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ن  لبا طا ر  ا هشد ز  ا
ی  سه ها سو و تا 

تمر ا نی  شیطا
! مسکو ر  د

دوستم به خلیل زاد: 
ی  برا ع  جما ا د  یجا ا ر  کنا ر  د

می  نظا جبهه ی  ر  د  ، صلح
د شو گرفته  دگی  آما نيز 

محمدمسعود اندرابی، وزیر 
داخله، با اشاره به این که در یک 

سال گذشته، گروه...
مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر 

حزب جنبش ملی اسالمی...

اندرابی به طالبان: 
گر صلح نکنید، سرکوب  ا

خواهید شد!

؛  نیم شش و جلسـه ی  یه ی  سا ر  د ه  ما سـه  
وضعیـت امنیتـی کابـل چه تغییری کرده اسـت؟

در ادامه ی ترورهای هدف مند خبرنگاران و 
کارمندان رسانه ای در افغانستان، پس از چاشت 

روز سه شنبه )12 حوت(، سه نفر از کارمندان زن 
رادیو-تلویزیون انعکاس در نتیجه ی دو رویداد 

جداگانه در حوزه های اول و چهارم شهر جالل آباد 
والیت ننگرهار ترور شدند...

د بلوڅـي فرهنـګ مـي ورځ پـه کابـل 

کـې  تـرڅ  پـه  غونـډې  یـوې  د  کـې 

شـوه.  ومنانځـل 

ولسـمرشغني دې غونـډې تـه په لیږيل 

پیغـام کې بلوڅـان د دې خاورې اصي 

اوسـېدونکي بلـي او ټینـګار یـې کـړی 

چـې بلوڅانو له نـورو وروڼـو قومونو رسه 

يـو ځـای يـې اوږه پـه اوږه د دې هېـواد 

د خپلواکـۍ، عـزت او رسلـوړۍ سـاتنې 

لپـاره هڅـه کـړې او قربانـۍ یـې ګالي 

دي.

 غنـي ویـي: بلـوڅ قـوم د هېـواد د نورو 

قومونـو پـه څېر لـه برابرو او ورتـه حقونو 

اسـايس  د  بـه  دولـت   او  دی  برخمـن 

قانـون الرښـوونو تـه پـه پـام د بلوڅـي 

پیاوړتیـا  سـاتنې،  مالتـړ،  د  فرهنـګ 

پرتلـه  پـه  پخـوا  د  لپـاره  بډاینـې  او 

پـه  او  کـړي  پورتـه  ګامونـه  ارزښـتناک 

دې برخـه کـې بـه هېـڅ راز هڅـې ونـه 

سـپموي. 

د رسحدونـو او قبایلـو چـارو وزیـر محب 

اللـه صمیم بلوڅـان زړورقـوم وباله چې 

پـه وینـا یـې هروخـت یـې د هېـواد لـه 

څخـه  خپلواکـۍ  او  بشـپړتیا  ځمکنـۍ 

د  بلوڅانـو  د  صمیـم  ده.  کـړې  دفـاع 

فرهنګـي ارزښـتونو سـاتنه د ټولـو ګـډه 

دنـده وبللـه.

پـه ورته وخت کې د اطالعاتو او فرهنګ 

محمدطاهرزهیـرد  رسپرسـت  وزارت 

هیـواد د ټولـو قومونـو د ژبـو او فرهنـګ 

پیاوړتیـا د دغه وزارت مسـولیت وباله او 

ټینـګار یـې وکړ چـې د بلـوڅ فرهنګیانو 

پـه بلوڅي ژبه لیـکي کتابونـه، مقالې، 

کیسـې او نـور آثاربـه چـاپ کړي.

غني: بلوڅان د دې خاورې اصلي اوسیدونکي 
او له نورو سره برابرحقونه لري

تحلیل
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خبر

؛  نی ها نستا فغا ا
نصف  ی  برا که  یی   رها تو یا د گال

ند ه ا جنگید نیا  د
همواره جنگ را نکوهش و 
آن را نفرین می ککند. با آن که 

ابوالفضل زیاد اهل...

روزنامه صبح کابل ترور کارمندان شبکه تلویزیونی انعکاس را 
 نکوهش می ککند. ما و تمام خانواده رسانه ای افغانستان 

ً
شدیدا

از بحران امنیتی جاری علیه خبرنگاران و فعاالن مدنی، صدمه 
دیده ایم و خواهان اقدام جدی برای متوقف ساختن آن از سوی 

حکومت هستیم. با بی کفایتی خود حرمت قربانیان آزادی بیان را 
زیر پا نککنید!

تطبیق واکسین کرونا در افغانستان؛

گرفتن   ز  ا پس  «
یک   ، کسین ا   و
درد  ز  و ر نه   شبا

» ! شتم ا د
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مسعود داودزی یک کاربر فیس بوک در پای پست گزارش 
شش ونیم صفحه ی معاونیت نخست ریاست جمهوری نگاشته 

است: »متأسفانه، متأسفانه در حوزه های...

تطبیق  روند  آغاز  از  هفته  یک 

افغانستان  در  کرونا  واکسین 

از  بیش  مدت،  این  در  و  می گذرد 

و کارمندان  16 هزار کارمند صحی 

رسانه ای واکسین دریافت کرده اند.

عامه،  صحت  وزارت  در  مسئوالن 

واکسین  تطبیق  روند  که  می گویند 

رسارس  در  عادی  گونه ی  به  کرونا 

دارد. دستگیر نظری،  کشور جریان 

روزنامه ی  به  وزارت،  این  سخنگوی 

جریان  در  که  می گوید  کابل  صبح 

و  هزار   16 گذشته،  هفته ی  یک 

659 تن از کارمندان صحی و 251 

واکسین  رسانه ای  کارمندان  از  تن 

امنیتی  نیروهای  کردند.  دریافت 

شامل این ارقام نیستند.

آقای نظری افزود که...

طالبان  میان  دوحه  کنفرانس 

به  بیشرت  ارگ  منایندگان  و 

شباهت  ترشیفاتی  متاس های 

مذاکرات  این  آینده  طالبان  دارد. 

را بی معنی و اتالف وقت می دانند؛ 

اما بدون ضامنت کرملین به آینده 

مذاکرات صلح بی اعتامد شده اند. 

داده  مسکو هشدار  در  گروه،  این 

استعفا  ارشف غنی  درصورتی که 

بدهد مخالف ایجاد دولت ائتالفی 

این  نیستند.  افغانستان  در 

در  رعد  مانند  طالبان  اولتیامتوم 

روز روشن ارگ را تکان داده است.

به  طالبان  موافقت  به دنبال   

اشرتاک  به  ائتالفی  دولت  ایجاد 

نیروی های  و  منایندگان 

کابلوف  ضمیر  سیاسی، 

امور  در  رییس جمهوری  مناینده 

رسیدن  راه  روسیه  افغانستان، 

خروج  افغانستان  در  را  صلح  به 

دولت  ایجاد  و  خارجی  نیروهای 

ائتالفی که توانایی و قدرت کنرتل 

و مهار هردو طرف را داشته باشد 

دانسته است.

هشدار طالبان و حامیت روسیه از 

ایجاد دولت ائتالفی،...

علیه  مرز،  بدون  گزارش گران  سازمان 

مقام های  و  ولیعهد  سلامن،  بن  محمد 

قتل جامل  در  دیگر عربستان سعودی که 

خاشقچی دست داشتند، در دادگاه عمومی 

آملان شکایت درج کرده است.

در اعالمیه ای که روز سه شنبه )12 حوت/ 

گزارش گران  سازمان  سوی  از  مارچ(،   2

بدون مرز به نرش رسیده، آمده است که این 

شکایت  کیفری ماهیت گسرتده دارد و آزار و 

اذیت خربنگاران، بازداشت خودرسانه ی 34 

سوی  از  خاشقچی  جامل  قتل  و  خربنگار 

عربستان سعودی را در بر می گیرد.

به  شکایت  این  اعالمیه،  این  اساس  بر 

دادگسرتی  دادگاه  در  عمومی  دادستان 

داده  تحویل  پیش  روز  یک  آملان،  فدرال 

مقام های  برشی  ضد  جنایت  که  شده 

ارائه  خربنگاران  علیه  را  سعودی  عربستان 

از  خربنگاران  پرونده ی   35 به  و  می کند 

ستون نویس  خاشقچی،  جامل  جمله ، 

بدوی،  رایف  و  پست  واشنگنت  روزنامه ی 

وبالگ نویس، پرداخته شده که دارای 500 

صفحه  به زبان آملانی است.

قتل  اصلی  متهم  پنج  شکایت،  این 

بن  محمد  که  می گیرد  بر  در  را  خاشقچی 

سلامن، ولیعهد عربستان، سعود القحطانی، 

اذیت  و  آزار  و  قتل  در  که  ولیعهد  مشاور 

محمد  احمد  دارد،  دست  روزنامه نگاران 

اسیری، معاون سابق اطالعات که ناظر قتل 

قونسل  العتیبی،  محمد  بوده،  خاشقچی 

عبدالعزیز  ماهر  و  استانبول  در  عربستان 

مطرب، رسکرده ی افرسانی که خاشقچی را 

کشته و بعدا ناپدید کردند، استند.

و  قتل  مرز،  بدون  گزارش گران  سازمان 

عربستان  سوی  از  خربنگاران  بازداشت 

غیرنظامیان  علیه  و  برشی  ضد  جنایت  را 

را  شکایت  این  دلیل  همین  به  و  خوانده 

دادگسرتی  زیرا  فرستاده؛  آملان  دادگاه  به 

ضد  جنایت  به  رسیدگی  صالحیت  آملان، 

برشی در سطح بین املللی را دارد و دادگاه 

آملان پیش از این، آمادگی خود را در دفاع 

از آزادی رسانه ها و حامیت از روزنامه نگاران 

در رسارس جهان، اعالم کرده بود.

سازمان  دبیرکل  دلویر،  کریستف 

گزارش گران بدون مرز، در همین زمینه گفته 

و  شکنجه  آزار،  مسئول  که  »افرادی  است: 

سعودی  عربستان  در  روزنامه نگاران  قتل 

استند، باید پاسخ گوی جنایت خود باشند. 

ما از دادستان آملان می خواهیم تحقیقات 

خود را در مورد جنایاتی که انجام شده و ما 

هیچ کسی  کند؛  آغاز  کرده ایم،  فاش  را  آن 

نباید باالتر از قوانین بین املللی باشد.«

خیل  د نی  بستا عر ی  م ها مقا علیه  مرز  ن  و بد ن  رش گرا گزا
کرد یت  شکا شقچی  خا ل  جما قتل  ر  د

جهـان
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است،  باخته  جان  کرونا  واکسین  تطبیق  از  پس 

شنیده شده.

هم زمان با آغاز واکسین کرونا در ناروی، گزارش هایی 

به نرش رسید که 23 نفر پس از واکسین  شدن جان 

از  پس  نفر   20 دست کم  نیز  سویس  در  باختند. 

دریافت واکسین دچار تشنج شدند و جان باختند.

ساعتی  ساله،   87 زن  یک  امریکا  در  همین گونه 

پس از تزریق واکسین کرونای فایزر جان باخت؛ اما 

درنتیجه  مستقیامً  مرگ  می گویند  پزشکان جهانی، 

که  می گویند  و  نکردند  تأیید  هنوز  تا  را  واکسین 

گرفنت  از  پس  افراد  موارد،  برخی  در  است  ممکن 

واکسین دچار حساسیت و تشنج شده که درنتیجه 

منجر به مرگ شان شود.

افرادی  می گویند،  صحی  مقام های  افغانستان  در 

که با مشکالت قلبی و تنفسی مواجه باشند، تطبیق 

ندارد.  منفی ای  تأثیر  هیچ  آن ها  بر  کرونا  واکسین 

که  موضوعی  »تنها  می گوید:  مورد  این  در  نظری 

اشخاص  که  است  حساسیت  بحث  می شود  پرسان 

همراه کدام دوا و یا واکسین مشکل نداشته باشند، 

باشند،  داشته  شکر  مشکل  اگر  حتا  آن  غیر  در 

واکسین می شوند.«

از گرفنت واکسین یک  شبانه روز دچار درد  پس 

بودم

نخستین  طلوع  تلویزیون  خربنگار  شهید،  انیسه 

فردی در افغانستان بود که واکسین کرونا را دریافت 

 12 که  می گوید  داشتم،  او  با  که  متاسی  در  کرد. 

ساعت پس از تطبیق واکسین دچار درد بدن شده و 

پس از سپری شدن یک  شبانه روز دوباره بهبود یافته 

است.

دریافت  کرونا  واکسین  که  افرادی  از  بسیاری 

چندین  گذشت  از  پس  که  می گویند  کرده اند، 

دردی  جان  و  بدی  دل  شدید،  تب  دچار  ساعت، 

شده اند؛ اما پس ازآن دوباره بهبود یافته اند.

که  فردی  دومین  و  محلی  خربنگار  اکرمی،  اسحاق 

در بامیان واکسین کرونا دریافت کرده، به روزنامه ی 

کرونا  واکسین   3 »ساعت  می گوید:  کابل،  صبح 

دریافت کردم. ساعت های شش ونیم تب پیدا کردم. 

او رسدردی  از  و جدا  بجه شب، تب شدید شد   10

در  کرونا  واکسین  تطبیق  روند  آغاز  از  هفته  یک 

افغانستان می گذرد و در این مدت، بیش از 16 هزار 

کارمند صحی و کارمندان رسانه ای واکسین دریافت 

کرده اند.

مسئوالن در وزارت صحت عامه، می گویند که روند 

رسارس  در  عادی  گونه ی  به  کرونا  واکسین  تطبیق 

این  سخنگوی  نظری،  دستگیر  دارد.  جریان  کشور 

در  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  وزارت، 

جریان یک هفته ی گذشته، 16 هزار و 659 تن از 

رسانه ای  کارمندان  از  تن   251 و  صحی  کارمندان 

واکسین دریافت کردند. نیروهای امنیتی شامل این 

ارقام نیستند.

آقای نظری افزود که بر اساس برنامه وزارت صحت، 

کارمندان صحی  از  تن  هزار  باید 110  دور  این  در 

ده  تنها  اکنون  تا  و  کنند  دریافت  کرونا  واکسین 

درصد روند عملی شده است.

با این حال تا هنوز مشخص نیست که چه شامر از 

دریافت  کرونا  واکسین  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

داخله  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق  اما  کرده اند؛ 

تطبیق  روند  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

واکسین در میان نیروهای امنیتی آغاز شده ولی تا 

هنوز مشخص نیست که چه تعداد نفر واکسین شده  

است.

 12( سه شنبه  روز  عامه  صحت  وزارت  که  آماری 

حوت(، به رسانه ها داده، نشان می دهد که در جریان 

24 ساعت گذشته، 4 هزار و 462 تن از کارمندان 

صحی واکسین دریافت کرده  که از این میان والیت 

ننگرهار با تطبیق واکسین بر 1 هزار و 665 نفر در 

میزان  کمرتین  بدخشان  والیت  و  دارد  قرار  صدر 

تطبیق واکسین کرونا را داشته است. در این والیت 

تنها 66 نفر واکسین شده اند.

افغانستان، 3  اکنون  این در حالی است که همین 

و  دارد  کرونا  ویروس  به  مبتال  فرد  نفر   983 و  هزار 

این  به  ابتال  درنتیجه ی  نفر  و 443  هزار   2 هنوز  تا 

ویروس در کشور جان باخته اند.

خطرهای احتاملی ناشی از تطبیق واکسین کرونا

از آغاز روند تطبیق واکسین کرونا،  در ششمین روز 

خربهایی از والیت بامیان مخابره شد که گویا فردی 

پس از تطبیق واکسین جان باخته است. خربنگاران 

ساعت  حوالی  فرد  این  که  می گویند  بامیان  محلی 

حوت(،   10( یک شنبه  روز  چاشت  از  پس   3:00

واکسین کرونا دریافت کرده بود و چند ساعت پس از 

گرفنت واکسین دچار تب و حساسیت شده و صبح 

روز بعد آن جان باخته است.

به  بامیان  عامه ی  صحت  ریاست  مسئوالن  هرچند، 

این  به  هیئتی  که  می گویند  کابل  صبح  روزنامه ی 

منظور تعیین شده و گزارش خود را به مرکز فرستاده 

بامیان  محلی  خربنگار  اکرمی،  اسحاق  اما  است؛ 

این  بررسی  نتیجه ی  که  است  ممکن  که  می گوید 

هیئت هیچ نرش نشود؛ زیرا فرد جان باخته ساعتی از 

پس مرگ بدون معاینه و تحقیقات طب عدلی دفن 

شده است.

عامه،  صحت  وزارت  مسئوالن  حال،  همین  در 

عوارض  بدون  دنیا  در  واکسینی  هیچ  که  می گویند 

نیست و فرد پس از گرفنت، برای مدت یک شبانه روز 

و درد عضالت  آن دچار تب، دل بدی  از  یا کمرت  و 

خواهد بود.

رخ  بامیان  در  که  رویدادی  مورد  در  نظری  دستگیر 

بامیان  شفاخانه ی  در  ما  »همکار  می گوید:  داده، 

که  دلیلی  به  کردند.  واکسین  بجه   3 بودند.  برقی 

داشتند.  نوکری  شب  حتا  بود،  خوب  وضعیت شان 

دست  قسمت  از  درد  مقدار  یک  صبح   4 ساعت 

داشتند. وقتی بخش مسئول چک کردند، دیدند که 

این فرد سکته قبلی کردند.«

نیز  پیش ازاین  فرد جان باخته  که  افزود  نظری  آقای 

مشکل قلبی داشته و باری 6 ماه پیش دچار حمله 

شده بود. »باید بگویم که مرگ همکار ما هیچ ربطی 

به تطبیق واکسین کرونا نداشته است.«

از 36  تا کنون در بیش  بر اساس معلومات جهانی 

کشور دنیا به شمول افغانستان روند تطبیق واکسین 

از  برخی  در  پیش ازاین  است.  شده  آغاز  کرونا 

کشورهای دیگر نیز خربهایی مبنی بر این که افرادی 

هم داشتم. دیگرا هم همی مشکل را داشتند، بعضی 

شدیدتر و برخی ها کمرت بود.«

با این حال، سخنگوی وزارت صحت که روز دوشنبه 

برای  واکسین دریافت کرده می گوید،  )11 حوت(، 

از  می توانند  افراد  کرونا،  واکسین  درد  کردن  کم 

تابلیت پرستامول استفاده کنند.

گفتنی است که واکسین کرونا بر هر فردی دو دوز در 

فاصله ی 28 روز تطبیق می شود.

آغاز  وقت  چه  کرونا  واکسین  دوم  مرحله ی 

می شود؟

هامن گونه که در باال اشاره شد افغانستان از جمله ی 

36 کشوری است که روند تطبیق واکسین کرونا در 

آمار سازمان جهانی  اساس  بر  هنوز  و  آغاز شده  آن 

واکسین  دوز  یک  حتا  جهان  کشور   165 صحت، 

کرونا هم دریافت نکرده اند.

بود  افغانستان، گفته  وزارت صحت عامه  پیش ازاین 

که برای تهیه واکسین کرونا حدود 653 میلیون دالر 

نیاز است که از این میان 115 میلیون دالر آن برای 

تأمین هزینه ی 20 درصد واکسین تدارک دیده شده 

و 218 میلیون دیگر آن برای 20 درصد دیگر نیز در 

نظر گرفته شده است.

با این حال تنها برای 320 میلیون دالر باقی مانده ی 

آن دولت نیاز دارد تا بودجه ی الزم را تهیه کند.

بر 500 هزار دوز واکسینی که  افزون  از سویی هم 

نهاد  یا  »کوواکس«  کرده،  کمک  هندوستان  کشور 

که  سپرده  وعده  نیز  واکسین  تهیه  هامهنگ کننده 

شانزده میلیون دوز واکسن کرونا را در اختیار دولت 

افغانستان قرار می دهد. 

افزون بر آن، 400 هزار دوز واکسین نیز دولت چین 

اختیار  در  اکنون  تا  اما  کرده؛  کمک  افغانستان  به 

در  انتظار می رود  و  است  نگرفته  قرار  وزارت صحت 

روزهای آینده محموله های واکسین کمک شده وارد 

افغانستان شود.

بر  که  می گوید  عامه،  صحت  وزارت  این همه،  با 

اساس برنامه در دور بعدی تطبیق واکسین، افرادی 

که باالی 50 سال، معلمین، کوچی ها، مهاجرین و 

افرادی که در ادارات پرجمعیت قرار دارند، واکسین 

دریافت می کنند.

سرمقاله

نرشات  ننگرهار  والیت  در  این که  وجود  با  انعکاس  تلویزیون 

دارد و یک رسانه محلی به شامر می رود، برای مردم افغانستان 

و  تلویزیون  این  آشنایی متاشای  دلیل  ولی  است.  آشنا  نسبتاً 

برنامه هایش نیست؛ کسانی که با نام این رسانه آشنا هستند، 

است  داشته  کارمندانش  میان  در  که  قربانی هایی  با  را  آن 

کشته  چهار  سال،  همین  در  انعکاس  تلویزیون  می شناسند. 

داشته است که هر چهار نفرشان از بین زنان بوده اند.

حمله های تروریستی به جان کارمندان رسانه های در سال جاری 

شدت گرفت و افغانستان را کشوری خطرناک برای خربنگاران 

ساخت. این رویکرد، بیشرت به خاطر خاموش ساخنت خربنگاران 

بود که می توان نتیجه ی آن را مهاجرت اجباری بسیاری از افراد 

شناخته شده و تأثیرگذار در بخش های رسانه ای خواند.

کشتار خربنگاران و فعاالن مدنی در افغانستان، یک تأثیر پنهانی 

تأثیر، خودسانسوری  با خود به همراه داشت. این  دیگر را نیز 

است که در بسیاری از موارد خربنگاران را گرفتار خود ساخته 

است. ترس از انتقاد، به خصوص انتقاد از گروه های تروریستی 

و تهیه گزارش در مورد آنان، بسیاری از خربنگاران را تحت تأثیر 

قرار داده است و به نحوی کارشان را لطمه زده است.

مالله میوند، گوینده ی شبکه تلویزیونی انعکاس در همین سال 

کشته شد. او که 26 سال سن داشت در مقابل خانه اش، در 

قربانیان  از  مالله  درآمد.  پا  از  گلوله  رضب  به  ننگرهار  والیت 

مخوف  موج  می رود.  شامر  به  هدفمند  ترورهای  موج  نخست 

کشتار هدفمند خربنگاران به نحوی با کشته شدن او آغاز شد.

کشتار خربنگاران، مدتی بعد از وقفه خیلی کوتاه دوباره رشوع 

شده است و این بار نیز با قربانی گرفنت از زنان، خربسازتر از 

قبل وارد فضای رسانه ای می شود. دیروز، حوالی شام در والیت 

رسانه ای  کارمند  سه  افتاد.  اتفاق  مشابهی  حادثه  ننگرهار، 

زخم  تن شان  یک  و  شدند  ترور  انعکاس،  تلویزیونی  شبکه   از 

تعیین  را  آن چه  توانست  و  بود  هدفمند  کامالً  حمله  برداشت. 

به  امنیتی  نیروهای  سوی  از  مداخله ای  هیچ  بدون  بود  کرده 

گفته  که  تروریست  فرد  بعد  ساعاتی  هرچند،  بیاورد.  دست 

می شود عضو گروه طالبان است از سوی نیروهای امنیتی گرفتار 

شد اما چه سود که او کارش را قبالً بدون هیچ مزاحمتی به پایان 

رسانده بود.

پرسش و نگرانی همراه با این پرسش، چگونگی فعالیت نیروهای 

امنیتی در والیت ها و پایتخت افغانستان است. روزبه روز کشتار 

که  دارند  ادعا  امنیتی  نیروهای  این که  با  و  می شود  بیشرت 

می توانند این جریان را متوقف کنند، هیچ پیرشفتی در کارشان 

از  یک رسی  دستگیری  با  افغانستان  حکومت  منی شود.  دیده 

افراد دخیل در ترورها، می خواهد نشان بدهد که می تواند اوضاع 

را تغییر بدهد اما این نتیجه قابل قبول نیست زیرا ما می خواهیم 

را  قاتالن مان  از کشته  شدن مان  این که پس  نه  کشته نشویم؛ 

گرفتار کنید.

از  هم  هنوز  قربانی  دادن  وجود  با  انعکاس،  تلویزیونی  شبکه 

نشده  ننگرهار، حامیت  در  امنیتی  مقام های  و  سوی حکومت 

است. اثبات این ادعا، ترور دیروز کارمندان این شبکه است، که 

به مرگ سه تن آن ها انجامید.

بدون شک، تروریستان، برای چند هدف دست به ترور خربنگاران 

می زنند؛ نخست این که خربنگاران منادهای نظام افغانستان و 

آزادی هستند. چیزی که امروزها ارشف غنی داد از آن می زند اما 

برای حفاظت از آن هیچ ترفندی با خود ندارد. نظام جمهوری، 

بدون خربنگاران، هویت ناقصی خواهد داشت. حامیت از نظام 

منی تواند بدون تأمین امنیت جانی و کاری خربنگاران و اعضای 

جامعه مدنی، کارمندان زن در اداره های دولتی و... باشد.

»نظام نظام«  که  می دهد  نشان  اطرافیانش  و  غنی  ناکامی 

آن  استحکام  بر  تأثیری  هیچ  زیرا  است؛  دروغ  یک  گفنت شان 

ندارد.

هدف دیگر تروریستان از کشنت خربنگاران به خصوص خربنگاران 

زن، برجسته ساخنت ضدیت شان با حضور زنان و فعالیت برای 

زنان است. خربنگاران همواره از حضور زنان در جامعه نوشته و 

گفته اند زیرا این حضور را نیازی برای داشنت یک جامعه برابر 

و مردمی می دانند. تروریستان این مورد را منی پذیرند و سعی 

می کنند با کشتار مخالفت  خود را بیان کنند.

از  و  خربنگاران  کشنت  است؛  خربسازی  نیز،  آن  دیگر  هدف 

این جمع، خربنگاران زن، رسوصدای زیادی به پا می کند. این 

می تواند وحشت بیافریند و دیگران را تحت تأثیر قرار بدهد.

محور،  آن  می شوند.  جمع  محور  یک  در  موارد  این  همه 

گفت وگوهای صلح افغانستان است. از زمانی که این بحث به 

وجود آمد، خربنگاران موردحمله قرار گرفتند و قربانی جدال بین 

حکومت و طالبان شدند. این ترورها کامالً ریشه سیاسی دارد و 

هرکدام از طرف ها سود خاصی از آن می برند. این که حکومت 

امنیت درستی فراهم منی کند، خود مجال دادن به تروریستان 

است و می تواند عملی هدفمند باشد. ترورها در چنین زمانی که 

حکومت درگیر گفت وگوها است و طالبان نیز در خطر بازبینی 

رضبه  می تواند  است،  گرفته  قرار  امریکا  سوی  از  توافق نامه 

محکمی به آنان وارد کند؛ بنابراین همه چیز مشکوک است و اگر 

از سوی حکومت اقدام قانع کننده ای را شاهد نباشیم، این شک 

بزرگ یخن مقام های حکومتی را نیز می گیرد.

منیت  ا مین  تأ م  عد
مت  حکو ی  سو ز  ا ن  را خبرنگا

شد با فمند  هد ند  ا می تو

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

تطبیق واکسین کرونا در افغانستان؛

» ! شتم ا د درد  ز  و ر نه  یک  شبا  ، کسین ا   گرفتن  و ز  ا پس  «
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طالبـان در مذاکـرات مسـکو گالیـه کـرد کـه مسـکو 

بـدون توجـه به دولـت ارشف غنـی، میزبانـی طالبان را 

کـرده اسـت.

رسگـی الوروف کـه از دیپلومات هـای برجسـته روسـیه 

سیاسـی  فرهنـگ  از  همیشـه  مذاکـرات  در  و  اسـت 

می کنـد،  حامیـت  روسـیه  منافـع  از  محرتمانـه 

عالقه منـدی روسـیه را از ادامـه گفت وگوهـا در مسـکو 

بـرای دسـت یابی بـه صلح و آشـتی ملی در افغانسـتان 

وعـده داد و افـزود کـه روسـیه در چارچـوب مذاکـرات 

چندجانبـه بـا امریـکا، چیـن و به اشـرتاک پاکسـتان و 

همـکاری با سـایر کشـورهای منطقـه از مذاکرات میان 

می  کنـد. حامیـت  افغانسـتانی ها 

تجـارب  کـه  روسـیه  نظامیـان  و  سیاسـت مداران 

بارهـا  دارنـد،  افغانسـتان  جنـگ  از  کافـی ای 

هشـدار داده انـد کـه بـا اسـتفاده از زور، 

نخواهـد  برقـرار  افغانسـتان  در  صلـح 

شـد. دوسـتی بـا دولت هـای پلیدی که 

پایـه مردمـی ندارنـد، دشـمنی بـا مردم 

آن کشـورها اسـت. امریـکا امـروز هامن 

اشـتباه شـوروی سـابق را در افغانستان 

می کنـد. تکـرار 

 صاحب نظـران روس، دولت ارشف غنی 

را یـک دولـت دست نشـانده و ناکارآمـد 

بـه  را  کنـرتل  توانایـی  کـه  می داننـد 

متـام قلمـرو افغانسـتان نـدارد. روسـیه 

و به خصـوص کشـورهای آسـیای میانـه 

به خاطـر منافـع خـود در آینـده از ادامه 

بـا  چندجانبـه  و  دوجانبـه  مذاکـرات 

طالبـان حامیـت خواهنـد کـرد.

توافـق  بـدون  کارشناسـان،  بـاور  بـه 

صلـح  بـه  دسـت یابی  راه  طالبـان،  بـا 

و  شـد  خواهـد  مواجـه  مشـکالت  بـا 

منطقـه  کشـورهای  همکاری هـای 

دولـت  جدیـد  اسـرتاتژی  بـه  بیشـرت 

دارد.  ارتبـاط  امریـکا 

اکنـون دیـده شـود کـه تصمیـم نهایـی امریکا بـه بهانه 

بازنگـری بـه آینـده توافق نامـه ی دوحـه بـا طالبـان چه 

خواهـد بـود؟ آیـا امریـکا حـارض اسـت کـه بـا همکاری 

چیـن دارد کـه امریـکا آن هـا را بـه گونـه تهدیـد و خطر 

بـه منافـع ملـی خـود می دانـد. بـه هرانـدازه کـه روابط 

جهانـی وخیـم و بحرانی تـر شـود، احتـامالً مـا شـاهد 

بازی هـای خطرناک تـر در افغانسـتان خواهیـم بـود.

نیروهـای سیاسـی افغانسـتان از ایجـاد دولـت ائتالفی 

حامیـت کند؟

آینده جنگ و صلح افغانسـتان بیشـرت ارتبـاط به آینده 

روابـط امریـکا بـا کشـورهای منطقـه و به ویـژه روسـیه و 

کنفرانس دوحه میان طالبان و منایندگان ارگ بیشـرت 

بـه متاس های ترشیفاتـی شـباهت دارد. طالبان آینده 

ایـن مذاکـرات را بی معنـی و اتـالف وقـت می داننـد؛ 

امـا بـدون ضامنـت کرملیـن بـه آینـده مذاکـرات صلـح 

بی اعتامد شـده اند. این گروه، در مسـکو هشـدار داده 

درصورتی کـه ارشف غنـی اسـتعفا بدهـد مخالـف ایجاد 

دولـت ائتالفی در افغانسـتان نیسـتند. ایـن اولتیامتوم 

طالبـان ماننـد رعـد در روز روشـن ارگ را تـکان داده 

است.

 به دنبـال موافقـت طالبـان بـه ایجـاد دولـت ائتالفـی 

بـه اشـرتاک مناینـدگان و نیروی هـای سیاسـی، ضمیر 

کابلـوف مناینـده رییس جمهـوری در امور افغانسـتان، 

روسـیه راه رسـیدن بـه صلـح را در افغانسـتان خـروج 

نیروهـای خارجـی و ایجـاد دولـت ائتالفـی کـه توانایی 

و قـدرت کنـرتل و مهـار هـردو طـرف را داشـته باشـد 

است. دانسـته 

دولـت  ایجـاد  از  روسـیه  حامیـت  و  طالبـان  هشـدار 

ائتالفـی، ارشف غنـی را مجبـور کـرده تا به ارسـال پیام 

ویـژه بـه والدیمیـر پوتیـن توجه کشـور بـزرگ روسـیه را 

بـه دولـت خـود جلـب کنـد. 

یک جانبـه  گرایش هـای  و  وابسـتگی  به خاطـر  غنـی 

نتوانسـت از تجـارب و کمک هـای روسـیه در بازسـازی 

زمینه هـای  در  رسمایه گـذاری  و  زیربنایـی  پروژه هـای 

مختلـف اسـتفاده کنـد.

طالبـان ارشف غنـی را بیـدار کـرد. ارشف غنـی، حنیف 

امتـر وزیـر خارجـه خـود را مامور ایـن پیام کرد. کسـی 

کـه در زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری، ارشف غنی 

و  دیکتاتـوری  بـه  روسـیه  معتـرب  رسـانه های  در  را 

متهـم  لجوجانـه  و  خودخواهانـه  اقتدارگرایی هـای 

می کـرد.

امتر، با سـابقه ی کمونیسـتی و وسوسـه های شـیطانی 

در آغـاز مذاکـرات، اول تـر از همـه دل جویی هـای آقای 

الوروف را نسـبت بـه خـودش در سـال 2008 کـه وزیر 

داخلـه افغانسـتان بـود حمد و سـتایش کرد.

آن گاه بـدون توجـه به نشـیب و فرازهـای تاریخی میان 

دو کشـور و این کـه افغانسـتان در طـول تاریـخ از زمان 

تـزار تـا امـروز بـا روسـیه روابـط تاریخـی دوسـتانه ای 

رانـدن  بـه حاشـیه  بـا  اسـت، جویـده جویـده  داشـته 

بـا  پیرمـرد مغـازه دار در حالـی کـه چـای می نوشـید، 

دقـت بـه حرف هـای ابوالفضـل گـوش مـی داد. گـامن 

چـای  باشـد.  فهمیـده  را  او  حرف هـای  کـه  می کنـم 

کـه متـام شـد پیرمـرد مـا را بالفاصلـه داخل مغـازه برد 

و چنـد عکـس را کـه جلـوی پیشـخوان و زیـر شیشـه 

بـود نشـامنان داد و گفـت؛ این جـا »چاناکالـه« اسـت. 

تقریبـاً 100 سـال پیـش در این جا جنگـی میان یونان 

و ترکیـه درگرفـت. سـپس، عکـس مـردی را نشـان داد 

کـه به تنهایـی یـک تـوپ جنگـی را رس شـانه اش گرفته 

بـود و گفـت؛ این »سـید اُن باشـی« اسـت؛ سـیدی که 

به انـدازه ده نفـر می رزمـد.

عکـس دیگـری را نشـان داد کـه چنـد رسبـاز بـر روی 

تختـه سـنگی بزرگ نشسـته بودنـد و میـان رسبازها به 

رسبـازی اشـاره کـرد که به وضوح سـنش بیشـرت از بقیه 

اسـت. او ادامـه داد و گفـت: ایـن پدربزرگ من اسـت. 

پدربـزرگ مـن خاطـرات زیـادی از جنـگ و انقالبیـون 

بـود کـه در جنـگ  ایـن  از خاطراتـش  داشـت. یکـی 

چاناکالـه اگـر افغانسـتانی ها نبودند امکان نداشـت ما 

پیـروز شـویم. آن هـا بـرادران ما هسـتند و در قربسـتان 

چاناکالـه شانه به شـانه مـا خوابیده انـد.

در ادامـه بـا خواندن قسـمتی از رسود انقالبی ها گفت 

نـام افغانسـتان بـر روی قلـب مـا هم چـون حـک کردن 

روی سـنگ خواهـد ماند!

میـل بـه نشسـنت اش کمرت شـده اسـت.

و کشـنت  کـردن  اسـیر  از  پـس  روز  آن  کـه  می گفـت 

تعـداد زیـادی داعشـی، حـارض نشـده بـود بـه کودکی 

شـلیک کنـد. آن قـدر در ایـن عمـل رسپیچـی کـرد که 

بیـن شـلیک به کـودک و تنبیه از طـرف فرمانده، تنبیه 

را انتخـاب کـرد و جـای تیـر و طـرد، تنهـا خاطـره ای 

را  - مدافعیـن حـرم-  و لشـکر خـدا  اسـت کـه جنـگ 

برایـش طـوری دیگـر معنـا کـرده اسـت.

ابوالفضـل دوبـاره می نشـیند و بـا صبوری ناسـزا گفنت 

پیرمـرد را گـوش می دهـد و مـن هـم بـا دقت بیشـرتی 

یـاد  تـرک  مـرد  از  را  تـازه ای  کلـامت  می کنـم  سـعی 

بگیـرم. پیرمـرد کـه آرام تـر شـد، ابوالفضـل چنـد رضبه 

آرام بـه پشـت پیرمـرد زد و گفت: رست سـالمت باشـد؛ 

امـا دو دقیقـه بـه حرف هـای من هم گـوش کن! جنگ 

همیـن اسـت و بـا اشـاره کوچـک به زخـم پایـش ادامه 

داد؛ در کشـور مـن، زن، بچـه و حتـا کودکـی کـه هنوز 

بـه دنیـا نیامـده از دسـت جنـگ و طالبـان روز خـوش 

ندارنـد. رسباز هـای کشـورم در سـوریه سـپر انسـانی و 

هـدف اصلـی داعش هسـتند. باز خدا خیر مردم شـام 

را بدهـد کـه اعـرتاض می کنیـد.

دروغ نیسـت اگـر بگویـم کـه از ما روزی 36 تن کشـته 

می شـوند چـه در اردوی ملـی، چـه در سـوریه و تقریبـاً 

در 40 سـال پیـش. جنـگ ایـران و عـراق هـزاران نفـر 

کشـورهای  در  همین طـور  کشـت.  مـا  کشـور  در  را 

مـا  جنـگ،  ختـم  در  جنگیده ایـم.  مـا  بی شـامری 

انسـانی  قـرار اسـت دوبـاره سـپر  این کـه  و  می مانیـم 

کـدام جنـگ بشـویم و با کـدام بهانه ی جنـگ مذهبی 

یـا ملـی مبیریـم.

همـواره جنـگ را نکوهـش و آن را نفریـن می کنـد. بـا 

آن کـه ابوالفضـل زیـاد اهـل شـعر و ادبیات نیسـت؛ اما 

ایـن بیـت را به خوبـی از بـر کـرده: سیاهی لشـکر نیاید 

بـه کار/ یکـی مـرد جنگـی بـه از صـد هزار.

نـگاه  سن وسـالش  و  ابوالفضـل  بـه  کـه  هنگامـی 

انـدازه  ایـن  بـه  کـه  اصـالً گـامن منـی رود  می کنیـم، 

و  همـواره صبـور  او  امـا  باشـد؛  و خوش گفتـار  متیـن 

اسـت. درون گـرا 

مـن، ابوالفضـل و پیرمرد مغازه دار در سـایه ای نشسـته  

بودیـم. آفتـاب بـدون تبعیـض، بـدون آن کـه بگویـد که 

کدام یـک  تـرک و کـدام افغـان اسـت، جهـان را بـرای 

مـا روشـن کـرده بـود. گوش های مـان را بـه خـربی کـه 

از رادیـو پخـش شـد، تیزتـر کردیم؛ »دیشـب 36 رسباز 

تـرک در سـوریه کشـته شـده اسـت.« خـرب مؤثـق بود. 

مـرد مغـازه دار رشوع کـرد بـه ناسـزا گفـنت؛ بـه زمیـن و 

زمـان و دولـت و ملـت فحش مـی داد.

ابوالفضـل از روی چوکـی برخاسـت و دسـتش را روی 

رانش گذاشـت و جای زخم قدیمی و عمیقش را کمی 

مالیـد. قبـالً بـه مـن گفتـه بـود کـه زخمـش نتیجـه ی 

نـه  منی توانـد  رو،  همیـن  از  گلولـه ی خودی هاسـت. 

مـدت زیادی بنشـیند و نه زمان طوالنی ای را بایسـتد. 

او حـاال کـه حـرف از سـوریه و جنـگ هـم شـده قطعـاً 

عکس دیگری را نشان داد که چند 
سرباز بر روی تخته سنگی بزرگ 

نشسته بودند و میان سربازها 
به سربازی اشاره کرد که به وضوح 

سنش بیشتر از بقیه است. او ادامه 
داد و گفت: این پدربزرگ من است. 

پدربزرگ من خاطرات زیادی از جنگ 
و انقالبیون داشت. یکی از خاطراتش 

این بود که در جنگ چاناکاله اگر 
افغانستانی ها نبودند امکان نداشت 

ما پکیروز شویم. آن ها برادران ما 
هستند و در قبرستان چاناکاله 

شانه به شانه ما خوابیده اند.

ن  لبا طا ر  ا هشد ز  ا
! مسکو ر  د تمر  ا نی  شیطا ی  سه ها سو و تا 

 دکرت علی احمد کریمی

مهدی هزاره

که  یی  رها تو یا د گال ؛  نی ها نستا فغا ا
ند ه ا جنگید ن  جها نصف  ی  برا
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دست دارند.

معاونیت  صالح  امرالله  به  حالی  در  امنیتی  مسئولیت های 

مانند  نهاد  چندین  که  شد  سپرده  رییس جمهوری  نخست 

کابل،  گارنیزیون  داخله،  وزارت  امنیتی  ارشد  معینیت 

از  بخشی  کابل،  امنیت  ریاست  کابل،  پولیس  فرماندهی 

امنیت  تأمین  مرصوف   ،... و  ارتش   111 فرقه ی  نیروهای 

شهر کابل هستند.

افراد غیرمسئول در رأس  قرار گرفنت  باور دارند که  آگاهان 

نهادهای  که  حالی  در  کابل،  شهر  امنیت  تأمین  نهادهای 

و هم چنان مناد  قانون  نقض  دارد،  وجود  درجه یک  مسئول 

انحصار قدرت در یک مکان زیر دست افراد مشخص است.

انحصار  می گوید:  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق الله 

موفقیت  به  این که  از  بیشرت  مکان،  یک  در  صالحیت های 

کمک کند، ناکام بوده است.

توسط  کابل  شهر  امنیتی  مسئولیت  گرفنت  به  اشاره  با  او 

برابر  در  صالح  امرالله  کار  این  »با  می گوید:  صالح،  امرالله 

از  برخی  اما  و  قرار گرفت؛ طالبان در یک طرف  چند جبهه 

طرف هایی که منافع شان در خطر بود، از طرف دیگر تالش 

شدن  کمرنگ  به  که  کنند  آغاز  را  منفی  تبلیغات  تا  کردند 

در  نارضایتی ها  کرد.  موفقیت نشست های شش ونیم کمک 

نهادهای مسئول بخش دیگر از چالش ها فرا راه  نشست های 

شش ونیم است.«

امنیتی،  وزیران سکتورهای  از  برخی  امرخیل،  آقای  باور  به 

حضور امرالله صالح را در رأس تأمین امنیت کابل، به معنای 

از دست دادن صالحیت  خویش فکر می کنند.

 انتظار می رفت تا پس از گرفنت مسئولیت های امنیتی کابل 

بهبود  برای  راهکارها  از  برخی  ایجاد  و  صالح  آقای  توسط 

امنیت این شهر، وضعیت تغییر کند؛ اما چنین نشد.

جرایم  با  مبارزه  برای  صالح  آقای  که  راهکارهایی  از  یکی   

جنایی در کابل در پیش گرفت، پخش و نرش تصاویر مجرمان 

رویکرد  این  که  می گویند  آگاهان  اما  بود؛  شهر  سطح  در 

خیلی قدیمی است و به جای مؤثر متام شدن، زمینه ی فرار 

را برای متهامن فراهم کرده است.

عتیق امر خیل می گوید: »اشتهار منفی تصاویر از افراد تحت 

مخفی  و  فرار  برای  را  زمینه  جرایم،  کاهش  به جای  پیگرد، 

شدن آنان مهیا کرد و خودشان پنهان شدن یا فرار کردند، 

اما شبکه های خود فعال ساختند.«

نخست  معاون  صالح  امرالله  که  است  حالی  در  این 

از  شش ونیم  گزارش  در  حوت   10 در  ریاست جمهوری 

متاس های  به  که  خواست  افغانستان  شهروندان  و  تجار 

نگذارند.  وقعی  باج گیرها  و  اوباش  طرف  از   تهدیدآمیز 

اعضای  بیشرت  که  است  گفته  رییس جمهور  نخست  معاون 

از  پس  و  تثبیت  شده  کابل  در  مردم آزار  و  باج گیر  شبکه 

کرده اند،  فرار  مخفی شده،  یا  آن ها  شش ونیم  جلسات  آغاز 

تلفون  راه  از  تهدید  مورد  چهار  حداقل  گذشته  روزهای  در 

به خاطر باج گیری را حل کردیم.

بی اعتامدی در جامعه  به نهادهای امنیتی به ویژه  حوزه های 

پولیس نیز در میان شهروندان وجود دارد.

امرالله صالح در یکی از نشست های شش ونیم در 10 حوت، 

گفت؛ از کسانی که تلفونش به رسقت می رود، پرسیدم؛ چرا 

به متاس اکتفا می کنند و به حوزه مراجعه منی کنند، آنان از 

رویه ناسامل پولیس شکایت داشتند.

امرخیل بر این باور است که نبود افراد مسلکی در نهادهای 

امنیتی و قرار گرفنت، کسانی که مسئولیت  شان بخش های 

امنیتی  نهادهای  به  شهروندان  تا  شده  سبب  است،  دیگر 

بی باور شوند.

مدعی  جمهوری  ریاست  نخست  معاونیت  حال،  این  با 

به  امنیت  تأمین  مسئولیت  که  ماهی  سه  این  در  که  است 

آقای صالح سپرده شده، مبارزه با جرایم جنایی بیشرت شده 

نخست  معاونیت  دفرت  است.  قبل شده  بهرت  نیز  وضعیت  و 

اعضای  ماه،  سه  این  در  که  می گوید  جمهوری  ریاست 

بر دانشگاه ها کابل، هسته های مبب گذاری  شبکه ی حمله  

انفجار  عامل  »تیفا«،  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  قاتالن  و 

و  شده اند  بازداشت  دیگر  شامری  و  پنجم  حوزه ی  آمر  موتر 

و  ایران  و  پاکستان  کشورهای  به  متهامن  از  دیگری  شامر 

والیت های ناامن فرار کرده اند.

گزارش های منترش شده در رسانه های کشور نشان می دهد 

سوی  از  کابل  امنیت  تأمین  مسئولیت  گرفنت  از  پس  که 

گواه  شهر  این  رییس جمهور،  نخست  معاون  صالح،  امرالله 

بیش از 60 رویداد ضد امنیت بوده است.

حمله ی  سه  گواه  کابل  مدت  این  در  آمار،  این  بنیاد  بر 

انتحاری، 29 انفجار ماین، سه حمله ی موشکی، 26 حمله ی 

مسلحانه و دو انفجار موتر مبب گذاری شده، بوده است.

تن  و 280  باخته  تن جان  رویدادها، 133  این  درنتیجه ی 

دیگر، زخم برداشته  است.

فرمان  اساس  بر  پیش  ماه  سه  حدود  صالح،  امرالله 

دست  به  را  کابل  شهر  امنیتی  مسئولیت  رییس جمهوری، 

عکس  مسئولیتش  نخست  روزهای  در  صالح  آقای  گرفت. 

کرد  نصب  کابل  دیوارهای شهر  بر  را  پیگرد  تحت  مظنونان 

و تعهد کرد که این روند در والیت ها نیز اجرایی می شود. او 

گفته بود که متام ایست بازرسی های پولیس، با دوربین هایی 

که قابلیت ثبت صدا و تصویر را داشته باشد، مجهز خواهد 

شد؛ اما پس از سه ماه، کابل هنوز شاهد آشفتگی امنیتی و 

افزایش جرایم است. همین گونه، زمان جلسه های شش ونیم 

آقای صالح نیز پس از 10 حوت تغییر کرده و مشخص نیست 

که در چه زمانی برگزار خواهد شد.

گزارش  پست  پای  در  فیس بوک  کاربر  یک  داودزی  مسعود 

شش ونیم صفحه ی معاونیت نخست ریاست جمهوری نگاشته 

است: »متأسفانه، متأسفانه در حوزه های مربوطه کابل فساد 

و بی بندوباری به حد اعظمی وجود دارد.« او هم چنان نوشته 

حوزه  به  خویش  مشکالت  رفع  جهت  که  اشخاصی  است؛ 

مراجعه می کنند، خیلی مأیوسانه از حوزه بیرون می شوند.

این در حالی است که سه ماه پیش مسئولیت امنیتی شهر 

-معاون  صالح  امرالله  به  ارشف غنی  محمد  توسط  کابل، 

نخست ریاست جمهوری- سپرده شد. شامری از شهروندان 

کشور با انتقاد از کارکرد امرالله صالح، رویکردهای او را در 

تأمین امنیت شهر کابل ملموس منی دانند.

جهان زیب کارگر، باشنده ی والیت کابل، می گوید: »جلسه 

نو،  چهره های  که  می شد  واقع  مثبت  صورتی  در  شش ونیم 

کار  به  خوب  سابقه ی  دارای  اشخاص  و  قانون  به  متعهد 

گامشته می شد.«

در  را  صالح  آقای  امنیتی  رویکردهای  او 

نشست شش ونیم به نفع گروه های مافیایی 

فایده! جلسات  تا شهروندان: »چه  می داند 

با گروه های مافیایی و  با کسانی که  همراه 

دزدان رابطه دارند برگزار می شود و تا اکنون 

هیچ نتیجه ای را در پی نداشته است.«

امنیتی  مسئولیت  صالح  آقای  که  زمانی  از 

از  شامری  گرفته،  دوش  به  را  کابل  شهر 

او را برای تأمین  اما کارکردهای  شهروندان 

امنیت مفید منی دانند و می گویند که آقای 

صالح و نشست های شش ونیم اش نتوانسته 

شهر  در  جنایی  حرایم  کاهش  باعث  است 

شود.

باشندگان  از  دیگر  یکی  رهگذر،  یوسف 

مسئولیت  گرفنت  »با  می گوید:  کابل، 

امنیتی توسط امرالله صالح و اشتهار عکس 

مجرمان، هیچ تحول چشم گیری در امنیت 

جامعه  رومنا نشد.«

پایتخت  کوچه های  و  شهر  در  امنیت  نبود 

بدل  شهروندان  مهم  نگرانی  به  روزها  این 

از  روزانه  پایتخت  در  ناامنی  است.  شده 

شهروندان زیادی قربانی می گیرد؛ شامری در انفجار ماین 

چسپکی کشته و یا زخمی می شوند و شامری هم از سوی 

آن ها  سوی  از  پول شان  یا  و  می شوند  زخمی  مسلح  دزدان 

که  بیشرت بخش های شهر  در  از شام،  گرفته می شود. پس 

هوا تاریک می شود، هرلحظه امکان دارد چند دزد مسلح در 

برابرت سبز شود، گوشی همراه و پولت را با زور بگیرد.

مسلح،  دزدان  توسط  شهروندان  از  گوشی  و  پول  گرفنت 

پایتخت بدل شده است که  زندگی در  ویژگی  به  در حالی 

صالح  آقای  امنیتی،  نهادهای  مدیریتی  ناتوانی  دلیل  به 

مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را به عهده گرفته است. 

آقای صالح توسط جلسه ی شش و نیم، به کارهایش سامان 

شهروندان  با  راه  این  از  را  خود  دست آوردهای  و  می بخشد 

رشیک می کند.

مصور حسنی، باشنده ی کابل می گوید: »جلسه، شش  و نیم، 

رصف باالی مقاصد شخصی، می چرخد و هیچ گاه در مبارزه 

مشرتک علیه تروریزم و خالف کاران مثبت نبوده است.«

این در حالی است که معاونیت نخست ریاست جمهوری ادعا 

دارد که گرفنت مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل از سوی 

آقای صالح، نتیجه ی مثبتی در پی داشته است.

نخست  معاونیت  دفرت  مطبوعاتی  مسئول  مراد،  رضوان   

ریاست جمهوری، به روزنامه ی صبح کابل می گوید: »پس از 

امنیتی توسط معاون نخست ریاست  گرفنت مسئولیت های 

جمهوری، تاکنون 6 هزار تن مظنون شناسایی و از این میان 

1363 تن شان بازداشت شده است.«

بازداشت  افراد  درصد   99 جرمی  مدرک های  که  گفت  او 

شده به دست آمده و ثابت شده است که در جرایمی دست 

بایومرتیک  در  شناسایی  زمان  در  او  گفته ی  به  داشته اند. 

کردن ثابت شده است که این افراد در ناامنی های شهر کابل 

گزارش

بر بنیاد این آمار، در این مدت کابل گواه سه حمله ی انتحاری، 2۹ انفجار ماین، سه حمله ی موشکی، 2۶ حمله ی 
مسلحانه و دو انفجار موتر بمب گذاری شده، بوده است.

درنتیجه ی این رویدادها، 1۳۳ تن جان باخته و 2۸۰ تن دیگر، زخم برداشته  است.

نبود امنیت در 
شهر و کوچه های 

پایتخت این روزها 
به نگرانی مهم 

شهروندان بدل 
شده است. ناامنی 
در پایتخت روزانه 

از شهروندان 
زیادی قربانی 

می گیرد؛ شماری 
در انفجار ماین 

چسپکی کشته و 
یا زخمی می شوند 

و شماری هم 
از سوی دزدان 

مسلح زخمی 
می شوند و یا 

پول شان از 
سوی آن ها گرفته 

می شود. پس از 
شام، در بیشتر 

بخش های شهر 
که هوا تاریک 

می شود، هرلحظه 
امکان دارد چند 

دزد مسلح در 
برابرت سبز شود، 

گوشی همراه و 
پولت را با زور 

بگیرد.

ابوبکر صدیق

سه  ماه در سایه ی جلسه ی  
وضعیت امنیتی کابل چه تغییری کرده است؟
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پیوسـنت  زمینـه ی  و  می کنـد  سوءاسـتفاده  حکومـت 

مـردم روستانشـین را بـه طالبـان فراهـم خواهـد کـرد.

شـورش  اصلـی  پایه هـای  روسـتائیان  تاریـخ  در 

می تواننـد باشـند و هم زمـان آن هـا می تواننـد اسـباب 

سـقوط نظـام رسمایـه داری را فراهـم کننـد خصوصاً در 

بـا اکـرت روستانشـین  افغانسـتان کـه  کشـور ماننـد 

روش،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  اسـت.  گرفتـه  شـکل 

عنرصهـای مخالـف نظـام شـهروندان را در روسـتا علیه 

بسـیج خواهنـد  و  تحریـک  اسـالمی  نظـام جمهـوری 

کـرد؛ بنابرایـن، صحبت هـا و موضع گیری هـای برخـی 

به ویـژه  مناطـق،  متـام  در  عمـوم  به صـورت  مالهـا  از 

در روسـتاها عقده هـای شـهروندان را به صـورت آتـش 

زیـر خاکسـرت درآورده کـه در صـورت تـداوم وضعیـت 

شـعله های برخاسـته از انفجـار آن ریشـه های نظـام را 

بـا تهدیـد مواجـه خواهـد کـرد.

بی مهـری و دسـت کم گرفـنت روستانشـینان از سـوی 

دولـت، عامـل تهدیدآفرینـی اسـت کـه صـف مخالفان 

حکومـت کنونـی را رنگین تر می کند. فضـای تنش زای 

کنونـی نشـان می دهد که رهربان سیاسـی خواسـته یا 

ناخواسـته بـه نفـع مخالفـان نظـام شمشـیر می زننـد و 

در صـف مقابـل حکومـت کنونـی کـه خـود را پاسـدار 

قانونـی نظـام جمهوریـت قلمـداد می کنـد، می رزمند. 

حداقـل تأثیـر منفـی ایـن رویکـرد حکومـت و رهـربان 

سیاسـی، روحیـه ی مدافعـان نظـام را تضعیـف خواهـد 

کـرد و درنهایـت زمینـه  را برای سـقوط حکومـت و نظام 

فراهـم می سـازد.

هـر نظـام بـرای پایایـی و تـداوم خویـش نیاز بـه قدرت 

ابزارهـا  کنونـی  حکومـت  امـا  دارد؛  قـدرت  توجیـه  و 

امـر  در  ولـی  دارنـد؛  اختیـار  در  را  قـدرت  منابـع  و 

توجیـه مرشوعیـت نظـام جمهـوری اسـالمی بـه مقـدار 

شـاید و بایـد دسـت بـاال نـدارد. در جامعـه ی به شـدت 

محافظـه کار افغانسـتان، رویکـرد کنونـی حکومـت در 

نحـوه ی  و  رسـانه ها  آزادی  مـرز  از  نظـارت  خصـوص 

برخـورد بـا رهـربان سـنتی و مذهبی و ناتوانـی در مهار 

ناامنـی و جلوگیـری از فسـاد از میـزان محبوبیت نظام 

می کاهـد. به رسعـت 

بست  در  نظر  مورد  متقاضی  بالقوه  رقبای  نتیجه  در   

با  شده اند.  محروم  رقابت  در  اشرتاک  حق  از  جدید 

و  آزاد  رقابت  طریق  از  بست ها  متقاضیان  متام  آن که 

استخدام  رقابتی  امتحانات  مراحل  سپری شدن  از  بعد 

می شوند اما زمینه اشرتاک و میزان رقابت به گونه قابل 

مالحظه ای  می تواند به نفع یکی از متقاضیان کنرتل 

شود.

در حالی که  مطابق ماده دهم  قانون کارکنان خدمات 

ملکی، در زمان مقرری کارکنان شخص واجد رشایط از 

طریق رقابت آزاد شناسایی و انتخاب می شوند.

مراحل  ظاهری  لحاظ  از  مصوبه  این  وجود  با  اگرچه   

اما  می شود،  تطبیق  استخدام  زمان  در  رقابتی 

محدودشدن زمینه اشرتاک متقاضیان مفهوم رقابت آزاد 

را نظر به دلیلی که در باال ذکر شد، به گونه جدی زیر 

پرسش می برد.

و  اداری  اصالحات  کمیسیون  است  بهرت  آن  بر  بنا   

از  قبل  یا   کند  نظر  تجدید  مورد  درین  ملکی  خدمات 

تطبیق این مصوبه احتامل تبانی و محدود شدن رقابت 

آزاد را از میان بردارد؛ به منظور تطبیق این مصوبه بدون 

موجودیت احتامل تبانی، کمیسیون مستقل اصالحات 

آن  مربوطه  کارکنان  می تواند  ملکی  خدمات  و  اداری 

اداره را مکلف به علنی سازی پالن نرش اعالن بست های 

رقابتی کند؛ طوری که حداقل عنوان هر بست به مدت 

چهل و پنج روز قبل از ختم مهلت درخواست دهی علنی 

ساخته شود. مثالً اگر یک بست قرار است برای مدت ده 

روز به اعالن سپرده شود، متقاضیان باید 35 روز قبل از 

آگاهی  بست  این  اعالن سپرده شدن  به  از  اعالن  نرش 

داشته باشند؛ البته این راهکار نیازمند هامهنگی بیشرت 

میان ادارات و کمیسیون اصالحات اداری بوده و ممکن 

با  می شود  گردد.  استخدام  پروسه  طوالنی شدن  باعث 

که  مراحل  دیگر  و  کاندیدان  شارت لیست  روند  ترسیع 

اکنون نسبتاً به کندی پیش می رود، این تاخیر را جربان 

باعث شفافیت  این راهکار  اما بدون شک تطبیق  کرد؛ 

بهرت است  آن  غیر  در  آزاد خواهد شد.  رقابت  تقویت  و 

تا هامنند گذشته محدودیتی در قسمت زمان و دفعات 

تراکم  زیان  زیرا  باشد؛  نداشته  وجود  درخواست دهی 

محدود  زیان  از  کمرت  رقابتی  بست  یک  در  متقاضیان 

شدن زمینه اشرتاک متقاضیان است. 

در شـبکه های اجتامعـی برانگیخـت. حامیـت علـامی 

نیمـروز و پـس ازآن حامیـت برخـی حلقه هـای سیاسـی 

از موضـع آقـای انصـاری، بیشـرت از سـخنان او نیـاز بـه 

می رسـد. نظـر  بـه  تهدیدآفریـن  و  دارد  تأمـل 

مذهبـی  تنـدروان  بـا  حکومـت  اختـالف  ادامـه ی 

بی تردیـد بـه رویارویـی بیشـرت آنـان با حکومـت خواهد 

انجامیـد. بـا ادامـه ی ایـن رونـد، جریان هـای تنـدرو و 

افراطـی، افراد بیشـرتی را علیه حکومت و نظام بسـیج 

خواهـد کرد؛ چـرا که نفوذ مالهای تنـدرو در بین مردم 

به ویـژه  بـه مناطـق روسـتایی بیـش از نفـوذ حکومـت 

اسـت و میـزان اثرگـذاری سـخنان آن هـا در بیـن مردم 

از طـرف دیگـر،  اسـت.  از محبوبیـت حکومـت  بیـش 

چـون حکومـت در مناطـق دوردسـت، نفـوذ آن چنانـی 

نـدارد، شـهروندان از ترس طالبـان و گروه های مخالف 

بـا  هم دسـتی  به جـای  نیـز  اسـالمی  جمهـوری  نظـام 

حکومـت بـا مخالفـان آن هم دسـت اند.

برخـی  و  رسـانه ها  در  زنـان  پوشـش  و  حضـور  نـوع 

برخـی  بـرای  نیـز  دیـداری،  رسـانه ها ی  برنامه هـای 

موضـوع  یـک  بـه  روحانیـت  قـرش  به ویـژه  شـهروندان 

جـدی و حاد تبدیل شـده اسـت و شـهروندان به شـکل 

نظـر  ابـراز  و  موضع گیـری  آن هـا  مـورد  در  جـدی 

. می کننـد

بـه اصـل آزادی بیـان و  بـا اسـتناد  هرچنـد حکومـت 

پذیـرش اصل تسـاهل لیربال دموکراسـی، در خصوص 

نکـرده  اعـامل  را  محتـوای رسـانه ها، رشایـط خاصـی 

اسـت؛ امـا به  نظر می رسـد که مردم به تعریف درسـتی 

از آزادی بیـان نرسـیده و تنـدروان از ایـن وجـه خـوب 

که بدون شک پروسه استخدام آن زمان گیر خواهد شد. 

را  این چالش ها  به خوبی  می تواند  مصوبه  این  تطبیق 

دفع کند. 

 اما بعد منفی این مصوبه که به مراتب مهم تر و جدی تر 

از بعد مثبت آن است. این مصوبه می تواند زمینه تبانی 

و محدودساخنت رقابت آزاد را فراهم بسازد؛ این مصوبه 

به کارمندان اداره کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 

خدمات ملکی این زمینه را فراهم می سازد تا بست های 

مشابه را شناسایی کرده و رصف یک یا دو تا از آن ها را 

به اعالن بسپارند و متقاضیان مورد نظرشان را )در خفا( 

بکشاند  چالش  به  بست ها  این  به  درخواست دادن  از 

به  مشابه  بست  روز  میعاد 45  از ختم  قبل  بالفاصله  و 

بست های اعالن شده را به اعالن بسپارند و از متقاضیان 

مورد نظرشان بخواهند تا در بستی که جدیداً به اعالن 

تعداد  صورت  این  در  کنند.  درخواست  شده  سپرده 

زیادی از متقاضیان که از لحاظ تجربه و شایستگی برای 

این بست واجد رشایط بوده اند قبالً در بست های مشابه 

دیگر درخواست کرده و منی توانند در بستی که اخیراً به 

اعالن سپرده شده درخواست بدهند.

تحلیل

پـس  افغانسـتان  صلـح  گفت وگوهـای  روزهـا  ایـن  در 

بـا کنـدی در دوحـه جریـان دارد  ماهـه  توقـف دو  از 

کننـده  مذاکـره  متـاس  گروه هـای  هرازگاهـی  و 

اسـاس  بـر  کرده انـد.  دایـر  مشـرتکی  نشسـت های 

گـزارش رسـانه ها، در جلسـه های مشـرتک گروه هـای 

چارچـوب  و  نشسـت ها  آجنـدای  روی  متـاس، 

نکتـه  ایـن  می شـود.  صحبـت  آینـده  گفت وگوهـای 

کـه کشـتی  گفت وگوهـای صلـح بـه سـاحل نشـیند و 

افغانسـتان شـاهد صلـح پایدار شـود، جـای بحث دارد 

و اگـر بـا تردید پاسـخ داده شـود، بعید از انتظـار و باور 

بـود. نخواهـد 

یافتـه اسـت و  امـا جنگ هـا تشـدید  نـربد  در میـدان 

هـدف  قـرار گرفـنت فعـاالن مدنـی، خربنـگاران و حتـا 

در ایـن اواخـر افـراد ملکـی، شـهروندان را بیـش از هـر 

زمـان دیگـری نگـران کـرده اسـت.

هم زمـان بـا تشـدید جنـگ، اختالفـات مذهبـی نیـز از 

سـوی برخـی حلقه هـا دامـن زده می شـود و تنـور ایـن 

تبلیغـات زهرآگیـن در شـبکه های اجتامعـی بیـش از 

هـر کانـون دیگـری گـرم اسـت. تـداوم ایـن وضعیـت 

طنـاب همدیگرپذیـری را میان شـهروندان افغانسـتان 

سسـت و سسـت تر کـرده خطـر تصادم هـا و تنش هـای 

مذهبـی را افزایـش می دهـد.

کشـتارهای  جنـگ،  جغرافیـای  گسـرتش  کنـار  در 

تبلیغـات  مذهبـی،  تنـش زای  تبلیغـات  و  هدفمنـد 

یافتـه  تشـدید  نیـز  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  علیـه 

مولـوی  سـخنان  آن،  منونـه ی  برجسـته ترین  اسـت. 

انصـاری بـود کـه واکنش هـای مختلـف و متنوعـی را 

در  حکومت داری  جاری  مشکل های  سایر  کنار  در 

بر  دولتی  کارکنان  تقرر  و  بی کاری  و  فقر  افغانستان، 

اساس روابط، معضله ای  است که در جریان بیست سال 

بوده  افغانستان  ملت  و  دولت  دامن گیر  هم واره   اخیر 

است؛ اما تالش های اخیر کمیسیون مستقل اصالحات 

مشکل  این  از  نسبی  گونه  به  ملکی  خدمات  و  اداری 

کاسته است. من تجربه سپری امتحان شفاف و از طریق 

رقابت آزاد را که از جانب کمیسیون خدمات ملکی راه 

اندازی شده بود خوب ارزیابی می کنم که بدون واسطه 

بعد  دادم  درخواست  که  وظیفه ای  در  توانستم  کسی 

به  اما  اینک  شوم.  استخدام  امتحان  مراحل  سپری  از 

رقابت  از  حامیت  و  نسبی  دست آورد  این  حفظ  منظور 

آزاد مصوبه جدید کمیسیون اصالحات اداری و خدمات 

ملکی را قابل نقد می دانم.

بورد کمیشرنان کمیسیون  از جانب  تازگی مقرره ای  به 

و  تصویب  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 

بست های  متقاضیان  آن  مبنای  بر  که  رسیده  نرش  به 

عالی رتبه دولتی منی توانند هم زمان برای چندین بست 

یک  هرگاه  مصوبه  این  اساس  به  بدهند.  درخواست 

رتبه دوم درخواست  یا  اول  رتبه  بسته  متقاضی در یک 

کند، الی مدت چهل و پنج روز دیگر منی تواند به بست 

می تواند  آن که  با  تصمیم  این  دهد.  درخواست  دیگری 

بست  یک  در  درخواست کنندگان  ازدحام  رفع  باعث 

چند  در  متقاضی  یک  کامیاب شدن  احتامل  و  باشد 

رقابت  باعث محدودیت  می تواند  اما  بربد،  باال  را  بست 

آزاد نیز شود.

این  باشد  مصوبه  این  مفید  نتیجه  می تواند  آن چه 

دفعات  بودن  محدود  دلیل  به  متقاضیان  که  است  

از میان چندین بست که در محدوده  درخواست دهی، 

برای  را  بستی  شده،  سپرده  اعالن  به  روز   45 زمانی 

و  شایستگی  لحاظ  از  که  کنند  انتخاب  درخواست، 

تجربه بیشرت از بست های دیگر به آن واجد رشایط باشد 

و آمادگی بیشرت برای مراحل امتحان بگیر د.

 این امر از یک طرف باعث کاهش ازدحام و جلوگیری 

به  کمرت  متقاضی  شایستگی  که  شود  درخواستی ها  از 

آن مرتبط است و از جانب دیگر خطر انتخاب شدن یک 

فرد به گونه همزمان در چنین بستی را کاهش می دهد؛ 

باالترین  بست  چندین  در  فرد  یک  که  صورتی  در  زیرا 

منره امتحان و مصاحبه را اخذ کند، کمیسیون مستقل 

را  اداری و خدمات ملکی می تواند متقاضی  اصالحات 

ناگزیر سایر  و  از بست ها استخدام کند  رصف در یکی 

بست ها را به متقاضی های ریزرف )نفرات دوم یا سوم( 

واگذار کند که ممکن متقاضی بعدی دارای شایستگی 

کم تری باشد یا این که بست را به اعالن مجدد بسپارد 

محمدامنی رسالت – دانشجوی روابط بنی الملل

غالم حسنی رمضان زاده

کرد هد  ا خو ن  سرنگو را  م  نظا مت  حکو ضعیف  یکرد  رو

و خدمات ملکی؛  اداری  اصالحات  مصوبه جدید کمیسیون 

بت رقا زمینه  ی  ز سا د و محد

هم زمان با تشدید جنگ، 
اختالفات مذهبی نیز از 

سوی برخی حلقه ها دامن 
زده می شود و تنور این 

تبلیغات زهرآگین در 
شبکه های اجتماعی بیش 

از هر کانون دیگری گرم 
است. تداوم این وضعیت 

طناب همدیگرپذیری را 
میان شهروندان افغانستان 

سست و سست تر کرده خطر 
تصادم ها و تنش های مذهبی 

را افزایش می دهد.
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 ، ن ند ترسا و  ید  تهد
می گيرد ن  کا د کو ز  ا را   به نفس  د عتما ا

باشند و مرشوعیت بین املللی را به دست بیاورند.

در  است  گذاشته  تله  در  خرگوش  برای  را  زردک  امریکا 

از  این گروه  نام رهربان  حالی که طالبان خواهان خروج 

فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی زندانیان و بیرون شدن 

از فهرست گروه های تروریستی هستند.

بایدن یک درس است. در حال  برای  بیرونی  تنش های 

حارض گروه مطالعه ی افغانستان که به صورت مستقیم با 

بایدن مشورت می کنند، گزارش داده اند که امریکایی ها 

تا زمان رفع تهدید علیه منافع این کشور به ویژه کاهش 

خشونت ها در افغانستان باقی می مانند.

دانشگاه  یک  در  دیپلوماسی  استاد  وارد،  استیفن  اما 

شود.  طوالنی  ماندن  ممکن  که  است  گفته  امریکایی، 

امریکا  هدف  یافته،  انتشار  گزارش های  اساس  به 

شکل گیری یک حکومت دموکرات همه شمول و باثبات و 

محدودسازی تهدید القاعده است. هم چنان مترکز روی 

متوقف سازی تجارت مواد مخدر، حامیت از مردم ساالری، 

اعتامدی سازی و تقویت ثبات منطقه ای است.

این یک هدف ارزشی است که به زودی به دست منی آید 

و به زمان بیشرت نیاز دارد. این سفری است که بایدن باید 

در مسیر آن حرکت کند. 

فشار  و  بهرت  توافق  یک  برای  بیشرت  فرصت  هم چنان 

شدید برای بهبود امنیت آینده است. این موارد اما کاری 

از پیش منی برد زیرا جایی که افغانستانی ها در آن نفس 

می کشند، با حقیقت دور است؛ همه روزه میان خفقان و 

ترس و امید و حادثه، میان اشک و خون زندگی جریان 

دارد.

برگردان:ابوبکر صدیق

نویسنده:سیمون تایسدال
منبع: گاردین

برگردان

؛  خير تأ  ، رفتن  ، ن ند ما
بایدن چانس خوبی در افغانستان ندارد 

نیافته  توسعه   – فقیر  کشورهای  فهرست  در  افغانستان 

سازمان ملل متحد قرار دارد.

حکومتی،  بخش های  در  ملموس  دست آوردهای 

با  زنان  حقوق  و  صحت  آموزش وپرورش،  مردم ساالری، 

داخلی  فساد  و  بنیادگرا  عوامل  طرف  از  جدی  تهدید 

مواجه است.

شکننده ی  حکومت  رسنگونی  از  افغانستانی ها  بیشرت 

دارند.  نگرانی  ارشف غنی،  محمد  رهربی  به  فعلی 

حاکم  دوباره  سپتامرب   11 از  پیش  هرج ومرج  می ترسند 

خود  اسالمی  باورهای  خشونت،  با  طالبان  زمانی  شود. 

را باالی مردم اجرایی می کردند و در برابر تفنگ داران – 

گروه  مقاومت – و اقلیت های غیرمذهبی می جنگیدند.

ترک افغانستان، اولین گزینه ای است که به نظر می رسد 

اما در یک کلیت از نگاه شخصی و انگیزشی برای بایدن 

یک انتخاب ناممکن است.

و  بود  منتقد  اوباما  بارک  معاونت  زمان  در  چنانچه 

می گفت؛ جان نظامیان امریکایی در یک جنگ مبهم به 

خطر انداخته شده است.

افتاد  اتفاق  ویتنام  در  آن چه  از  که  است  گفته  اخیراً  او   

راضی نیست، از زمانی که نیروهای امریکایی رسیع بیرون 

شدند. او گفت؛ جنگ ها را مسئوالنه پایان می دهد.

جنگ  است،  نشده  نهایی  کامل  خروج  تصمیم  هنوز  تا 

حد  به  نیروها  تا  که  است  این  خواست ها  و  است  مبهم 

کافی کاهش یابند. برنامه های بایدن، بیشرت روی راهربد 

جدید، هزینه های مالی در بخش های همه گیری ویروس 

کرونا، چین و بحران تغییر اقلیمی متمرکز شده است.

هستند.  مبهم  جنگ  یک  در  حضور  مخالف  مشاوران 

تقویت  دموکراسی  که  می یابد  پایان  زمانی  تنها  جنگ 

شود و مردم تحت حامیت قرار گیرند. امریکا ممکن دوباره 

در یک دوراهی قرار گیرد؛ هیچ نشانه ای از موفقیت وجود 

پاهای  روی  ایستادن  برای  کمرتی  چانس  دولت  ندارد. 

خود دارد و با نیروهای کم تجهیز مواجه است.

امضا  توافق  اساس  به  که  گفته اند  طالبان  سخنگویان 

شده 2500 نیروی امریکایی تا اول ماه می از افغانستان 

بیرون می شود.

نیروها مانند  باالی  برنامه عملی نشود، حمالت  این  اگر 

گذشته دوباره آغاز خواهد شد. در آن صورت بایدن باید 

نیروهای حامیتی بیشرتی بفرستد و از متحدان ناتو نیز 

درخواست همکاری کند.

را  محدودی  زمان  گفت وگوها  است.  میان بر  راه  خروج 

برای خروج تعیین کرده است )برنامه ای که پیش از پیش 

از طرف ناتو نقد شده است.(

در این فرصت کوتاه بایدن، یک نقشه ملی و همه جانبه 

به  طالبان  که  شود  روشن  گیرد؛  قرار  موردبررسی  باید 

گفته های خود عمل کرده اند به ویژه در بخش قطع رابطه 

با القاعده و داعش.

برخی از تحلیل گران باور دارند که طالبان از توافق نامه 

رشیک  آینده  نظام  در  تا  می کنند  استقبال  گفت وگو  و 

ساعتی  مببی  مانند  چالش ها،  و  تله ها  خطرها،  متام 

توسط دونالد ترامپ جاسازی شد. افغانستان در وضعیتی 

کامالً خطرناک قرار دارد.

عاقالنه  تصمیم  باید یک  رو  پیش  روزهای  در  بایدن  جو 

را  با طالبان  ترامپ  توافق نامه شکننده  این که  نه  بگیرد؛ 

اجرایی کند و نیروهای امریکایی را تا اول ماه می بیرون 

بکشد.

این یک فرصت برای رییس جمهوری است. روشن است 

که صلحی وجود ندارد و توافق نامه نیز بسیار مبهم است. 

باید رصف نظر  رو  پیش  روند  از  که  است  معنا  بدان  این 

شود. بیرون شدن را در مشورت با ناتو تا شش ماه معطل 

کنند و بدون در نظرداشت زمان بندی تا محو خطر، باقی 

مباند.

زود  که  بگیرد  نادرستی  تصمیم  است  ممکن  بایدن 

عمیق   دیگران  توسط  جنگ  حفره ی  اما  فراموش  شود؛ 

خواهد شد.

تنش  یک  دچار  ما  که  است  این  بایدن  برای  مسئله 

مسئله،  این  افغانستانی ها  برای  اما  هستیم؛  سیاسی 

مسئله ی مرگ و زندگی است.

اعضای سازمان ملل در 2020 بررسی ای را از خشونت ها 

منترش کردند که به دلیل بی پروایی دونالد ترامپ افزایش 

یافته بود.

غیرنظامی  تن   2792 گذشته  سال  اخیر  ماه  سه  در 

قربانی شده اند که از این میان 891 تن جان باخته اند.

فعاالن  باالی  هدفمند  حمله های  جریان،  همین  در 

مدنی، کارمندان دولتی، خربنگاران به ویژه زنان افزایش 

یافت. این درست زمانی بود که هیئت امریکا و طالبان 

برای رشیک شدن آن ها در قدرت آینده و ایجاد آتش بس 

این  می کردند.  گفت وگو  و  بحث  دوحه،  در  عمومی 

گفت وگوها در حال حارض به دلیل تصمیم معلق بایدن 

گیر مانده است.

سال   )Save the children( کودکان  از  حامیت  نهاد 

 2600 حدود   2019 تا   2005 از  داد؛  گزارش  گذشته 

کودک در افغانستان کشته شده اند که میانگین آن در هر 

روز به پنج کودک می  رسد.

افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  کردن  برابر  دو  از  پس 

هوایی  حمالت  اثر  در  غیرنظامی  تلفات  اوباما،  توسط 

 ،2017 از  پس  است.  یافته  افزایش  امریکا  هم پیامنان 

 – است  نشده  برآورده  امریکا  منطقه ا ی  اهداف  هنوز 

قوت  طالبان  حامیت  با   – القاعده  تروریستی  شبکه ی 

که  معنی  این  به  است.  گرفته   2001 مانند  بیشرتی 

واشنگنت در به دست آوردن اهدافش موفق نیست.

و کمک های جامعه ی  امریکایی  دالر  میلیون ها  آن که  با 

هنوز  اما  است  شده  هزینه  افغانستان  برای  جهانی 

در سه ماه اخیر سال گذشته 
2۷۹2 تن غیرنظامی قربانی 

شده اند که از این میان ۸۹1 تن 
جان باخته اند.

در همین جریان، حمله های 
هدفمند باالی فعاالن مدنی، 
کارمندان دولتی، خبرنگاران 

به ویژه زنان افزایش یافت. این 
درست زمانی بود که هیئت 
امریکا و طالبان برای شریک 

شدن آن ها در قدرت آینده 
و ایجاد آتش بس عمومی 

در دوحه، بحث و گفت وگو 
می کردند. این گفت وگوها در 
حال حاضر به دلیل تصمیم 

معلق بایدن گیر مانده است.

درک و پذیرش 
شخصیت کودکان، یکی 

از پرچالش ترین کارها 
برای پدر و مادر است. 

آگاهان حل  چالش های 
خانوادگی بر این باورند که 

بسیاری از خانواده ها در 
زمینه ی تربیت درست 

کودکان معیوب اند. آنان 
تغذیه ی بالا، لباس به روز 

و زندگی مدرن را جزیی 
از مسئولیت های  خود 

در برابر کودکان شان 
می دانند؛ اما از بیشتر 

وظایف  اصلی  می مانند.

کرد.

در نتیجه؛ کودکان را از هیچ چیز نرتسانید. سعی شود 

شود.  آموختانده  کودکان  به  چیزی،  هر  از  بیش  که 

این  پاسخ  و  نیست  چالش   از  عاری  راه  این  هرچند 

چالش ها را منی توان با لت وکوب خشونت  پیش گرفت؛ 

آینده  به   جربان ناپذیری  صدمه ی  خشونت  این  چون 

کودکان خواهد زد.

تأثیر محبت بر تربیت فرزندان

اجتامعی  مسایل  تحلیل گر  شمس،  شمس الدین  

می گوید که مهر را به فرزند نشان داده تا آسودگی را 

میراث نسل نو قرار دهید.

مادر  و  پدر  از  را  تربیت ساملی  که  کودکان حق دارند 

به ارث بربند. در عوض والدین نیز حق دارند مثره ای 

نتیجه ای که  باشند؛ ولی  را داشته  از فرزندان خویش 

فرزندان شان  درست رفتاری  از  والدین  بیشرت  امروز 

را  اطفال  که  کودکی ای   دوران  به  برمی گردد  ندارند، 

آن چنان که باید با شیوه ی درست تربیت نکرده اند.

تربیت  قفل  امروز  اگر  که  می دهد  نشان  تحقیقات 

باز کنیم، فردا هیچ جوانی  با کلید محبت  را  کودکان 

نخواهد  بیان  افرسده  خاطر  را  خود  کودکی  داستان 

فرشته محبوبی
درک و پذیرش شخصیت کودکان، یکی از پرچالش ترین 

کارها برای پدر و مادر است. آگاهان حل  چالش های 

خانواده ها  از  بسیاری  که  باورند  این  بر  خانوادگی 

آنان  معیوب اند.  کودکان  درست  تربیت  زمینه ی  در 

از  را جزیی  زندگی مدرن  و  به روز  لباس  باال،  تغذیه ی 

مسئولیت های  خود در برابر کودکان شان می دانند؛ اما 

از بیشرت وظایف  اصلی  می مانند.

جامعه  در  به ویژه  کودکان،  برابر  در  آن چه  برخالف 

زندگی  زمینه ی  خشونت،  می گیرد،  صورت  افغانی 

و  مادر دیروز  و  پدر  فراهم می کند.  را  ناسامل کودکان 

تربیت کودکان شان هنوز هم در یک  زمینه  در  امروز، 

تربیت  و  محبت  تفکیک  در  آنان  دارند.   قرار  مسیر 

اوالدهای شان هنوز هم در دو راهی قرار دارند. عده ای 

و  پیرشفت  مانع  زیاد،  محبت  که  باورند  این  بر  حتا 

تربیت سامل فرزندان خواهد شد.

کرده،  رد  را  خانواده ها  اعتقاد  این  اما  پژوهش گران 

می  گویند؛ بر عالوه این که کودکان از دوران کودکی در 

کمبودی محبت بزرگ  می شوند، از سویی هم از گرفنت 

اصل تربیت شان نیز رسپیچی می کنند.

این که  بر  عالوه  مادر،  و  پدر  سوی  از  نامناسب  رفتار 

چندی  حاوی  می کند،  رسخوردگی  دچار  را  فرزندان 

با  را  فرزندان  آینده  می تواند  که  است  خطرناکی  پیام 

چالش های بسیاری روبه رو کند: اعتامدبه نفس پایین، 

پدر  از  تنفر  بافی،  منفی  تهاجمی،  رفتار  عقده مندی، 

و  از خود  بودن  ناراضی  نادرست،  راه  انتخاب  مادر،  و 

رفتار  اثر  بر  که  است  عواملی  و...  به خودکشی  اقدام 

نامناسب والدین در فرزندان به وجود می آید.
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د ۱۷۱ میلیون ډالرو په ارزښت 
کرنیز توکي پلورل شوي

افغان سوداګر توانیديل چې د نړۍ د  ۳۲ هېوادونو له سوداګرو رسه د ۱۷۱ میلیون 

ډالرو په ارزښت د کرنیزو توکو د پلور تړونونه السلیک کړي. 

 د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا تړونونه د هغو افغان سوداګرو 

په  د »ګلفود«  په دوبۍ ښار کې  اماراتو  له خوا السیک شوي چې د متحده عريب 

نړیوال نندارتون کې یې ګډون کړی و.

دا نندارتون چې هر کال د متحده عريب اماراتو په دوبۍ کې جوړیږي سږکال د کرونا 

ویروس د خپرېدو د ډېروايل د مخنیوي له تدابیرو رسه رسه  د ۶۵ هیوادونو څخه 

۲۵۰۰ رشکتونو په کې ګډون کړی و.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه ویيل په دې نندارتون 

کې سږکال د افغانستان ۲۸ رشکتونو د امریکا متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې 

په مايل مالتړ تازه میوه ، وچه مېوه، زعفران ، طبي بوټي ، جوس  او شات  نندارې 

ته ایښي وو.

په  ډالرو  میلیون   د ۱۷۱  بیالبیلو رشکتونو رسه  له  نړۍ  د  وتوانیدل  افغان سوداګر 

ارزښت تړونونه السلیک کړي.

تیر کال هم  افغان سوداګرو په دغه نندارتون کې  ۸۰ سلنه ګټه ترالسه کړې وه.

افغانستان  د  کې  اماراتو  عريب  متحده  په  وایي  وزارت  سوداګرۍ  او  صنعت  د 

سوداګرواو  افغان  د  کې  بهیر  په  نندارتون  د  چې  شول  وکوالی  اتشې  سوداګریزې 

ایټالیا،  هند،  عربستان،  سعودي  ترکیې،  هسپانیې،  ایسټونیا،  اماراتو،  عريب  متحده 

جاپان، کویټ، بلجیم او اوکراین تر منځ  ناستې هم تررسه کړي.

د افغانستان او پاکستان په 
سوداګریز هوکړه لیک کې سمون 

راوستل کیږي
د  لیک  هوکړه  سوداګرۍ  ترانزیټي  د  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د 

ناسته  مشوريت  ميل  سوداګرو  د  کې  ننګرهار  په  موخه  په  کولو  اصالح 

پیل شوه.

په دې غونډه کې د ختیځ زون محيل مسوولینو، د صنعت او سوداګرۍ 

وزارت استازیو، د سوداګرۍ د خونو غړو او سوداګرو ګډون کړی دی. 

 د ناستې په پیل کې د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل وویل د افغانستان 

او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ یا افتا هوکړه لیک چې لس کاله 

مخکې السلیک شوی دواړه هېوادونو ته تر ډیره په زیان متام شوی او 

په هغه وخت کې د ختیځ زون له سوداګرو رسه هېڅ ډول مشوره نه 

وه شوې.

امرخېل زیاته کړه اوس د دغه هوکړه لیک د ټولو مادو ارزونه کیږي او 

سوداګر او د خصويص سکتور استازي به دا چاره څاري ترڅو ټولې مادې 

یې وڅیړل يش او سمون په کې رايش او دواړو لورو ته په ګټه متام يش.

ته  سوداګرو  ميل  چې  کوي  هڅه  دولت  کړه  زیاته  امرخېل  ښاغيل 

آسانتیاوې برابرې کړي، ترڅو دوی ترې اعظمي استفاده وکړي.

 په همدې وخت کې ميل سوداګر خانجان الکوزي دا د »افتا« تړون د 

ارزونې او سمون دوهمه مشوريت ناسته وبلله.

 الکوزي وویل په کابل کې یې هم په دې اړه یوه ناسته جوړه کړې وه او 

غواړي دا هوکړه لیک یوځل بیا د سوداګرو له خوا وارزول يش.

هغه وویل دا چې افتا تړون د افغانستان په زیان و، نو له امله یې ميل 

سوداګرو له نورو هېوادونو رسه الرې پرانیستې او په دې رسه پاکستان 

ومنله چې په دې هوکړه دې له رسه کتنه ويش، ترڅو د دواړو هېوادونو 

ترمنځ سوداګریزې ستونزې کمې او آسانتیاوې ډېرې يش.

 په ختیځ کې یو شمېر سوداګرو په خپلو خربو کې ډاډ وښود چې پر دې 

هوکړه لیک به له رسه کتنه ويش او خپل نظریات به په لیکيل بڼه له 

دولت رسه رشیک کړي.

هلمند کې د ستروسو بڼونه 
پراختیا مومي

په هلمند کې د مالټو بڼونو د جوړولو د دودونې په موخه یوه بڼ جوړ شوی 

دی. د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وایي دا بڼه د هلمند په مرکز لښکرګاه 

ښار کې په نیم جریب ځمکه جوړشوی دی.

د هلمند د کرنې او مالدارۍ رییس زملی الکو وایي په دغه بڼ کې د » لعل« 

په نامه ورایتي مالټو ونې کېنول شوې چې د دغه والیت له اقلیم، خاورې او 

رشایطو رسه توافق لري.

ریاست  کرنې  د  بڼ رسبېره  پردې  وایي  ریاست  مالدارۍ  او  کرنې  د  هلمند  د 

اړوند د انارباغ د نیالګیو د روزلو په نررسۍ کې نېژدې دوه زره د نارنجو نیالګیو 

ته د مالټې پېوند لګول شوی او ۲۰۰۰ د لیمو او ۴۰ زره د نارنجو نیالګي روزل 

شوي دي چې د یوې کړنالرې له مخې به په روان کال کې بزګرانو ته ورکړل يش.

په هلمند کې سیمه ییز مسوولین وایي هڅه کوي چې په دغه والیت د مالټو، 

لیمو، نارنجو او سرتوسو د نورو ډولونو بڼونه جوړکړي.

 د مسوولینو په وینا تراوسه په دغه والیت کې د نارنجو او لیمو لسګونه جریبه 

بڼونه جوړ شوي او مته ده چې د مالټو بڼونه هم د دولت په همکارۍ د خلکو 

له خوا جوړ يش.

محمدمسعود اندرابی، وزیر داخله، با اشاره به این که 

جنگ  میدان  در  طالبان  گروه  گذشته،  سال  یک  در 

شکست سنگینی را متحمل شده، هشدار داد که اگر 

این گروه صلح نکند، رسکوب خواهد شد.

آقای اندرابی که روز سه شنبه )12 حوت(، در برنامه ی 

که  گفت  می کرد،  صحبت  ملت  به  دولت  حساب دهی 

توقع مردم در یک سال گذشته، این بود که روند صلح 

به موفقیت بیانجامد و جنگ پایان یابد؛ اما چنین نشد.

صلح  برقراری  برای  زیادی  گام های  »ما  افزود:  او 

نکردند  استفاده  فرصت  این  از  طالبان  اما  برداشتیم؛ 

خشونت  افزایش  با  می توانند  که  شدند  فکر  این  به  و 

و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، امتیاز بیشرتی 

و  رعب  ایجاد  با  که  داشتند  هدف  آن ها  کنند.  کسب 

اما  بربند؛  بین  از  جمهوریت  به  را  مردم  باور  وحشت، 

موفق نشدند. متام اهداف شان با شکست مواجه شد.»

به گفته ی آقای اندرابی، حمله های طالبان در رسارس 

کشور به ویژه والیت های کندهار و هلمند، با شکست 

مواجه شد و در جریان درگیری ها، تلفات سنگینی به 

جنگ جویان طالب وارد شد.

او گفت: »تنها در کندهار و هلمند 600 طالب کشته 

شدند. بیش از 400 نفر از اعضای شبکه های چندنفری 

ماین گذار طالبان بازداشت شدند. طالبان حتا در میان 

افراد خود اعتبارشان را از دست داده اند. در ارغنداب 

کندهار، اختالف شدیدی میان طالبان به وجود آمد.«

حقانی،  انس  اخیر  ادعای  باره ی  در  اندرابی،  آقای 

داشنت  اختیار  در  بر  مبنی  طالبان  گروه  رهربی  عضو 

درون  دانه  کدام جای سه  »از  گفت:  موشک،  و  پهپاد 

را دزدی کردن و حاال به مطبوعات نشان می دهند که 

متام  ندارند.  چیزی  هیچ  آن ها  داریم.  پیرشفته  سالح 

سالح های شان پاکستانی است. طالب تبلیغ می کند 

و هیچ چیزی ندارد.«

وزیر داخله، با اشاره به اعالم آمادگی طالبان مبنی بر 

تشدید جنگ در فصل بهار سال آینده، گفت که دولت 

به  دست  طالبان  بلکه  نکرده؛  جنگ  اعالم  افغانستان 

چنین کاری زده اند. او افزود: »ما آمادگی کامل خود را 

برای هر وضعیتی داریم و در صورتی که طالبان جنگ 

اگر جنگی رشوع  مواجه خواهد شد.  با شکست  کند، 

نه  می کند؛  انتخاب  طالب  که  است  جنگی  می شود، 

ما.«

وزارت  که  گفت  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  او 

داخله تالش دارد تا نیروهای پولیس را از جنگ بیرون 

کشیده و به وظیفه ی اصلی اش که تنفیذ قانون است، 

برگرداند.

هزار   6 از  را  پولیس  حضور  »ما  گفت:  اندرابی  آقای 

رسارس  در  پاسگاه   3700 و  پایگاه   113 به  پاسگاه 

جنگی  نقش  کار،  این  با  تا  دادیم  کاهش  افغانستان 

وزارت  به  را  مسئولیت جنگ  و  داده  کاهش  را  پولیس 

دفاع بسپاریم.«

وزیر داخله، همچنان گفت که به اساس برنامه ی این 

سال  تا  زن  پولیس  رسبازان  شامر  است  قرار  وزارت، 

2024 میالدی به 10 هزار نفر افزایش یابد.

در ادامه ی ترورهای هدف مند خربنگاران و کارمندان 

روز سه شنبه  از چاشت  افغانستان، پس  رسانه ای در 

از کارمندان زن رادیو-تلویزیون  )12 حوت(، سه نفر 

انعکاس در نتیجه ی دو رویداد جداگانه در حوزه های 

اول و چهارم شهر جالل آباد والیت ننگرهار ترور شدند.

این  که  می گویند  انعکاس،  تلویزیون  مسئوالن 

از چاشت  رویداد حوالی ساعت 4:30 دقیقه ی پس 

سه شنبه، زمانی رخ داد که افراد مسلح به کارمندان 

این رسانه تیراندازی کردند.

به گفته ی رییس این رسانه، هر دو رویداد در فاصله ی 

و  سعدیه  اول،  رویداد  در  که  داده  رخ  اندک  زمانی 

شهناز در حوزه ی اول هدف تیراندازی قرار گرفتند و 

جان باختند و

در رویداد دومی در حوزه ی چهارم شهر جالل آباد نیز 

تلویزیون  این  دوبله ی  بخش  کارمند  حبیبی،  مرسل 

جان باخته است.

پولیس  فرمانده ی  همت،  جمعه گل  هم،  سویی  از 

والیت ننگرهار، می گوید که یک نفر در پیوند به ترور 

بازداشت  انعکاس  تلویزیون  زن  کارمندان  از  نفر  سه 

شده است. آقای همت می افزاید که فرد بازداشت شده 

قاری باسط نام دارد و از گروه طالبان است.

و  باخته  جان  خانم  سه  رویداد،  این  در  که  گفت  او 

مصونیت  کمیته ی  برداشته اند.  زخم  دیگر  نفر  دو 

محکوم  را  رویداد  این  اعالمیه ای  نرش  با  خربنگاران 

کرده و آن را جنایت جنگی خوانده است. 

»ادامه ی کشتار  آمده است:   نهاد  این  در خربنامه ی 

باید  دولت  شود.  متوقف  باید  خربنگاران  زنجیره ای 

تحقیقات معنادار در مورد حمالت علیه روزنامه نگاران 

اقدامات  متام  و  دهد  انجام  را  رسانه ها  کارمندان  و 

الزم برای ایمنی آن ها را فراهم کند.« گروه طالبان با 

نرش خربنامه ای دست داشنت در این حمله را رد کرده 

است. 

این در حالی است که  حدود سه ماه پیش نیز ماللی 

امنیتی  در حوزه ی سوم  رسانه   این  میوند، گوینده ی 

شهر جالل آباد از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل 

رسیده بود.

یا نهاد  از چاشت روز سه شنبه )12 حوت(، نی  پس 

گفته  خربنامه ای  در  افغانستان،  رسانه های  حامی 

است که در 12 هفته ی اخیر، هفت خربنگار و کارمند 

رسانه و 3 عضو خانوده ی یک خربنگار در افغانستان، 

به قتل رسیده است.

هم  قتل ها،  این  »همه ی  است:   آمده  خربنامه   در 

قتل های  قراین،  بر  بنا  هم  و  حکومت  جانب  از 

افغانستان  حکومت  است.  شده  پنداشته  هد فمند 

خربنگاری  جامعه ی  مکرر  درخواست های  وجود  با 

به  و  دست گیری  به  قادر  قربانیان،  خانواده های  و 

نشده  قتل ها  این  عاملین  سپردن  قانون  پنجه ی 

است.«

با این همه ارگ ریاست جمهوری نیز با نرش اعالمیه ای 

محکوم  را  انعکاس  رادیو-تلویزیون  خربنگاران  ترور 

کرد.

سال  جریان  در  که  است  کرده  اعالم  مرکزی،  بانک 

2020 میالدی، 7414 تن محصوالت مختلف تولیدی 

افغانستان، به ارزش بیش از 194 میلیون دالر امریکایی، 

از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان 

صادر شده است.

در اعالمیه ای که روز سه شنبه )12 حوت(، از سوی بانک 

مرکزی منترش شده، آمده است که این مقدار محصوالت، 

در 513 پرواز به پنج کشور آسیایی و کشورهای اروپایی 

صادر شده است.

بر اساس اعالمیه، 3353 تن محصوالت داخلی در 86 

 207 در  داخلی  محصوالت  تن   2875 چین،  به  پرواز 

پرواز به هند، 318 تن محصوالت داخلی در 91 پرواز به 

امارات متحده عربی، 90 تن محصوالت داخلی در 29 

پرواز به عربستان سعودی، 37 تن محصوالت داخلی در 

11 پرواز به ترکیه و 695 تن محصوالت داخلی در 191 

پرواز به کشورهای اروپایی صادر شده است.

بانک مرکزی افغانستان گفته است که روند صادرات از 

حتا  و  داشته  رشد  همه ساله  هوایی،  دهلیزهای  طریق 

کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  قرنتین  دوره ی  در جریان 

نیز، ادامه داشته است. در اعالمیه آمده است که روند 

 2021 سال  در  هوایی،  دهلیزهای  طریق  از  صادرات 

بیشرت از گذشته تقویت خواهد شد.

گفتنی است که در اوایل سال 2017 میالدی، دهلیز 

این  شد؛  تأسیس  افغانستان  حکومت  توسط  هوایی 

آمدن  وجود  به  و  صادرات  چشم انداز  تغییر  باعث  کار 

فرصت های شغلی برای شامر چشم گیری از شهروندان 

کشور شد. 

حکومت افغانستان ایجاد دهلیز هوایی را براز بازرگانان 

یک پیروزی می داند که وسیله ای برای خودکفایی و رونق 

اقتصادی می شود.

مسئوالن در ریاست  معارف والیت تخار، می  گویند که 

دانش  آموزان  به  کنرتل  شان،  زیر  مناطق  در  طالبان 

امتحانات  در  رشکت  از  که  داده اند  هشدار  دخرت 

ساالنه ی مکتب خودداری کنند.

معارف  ریاست  کارمندان  از  یکی  محقق،  روح الله 

طالبان  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  تخار، 

این والیت را هشدار  دانش آموزان سه مکتب در مرکز 

داده اند که از رفنت به مکتب خودداری کنند.

به گفته ی او، گروه طالبان به دخرتان صنف 6 تا صنف 

12، هشدار داده است که در امتحانات رشکت نکنند.

تا  و  داده  هشدار  فقط  »طالبان  افزود:  محقق  آقای 

هنوز کدام مانع جدی رس راه دانش آموزان قرار نداده و 

دانش آموزان طبق معمول، به امتحان های شان حارض 

می شوند.«

گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی است که بر اساس فیصله ی وزارت معارف 

والیت های  در  مکاتب  ساالنه ی  امتحانات  افغانستان، 

رسدسیر، از )10 حوت(، آغاز شده و همین اکنون این 

روند ادامه دارد.

والیت تخار در شامل -رشق افغانستان موقعیت دارد و 

در چند سال اخیر، به دلیل حضور گسرتده ی طالبان، 

گزارش ها،  اساس  بر  است.  شده  ناامن  شدت  به 

بسیاری از ولسوالی های این والیت زیر کنرتل طالبان 

قرار دارد.

مارشال عبدالرشید دوستم، رهرب حزب جنبش ملی 

ایجاد  کنار  در  که  است  گفته  افغانستان،  اسالمی 

اجامع برای صلح، در جبهه ی نظامی نیز باید آمادگی 

گرفته شود.

آقای دوستم، این موضوع را روز سه شنبه )12 حوت(، 

با زملی خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی وزارت  در دیدار 

کرده  بیان  افغانستان،  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 

است.

او در این دیدار گفته است: »در پهلوی به وجود آوردن 

جبهه ی  در  صلح،  گفت وگوهای  برای  ملی  اجامع 

آمادگی  افغانستان  مردم  از  دفاع  برای  نیز  نظامی 

کامل گرفته شود.«

رسبازان  که  کرده  تاکید  همچنان  دوستم،  آقای 

مسئوالنه  گونه ی  به  و  عجله  بدون  باید  امریکایی 

افغانستان را ترک کنند.

آتش بس،  برقراری  و  جنگ  قطع  که  است  افزوده  او 

صلح  گفت وگوهای  در  را  رسیعی  پیرشفت  می تواند 

و دست یافنت به صلح دایمی در افغانستان به وجود 

بیاورد.

از سویی هم، زملی خلیل زاد، در این دیدار، بر اجامع 

رهربان سیاسی و توحید دیدگاه های آن ها در زمینه ی 

گفت وگوهای صلح و آینده ی افغانستان تاکید کرده 

است.

آقای خلیل زاد، به برگزاری نشستی در سطح مقام های 

بلندرتبه اشاره کرده و گفته است: »این نشست برای 

موفقیت گفت وگوهای صلح کمک خواهد کرد.«

قطر،  توافق نامه ی  امضای  یک سالگی  با  همزمان 

زملی خلیل زاد، اولین دور سفرهای خود را به عنوان 

صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  مناینده ی 

افغانستان در اداره ی جو بایدن، آغاز کرده است.

حوت(   10( یک شنبه  روز  امریکا،  خارجه ی  وزارت 

افغانستان،  به  بار  این  خلیل زاد  آقای  که  کرد  اعالم 

قطر و شامری دیگر از کشورهای منطقه سفر خواهد 

کرد.

و  دید  این  جریان  در  که  است  افزوده  وزارت،  این 

منایندگان  افغانستان،  سیاسی  چهره های  با  بازدید 

طالبان و کشورهای منطقه که منافع شان را در یک 

راه حل پایدار سیاسی و آتش بس فراگیر در افغانستان 

می بینند، بحث خواهد کرد.

شناس نامه

دبیر اجرایی: مجیب ارژنگ سردبیر: نصیر ندیم   مدیر مسئول: عبدالله سالحی  صاحب امتیاز: مختار پدرام       

گزارش گران: علی شیر شهیر، محمد گوهری، روح الله طاهری، ابوبکر صدیق،  نجیب مایار و حیات بودا

عکاس: محب علی گزارش گر تصویری: نثار  آژیر  ویراستار: نوید  احمدی  ستون نویسان: طاهر احمدی و معصومه عرفان 

آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ صفحه آرا: اسماعیل لعلی        

subhekabulam.daily@gmail.com :ایمیل

بازاریاب: 0774002604  

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952 

چاپ: مطبعه انتخاب  

آدرس: کابل، کارته سه، سرک چهارم تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن بر می گردد.

خبرونه

اندرابی به طالبان: اگر صلح نککنید، سرکوب خواهید شد!

ادامه ی ترورهای هدف مند: طالبان سه کارمند رسانه ای زن را در ننگرهار کشتند!

در یک سال گذشته، ۷414 تن محصوالت گوناگون از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است

هشدار طالبان به دانش آموزان دختر در تخار: در امتحانات شرکت نککنید!

دوستم به خلیل زاد: در ککنار ایجاد اجماع برای صلح، در جبهه ی نظامی نیز آمادگی گرفته شود

خبرهای داخلی
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افغانستان به کشورهای منطقه و جهان رشوع کرده است. 

عبدالله  و  ارشف غنی  با  خلیل زاد  سفر  این  دنباله ای  در 

عبدالله –رییس شورای مصالحه ی ملی- نیز گفت وگو کرده 

است. هرچند مقام های دولت افغانستان از رشوع سفرهای 

خلیل زاد استقبال کرده اند؛ اما با توجه برآیند و دست آورد 

صلح  برای  جهان  و  منطقه  در  خلیل زاد  قبلی  سفرهای 

افغانستان، دور سفرهای امسال او نیز یک دور باطل برای 

صلح افغانستان است؛ سفرهایی که صلح افغانستان از راه 

آن نه بلکه منافع امریکا از آن می گذرد.

امریکا  صلح  توافق نامه ی  اثر  به  گذشته  سال  یک  در 

داد؛  قربانی  افغانستان  شهروندان  و  دولت  طالبان،  و 

از مواد  و  باهم در صلح به رس بردند  امریکا و طالبان  اما 

توافق نامه ی صلح دوحه نیز، تنها آن  بخش هایی که به سود 

امریکا و گروه طالبان بود عملی شد.

زندان های  از  زندانی هایش  خطرناک ترین  طالبان  گروه 

امریکا و کشورهای عضو  برد،  به میدان جنگ  افغانستان 

ناتو نیز توانستند از حمله های گروه طالبان در امان ماند.

و  گذشته  سال  یک  در  طالبان  گروه  کارکرد  به  توجه  با 

ماهیت توافق این گروه با امریکا، به سادگی می توان به این 

نتیجه رسید که تالش برای رسیدن به صلح با گروه طالبان، 

تالشی باطل است.

گروه طالبان که بیشرت با انگیزه ی دینی می جنگد و هدف 

پاک سازی  را،  افغانستان  شهروندان  برابر  در  جنگ  از 

افغانستان از اشغال غیرمسلامنان می داند، خود با امریکا بر 

رس این توافق بست که به نیروهای ناتو در افغانستان حمله 

نکند و همین تور پاسبان منافع امریکا نیز در این کشور 

باشد؛ توافقی که پشت کردن به اسالم و آموزه های اسالمی 

نیز است. با این حال این گروه از کشنت نیروهای امنیتی 

افغانستان و شهروندان ملکی دست بر نداشت.

این که گروه طالبان از کشنت شهروندان بی دفاع افغانستان 

که خود مسلامن اند دست برمنی دارد نیز به روشنی بیانگر 

ماهیت حقیقی این گروه است؛ گروهی که برای رسیدن به 

قدرت سیاسی می جنگد؛ البته زیر نظر کشورهای منطقه 

و جهان.

بهانه ی  به  بار  این  که  است  افغانستان  دولت  بر  اما  حاال 

صلح با گروه طالبان در دام سیاست تازه ی امریکا و گروه 

طالبان نیفتاده و جای تالش برای رسیدن به صلح با گروه 

طالبان، ابزارهای بیشرت و قدرمتندتری برای جنگ با این 

گروه را به دست بیاورد و زمینه های دوام و رسبازگیری این 

افغانستان  دولت  بردارد.  میان  از  کشور  درون  در  را  گروه 

برای پاسبانی از حقوق برشی شهروندان مکلف است که 

از سوی  از آسیب پذیری شهروندان  زمینه های پیش گیری 

گروه طالبان را از میان بردارد و برای این کار نیاز به جنگی 

جنگ  یک  از  پس  تنها  صلح  گاه  است؛  طالبان  با  بزرگ 

فراگیر ممکن است.

کشور، آسیب زیادی رساند.

»در  می گوید:  حرف هایش  دیگر  بخش  در  میاخیل  آقای 

حالت دفاع فعال تلفات دادیم؛ اما طالبان بازهم خشونت ها 

بیشرت  و فکر کردند که در میدان جنگ  نداده  را کاهش 

امتیاز گرفته اند.« او در ادامه می گوید که طالبان در میدان 

هدف  گرفتند.  امتیاز  صلح  میدان  در  که  بل  نه  جنگ 

سال  یک  در  که  است  فضایی  صلح،  میدان  از  میاخیل 

گذشته به اثر توافق نامه ی صلح امریکا-طالبان برای گروه 

طالبان و ارتش افغانستان ایجاد شد.

بایستی  که  افغانستان  ارتش  صلح،  گفت وگوهای  اثر  به 

حالت تعرضی در برابر گروه طالبان داشته باشد به حالت 

و  ارتش  آسیب پذیری  باعث شد  که  درآمد؛ چیزی  دفاعی 

شهروندان افغانستان بیشرت شود.

رو است،  نیز پیش  با گروه طالبان  بهاری  حاال که جنگ 

برای دولت افغانستان نیاز است که جای راهربد میان تهی 

جنگی  راهربدی  طالبان،  گروه  با  صلح 

این  نابودی  برای  را  قدرمتندی 

گروه در پیش بگیرد.

یک  در  که  طالبان  گروه 

سایه ی  در  گذشته  سال 

امریکا  با  صلح  امن 

قدرت  است،  توانسته 

و  بگیرد  بیشرتی 

همین گونه بیشرت از 6 

هزار زندانی خود را از 

افغانستان  دولت  بند 

با  حاال  کند،  آزاد 

در  بیشرتی  انگیزه ی 

ارتش  برابر 

افغانستان خواهد جنگید و جنگ بهار پیش رو، شاید یکی 

سال های  در  طالبان  با  بهاری  جنگ های  خونین ترین  از 

اخیر باشد؛ زیرا از یک سو گروه طالبان در یک سال گذشته 

توانسته است نیروی جنگی خود را سامان بدهد و از سویی 

هم با بیرون نشدن ناتو از افغانستان، گسرته ی جنگ نیز 

افزایش خواهد یافت؛ زیرا گروه طالبان تعهد سپرده است 

گروه  این  افغانستان،  از  ناتو  نشدن  بیرون  صورت  در  که 

در  که  جنگی  شد؛  خواهد  جنگ  وارد  نیز  آن ها  با  دوباره 

قلمرو افغانستان اتفاق می افتد و قربانیانی نیز از شهروندان 

خواهد گرفت.

که  داده اند  نشان  طالبان  گروه  که  آن جایی  از  اما  حاال 

شهروندان  برابر  در  جنگش  ادامه ی  جز  تعهدی  هیچ  به 

بهار  رو  پیش  بهار  شک  بدون  نیست،  پابند  افغانستان 

سختی برای شهروندان افغانستان و به ویژه نیروهای امنیتی 

خواهد بود.

در  جنگ  روزهای  این  دشوار  رشایط  به  توجه  با 

با  بهاری  آمادگی در جنگ  برای  افغانستان، 

تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  گروه 

دولت  که  است  نیاز  آن،  با  سو  هم 

افغانستان، جای چسبیدن به دامن صلح، 

میل تفنگش را داغ تر نگه دارد.

تقویت  برای  باید  افغانستان  دولت 

ارتش  تجهیز  و  امنیتی  نیروهای 

افغانستان به اسباب جنگی روز 

رضبتی،  هوایی  نیروی  ایجاد  و 

هزینه کند؛ زیرا تنها راه پیروزی 

بر طالبان، راه جنگ و از راه نظامی 

است.

برای  که  سالی  یک  از  پس  حاال 

هدر  طالبان  گروه  با  صلح  به  رسیدن 

برای  امریکا  مناینده ی  رفت، 

–زملی   افغانستان  صلح 

دور  خلیل زاد- 

ه ی  ز تا

سفرهایش را 

صلح  برای 

امنیتی  نیروهای  که  می شود  سال  بیست  به  نزدیک 

در  و  می جنگد  طالبان  گروه  با  ارتش  به ویژه  افغانستان 

درازای این دو دهه هزاران کشته و زخمی داده است.

دولت  سیاسی  بازی  در  گذشته   سال  افغانستان  دولت 

برابر گروه طالبان کوتاه  از خشونت در  امریکا، ناچار شد 

آمده و به هر قیمتی باید با این گروه به صلح برسد؛ چیزی 

که افغانستان برای آن تاوان زیاد جانی و اقتصادی پرداخته 

است.

دولت افغانستان در یک سال پس از امضای توافق نامه ی 

صلح دوحه که صلح میان امریکا و گروه طالبان را به وجود 

آورد، برای این که به با گروه طالبان به صلح برسد، بیشرت 

از 5 هزار زندانی این گروه را از زندان های افغانستان آزاد 

کرد؛ زندانیانی که دوباره با تفنگ در برابر ارتش افغانستان 

ایستادند.

شاه محمود میاخیل، معاون وزیر دفاع افغانستان، دوشنبه 

)11 حوت(، در منایشگاهی که به مناسبت گرامیداشت از 

روز ملی رسباز برگزار شده بود، گفت که گروه طالبان در 

گفت و گو با امریکا و دولت افغانستان، هویت پیدا کرد.

او در بخش دیگر حرف هایش می گوید که گروه طالبان در 

گفت وگوهای صلح امتیاز بیشرتی از میدان جنگ امتیاز به 

دست آورده است.

این گفته های آقای میاخیل در کنار این که حقیقت جنگ 

و صلح افغانستان را در برابر گروه طالبان برجسته می کند، 

این را نیز می رساند که گزینش راه مساملت آمیز در برابر 

گروه طالبان اشتباه است؛ زیرا این گروه که گروهی جنگی 

است، بیشرت دنبال به دست آوردن امتیاز از راه جنگ است 

نه صلح. در سوی دیگر ماجرا، این اعرتاف آقای میاخیل 

گروه  این  زیرا  است؛  طالبان  با  صلح  به  تالش  به اشتباه 

دست  جنگ  از  شده  که  هم  صلح  به  رسیدن  بهانه ی  به 

برمنی دارد؛ آن چه در یک سال گذشته ثابت شده است.

سال  یک  در  صلح،  به  رسیدن  بهانه ی  به  طالبان  گروه 

گذشته زیر چرت محافظتی توافق نامه ی صلح خود با امریکا، 

توانست برای خودش نیروسازی کند و همین گونه در آرامی 

و بدون نگرانی از حمله ی نیروهای ناتو و دولت افغانستان به 

پاسگاه های شان، برای حمله های مرگ بارشان برنامه ریزی 

کنند.

فراتر  هویت  صلح  گفت وگوهای  جریان  در  طالبان  گروه 

با  امریکا  و  یافت  سیاسی  هویت  که  جنگی  گروه  یک  از 

توافق نامه ی دوحه،  افغانستان در امضای  دور زدن دولت 

رابطه ی غیرحقوقی و نادرست را با گروه طالبان در پیش 

این  شهروندان  و  افغانستان  دولت  به  که  چیزی  گرفت؛ 

؛ گرفتند ز  متیا ا ن  لبا طا یم  د ا د نی  با قر ما 
اعتراف تلخ معاون وزارت دفاع افغانستان از صلح با طالبان!

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

کابل، کارته سه
+93774002604

قـــــاب
صبح کابل
عکس

روز سرباز

یک سالشش ماهاشتراک ککنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی


