شد. نشست های دیگر نیز به تعقیب آن میان 
افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای منطقه دایر 

شد. )افغانستان و ترکیه در مسیر همکاری، ۱۳9۳(
بارها سفرهایی را به  این دوره، مقامات دو کشور  در 
کشورهای یک دیگر انجام دادند و در تمامی دیدارها، 
معاهداتی را در مورد توسعه روابط و همکاری میان دو 
کشور امضا کردند. رجب طیب اردوغان در ۳ میزان 
۱۳9۳، زمانی که حکومت وحدت ملی در افغانستان 
تازه روی کار آمده بود، از کابل دیدار و ضمن مالقات 
با رهبران دولت، پیمان استراتژیک با افغانستان امضا 

کرد. )فرهمند، ۱۳9۳: ۲(

ورود ترکیه در عرصه بازسازی افغانستان
بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و سقوط رژیم طالبان، 
آینده  سیاسی  ساختار  تعیین  برای  بن  کنفرانس 
افغانستان برگزار شد. کشورهای زیادی در نقش ناظر 
از  یکی  ترکیه  داشتند.  حضور  مذکور  کنفرانس  در 

بود. )رامیار و دیگران، ۱۳97: ۱0( در میان کشورهای 
جهان، ترکیه نیز یکی از همکاران افغانستان در طی 
به سهم خود  این کشور  بوده است.  دو دهه  گذشته 
توسعه  برای  مختلف  عرصه های  در  را  کمک هایی 

افغانستان انجام داده است.

روابط افغانستان و ترکیه
افغانستان و ترکیه جدید از همان آوان ظهور به عنوان 
کشورهای مستقل در عرصه بین المللی در دهه دوم 
زمانی  برقرار کردند.  نزدیک  روابط  باهم  بیست،  قرن 
 که افغانستان به رهبری امان اهلل خان در سال ۱9۱9 
بریتانیا شد، مردم  از  کامل  استقالل  به کسب  موفق 
ترکیه نیز به رهبری مصطفی کمال آتاترک مصروف 
جنگ و مبارزه رهایی بخش بودند و می خواستند روی 
ویرانه های امپراتوری عثمانی که در جنگ اول جهانی 
فروپاشیده بود و از طرف کشورهای پیروز جنگ در 
مدرن  ساختار  با  جدید  کشور  می برد،  سر  به  اشغال 
مبارزه  در  مذکور  آن که کشور  از  بعد  کنند.  تأسیس 
بنیاد  و  آورد  دست  به  نسبی  پیروزی  رهایی بخش 
حکومت جدید به رهبری »مجلس کبیر ملی ترکیه« 
را در انقره گذاشت، به سوی ایجاد روابط دیپلماتیک 
از  افغانستان  رفت.  منطقه  و  همسایه  کشورهای  با 
جمله اولین کشورهایی بود که دولت جدید ترکیه را 
به رسمیت شناخت و امان اهلل خان نیز اولین زمام دار 
کرد.  دیدار   ۱9۲۸ سال  در  انقره  از  که  بود  خارجی 
بود  کشوری  دومین  روسیه  از  بعد  ترکیه  هم چنان 
که استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت. اولین 
معاهده میان افغانستان و ترکیه در ماه مارچ ۱9۲۱ در 
مسکو امضا شد. در این معاهده روی همکاری دوجانبه، 
دفاع مشترک از یک دیگر، دفاع از استقالل کشورهای 
 :۲0۱۶ .Türani( توافق شد.  دیگر،  موارد  و  اسالمی 

)۳۵
بعد از امضای معاهده مذکور، نماینده گی های سیاسی 
دو کشور در پایتخت های  آنان گشایش یافت و روابط 
مطابق  شد.  برقرار  مستقیم  صورت  به  دیپلماتیک 
افسران  از  گروه  ترکیه یک  مذکور،  موافقت نامه   مواد 
با  همکاری  خاطر  به  را  متخصصان  دیگر  و  نظامی 
پروژه  مدرن سازی امان اهلل خان به افغانستان فرستاد. 
این متخصصان در بخش های نوسازی نهاد عسکری، 
آموزش، قانون گذاری ، صحت و دیگر عرصه ها کار و با 
دولت نوگرای امان اهلل خان در زمینه های فوق همکاری 
اصالحات  امور  در  ترک ها  نیز  آن  از  قبل  کردند. 
دولت های امیر حبیب اهلل خان و امان اهلل خان همکاری 
داشتند. جمال پاشا، از رهبران دولت عثمانی که بعد 
از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی به 
خصوص  در  چشم گیر  کارهای  بود،  آمده  افغانستان 

مدرن سازی نهاد نظامی افغانستان انجام داد.
در اثر این همکاری ها، مکاتبات رسمی میان رهبران دو 
دولت صورت گرفت، مقامات افغانستان به ترکیه سفر 
کردند و زمینه امضای معاهدات بعدی مهیا شد. این 
اقدامات زمینه های مشترک فرهنگی و روابط نزدیک و 
صمیمانه میان دو کشور را تقویت کرد. روند اصالحات 
امان اهلل  دولت  طرف  از  آتاترک  رهبری  به  ترکیه  در 
نقش  در  آن کشور  و  تعقیب می شد  اشتیاق  با  خان 
الگوی جذاب برای افغانستان در عرصه مدرنیزاسیون 

آن کشورها بود. با موفقیت نشست بن و شکل گیری 
اداره  موقت، جهان در صدد حمایت از دولت نوبنیاد 
افغانستان برآمد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
خاطر کمک به دولت موقت افغانستان نشست عمومی 
برگزار کرد. اسماعیل جم، وزیر خارجه وقت ترکیه در 
این نشست با تأکید بر مصیبت های گذشته افغانستان 
کشور،  دو  میان  فرهنگی  و  تاریخی  مشترکات  و 
همکاری و حمایت کشورش را از دولت جدید اعالن 

)90 :۲0۱9 .Kaya( .کرد
مبنی  ملل  سازمان  امنیت  شورای  فیصله  براساس 
در  امنیت  برقراری  منظور  به  نظامی  نیروی  اعزام  بر 
افغانستان و حمایت از دولت موقت این کشور، ترکیه 
نیز موضوع اعزام نیروی نظامی را مورد بحث قرار داد. 
مطابق تصمیم شماره 7۲۲ مجلس کبیر ملی ترکیه 
در تاریخ ۱0 نوامبر ۲00۱، ۲۶7 سرباز و افسر قوای 
مسلح این کشور در چوکات نیروهای بین المللی کمک 
به امنیت افغانستان یا آیساف در شروع سال ۲00۲، 
وارد افغانستان شدند. )Kaya. ۲0۱9: 94( در آغاز، 
ساحه فعالیت این نیروها کابل و حوالی آن بود؛ اما به 
تدریج به والیات نیز توسعه یافت و کشورها با توجه به 
وضعیت افغانستان شمار سربازان شان را افزایش دادند. 
با گذشت زمان بر تعداد نیروهای ترکیه نیز افزوده شد.

ترکیه یکی از اعضای عمده  آیساف در افغانستان بود. 
این کشور سه دوره فرمان دهی عمومی نیروهای آیساف 
را برعهده داشت. ترکیه که تنها عضو مسلمان نیروهای 
بین المللی بود، کم تر با نفرت مردم سنتی افغانستان 
در  ترکیه  سربازان  تلفات  همین،  برای  بود.  مواجه 
مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز گزارش شده 
ترتیب،  این  به   .)۵7 :۲0۱9 .Khumchany( است. 
ترکیه با سهم گیری در تأمین امنیت و ثبات افغانستان، 
از طریق اعزام نیروی نظامی، وارد عرصه بازسازی این 
سهم  نوین  افغانستان  اعمار  پروسه  در  و  شد  کشور 

گرفت.

همکاری های ترکیه با افغانستان پساطالبان
در  توکیو  بین المللی  کنفرانس  بُن،  کنفرانس  از  بعد 
به  جهانی  کمک های  جلب  منظور  به   ۲00۲ سال 
خاطر بازسازی افغانستان برگزار شد. در این کنفرانس 
کشورهای مختلف جهان همکاری های مشخص مالی 
نیز در کنفرانس مذکور کمک  را وعده دادند. ترکیه 
یک میلیون دالری را در طی همان سال متعهد شد 
افغانستان  با  را  مالی اش  همکاری های  آن  مطابق  و 
آغاز کرد. براساس گزارش ها، ترکیه تا سال ۲00۳ به 
ارزش ۶ میلیون دالر برای افغانستان کمک کرده است. 

)۵4 :۲0۱9 .Khumchany(
ترکیه از جمله کشورهایی است که اکثر کمک هایش 
به  افغانستان  دولت  طریق  از  گذشته  دهه   دو  طی 
رساندن  منظور  به  کشور  این  است.  نرسیده  مصرف 
کرده  موظف  را  نهادهایی  افغانستان،  مردم  به  کمک 
بود. یکی از این نهادها که بیش ترین کمک های ترکیه 
همکاری  سازمان  می رسید،  مصرف  به  آن  طریق  از 
از  نهاد  این  بود.   )TİKA( تیکا  یا  ترکیه  و هماهنگی 
در  که  است  ترکیه  کمک رسان  دولتی  سازمان های 
از  بعد  تیکا  فعالیت دارد.  از ۱00 کشور جهان  بیش 
به  منظور کمک  به  اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی 
بازسازی و توسعه کشورهای تازه تأسیس آسیای میانه، 
ایجاد  ترکیه در سال ۱99۲  وزیران  از طرف شورای 

)۱0۶ :۲0۱9 .Kaya( .شد
دفتر سازمان تیکا به هدف مصرف کمک های ترکیه 
در افغانستان، در سال ۲004 در کابل گشایش یافت. 
به تعقیب آن در سال ۲007 در مزار شریف و در سال 
۲0۱7 در هرات نماینده گی های تیکا افتتاح شد. این 
نهاد از آوان فعالیتش در افغانستان تاکنون 794 پروژه 
را در بخش های مختلف مدیریت کرده است. بیش ترین 
پروژه های تیکا در عرصه های صحت، آموزش، تأمین 
مردم  اساسی  نیازمندی های  دیگر  و  آشامیدنی  آب 
 )۱0۸  :۲0۱9 .Kaya( است.  شده  عملی  افغانستان 
پروژه های سازمان مذکور ۱7 والیت را دربرمی گیرد. به 
صورت مختصر، فعالیت های مهم تیکا در بخش تعلیم 

و تربیه افغانستان شامل موارد ذیل است:
- اعمار و بازسازی مکاتب و صنف های درسی.

- ایجاد مرکز آموزش مداوم برای معلمان داخل خدمت 
در کابل براساس تفاهم نامه ۱۵ سپتامبر ۲009.

- همکاری با مکتب حربی کابل و بازسازی تعمیرهای 
آن.

دانشگاه های  ترکی  ادبیات  بخش های  از  حمایت   -
افغانستان.

- برگزاری کورس های زبان ترکی.
- ساخت مرکز آموزش زنان.

- تأسیس کتابخانه ها، تهیه  کتاب برای آن ها و موارد 
)۲۳۸ :۲0۱۸ .Özel( .دیگر
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نقـش تـرکیه
در بازسازی افغانستان پساطالبان



بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر و سقوط رژیم طالبان، کنفرانس بن برای تعیین 
ساختار سیاسی آینده افغانستان برگزار شد. کشورهای زیادی در نقش ناظر در 
کنفرانس مذکور حضور داشتند. ترکیه یکی از آن کشورها بود. با موفقیت نشست بن و 

شکل گیری اداره  موقت، جهان در صدد حمایت از دولت نوبنیاد افغانستان برآمد. شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به خاطر کمک به دولت موقت افغانستان نشست عمومی برگزار 

کرد. اسماعیل جم، وزیر خارجه وقت ترکیه در این نشست با تأکید بر مصیبت های 
گذشته افغانستان و مشترکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، همکاری و حمایت 

کشورش را از دولت جدید اعالن کرد.
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در بخش صحت نیز تیکا فعالیت های چشم گیر برای 
افغانستان داشته است. مطابق گزارش این سازمان، 
تیکا تاکنون سه باب شفاخانه را اعمار کرده است 
که روزانه به ۶۲۵ تن خدمات صحی ارایه می کنند. 
هم چنان ایجاد دو کلینیک صحت طفل با ظرفیت 
ارایه خدمات برای ۲۲۵ تن در روز و دو کلینیک 
عرصه  در  تیکا  دیگر  همکاری های  جمله  از  سیار، 
تیکا  سازمان،  این  گزارش  براساس  است.  صحت 
پنج  حدود  برای  الی ۲0۱۳  سال های ۲00۵  بین 
 .Özel( .میلیون نفر خدمات صحی ارایه کرده است
آمار دیگر، در مجموع  براساس یک   )۲40 :۲0۱۸
باب   ۱7 گذشته  دهه   دو  طی  ترک ها  طرف  از 
شفاخانه/کلینیک در نقاط مختلف افغانستان اعمار 
شده و ساالنه به طور اوسط این کشور ۲00 مریض 
رایگان  به صورت  شفاخانه هایش  در  را  افغانستانی 

)۸9 :۲0۱4 .Yıldız( .تداوی کرده است
و  محروم  مردم  برای  آشامیدنی صحی  آب  تأمین 
روستانشین افغانستان، مورد مهم دیگری است که 
سازمان تیکا روی آن توجه داشته است. این سازمان 
بین سال های ۲00۵ الی ۲00۶، 49 حلقه چاه، بین 
سال های ۲00۶ الی ۲007، 7۸ حلقه چاه و در سال 
۲00۸، ۸۸ حلقه چاه آب آشامیدنی را حفر کرده 

)۲4۲ :۲0۱۸ .Özel( .است
دیگر  عام المنفعه  تأسیسات  و  پل  سرک،  اعمار 
را  تیکا  کار  دیگر  عرصه   پساطالبان،  افغانستان  در 
تشکیل می دهد و در این زمینه نیز کارهای مهمی 
عنوان  به  است.  شده  انجام  سازمان  این  طرف  از 
نمونه، بازسازی سرک های داخل شهر کابل، از جمله 
سرک پل سوخته الی قصر داراالمان در سال ۲004، 
اعمار پل کوکچه در سال ۲009، اعمار مسجد امیر 
دیگری  و مسجد  در شهر شبرغان  نوایی  علی شیر 
اعمار  و  کرزی  حامد  بین المللی  هوایی  میدان  در 
انستیتوت مسلکی  و  یتیم خانه دخترانه عالءالدین 
کارهای  جمله  از   ،۲0۱7 سال  در  کابل  دخترانه 
مهم تیکا در بخش ساخت وساز محسوب می شود. 

)۵۶ :۲0۱9 .Khumchany(
ترکیه  همکاری های  که  دیگری  مهم  مجراهای 
نظامی  نهادهای  است،  عملی شده  آن ها  طریق  از 
هستند. همان طوری که قباًل یادآور شدم، نیروهای 
نظامی ترکیه در شروع سال ۲00۲ وارد افغانستان 
شدند و عالوه بر تأمین امنیت و حمایت از حکومت 
مسلح  نیروهای  آموزش  عرصه های  در  جدید، 
افغانستان و بازسازی این کشور نیز فعالیت داشته اند. 
از جمله کمک های ترکیه، حدود 7۵ میلیون دالر 
مصرف  به  کشور  این  مسلح  قوای  طریق  از  آن 
رسیده است. )Khumchany. ۲0۱9: 49( از جمله 
افغانستان  بازسازی  بخش  در  که  نظامی  نهادهای 
یا  والیتی  بازسازی  تیم های  داشتند،  مأموریت 
)PRT( بودند. اولین تیم بازسازی والیتی در سال 
به  ایجاد شد.  در گردیز  امریکایی ها  توسط   ۲00۲
تعقیب آن در سال ۲00۳ در والیت های بامیان و 
کندز این تیم ها به فعالیت خود آغاز کردند و تا سال 
۲0۱4 در ۲7 والیت افغانستان توسعه داده شدند. 

)۲۵۵ :۲0۱۸ .Özel(
والیت های  در  مستقر  پی آرتی  تیم   ۲7 جمله  از 

دیگری  نهادهای  ترکی،  خصوصی  شرکت های 
هستند که در بازسازی افغانستان طی دو دهه  اخیر 
 ۱۲7 سال ها،  این  در  داشته اند.  چشم گیری  نقش 
شرکت خصوصی ترک در افغانستان فعالیت داشتند 
ساختمانی  شرکت های  آن  درصد   9۵ حدود  که 
بودند. این شرکت ها بین سال های ۲00۳ الی ۲0۱۶، 
۶۲7 پروژه عمرانی را به ارزش حدود ۶ میلیارد دالر 
کار کردند. از جمله بزرگ ترین شرکت های مذکور، 
بود که در  یکی هم شرکت ساختمانی »یوکسل« 
سال ۲0۱۱ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و 
کمپلکس میدان هوایی مزار شریف را بازسازی کرد. 
پروژه میدان هوایی بگرام در سال ۲0۱0 نیز توسط 
همین شرکت عملی شد. هم چنین در بین سال های 
قندهار   - کابل  شاه راه  ساخت   ۲004 الی   ۲00۲
از سوی شرکت  بود که  پروژه های مهم دیگری  از 
)۵۱ :۲0۱9 .Khumchany( .یوکسل مدیریت شد

به این ترتیب، ترکیه هم به عنوان عضو ناتو و هم به 
عنوان کشور اسالمی در عرصه های ملکی و نظامی با 
افغانستان همکاری کرده است. هرچند اقتصاد ترکیه 
خیلی قوی نیست؛ اما این کشور نقش برجسته در 

بازسازی افغانستان داشته است.

نتیجه گیری
عنوان  به  طالبان  نظام  سقوط  از  پس  افغانستان 
کشوری که همه هست وبودش را در جریان سال ها 
به کمک های  نیاز جدی  بود،  از دست داده  جنگ 
جهانی داشت تا دوباره روی پا بایستد و در صحنه 
بین المللی به عنوان یک کشور سالم و مفید برگردد. 
نظر به همین نیازمندی و تشویق سازمان ملل متحد، 
کشورهای جهان آماده شدند که در پروسه نوسازی 
کشورهای  از  یکی  ترکیه  بگیرند.  سهم  افغانستان 
حامی روند سیاسی و نوسازی افغانستان پساطالبان 
بود. این کشور از همان روزهای نخست شکل گیری 
افغانستان نوین، به صحنه بازسازی آن وارد شد و در 

این پروسه نقش عمده ای را به دوش گرفت.
ترکیه به عنوان عضو سازمان بین المللی ناتو در شروع 
سال ۲00۲ در چوکات نیروهای بین المللی کمک به 
امنیت افغانستان یا آیساف، به این کشور نیرو اعزام 
کرد و در تأمین امنیت و ثبات آن سهیم شد. عالوه بر 
مأموریت امنیتی، نیروهای نظامی ترکیه در بازسازی 
و آموزش نیروهای ارتش نوتأسیس افغانستان کمک 
والیتی  بازسازی  تیم  دو  ایجاد  با  هم چنان  کردند. 
یا پی آرتی در والیت های میدان وردک و جوزجان و 
گشایش سه دفتر نماینده گی سازمان همکاری های 
این  هرات،  و  شریف  مزار  کابل،  در  تیکا  یا  ترکیه 

کشور در روند بازسازی افغانستان سهم گرفت.
کمک های ترکیه در کنار عرصه نظامی، عمدتاً شامل 
بخش های صحت، آموزش و تأمین آب آشامیدنی 
جریان  در  افغانستان  ترک ها،  نظر  از  است.  صحی 
حوزه های  در  را  آسیب   بیش ترین  جنگ  سال ها 
از  زمینه ها،  این  در  همکاری  و  بود  دیده  مذکور 
نیازهای جدی بود. به همین منظور، ترکیه از طریق 
به  افغانستان  در  که  دولتی  کمک رسان  نهادهای 

که  می شدند  ترکیه  مربوط  آن  تیم  دو  افغانستان، 
یکی آن در والیت میدان وردک و دیگری در والیت 
در  میدان وردک  پی آرتی  داشت.  فعالیت  جوزجان 
ترکیه  وزیران  شورای  فیصله  براساس  سال ۲00۶ 
ایجاد شد و به فعالیت آغاز کرد. در ترکیب این تیم، 
۶4 ارتشی، ۲0 پولیس، ۱0 مربی، ۲ دیپلمات وزارت 
خارجه، ۲ متخصص صحی و یک مأمور تیکا حضور 
داشتند. )Özel. ۲0۱۸: ۲۵9( تیم بازسازی والیتی 
میدان وردک بین سال های ۲00۶ الی ۲0۱0 حدود 
کرد  عملی  والیت  این  در  را  بازسازی  پروژه   ۲00
ایجاد  دانش آموزان،  برای  بورسیه  تأمین  که شامل 
اعمار  زنان،  برای  قابله گی  و  پرستاری  کورس های 
لوازم  و  لباس  توزیع  مکتب،  باب   ۶۸ بازسازی  و 
آموزشی برای حدود ۱0000 کودک، تداوی هزاران 
آشامیدنی،  آب  چاه های  حفر  پل ها،  اعمار  مریض، 
تدویر کورس های مسلکی برای جوانان و موارد دیگر 

)۵7 :۲0۱9 .Khumchany( .می شد
هم چنان از سال ۲00۶ به این طرف، هشت افسر 
پولیس در نقش مربی در تعلیم و آموزش پولیس 
والیت میدان وردک همکاری کردند. مأموریت تیم 
مذکور در سال ۲0۱۳ پایان یافت و مقر آن بعد از 
تخلیه به مکتب تبدیل و به لیسه حامد کرزی مسما 

)۲۵۸ :۲0۱۸ .Özel( .شد
 ۲0۱0 سال  در  جوزجان  والیتی  بازسازی  تیم 
تأسیس شد و والیت های جوزجان و سرپل را تحت 
احمد  تیم توسط  این  فعالیت  قرار می داد.  پوشش 
داوود اوغلو، وزیر خارجه وقت ترکیه افتتاح شد و در 
رأس آن نیز یک دیپلمات وزارت خارجه آن کشور 
فعالیتش  سال  نخستین  در  تیم  این  گرفت.  قرار 
دست  روی  را  کمک رسانی  و  بازسازی  پروژه    ۱0
گرفت که اکثر آن تا پایان سال ۲0۱0 تکمیل شد. 
تأسیس شفاخانه صحت طفل دوستی افغان - ترک 
و اعمار مکتب دخترانه »حبیبه قادری« از مهم ترین 
 :۲0۱9 .Kaya( .پروژه های پی آرتی جوزجان است

)۱00
سازمان های  یادشده،  دولتی  نهادهای  برعالوه 
گذشته  دهه  دو  طی  در  نیز  ترکیه  غیردولتی 
فعالیت  افغانستان  بازسازی  و  کمک  راستای  در 
نهادهای  مهم ترین  از  یکی   )İHH( داشته اند. 
در  مفید  فعالیت های  و  است  عرصه  این  در  فعال 
نمونه،  طور  به  است.  داشته  گوناگون  زمینه های 
تالقان،  جالل آباد،  در  آموزشی  کورس های  ایجاد 
دشت قلعه، خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه و حمایت 
عیدانه  و  لباس  تأمین  و  بی بضاعت  خانواده های  از 
برای آن ها، از جمله فعالیت های نهاد مذکور است. 
نهادهای  از  که  ترک   - افغان  لیسه های  هم چنان 
آموزشی پیشتاز در افغانستان بودند، از سال ۱99۵ 
به این طرف در کشور فعالیت داشتند. این مکاتب 
ساالنه حدود  می رسید،  باب  به ۱۲  تعدادشان  که 
۵000 دانش آموز را فارغ می دادند. بعد از کودتای 
مکاتب  ارتباط  دلیل  به  ترکیه،  در   ۲0۱۶ ناکام 
مکاتب  این  اداره   گولن،  فتح اهلل  با  ترک   - افغان 
از آن  برعهده گرفت و پس  بنیاد معارف ترکیه  را 
هم چنان به آموزش جوانان افغانستان ادامه دادند. 

)۶۶ :۲0۱9 .Khumchany(

فعالیت آغاز کرده بودند، طی دو دهه گذشته با این 
کشور همکاری کرد. کمک های ترکیه در بخش های 
که  طوری  داشت؛  چشم گیری  و  مفید  نتایج  فوق 
تحول جدی در خدمات صحی ایجاد و نهاد معارف 
کشور با استفاده از همکاری های ترکیه تقویت شد. 
مردم  از  بخشی  کمک ها  این  نتیجه  در  هم چنان 
می کردند/ زنده گی  دوردست ها  در  که  افغانستان 

می کنند، به آب آشامیدنی صحی دست رسی پیدا 
کردند.

تجاری،  خصوصی  نهادهای  طریق  از  ترکیه 
در  خیریه  سازمان های  و  ساختمانی  شرکت های 
طول دو دهه  اخیر سهم برازنده در بازسازی و توسعه 
اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشته است. به دلیل 
حضور فعال ترکیه در عرصه های سیاسی، فرهنگی 
الگوی  به عنوان  این کشور  افغانستان،  اقتصادی  و 

جذاب برای توسعه این کشور جا باز کرده است.

منبع ها
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اولین مورد کرونا در المپیک 
توکیو 2020 ثبت شد

مورد  در  بهداشت  جهانی  سازمان  که  حالی  در 
تیم  های  داده،  هشدار  کرونا  بیماری  از  دیگری  موج 
وزرشکاران کشورهای مختلف در حال ورود به توکیو 

برای شرکت در بازی های المپیک هستند. 
تابستانی  المپیک  بازی های  شروع  از  پیش  ماه  یک 
میان  در  کرونا  بیماری  مورد  اولین  توکیو،   ۲0۲0

ورزشکارانی که وارد جاپان شده اند، شناسایی شد.
اوگاندا  اولین مورد کرونا در میان ورزشکاران کشور 

ثبت شده است.
تیم  اعضای  از  یکی  از  که  کرد  اعالم  جاپان  دولت 
بین المللی  هوایی  میدان  به  ورود  با  اوگاندا  المپیک 
ناریتا در نزدیکی توکیو آزمایش گرفته شد و روشن 
او مبتال به ویروس کووید-۱9 است. نتیجه  شد که 

آزمایش این ورزشکار پیش از عزیمت منفی بود.
شهردار توکیو گفت که از هشت نفر دیگر از اعضای 
تیم خواسته شده تا در حال حاضر تمرین های خود را 
شروع نکنند و روزانه آزمایش ویروس کرونا را انجام 

دهند. 
خروج این تیم از اوگاندا سه روز به تأخیر افتاد؛ زیرا 
آمار ابتال به کرونا در این کشور آفریقایی افزایش یافته 

بود.
تیم اوگاندا که در مسابقات بوکس، وزنه برداری و شنا 
شرکت می کند، بعد از تیم سافت بال بانوان از استرالیا، 

دومین گروه از ورزشکارانی است که وارد توکیو شد.
این مورد در حالی ثبت می شود که مقام های حکومت 
جاپان پیش تر خواهان حضور تماشاگران داخلی در 
با  زمان  در همان  اما  آنان  بودند.  رقابت ها شده  این 

ورود تماشاگران خارجی مخالفت کرده بودند.
حتا  که  کردند  اعالم  المپیک  مسووالن  حال  این  با 
حضور تماشاگران حاضر در جاپان نیز به صالح این 

رقابت ها نیست.
در  توکیو  تابستانی  المپیک  دیدارهای  بود  قرار 
بیست وسوم جوالی برگزار شود، اما این رقابت ها به 
دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا، برای یک سال به 

تأخیر افتاد.

ده ها هزار نفر از شهروندان برازیل روز شنبه و پس 
از اعالم آن که شمار قربانیان بیماری کووید-۱9 
در این کشور از ۵00 هزار نفر فراتر رفته است، 
خواستار کناره گیری فوری ژائیر بولسونارو، رییس 

جمهور راست گرای افراطی آن کشور شدند.
به نقل از یورونیوز، آقای بولسونارو یکی از مخالفان 
جدی زدن ماسک، اعمال محدودیت های اجتماعی، 
علیه  واکسیناسیون  تزریق  و  برقراری شهربندان 

ویروس کرونا بود. 
از  تقلید  با  و  گذشته  سال  اپریل  ماه  از  که  او 
دونالد ترمپ هر روز قرص هیدروکسی  کلورکین 

می خورد، سرانجام به کووید-۱9 مبتال شد.
منتقدان عملکرد بولسونارو می گویند که برازیل 
دارویی  صنایع  در  قدرت مند  کشورهای  از  یکی 
می رفت  شمار  به  واکسین  تولید  و  بهداشتی  و 
افراطی  راست گرای  جمهور  رییس  عملکرد  و 

وضعیت را به این جا رسانده است.
متحده  ایاالت  نزدیک  متحدان  از  یکی  برازیل 
امریکا است و محدودیتی برای وارادات واکسین 

از امریکا، اروپا، روسیه و چین ندارد.
در حالی که موج سوم شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از مناطق برازیل را گرفتار کرده، برآورد می شود 
که تنها ۱۱ درصد شهروندان این کشور در برابر 

بیماری کووید-۱9 واکسین و مصون شده اند.
را  گروهی  پیش  ماه ها  از  برازیل  سنای  مجلس 
کنترل  فاجعه بار  سیاست  درباره  تحقیق  مامور 

بیماری کووید-۱9 در این کشور کرده است.

پیروزی  و  ایران  انتخابات  نتیجه  اعالم  از  پس 
سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس  جمهور، شماری 

از کشورها به آن واکنش نشان دادند.
سخنگوی امورخارجه امریکا از عدم دسترسی مردم 

ایران به انتخابات آزاد و عادالنه انتقاد کرده است.
او تاکید کرده است که امریکا در همراهی با متحدان 
خواهد  ادامه  برجام  احیای  مذاکرات  به  اروپایی اش 

داد.
با  یائیر الپید، وزیر جدید امور خارجه اسراییل نیز 
انتشار یک پست توییتری، رییسی را »قصاب تهران« 
خوانده و از نقش او در اعدام های سال ۶7 گفته است.
او هم چنان تاکیده کرده است که ابراهیم رییسی به 
پیش برد برنامه هسته ای ایران و هم چنین پشتی بانی 

از تروریسم جهانی تعهد داده است.
الپید این موضوع را »نگران کننده« خوانده است.

سیاست  هماهنگ  کننده  بورل،  جوزف  سخنگوی 
اروپا در سهم خود گفته است که  اتحادیه  خارجی 

جون،  بیستم  یک شنبه،  روز  ارمنستان  شهروندان 
پای  به  کشور  این  پارلمان  اعضای  برگزیدن  برای 

صندوق های رای رفتند. 
به گزارش یورونیوز، این دومین انتخابات زودهنگام 
در چهار سال گذشته است. نیکول پاشینیان، کفیل 
مقام نخست وزیر و روبرت کوچاریان، رییس جمهور 
نماینده گی  را  انتخابات  این  سابق، دو جبهه اصلی 

می کنند.

همکاری  به  حاضر  اتحادیه  این  عضو  کشورهای 
آن  از  پیش  باید  اما  هستند؛  ایران  جدید  دولت  با 

تالش های دیپلماتیک ادامه یابد.
این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس، با 
اردوغان،  نامه ای که رجب طیب  از  انتشار گزارشی 
است،  نوشته  رییسی  برای  ترکیه  جمهور  رییس 
گفته است که مناسبات دو کشور در دوران حکومت 

رییسی مستحکم خواهد شد.
به  تبریکی  اعالمیه ای  انتشار  با  نیز  پوتین  والدیمر 
فعالیت های  که  معتقدم  »من  است:  گفته  رییسی 
پیش رفت  به  ایران  جمهور  رییس  عنوان  به  شما 
همکاری سازنده دو کشور در عرصه های مختلف و 
هم چنین شراکت با یکدیگر در مسائل بین الملل راه 

خواهد برد.«
گفتنی است که رییسی روز گذشته با کسب حدود 
۶۲ درصد آرا به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب 

شد.

نیکول پاشینیان در سال ۲0۱۸ و در پی وقوع یک 
برکناری  وعده  با  و  مسالمت آمیز  و  رنگین  انقالب 
حال  این  با  رسید.  قدرت  به  »فاسد«،  حاکمان 
شکست ارمنستان از جمهوری آذربایجان در آخرین 
به  شدت  را  پاشینیان  آقای  دولت  قره باغ،  جنگ 
تضعیف کرد و او در نهایت دو ماه پیش از برگزاری 

انتخابات زودهنگام، از سمت خود کناره گرفت.
به  دادن  پایان  برای  ارمنستان  زودهنگام  انتخابات 

بن بست سیاسی در این کشور برگزار می شود. 
شمار  افزایش  با  که  است  امیدوار  پاشینیان 
نماینده گان هم سو با او در پارلمان، دولتی قدرت مند 

تشکیل دهد. 
با این حال مخالفان گوناگون دولت، برای تشکیل 
پارلمان و دولت جدید مصمم هستند. این انتخابات 
عقب نشینی  وجود  با  که  می شود  برگزار  حالی  در 
تنش های  قره باغ،  مناطق  از  بسیاری  از  ارمنستان 
آذربایجان  جمهوری  و  کشور  این  میان  پراکنده 

هم چنان ادامه دارد.
روبرت کوچاریان ۶۶ ساله بین سال های ۱99۸ تا 

۲00۸ رییس جمهور ارمنستان بود. 
منتشر  گذشته  هفته  که  نظرسنجی  یک  نتیجه 
شد، از پیش تازی اندک جبهه تحت رهبری روبرت 

کوچاریان حکایت داشت.
سیاسی  جبهه  نظرسنجی  این  نتیجه  بر  بنا 
با  پیشین  جمهور  رییس  رهبری  به  »ارمنستان« 
جلب حمایت ۲9 درصد از رای دهنده گان از حزب 
پیش  پاشینیان  نیکول  رهبری  به  مدنی«  »پیمان 

افتاده است.

نیم میلیون فوتی کرونایی؛ 
شهروندان برازیل خواستار 

کناره گیری رییس جمهور شدند

نگرانی امریکا و خوش بینی روسیه از انتخاب ابراهیم رییسی

انتخابات پارلمانی ارمنستان؛ پاشینیان و کوچاریان برای تشکیل دولت جدید رقابت می کنند


