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خاورمیانه در ادوار تاریخ عقده های 

بی شامر تاریخی، مذهبی و قومی را 

این  است.  داشته  نگه  خود  دل  در 

رأس شکل گیری  و  مبدأ  از  عقده ها 

خاورمیانه  تا  قدیم  خاورمیانه 

و  موضوعات  یک بارگی  به  معارص 

چالش های خطرناک و غیرمتعارفی 

بزرگ  قدرت های  میز  روی  را 

که  قدرت هایی  حتا  است؛  گذاشته 

نخواستند خطر دست زدن به آن را 

به گردن بگیرند.

تأسیس  »سایکسپیکو«،  معاهده 

بهار  یوم کیپور،  جنگ  ارساییل، 

از  رویدادها  دیگر  و  برجام  عربی، 

پای  که  هستند  و  بودند  مواردی 

قدرت های بزرگ را تا رسحد ویرانی 

ده ساله  جنگ  کشاند.  خاورمیانه 

سوریه، بحران عراق از سال ۲۰۰۳ 

مداخالت  و  یمن  نربد  میالدی، 

عربستان  رهربی  به  ائتالف  و  ایران 

سعودی، بی ثبات شدن...

د و و ا د سپر  ز   ا
هیم برا ا صلح  تا   

مه ی  ا د ا
؛ م کا نا یت  ر مو ما

امریکا در تالش ماندن 
در چوکات »نیروهای ضد 

تروریستی« در افغانستان 
است؟

بند کمال خان و راهبرد منطقه ای تازه ی افغانستان؛

ست ا هیرمند  گز  ر  یا سفند ا شکست  ه  را
محمد اشرف غنی، ریییس جمهور افغانستان در گشایش سد کمال خان 
والیت نیمروز در نزدیکی مرز ایران، هدف ایجاد این سد را، بازآفرینی یک 

نیمروز آباد و آزاد گفت. آقای غنی از داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه 
فردوسی کمک گرفت که بتواند هدفش را از...

صلح  ی  ها گفت وگو ند  رو به  هند 
ست پیو ن  نستا فغا ا

پس از آن که در ماه روان میالدی، اداره ی 
بایدن راهبرد خود را در رابطه به آینده 

...
ً
افغانستان اعالم کرد، اخیرا

نخست وزیر  که  داده اند  گزارش  رسانه ها 

از  امریکا،  به  آینده اش  ماه  در سفر  جاپان 

برای  کشور  این  رییس جمهور  بایدن،  جو 

که  توکیو  املپیک  بازی های  در  رشکت 

برگزار  جاپان  در  جاری  سال  تابستان  در 

می شود، دعوت می کند.

یوشیهیده  رویرتز،  خربگزاری  از  نقل  به 

 ۶( جمعه  روز  جاپان  نخست وزیر  سوگا، 

کشور،  این  پارملان  در  مارچ(،  حمل/۲۶ 

این مطلب را بیان کرده است.

آیا  نخست  وزیر در پاسخ به این پرسش که 

در سفر ماه آینده  اش به واشنگنت، رسام از 

جو بایدن برای حضور در املپیک تابستانی 

»از  گفت:  کرد،  خواهد  دعوت  توکیو 

آن جایی که رسان گروه هفت کشور صنعتی 

از برگزاری املپیک تابستانی توکیو حامیت 

کرده اند، چنین کاری طبیعی است.«

نخست وزیر  سوگا،  یوشیهیده  است  قرار 

بایدن،  جو  با  اپریل،  ماه  اوایل  در  جاپان، 

دیدار  واشنگنت  در  امریکا  رییس جمهور 

کند.

نخست وزیر جاپان، نخستین رهرب خارجی 

خواهد بود که پس از به قدرت رسیدن جو 

بایدن، با او دیدار رودررو خواهد داشت.

نیز،  جاپان  پیشین  نخست وزیر  آبه،  شینزو 

دونالد  با  که  بود  خارجی  رهرب  نخستین 

ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا، پس از 

او به عنوان رییس جمهور در سال  انتخاب 

۲۰۱۶، دیدار کرد.

جو  دعوت  از  حالی  در  جاپان  نخست وزیر 

می دهد  خرب  املپیک  بازی های  به  بایدن 

مارچ(،   ۲۵ حمل/   ۵( پنج شنبه  روز  که 

دلیل  به  توکیو  املپیک  بازی های  مشعل 

همه گیری کرونا، با یک  سال تأخیر روشن 

شد.

املپیک  سی و دومین  بازی های  مشعل 

با  جاپان،  در   ۲۰۲۱ سال  در  تابستانی، 

شعار منادین »پرتو نور در پایان تاریکی« در 

شهر فوکوشیام روشن شد.

دلیل  به  پیش  سال  ده  فوکوشیام،  شهر 

حاال  و  بود  شده  ویران  سونامی  و  زلزله 

این منطقه احیا شده  بعد  از ده سال  پس 

و مشعل املپیک در آن روشن شده است.

سـیکو هاشـیموتو، رییس کمیته ی برگزاری 

ایـن مراسـم  املپیـک جاپـان در گشـایش 

گفـت: »این شـعله ی کوچک، هرگـز امید را 

از دسـت نـداد و هامننـد غنچـه ی گیـالس، 

انتظـار لحظه شـکفنت را کشـید.«

نخسـتین حمل کننده ی این مشـعل، آزوسا 

ایواشـیمیزو، قهرمـان ۲۰۱۱ در بازی هـای 

املپیـک آملـان بـود و قـرار اسـت بیـش از 

۱۰ هـزار دونـده ایـن مشـعل را بـا عبـور از 

۴۷ والیـت جاپـان در ۱۲۱ روز آینـده و بـا 

پیمـودن ۹۶۰۰ کیلومـرت، بـه توکیـو -مرکـز 

جاپـان- برسـانند. حمـل این مشـعل با آغاز 

بازی هـا در ۲۳ جـوالی در ورزشـگاه ملـی 

توکیـو، پایـان خواهـد یافت.

محیط  از  حفاظت  ریاست  در  مسئوالن 

پلنگ  یک  که  می گویند  کابل،   زیست 

باشندگان  از  شامری  سوی  از  کم یاب 

والیت لغامن به رضب گلوله ابتدا زخمی 

و سپس گرفتار شده است.

از محیط  کاظم هامیون، رییس حفاظت 

کابل،  صبح  روزنامه ی  به  کابل،   زیست 

می گوید که این پلنگ بومی، حدود پنج 

که  شد  گرفتار  و  زخمی  زمانی  پیش  روز 

به دلیل گرسنگی، به ساحه ی خانواده ها 

آمده بود و مردم او را با گلوله زدند.

آقای هامیون گفت: »این پلنگ در لیست 

خزنده ها،  و  نبات  گونه   ۱۶۸ جمع  در 

پرنده ها و سایر موجودات زنده، گونه  های 

در حال انقراض است. این پلنگ می تواند 

هویت بلوژیک مناطق نورستان، لغامن و 

نزدیک های مرز پاکستان باشد.«

از سوی  پلنگ  این  که  او هم چنان گفت 

شخصی به نام افضل خان، از باشنده های 

پشه ای والیت لغامن به گلوله زده شده و 

پس از آن، این حیوان را گرفتار کردند و 

چندین بار خواستند او را از بین بربند.

کابل  محیط   زیست  از  حفاظت  رییس 

می گوید، افرادی که این پلنگ را گرفتار 

کرده بودند، برنامه  داشتند که ناخن ها و 

پوست او را به قیمت نزدیک به ۵۰ هزار 

مسئوالن  اما  برسانند؛  فروش  به  دالر 

ریاست زراعت لغامن وارد عمل شدند و از 

فروش آن جلوگیری شده است.

آقای هامیون در این مورد گفت: »هرچند 

این  که  نشده  مشخص  ما  برای  هنوز  تا 

وقت  چون  اما  نر؛  یا  است  ماده  پلنگ 

من  نگرانی  است.  پلنگ ها  این  زایامن 

این است، در صورتی که این ها دو یا سه 

چوچه می دهد، اگر زودتر جور نشود و رها 

نشود، می تواند طفل هایش تلف شود.«

برای  پلنگ  این  که  کرد  تأکید  او 

این  زیرا  دارد؛  اهمیت  بسیار  توریست ها 

هرچه  باید  و  است  کم یاب  بسیار  پلنگ 

زودتر به طبیعت رها شود و نگهداری آن 

در باغ  وحش مفهومی ندارد.

در  هامیون،  کاظم  معلومات  اساس  بر 

حال حارض این پلنگ زیر درمان است تا 

هرچه زودتر پاهایش بهبود یافته و دوباره 

به طبیعت بازگردانیده شود.

مسئوالن  دیدگاه  مورد  این  در  خواستیم 

را  محیط زیست  از  حفاظت  ملی  اداره 

می گویند  آن ها  اما  داشتیم؛  خود  با  نیز 

که تا اکنون در این مورد آگاهی ندارند و 

منی دانند که آیا چنین حادثه ی رخ داده 

یا خیر؟

ایـن در حالـی اسـت که چنـدی پیش نیز 

ننگرهـار،  والیـت  در  دام داران  از  برخـی 

زهـر  دادن  بـا  را  کم یـاب  پلنـگ  یـک 

. کشـتند

افغانسـتان  پلنگ هایـی کـه در کوه هـای 

زندگـی می کنـد، از حیوانـات در معـرض 

خطـر و در حـال انقـراض اسـت که شـکار 

اعـالم  غیرقانونـی  دولـت،  سـوی  از  آن، 

شـده اسـت.

می کند ت  عو د توکیو  لمپیک  ا ر  د شرکت  ی  برا ن  ید با ز  ا ن  پا جا

حیوانات؛  غیرقانونی  شکار 
شد گرفتار  لغمان  والیت  در   کم یاب  پلنگ  یک 

تحلیل
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جهان

خبر

قلیمی  ا ت  تغییرا
ی  ها مد پیا و 

ن آ ک  حشتنا و

ر  هکا را ز   ا
؛ ی ز سا عملی  تا 

راه دشوار اجرای پالیسی های 
صحت و پییشگیری

سال  در  طالبان  سقوط  از  پس 

2001، افغانستان یک دوره ی پر از 

فراز و نشیب دموکراسی را همراه با 

و  طالبان  طرف  از  درگیری ها  انواع 

مقابله با شورش های گسرتده آن ها و 

در کنار آن بهره مندی از کمک های 

تجربه  گسرتده  سطح  در  را  جهانی 

کرد.

دوستانه  انسان  شکل  به  کمک ها   

برای  و  بهبود وضعیت  و در راستای 

احداث دوباره زیرساخت ها به کشور 

بخش  هر  در  این که  شد.  رسازیر 

کمک ها چه مقدار مؤثر بوده است، 

هنوز در هاله ی از ابهام قرار دارد و 

نیاز به تحقیقات و کنکاش گسرتده 

در سال های آینده است.

از  مقطعی  ارزیابی  چندین 

دهه  دو  طی  صحی  دست آوردهای 

گذشته انجام شده است؛ اما با توجه 

به کم بودن اطالعات...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کینندگان، در سه ماه نخست سال روان 
میالدی، بیش از ۹۰ هزار نفر در سراسر افغانستان از خانه های شان بیجا شده  است...

در سه ماه نخست سال روان میالدی 
بیش از ۹۰ هزار نفر در افغانستان بیجا شده است

تغییر اقلیم چالش بزرگ 
محیط زیستی در قرن بیست ویک 

است. زندگی انسان ها و...
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بـود؛ از ایـن رو، احتـامل دارد کـه امریـکا هـم بـرای 

توافق نامـه ی  مـواد  از  اجرایـی  ضامنـت  و  نظـارت 

صلـح و هـم بـرای مبـارزه بـا گروه هـای تروریسـتی ای 

ماننـد داعـش و القاعـده، بخشـی از نیروهایـش را در 

نگـه  دارد. افغانسـتان 

آقـای ندیـم می گویـد: »طالبـان با داعش حساسـیت 

میـان  هـم  زیـادی  جنگ هـای  گذشـته،  در  دارد. 

طالبـان و داعـش اتفاق افتاده اسـت. اگر صلح شـود 

کـه قطعـاً به نفـع طالبان خواهـد بود، پـس این گروه 

منی خواهـد کـه داعـش چالشـی بـرای آن ها باشـد.«

روسـیه  مناینـده ی  کابلـوف،  ضمیـر  این حـال،  بـا 

در امـور افغانسـتان، )چهارشـنبه، ۴ حمـل( نیـز، از 

بـر اسـاس توافق نامـه ی  امریـکا خواسـته اسـت کـه 

قطـر، رسبازانـش را در مـاه مـی از افغانسـتان خـارج 

حکومـت  برقـراری  از  پیش ازایـن،  روسـیه  کنـد. 

انتقالـی بـرای صلـح افغانسـتان حامیـت کـرده و بـا 

بـود؛  کـرده  مخالفـت  اسـالمی«  »امـارت  بازگشـت 

چیـزی کـه نشـان مـی داد دیدگاه نسـبتاً مشـرتکی با 

دارد. افغانسـتان  صلـح  دربـاره ی  امریـکا 

دوام ماموریت رسبازان آملان

بـر بنیـاد توافق نامـه ی دوحـه، کشـورهای عضـو ناتـو 

افغانسـتان  از  را  رسبازانـش  بایـد  آملـان  به شـمول 

باقی مانـدن رسبـازان  کنـار  در  امـا  بیـرون می کـرد؛ 

امریکایـی پـس از ماه مـی، مجلس مناینـدگان آملان 

نیـز فیصلـه کـرده اسـت کـه رسبـازان ایـن کشـور تـا 

سـال آینـده در افغانسـتان بـه ماموریت شـان ادامـه 

بدهنـد.

بـر اسـاس گـزارش خربگزاری رویـرتز، پارملـان آملان 

روز پنج شـنبه )۲۵ مـارچ( طرحـی را تصویـب کـرده 

اسـت کـه بـر بنیـاد آن، ارتـش این کشـور اجـازه دارد 

تـا ۱۳۰۰ رسباز خـود را به عنوان بخشـی از ماموریت 

ناتـو تـا ۳۱ جنـوری ۲۰۲۲ در افغانسـتان نگـه دارد. 

هم چنـان دولـت آملـان اخطـار داده اسـت کـه خروج 

شـتاب زده ی نیروهـای ناتـو می توانـد، گفت وگوهـای 

صلـح را بـه شکسـت روبـه رو کند.

ایـن در حالـی اسـت کـه شـامری از اعضـای رهـربی 

طالبـان بارها هشـدار داده اند؛ اگـر نیروهای خارجی 

به شـمول رسبـازان ناتـو طبـق توافق نامـه ی دوحـه از 

بـر  را  حمله های شـان  نشـوند،  بیـرون  افغانسـتان 

گـروه  می گیرنـد.  رس  از  رسبـازان  ایـن  پایگاه هـای 

طالبـان پـس از موافقت نامـه ی دوحه، هیـچ حمله ای 

را بـر پایگاه هـای رسبـازان خارجـی انجـام نداده انـد.

همـواره  طالبـان  کـه  می کنـد  تأکیـد  ندیـم  آقـای 

پـرده  پشـت  در  امـا  می دهـد؛  منفـی  اعالمیه هـای 

رابطـه ی بسـیار نزدیکـی بـا زملـی  خلیـل زاد، مناینده  

ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریکا برای صلح افغانسـتان 

دارد. »صلـح اگر شـود، بـه طالبان بیش ازحـد، امتیاز 

امریکایـی  نیروهـای  معلـوم،  قـرار  از  داده می شـود. 

تـا شـش مـاه دیگـر در افغانسـتان باقی انـد و در ایـن 

مـدت طالبـان تالش می کننـد که امتیازات بیشـرتی 

کنند.« کسـب 

این همـه در حالـی اسـت که دولت افغانسـتان و گروه 

طالبـان نشسـتی را در مسـکو بـا کشـورهای ترویکای 

توسـعه یافتـه داشـتند و بـرای نشسـت اسـتانبول کـه 

در مـاه اپریـل سـال روان میـالدی برگـزار می شـود، 

نیـز آمادگـی می گیرنـد.

طـرح  برابـر  در  غنـی  رییس جمهـور  هـم  سـویی  از 

صلـح  انتقالـی  دولـت  برقـراری  بـه  مبتنـی  امریـکا 

کـرده  مطـرح  را  زودهنـگام  انتخابـات  افغانسـتان، 

 ۱۶( شـنبه  نخسـت،  بـار  بـرای  غنـی  آقـای  اسـت. 

دور  سـوم  سـال  گشـایش  برنامـه ی  در  کـه  حـوت( 

و  انتخابـات  برگـزاری  از  پارملـان  تقنینـی  هفدهـم 

انتقـال قـدرت بـر اسـاس اراده ی مـردم در برابر طرح 

امریـکا سـخن گفت؛ پـس ازآن خربگـزاری رویـرتز، به 

نقـل از چنـد مقـام دولتی افغانسـتان گـزارش داد که 

رییس جمهـور غنـی، در نشسـت اسـتانبول برگـزاری 

انتخابـات زودهنـگام را بـرای تأمین صلح در نشسـت 

می کنـد. ارایـه  اسـتانبول 

بـا آن هـم وحیـد عمـر، مشـاور رییس جمهـور و رییس 

اداره ی ارتباطات عامه و اسـرتاتژیک ریاست جمهوری 

)پنج شـنبه، ۵ حمـل( در یـک نشسـت خـربی تأییـد 

کـرد کـه رییس جمهـور غنی طرحـی را بـرای برقراری 

صلـح آمـاده کـرده اسـت. »یکـی از مسـایلی کـه در 

آن طـرح شـده اسـت، مسـئله ی انتقـال قـدرت از راه 

اراده ی مـردم اسـت.«

کـه  دارنـد  بـاور  سیاسـی  کارشناسـان  این حـال،  بـا 

عملـی  آینـده  مـاه  شـش  در  زودهنـگام  انتخابـات 

نیسـت. اسـدالله ندیـم می گوید که جامعـه ی جهانی 

و کشـورهای حامـی افغانسـتان به آقای غنـی اعتامد 

غنـی  آقـای  از  نیـز   ۹۸ انتخابـات  در  زیـرا  نـدارد؛ 

خواسـته شـده بود کـه به جـای انتخابات بـه حکومت 

مشـارکتی تـن بدهـد؛ امـا آقای غنـی نپذیرفـت. حاال 

پذیرفتـه  او  طـرح  این بـار  کـه  اسـت  غیرممکـن  هـم 

. شود

و  روسـیه  امریـکا،  کـه  ندیـم ترصیـح می کنـد  آقـای 

نشسـت  در  کـه  می کنـد  تـالش  جهانـی  جامعـه ی 

حکومـت  بـه  را  خواست های شـان  اسـتانبول 

اسـتانبول  نشسـت  در  اگـر  بقبوالننـد.  افغانسـتان 

توافق نامـه ای صلـح امضـا نشـود، نشسـت بعـدی در 

بـود. خواهـد  امریـکا  کشـور 

سرمقاله

افغانستان از مدت ها بدین سو با معضل بیجاشدگان داخلی 

به  کشور  روستانشین  شهروندان  از  بسیاری  است.  مواجه 

امنیتی  وضعیت  خطرناک  شدن  چون؛  مختلفی  دالیل 

کشور، قدرت گرفنت گروه های تروریستی، بی نتیجه ماندن 

امریکایی،  نیروهای  خروج  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای 

بیجا  از  جلوگیری  امر  در  حکومت  ناکارآمد  پالیسی های 

اقلیت  رو  همین  از  قرارگرفته اند.  تنگنا  در  مردم،  شدن 

به مهاجرت  آغاز  تهدیدند،  مورد  روستانشینی که مستقیامً 

به شهرها و روستاهای هم جوارشان کرده اند.

دالیل  از  کمرشکن  فقر  و  خشک سالی  ناامنی ها،  از  جدا   

کرده  داخلی  مهاجرت  به  مجبور  را  مردم  که  است  دیگری 

از  بسیاری  موجود،  آمارهای  و  گزارش ها  به  نظر  است. 

ترک  به  مجبور  اخیر  سال  یک  در  افغانستان  شهروندان 

سال های  نسبت  آمار،  این  که  شده اند  خانه های شان 

گذشته بی سابقه بوده است.

خودکار  گونه ی  به  کشور،  در  بیجاشدگان  آمار  رفنت  باال 

از  خطر  زنگ  این  است.  شده  فقر  گراف  رفنت  باال  سبب 

و  مدیریت  عدم  اما  داشته،  وجود  بالقوه  به صورت  دیرباز 

ایمن سازی روستاها و مدیریت  کم کاری دولت در راستای 

آب های افغانستان به صورت بالفعل درآمده است.

خارج  آمده،  بار  به  فاجعه ی  که  است  این  امر  حقیقت 

با  بتوان  شاید  و  است  افغانستان  حکومت  مدیریت  از 

کمک های جهانی این زخم عمیق را اندکی التیام بخشید؛ 

اما جز امنیت و ثبات هیچ رویکرد دیگری منی تواند، مرهمی 

برای این زخم ها باشد. هر عمل دیگری، کارکردی مقطعی 

به  رو  پیوسته  جهانی  جامعه  و  دولت  که  می آید  به حساب 

عمل های گذرا آورده است.

گزارشی که روز سه شنبه )۳۰ جدی( سال گذشته از سوی 

بود،  منترششده  کودکان  از  حامیت  بین املللی  سازمان 

به  افغانستان،  جمعیت  از  نیمی  حدود  که  می دهد  نشان 

سازمان  این  گزارش  در  دارد.  نیاز  برشدوستانه  کمک های 

شمول  به  افغانستان  در  نفر  میلیون   ۱۸٫۴ که  است  آمده 

نیاز  برشدوستانه  فوری  کمک های  به  کودک  میلیون   ۹٫۷

خواستار  کودکان،  از  حامیت  بین املللی  سازمان  دارد. 

کمک سه میلیارد دالری برای رسیدگی به این وضعیت در 

سال ۲۰۲۱ میالدی شده بود.

افغانستان سازمان  مدیر بخش  نیامندی،  هم چنان کریس 

شهروندان  که  است  گفته  کودکان،  از  حامیت  بین املللی 

افغانستان از جنگ، خشونت، فقر و بحران ناشی از ویروس 

کرونا رنج می برند.

آن چه در این گزارش درشت به نظر می رسد؛ مسئله ی فقری 

ناشی از تهدیدات امنیتی است که پیوسته گرافش به سوی 

سعود می رود و همین تهدیدات باعث شده تا بیجاشدگان 

افغانستان تبدیل  داخلی به معضلی بزرگ و الینحل برای 

شود و نگاه جهان را نیز در برابر افغانستان نگران کند. هنوز 

گذشته،  ماه  چند  در  نهاد،  این  آمار  از  پس  نیست  معلوم 

گراف فقری که ناشی از ناامنی ها است تا چه میزان افزایش 

یافته است.

 بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، 

در سه ماه نخست سال روان میالدی، بیش از ۹۰ هزار نفر 

در رسارس افغانستان از خانه های شان بیجا شده  است. رضا 

باهیر، معاون سخنگوی این وزارت، روز گذشته به روزنامه ی 

صبح کابل، گفت که به صورت مجموعی در سه ماه نخست 

و  هزار   ۱۳ مارچ(،  فربوری،  )جنوری،  میالدی  روان  سال 

۴۵۰ خانواده که شامرشان به بیش از ۹۰ هزار نفر می رسد، 

هم جوارشان  والیت های  به  و  ترک  را  اصلی شان  خانه های 

کوچ کرده اند.

تروریستی  افزایش حضور گروه های  و  ناامنی ها  این وزارت 

افراد می داند و می گوید که  بیجا شدن  را مهم ترین عامل 

همه ساله شامر زیادی از خانواده ها به دلیل ناامنی مجبور 

او،  معلومات  اساس  بر  شده اند.  خانه های شان  ترک  به 

بیشرت بیجاشده ها از والیت های زون رشق کشور بوده است 

که شامرشان به بیش از ۵ هزار خانواده می رسد.

آمار بیجاشدگان داخلی ای که وزارت مهاجرین برای صبح 

است؛  گذشته  سال  زمستان  به  مربوط  است  داده  کابل 

بهار  فصل  تروریستی،  گروه های  دیگر  و  طالبان  برای  اما 

فصل  این  در  است؛  افغانستان  علیه حکومت  فصل جنگ 

می رود.  باال  نیز  شهروندان  مقابل  در  امنیتی  تهدیدات 

بی نتیجه ماندن گفت وگوهای صلح افغانستان، قبول نشدن 

نیروهای  خروج  عدم  و  طالبان  سوی  از  آتش بس  پیشنهاد 

امنیتی نظر به توافق دوحه میان امریکا و طالبان، بیشرت از 

هر زمانی خطر بیجاشدگان را در کشور بیشرت کرده است.

اکنون که در آستانه ی بهار قرار داریم و تهدید جنگ بیشرت 

از هر زمانی است، باید حکومت با همکاری جامعه جهانی 

از بیجاشدگان بیشرت در کشور  تا  را در پیش گیرد  روندی 

نگذارد  امنیتی  اسرتاتژی های  و  روش  با  و  شود  جلوگیری 

غیر  در  برود،  باالتر  افغانستان  در  فقر  و  بیجاشدگان  آمار 

خواهیم  امر  این  از  ناشی  عظیمی  فاجعه ی  شاهد  صورت 

بود.

؛ خلی ا د ن  شدگا بیجا  
ید  با که  ی  ید تهد  
د شو گرفته  ی  جد

بر بنیاد توافق نامه ی دوحه، 
کشورهای عضو ناتو به شمول 

آلمان باید سربازانش را از 
افغانستان بیرون می کرد؛ اما 
در کینار باقی ماندن سربازان 

امریکایی پس از ماه می، 
مجلس نمایندگان آلمان نیز 

فیصله کرده است که سربازان 
این کشور تا سال آینده در 

افغانستان به ماموریت شان 
ادامه بدهند.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

؛ م کا نا یت  ر مو ما مه ی  ا د ا
امریکا در تالش ماندن در چوکات »نیروهای ضد تروریستی« در افغانستان است؟

بـا  امریـکا  صلـح  توافق نامـه ی  امضـای  از  روز   ۳۹۲

طالبـان می گـذرد؛ توافق نامـه ای کـه بـر اسـاس آن، 

بایـد نیروهـای خارجی به شـمول رسبـازان امریکایی 

افغانسـتان  از   ۲۰۲۱ مـی  مـاه  تـا  ناتـو  نیروهـای  و 

بیـرون شـوند؛ امـا به تازگی جـو بایـدن، رییس جمهور 

امریـکا گفتـه اسـت کـه خـروج نیروهـای امریکایی تا 

ایـن مـاه از لحـاظ فنـی »دشـوار« اسـت؛ امـا تصـور 

منی کنـد کـه تـا ۲۰۲۲ در افغانسـتان باقـی مبانـد.

آقـای بایـدن، در نخسـتین نشسـت خـربی اش پـس 

کـه  گفـت  رسـانه ها  بـه  سـفید،  کاخ  بـه  آمـدن  از 

فراخوانـدن رسبـازان بـه خانـه تـا مهلت تعیین شـدن 

–روز نخسـت مـاه مـی- بـه دلیل هـای »فنـی« بسـیار 

دشـوار اسـت. »قصـد نداریـم بـه مـدت طوالنـی در 

افغانسـتان مبانیـم.« بـه گفتـه ی او، آنتونـی بلینکـن، 

در  کـه  کشـورهایی  بـا  کشـور،  ایـن  خارجـه ی  وزیـر 

افغانسـتان رسباز دارند، در بروکسـل مشـورت خواهد 

بایـد  دوحـه  توافق نامـه ی  کـه  افـزود  بایـدن  کـرد. 

بررسـی شـود کـه زیـر چـه رشایطـی، چه سـازش های 

در آن شـده اسـت.

بـا آن که آقـای بایـدن، دلیل هـای فنی –لوژسـتیکی- 

مشخص شـده  زمـان  در  خـروج  بـرای  مانعـی  را 

افغانسـتان  سیاسـی  کارشـناس  امـا  اسـت؛  گفتـه 

نیروهـای  سیاسـی  دلیل هـای  بـه  کـه  می گوینـد 

اسـدالله  می ماننـد.  باقـی  افغانسـتان  در  خارجـی 

ندیـم -کارشـناس سیاسـی و نظامـی- در صحبـت بـا 

صبـح کابـل می گوید که رسبـازان امریکایی تا شـش 

باقـی  افغانسـتان  در  کـه  اسـت  ممکـن  آینـده  مـاه 

مباننـد؛ اما مانـدن آن ها دلیل سیاسـی دارد و از این 

نـگاه قابـل درک هـم اسـت: »ارتـش امریـکا ۵۷۰۰، 

فرونـد   ۱۲۰۰۰ از  بیـش  ناتـو   ،۷۰۰ آملـان  ارتـش 

هواپیـامی ترانسـپورتی دارد، انتقـال ۱۰ هـزار رسباز 

بـا ایـن تجهیـزات در یـک شـبانه روز از لحـاظ فنـی و 

لوژسـتیکی عملـی اسـت؛ اما چون رشایط سیاسـی و 

امنیتی افغانسـتان بسـیار خـراب اسـت، امریکایی ها 

بـه دلیـل سیاسـی نیروهایـش را در مـاه مـی بـه خانه 

برمنی گردانـد.«

بـا  امریـکا  توافق نامـه ی  از  پـس  امریـکا  رسبـازان 

طالبـان تـا ۲۵۰۰ نفـر در افغانسـتان کاهـش یافـت 

و قـرار بـود کـه ایـن رسبـازان در مـاه مـی سـال روان 

میـالدی به طـور کامـل از افغانسـتان بیـرون شـوند؛ 

امـا به تازگـی دام اسـمیت -رییس کمیتـه ی نیروهای 

نشسـت  در  امریـکا-  مناینـدگان  مجلـس  مسـلح 

سیاسـت خارجـی )۲۵ مـارچ( گفتـه اسـت کـه دولت 

امریـکا هم زمـان بـا تـالش بـرای رسـیدن بـه توافـق با 

طالبـان روی ایجـاد یک نیـروی ضد تروریسـتی برای 

مقابلـه بـا داعـش در افغانسـتان نیـز کار می کنـد.

در  کـه  می دهنـد  احتـامل  سیاسـی  کارشناسـان 

و گـروه طالبـان،  افغانسـتان  صـورت سـازش دولـت 

داعـش یـک چالش بـرای حکومت مشـارکتی خواهد 
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می تواند  تصاحب  این  کرد،  خواهد  تصاحب  خود  به  را 

سیاست مداران موجود را خلع قدرت کند و نقش طالبان 

و دیگر گروه ها را به حامیت امریکایی ها برجسته خواهد 

ساخت.

بنابراین، جنگ و صلح افغانستان از بعد سیاسی می تواند 

از پنج گزینه آغاز و ختم یابد که این پنج گزینه می تواند 

این  که  عبور  کند  مرحله  پنج  از  بحران  شکل گیری  در 

گرفنت  شکل  بحران،  پیش زمینه ی  از  عبارت  مراحل 

بحران یا ایجاد شدن بحران، گسرتش بحران که به بحران 

اوج  ایجاد  می گیرد،  رسعت  خود  گسرتش  در  موجود 

بحران که بحران در حالت اوج قرار می گیرد و مرحله آخر 

می تواند مرحله نزول یا زوال بحران باشد به خود می گیرد 

که این مرحله آخر در بطن خود یک مرحله مهم را شکل 

بحران، یک  زوال  اینکه در مرحله  از  می دهد که عبارت 

نوع حالت به وجود خواهد آمد که افغانستان یا به مرحله 

افغانستان  دوباره  اینکه  یا  رسید  خواهد  ثبات  و  صلح 

شد  خواهد  شدید  جنگ های  درگیر  و  سقوط  پرتگاه  به 

خواهد  جهان  در  دوم  سوریه  به  مبدل  را  افغانستان  که 

ساخت.

ایاالت متحده را در قبال ایران همراهی کند

در  که  می گوید  امریکا،  در  ارساییل  سفیر  اردان،  گیالد 

هسته ای  توافق  به  امریکا  جدید  دولت  بازگشت  صورت 

در  این  باشیم.  روند  این  از  بخشی  ما منی توانیم  ایران، 

حالی است که ارساییل چند قبل گفته بود: خود را برای 

حمله احتاملی ایران آماده کرده ایم.

خلیج فارس  حاشیه ی  کشور  نخستین  همچنین  امارات 

را  آن  ایران  که  اقدامی  زد.  اقدام  این  به  دست  که  بود 

خیانت به جهان اسالم و جفای بزرگی در حق فلسطین 

دانست.

عربی،  متحده  امارات  ارساییل،  میان  توافق های 

که  ابراهیم  پیامن  به  موسوم  مراکش،  و  بحرین، سودان 

رویکرد  و  واقعیت  گرفته،  صورت  امریکا  میانجی گری  با 

مناطق  ناآرام ترین  و  پرتنش ترین  از  یکی  در  را  جدیدی 

جهان شکل داده است.

رفنت  حاشیه  به  منجر  ارساییل  با  روابط  عادی سازی 

مسئله فلسطین شد

در  اساسی  نقشی  ترامپ  دونالد  داماد  کوشرن،  جراد 

شکل گیری پیامن صلح ابراهیم بین ارساییل و کشورهای 

عربی داشت. او از فرصتی که در خاورمیانه ظهور کرده 

سخن می گوید.

او گفته بود: لرزه های جیوپولیتیکی که با پیامن ابراهیم 

هزار   ۱۳۰ از  بیش  است.  نیافته  پایان  هنوز  شد،  آغاز 

ارساییلی از زمان امضای توافق صلح در سپتامرب ۲۰۲۰ 

مثر  به  جدید  دوستانه  روابط  کرده اند.  بازدید  دبی  از 

مراکش  و  ارساییل  بین  مستقیم  پروازهای  و  می نشیند 

ابراهیم نشان داد  برقرار می شود. کوشرن گفت: »پیامن 

مسئله  حل  گرو  در  عرب  جهان  با  ارساییل  روابط  که 

است  این  نشان دهنده  اظهارنظر  این  نیست.«  فلسطین 

که ارساییل و امریکا دیگر توجهی به حقوق فلسطینیان 

ندارد.

با این همه، به نظر می رسد که ایران دو برنامه دو برنامه 

را روی دست دارد:

میان  کوتاه برد،  موشک های  صنعت  سازی  مدرن  به   .۱

برنامه  و  می پردازد  متام  رسعت  با  خودش  دوربرد  و  برد 

کشور  این  اقدامات  صدر  در  زنش  نقطه  موشک های 

بر گسرتش همکاری  پوتین  است. مدتی پیش والدیمیر 

با ایران تأکید کرده بود و حاال معلوم می شود که ایران و 

روسیه برنامه های جدیدی روی دست دارند.

امریکا  با  را  قراردادی  هیچ  دیگر  برجام  جز  ایران   .۲

منی پذیرد و همچنان هیچ مذاکره ای روی برنامه موشکی 

خود انجام منی دهد.

ایرانی ها در دالیل شان از استدالل های حقوقی نیز کار 

می گیرند، استدالل شان هم این است که: امریکا نخست 

از همه از برجام خارج شد و حاال نیز امریکا اول تر از همه 

تحلیل

ایمان نوری – دانشجوی روابط بنی الملل

عبدالصبور ستزی

توافق نامه عادی سازی در اوایل 
با نام سپر داوود آغاز شده بود و 
اکینون در لفافه »صلح ابراهیم«، 

قصد تداوم آن با شیوه های جدید 
توسط اسرایییل روی دست است؛ 
یعنی به این معنا که اعراب را رژیم 

ایران برای همیشه وداع بگوید و 
برجام ایران نیز به گونه کامل از بین 
برود و یک توافق جدید میان امریکا 

و ایران با تضمین های همیشگی و 
جدیت کامل ایجاد شود.

نشست استانبول می تواند، نشستی 
باشد که نقطه عطفی را در روند صلح 

افغانستان رقم بزند و این نشست نوع 
نگاه به کشورهای دخیل را در موضوع 

مهم افغانستان به پرده بکشاند و جهان 
برای حمایت و عدم حمایت افغانستان 

مصمم شود؛ بنابراین سناریوهای مختلفی 
در روند صلح افغانستان را می توان در 

نشست استانبول به بیان گرفت.

باید به برجام برگردد.

به  امریکا  برگشنت  تا  ایران  موارد،  این  پهلوی  در 

را  حداکرثی  استفاده  باقی مانده  فرصت  از  توافق نامه، 

می کند تا در قسمت ساخنت مبب هسته ای، برنامه هایش 

آماده باشد تا در صورت وارد نشدن امریکا به توافق نامه 

که سنگ اندازی های ارساییل بسیار شدید است، دست 

به ساخت آن بزند.

روسیه و آینده ایران

در حمالت اخیر ارساییل بر مواضع نیروهای تحت حامیت 

ایران، دولت بشاراالسد تلویحاً از ایران خواست که سوریه 

را بار دیگر تبدیل به میدان مناقشه میان ایران و ارساییل 

دیدار  آخرین  در  می شود.  پیچیده تر  اوضاع  که  نسازد 

تل آویو  به  کرملین  الوروف،  رسگی  با  نتانیاهو  بنیامین 

اطمینان داد که روسیه اجازه منی دهد تا سوریه مبدل به 

جبهه درگیری میان ایران و ارساییل شود. روسیه مخالف 

از جبهه  با ارساییل  آن  نیروهای حامی  و  ایران  درگیری 

سوریه است.

امریکا و آینده ارساییل

بازگشت  صورت  در  می گوید  امریکا  در  ارساییل  سفیر 

کشورش  ندارد  امکان  برجام،  به  بایدن  جو  دولت 

تاریخی،  بی شامر  عقده های  تاریخ  ادوار  در  خاورمیانه 

این  است.  داشته  نگه  خود  دل  در  را  قومی  و  مذهبی 

تا  قدیم  خاورمیانه  شکل گیری  رأس  و  مبدأ  از  عقده ها 

چالش های  و  موضوعات  یک بارگی  به  معارص  خاورمیانه 

بزرگ  قدرت های  میز  روی  را  غیرمتعارفی  و  خطرناک 

گذاشته است؛ حتا قدرت هایی که نخواستند خطر دست 

زدن به آن را به گردن بگیرند.

جنگ  ارساییل،  تأسیس  »سایکسپیکو«،  معاهده 

یوم کیپور، بهار عربی، برجام و دیگر رویدادها از مواردی 

رسحد  تا  را  بزرگ  قدرت های  پای  که  هستند  و  بودند 

بحران  سوریه،  ده ساله  جنگ  کشاند.  خاورمیانه  ویرانی 

عراق از سال ۲۰۰۳ میالدی، نربد یمن و مداخالت ایران 

شدن  بی ثبات  سعودی،  عربستان  رهربی  به  ائتالف  و 

که  ارساییل  و  فلسطین  الینحل  مناقشه  اردن،  و  لبنان 

باید دید زودتر کدام یک از قدرت ها این چالش ها را حل 

خواهد کرد.

آغاز  داوود  سپر  نام  با  اوایل  در  عادی سازی  توافق نامه 

تداوم  ابراهیم«، قصد  لفافه »صلح  اکنون در  و  بود  شده 

آن با شیوه های جدید توسط ارساییل روی دست است؛ 

برای همیشه  ایران  رژیم  را  اعراب  معنا که  این  به  یعنی 

وداع بگوید و برجام ایران نیز به گونه کامل از بین برود 

تضمین های  با  ایران  و  امریکا  میان  جدید  توافق  یک  و 

همیشگی و جدیت کامل ایجاد شود.

بحرین،  و  امارات  و  صهیونیستی  رژیم  بین  صلح  پیامن 

و  خرد  مقام   ۷۰۰ حضور  در   ۲۰۲۰ سال  سپتامرب   ۱۵

بزرگ در کاخ سفید به امضا رسید که مبنای عادی سازی 

روابط اعراب با ارساییل بود.

ترامپ  دونالد  میانجی گری  و  وساطت  با  که  توافق  این 

امارات  خارجه  وزرای  حضور  با  و  امریکا  رییس جمهوری 

و بحرین و نخست وزیر ارساییل انجام شد، در واقع تنازل 

و عقب کشیدن آشکار اعراب از رشوط اولیه شان نسبت 

و  حساس  بسیار  که  قضیه ای  بود.  فلسطین  قضیه  به 

حیثیتی برای مسلامنان و یهودیان بود.

چند کشور روابط خود را با ارساییل عادی ساخته اند؟

امارات متحده عربی، سومین  توافق نامه،  این  با امضای 

 ۱۹۹۴ در  اردن  و   ۱۹۷۹ در  مرص  از  بعد  عربی  کشور 

شد که رسامً روابط خود را با ارساییل عادی سازی کرد. 

از  تا 

و  منطقه ای  دیپلوماسی  اقتصادی،  سیاسی،  گزینه های 

امنیتی استفاده خواهند کرد.

نشست  در  کننده  تعیین  سناریوی  سومی؛  سناریو  در 

استانبول می تواند باشد، اگر هیئت ها از طریق گفت وگو 

آن  در  نگیرد،  انتقالی شکل  و حکومت  نرسند  نتیجه  به 

صورت سازمان ملل با حامیت نیروهای ناتو و طالبان به 

نظامی حکومت  از طریق  و  آورده  فشار  مرکزی  حکومت 

هیئت  که  شود  باعث  پیچیدگی ها  این  و  شود  مواجه 

توجه  با  برخورند،  بن بست  به  مذاکره کننده هر دو طرف 

نشست،  این  شود  مواجه  اگر  که  بن بستی  چنین  به 

جامعه جهانی با حامیت سازمان ملل نیروهای ناتو را در 

افغانستان ابقا خواهد کرد و روند مذاکرات را سازمان ملل 

به بررسی و تحت نظارت قرار خواهند داد و فشار به هر 

از  دو جانب خواهد آورد و برای نتیجه رسیدن مذاکرات 

با توجه به ابعاد منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی مبحث 

جنگ  به  بیشرت  آن  ریشه  که  افغانستان  جنگ  و  صلح 

مهم  موضوع  این  به  که  برمی گردد  بزرگ  قدرت های 

نباید تساهل و چشم پوشی صورت گیرد. نوع نشست ها 

نگاه  برخورد  از  نوع  مهم  مبحث های  پیرامون  می تواند 

واقع بینانه کشورهای دخیل در مبحث را به کنش وا دارد.

نشست استانبول می تواند نوع نگاه کشورهای دخیل در 

نوع رویکرد  و  به منایش بگذارد  را  افغانستان  روند صلح 

کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان به پرده بکشاند 

بن بست  شکسنت  برای  راه گشایی  نشست  این  بتواند  و 

بزرگی که روند صلح افغانستان است، کلید بزند.

پس از طرح حکومت انتقالی امریکا برای سیاست مداران 

سیاسی،  چهره های  با  خلیل زاد  دیدار  نوع  و  افغانستان 

غایله ی  ختم  برای  خلیل زاد  دیدارهای  کنش  از  نشان 

جنگ افغانستان است.

روسیه  نشست  برای  را  پیش زمینه هایی  دیدارها  چنین 

و  چهارچوب  نوع  می تواند  نشست  این  و  ساخت  برقرار 

گفت وگوها را برای روند صلح افغانستان طرح ریزی کند 

کشورهای  به خصوص  جهانی  اجامع  نوع  نشست  این  و 

دخیل در روند صلح افغانستان را بیان می کند.

نشست استانبول می تواند، نشستی باشد که نقطه عطفی 

را در روند صلح افغانستان رقم بزند و این نشست نوع نگاه 

به کشورهای دخیل را در موضوع مهم افغانستان به پرده 

افغانستان  عدم حامیت  و  حامیت  برای  جهان  و  بکشاند 

مصمم شود؛ بنابراین سناریوهای مختلفی در روند صلح 

افغانستان را می توان در نشست استانبول به بیان گرفت.

یک  برای  را  راه  می تواند  استانبول  نشست  نخست، 

حکومت انتقالی ایجاد کند تا همه به یک قدرت سیاسی 

از طریق راه های دموکراتیک دست پیدا کنند.

پیچیدگی های  به  نشست  این  اگر  دوم،  بحث  در 

ست ا ن  نستا فغا ا صلح  ند  رو ر  د عطف  نقطه ی  ل  نبو ستا ا نشست 
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افغانستان  حکومت  پیشین  مقام های  و  آگاهان  از  شامری 

آب،  مبادله ی  یا  و  فروش  مورد  در  غنی  آقای  اظهارات  به 

می گویند که آب افغانستان به حدی نیست که فروخته و یا 

مبادله شود.

علی احمد عثامنی، وزیر پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان 

آب  مبادله ی  و  فروش  روزنامه ی صبح کابل می گوید که  به 

زمانی مجاز است که آبی کافی برای نیازمندی های داخلی 

وجود داشته باشد.

آقای عثامنی تأکید دارد: »ما زمانی می توانیم آب بفروشیم یا 

تبادله که دست کم، یک هزار و ۷۰۰ مرتمکعب آب یا بیشرت 

از آن، رسانه ی آب را برای هر فرد در سال داشته باشیم. با 

در حوزه هیرمند  آب  اقلیمی، ۱۹ درصد  به مشکالت  توجه 

در حال حارض آب کاهش پیدا کرده و این روند ادامه دارد.«

او تأکید می کند که در حال حارض در حوزه هیرمند نزدیک 

به هفت میلیون جمعیت زندگی می کند و اگر آب را تقسیم 

به فقر آب  این مناطق  آوریم،  به دست  را  کنیم و رسانه آب 

نزدیک است.

آقای غنی  نیز در مورد سخنان  ایران  این حال مقام های  با 

حقوقی  »رژیم  که  کرده اند  تأکید  و  داده  نشان  واکنش 

رودخانه هیرمند و حق آبه ایران تعریف شده است.«

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته 

است: »رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای 

است و بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ بین دو کشور 

به امضاء رسیده و در مجالس قانون گذاری هر دو کشور به 

دولت  و  بوده  مشخص  کامالً  ایران  آبه  حق  رسیده  تصویب 

افغانستان هم به این حق آبه متعهد است.«

هامون ها  حیات  از  صیانت  و  طبیعت  آبه  حق  که  افزود  او 

با  قبل  مدت ها  از  ایران  که  است  جداگانه ای  موضوع 

وزارت  سخنگوی  است.  مذاکره  حال  در  افغانستان  دولت 

اظهارات  از  کشورش  که  کرده  تأکید  ایران  خارجه  امور 

رییس جمهور افغانستان برای تبدیل آب به موضوع همکاری 

بین دو کشور استقبال کرده و آمادگی خود را به این منظور 

اعالم می کند.

در صفحه ی  نیز  کابل  در  ایران  پیشین  سفیر  بهرامی،  رضا 

بودن  بر متمم  آقای غنی  نوشته است که دیدگاه  توییرتش 

اقتصاد دو کشور می تواند فصل مشرتک در روابط دو طرف 

باشد.

زرنج گذرگاه بین املللی

که  گفت  همچنین  کامل خان  سد  گشایش  در  غنی  آقای 

برق  انرژی  تولید  زمینه  در  افغانستان  و  ایران  میان  گفتگو 

بادی و آفتابی توسط دو رشکت بین املللی از جمله زیمنس 

در جریان است.

به گفته او مطالعات مقدماتی نشان می دهد که افغانستان 

ظرفیت »۷۰ هزار مگاوات برق« را از باد دارد و باد نیمروز به 

بزرگ ترین مرکز تولید انرژی تبدیل خواهد شد.

او همچنین گفت که با آغاز بهره برداری از سد کامل خان، 

تقویت  ایران  با  زرنج  مرزی  گذرگاه  و  نیمروز  والیت  آینده 

چابهار  بندر  آن  کلید  که  بین املللی  گذرگاه  یک  می شود؛ 

آهن  خط  اول  قدم  نیز  -هرات  خواف  راه آهن  است.  ایران 

استانبول- هرات است.

 ۱۳۹۶ سال  بهار  در  خان  کامل  بند  سوم  بخش  ساخت 

شده  اعالم  دالر  میلیون   ۷۸ آن  ساخت  بودجه  شد.  آغاز 

بود. آبگیری آزمایشی آن عقرب و آبگیری کامل نیز دلو سال 

۱۳۹۹ آغاز شد.

ساخت  دوران  در  افغانستان  حکومت  مقام های  گفته ی  به 

نفر   ۱۸ و  کشته  آن  محافظ  نیروهای  از  نفر   ۲۰ بند،  این 

گشایش  مراسم  در  افغانستان  شدند.  رییس جمهور  زخمی 

این بند آب گیر، به پای منار یادبود این کشته شدگان، اکلیل 

گل گذاشت.

هکتار  هزار   ۱۸۴ از  بیش  سد  این  که  می گویند  مسئوالن 

زمین را آبیاری می کند و بیش از ۹ مگاوات انرژی برق تولید 

خواهد کرد.

منطقه ای که بند کامل خان در آن واقع شده، بیشرت دشت 

بند ۱۶ مرت و ظرفیت  این  ارتفاع  است و شیب کمی دارد. 

میلیون   ۵۲ آب،  تنظیم  ملی  اداره  گفته  به  آن  آب  ذخیره 

مرتمکعب است. با آن که این بند در مقایسه با بند سلام آب 

کمرتی را ذخیره می کند، اما توان کنرتل آب آن بسیار باال 

است.

محمد ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان در گشایش سد 

کامل خان والیت نیمروز در نزدیکی مرز ایران، هدف ایجاد 

این سد را، بازآفرینی یک نیمروز آباد و آزاد گفت.

آقای غنی از داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی 

کمک گرفت که بتواند هدفش را از ساخت این سد، واضح تر 

بیان کند. او گفت؛ زمانی که رستم زخمی شد و با ناامیدی 

کردن  مغلوب  وسیله ی  تنها  که  شد  گفته  او  برای  برگشت، 

اسفندیار، گز هیرمند است.

رییس جمهور افغانستان تأکید کرد: »سد کامل خان با متام 

شاهنامه ی  به  بروید  اول  شام  چرا؟  است؛  وسیله  عظمتش 

ببینید.  را  اسفندیار  با  رستم  شدن  روبه رو  فصل  فردوسی، 

وقتی رستم زخمی می شود و با ناامیدی برمی گردد، سیمرغ 

اسفندیار  کردن  مغلوب  وسیله ی  که  احوال می دهد  برایش 

مستقیامً  که  می سازد  هیرمند  گز  از  است. کی  هیرمند  گز 

اسفندیار را از بین می برد.«

افغانستان  آقای غنی همین گونه در مورد معاهده آب میان 

نخست  هویدا،  امیرعباس  و  شفیق  موسا  میان  که  ایران  و 

که  امضا شد، گفت  در سال ۱۳۵۱  دو کشور  وقت  وزیران 

مشکل در آن معاهده نبود بلکه در روند اجرای آن بود.

افغانستان  از  که  است  قرن ها  هیرمند  آب  کرد،  ترصیح  او 

خارج می شد ولی اکنون مدیریت آن به دست افغانستانی  ها 

افغانستان  و  ایران  میان  که  آب  معاهده  در  آن چه  و  است 

 آمده، عملی خواهد شد، »اما زیادتر از تعهد، گپ )سخن(، 

مذاکره است.«

بر  را  حق آبه  که  دارد  تأکید  افغانستان  دولت  حال،  این  با 

توافق  این  در  زیرا  پرداخت؛  خواهد   ۱۳۵۱ توافق  اساس 

رشایط اقلیمی و امکان کم شدن آب هلمند در اثر تغییرات 

حق آبه ی  روی  که  شده  مطرح  بارندگی  کاهش  و  جوی 

ساالنه  ایران  معاهده،  این  اساس  بر  می گذارد.  تأثیر  ایران 

۸۲۰میلیون مرت مکعب آب از رودخانه هیرمند دریافت کند.

جلسه های  از  یکی  در  افغانستان  حکومت  پیش  چندی 

کابینه ، چهارم حمل را روز ملی مدیریت آب نام گذاری کرد 

افغانستان  آب های  کردن  مهار  برای  را  جدی اش  تصمیم  و 

اعالم کرد.

این راهربد مدیریت آب از سوی دولت افغانستان، می تواند 

برای کشور ظرفیت قدرمتندتر شدن را در منطقه بدهد. هم 

جاری  آب های  به  پاکستان  هم  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

نگران  دایمی  به صورت  نیز  پاکستان  نیازمندند.  افغانستان 

آب  پر  دریاهای  از  که  است  کرن  دریای  روی  سد  ایجاد 

افغانستان است.

وسیله ی چانه زنی با همسایگان

افغانستان  غربی  و  رشقی  همسایه ی  دو  پاکستان  و  ایران   

بوده است که هرازگاه از مرزهای بازرگانی شان به عنوان ابزار 

فشار بر افغانستان استفاده کرده است. پاکستان همواره با 

روی  به  را  تورخم  گذرگاه  کابل-اسالم آباد  روابط  شدن  تیره 

آن ها  به  افغانی  میلیون ها  و  بسته  افغانستانی  بازرگانان 

کردن  دشوار  با  همواره  نیز  ایران  است.  شده  وارد  خسارت 

رشایط برای مهاجران افغانستانی و متویل برخی از گروه های 

تروریستی، بر حکومت افغانستان فشار وارد کرده است.

حکومت  جدی  تصمیم  این  که  می رسد  نظر  به  بنابراین، 

فرصت  افغانستان  به  آب،  کردن  مهار  برای  افغانستان 

چانه زنی با همسایگانش را فراهم می کند. رییس جمهور غنی 

در مراسم گشایش بند کامل هم چنان به خط آهن هرات-

این راه آهن، به  خواف اشاره کرده و گفت که تکمیل شدن 

افغانستان فرصت چانه زنی بیشرت خواهد داد.

ارشف غنی خطاب به همسایه ی رشقی افغانستان گفت: »با 

افتتاح خط آهن هرات-خواف همسایه پاکستان ما در میدان 

رقابت، مجبور است قیمت ها را کاهش دهد که ما دوباره به 

بیایند همراه ما دست  یا هردو طرف  کراچی مراجعه کنیم؛ 

دوستی بدهند.« او با جدیت اعالم کرد که »دیگر کسی بر 

ما غذا را بسته منی تواند و باید با ما، با منطق و با عزت رفتار 

کنند.«

اگر  که  گفت  ایران  به  هم چنان  افغانستان  رییس جمهور 

بیشرت از معاهده ی هیرمند آب می خواهد، باید در این مورد 

گفت وگو شود: »اگر آب می خواهید، نفت بدهید«

او تأکید کرد که اگر آب های افغانستان مدیریت شود، قیمت 

نشده  مدیریت  این که  بود،  خواهد  نفت  قیمت  از  باالتر  آن 

است، تقصیر خود افغان ها بوده است.

واکنش ها به اظهارات ارشف غنی

ایران و پاکستان 
دو همسایه ی 
شرقی و غربی 

افغانستان بوده 
است که هرازگاه 

از مرزهای 
بازرگانی شان 

به عنوان 
ابزار فشار بر 

افغانستان 
استفاده کرده 

است. پاکستان 
همواره با تیره 

شدن روابط 
کابل-اسالم آباد 

گذرگاه تورخم را 
به روی بازرگانان 

افغانستانی بسته 
و میلیون ها 

افغانی به آن ها 
خسارت وارد شده 

است. ایران نیز 
همواره با دشوار 

کردن شرایط 
برای مهاجران 
افغانستانی و 
تمویل برخی 

از گروه های 
تروریستی، 

بر حکومت 
افغانستان فشار 

وارد کرده است.

شماری از آگاهان 
و مقام های 

پییشین حکومت 
افغانستان به 

اظهارات آقای غنی 
در مورد فروش 

و یا مبادله ی آب، 
می گویند که آب 

افغانستان به 
حدی نیست که 

فروخته و یا مبادله 
شود.

بند کمال خان و راهبرد منطقه ای تازه ی افغانستان؛

ست ا هیرمند  گز  ر  یا سفند ا شکست  ه  علی شیر شهیررا
گزارشگر
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اقلیم  تغییر  آسیب پذیر  مناطق  از  نفر  میلیون ها  اجباری 

هزینه های هنگفت اقتصادی و اجتامعی در پی خواهد 

شامل  که  طبیعی  اکوسیستم های  شدن  مختل  داشت. 

با  ناسازگاری  اثر  از  که  حیات  گونه های  شدن  منقرض 

محیط و تیزابی شدن اقیانوس ها است. بر اساس بیانیه 

اسرتین ۲۲ شهر از ۵۰ شهر بزرگ دنیا در خطر پدیده 

طغیان گر ساحلی قرار دارد. 

این بیانیه اشار می کند که مهم ترین مراکز اقتصاد دنیا 

نواحی  در  نیز  است  توکیو  و  نیویورک  لندن،  شامل  که 

ترس  پدیده  یک  اقلیم  تغییر  است.  شده  واقع  ساحلی 

ناک و تهدیدآمیز بر نظام اقتصاد و جامعه ی برشی است. 

می کند  زندگی  و صنعت  توسعه  در عرص  که  افراد  برای 

اقلیمی  تغییرات  اقتصادی  پیامدهای  دامنه  به  توجه  با 

تضمین سالمت و رفاه انسانی یک امر رضوری پنداشته 

با  سازگاری  جهت  فوری  اقدامات  نیازمند  ما  می شود. 

مشکالت  با  گاری  ساز  برای  هستیم.  اقلیمی  تغییرات 

بدون  اقتصاد  نظام  یک  سوی  به  گام های  اقلیم  تغییر 

غیرقابل  انرژی  بدیل  استفاده ای  شود.  برداشته  کاربن 

تجدید و گسرتش استفاده از انرژی پایدار متوقف کردن 

تا حد  گلخانه ای  گازهای  کاهش  بردن جنگالت  بین  از 

تغییر  از  ممکن، می تواند آسیب پذیری سکتورهای متأثر 

اقلیم را کاهش دهد و تالش شود تا از جاذب کاربن حفظ 

و مراقبت صورت بگیرد، به طور مثال جنگالت گرم سیر. 

رسمایه گذاری ها بر اساس انرژی قابل تجدید استوار باشد 

استفاده  میزان  برای  و همه شمول  پالیسی جامع  یک  و 

ایاالت متحده  شهروند  یک  نباید  تا  شود  ساخته  کاربن 

جهان  جمعیت  بقیه ی  برابر   ۲۰ میانگین  به طور  امریکا 

کاربن منترش کند.

بسته  هفت  اجرای  و  تهیه  بر  مبتنی  است  شده  تنظیم 

در کشور  بهبود وضعیت رستارسی سالمت  برای  کمکی 

است.

1. سالمت مادران و نوزادان که شامل مراقبت های قبل 

از  پس  مراقبت  زایامن،  هنگام  در  مراقبت  زایامن،  از 

زایامن، تنظیم خانواده و مراقبت از نوزاد است؛

2- بهداشت و ایمن سازی کودک؛ شامل برنامه گسرتده 

خدمات ایمن سازی با استفاده از اطالع رسانی و مدیریت 

از  پیشگیری  و  کودکی  دوران  بیامری های  یکپارچه 

سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال؛

3- بهبود تغذیه عمومی؛ توجه به مکمل های ریزمغذی و 

ارزیابی سو تغذیه در متام سنین؛

توسط  زمین  گرمایش  که %۶۳  نشان می دهد  مطالعات 

اکساید  دای  کاربن  گاز  به  مربوط  گلخانه ای  گازهای 

آن   %۶  ،CH
4
میتان  گاز  مربوط  آن   %۱۸ است،   CO2

مربوط  آن   %۱۳ و 
 
NO

2
اکساید  نایرتوجن  گاز  مربوط 

اقلیمی  محققان  باشد.  دیگرمی  گلخانه ای  گازهای  به 

تردیدها و توهامت را درباره تغییر اقلیم برداشته و حقیقت 

دانشمندان  است.  منوده  ثابت  را  اقلیمی  تغییرات  تلخ 

سازگاری  و  مقابله  راه حل ها،  تالش  در  زیست محیطی 

زراعتی،  این معضل جهانی است. کاهش محصوالت  با 

تغییرات و تحوالت در منابع آبی، تقلیل و آلودگی آب های 

زیرزمینی، زیرآب شدن کشورهای ساحلی که تقریباً نیمی 

از نفوس جهان را در خود جای داده است که در فاصله 

۱٫۶ کیلومرتی از ساحل قرار دارد. تصورات دانشمندان 

بیست ویک سطح  قرن  پایان  تا  این است که  بر  اقلیمی 

اکرث  کرد.  خواهد  صعود  اینچ   ۲۳ تا   ۷ از  اقیانوس  آب 

کشورهای بزرگ جهان در سواحل و اقیانوس ها قرار دارد. 

شور  آب  با  آن  شدن  ملوس  و  صحی  آب های  کاهش 

گر،  ویران  و  شدید  سیالب های  بروز  اقیانوس ها، 

که  بین املللی  سطح  در  نگران کننده  خشک سالی های 

نواحی جهان پدیدار خواهد شد، مهاجرت های  در اکرث 

اتمسفر زمین متشکل از 
گازهای مختلفی است که 

به عنوان گازهای گلخانه ای یاد 
می  شود. انتشار بیش ازحد 

گازهای گلخانه ای به خصوص 
 -

 
CO

2
گاز کاربن دای اکساید-

موضوع بحرانی تغییر اقلیم را 
به میان آورده است، گازهای 

گلخانه ای اساس حیات کره 
زمین است.

و  سل  کنرتل  قابل انتقال؛  بیامری های  از  پیشگیری   -4

ماالریا و ایدز و بیامری های جنسی رسایت کننده؛

بهداشت  آگاهی  و  آموزش  روان؛  سالمت  و  صحت   5-  

روانی و شناسایی موارد، تشخیص و درمان؛

از  آگاهی  جسمی؛  توان بخشی  و  معلولیت  خدمات   -6

معلولیت، پیشگیری و آموزش، ارائه خدمات توان بخشی 

جسمی و شناسایی موارد، ارجاع و پیگیری موارد؛

7- تأمین منظم داروهای اساسی؛ لیست متام داروهای 

رضوری موردنیاز

اگر کوشش ها تنها به تنظیم سیاست های صحی بر روی 

کاغذ و نرش آن و موظف کردن سازمان های زیردست برای 

اجرای این بسته هفت گانه برای بهبود صحت در سطح 

به  کشور محدود شود، عمالً اجرای آن غیرممکن است. 

سخت ترین  پالیسی،  و  ایده  یک  درآوردن  عمل  عرصه 

بخش در اجرا و اثر دهی آن است.

 برای به اجرا درآوردن پالیسی های صحت در افغانستان، 

راه طوالنی و سختی پیش روست؛ راهی که تا رسیدن به 

مقصد زندگی چند نسل را زیر تأثیر خواهد برد. به عالوه 

با پرت شدن یک باره جامعه به دامان مدرنیته، چالش ها 

زمینه  در  به خصوص  زمینه ها  در همه  نو  و دشواری های 

چالش هایی  و  مشکالت  با  و  می آورد  بیرون  رس  صحت 

طوالنی مدت،  ناآرامی های  و  جنگ  زاییده  عمدتاً  که 

مهاجرت ها، اعتیادها، بیامری های روحی و ... بوده اند، 

بخش  در  را  گرفتاری ها  از  پیچیده ای  و  سخت  ترکیب 

صحت رقم می زند.

بدیهی است که با انداخنت بار این مقدار از گرفتاری بر 

از  کاری  دولتی،  درمان  و  بخش های صحت  فقط  دوش 

خدمت  به  و  رسمایه  اختصاص  شد.  نخواهد  برده  پیش 

گرفنت تجربه ها و دانش و اجازه و فرصت دادن به نسل 

چندین  از  یکی  می تواند  تحصیل کرده  و  آگاه  و  جوان 

راهکار مؤثر در این زمینه باشد.

متخصصان مراقبت های بهداشتی مستقر در جامعه نیز 

تا   738( پرستاران  برای  جمله  از  است؛  یافته  افزایش 

5766(، ماما )211 تا 3333(، پزشکان عمومی )403 

تا 5990( و کارکنان صحت جامعه )2682 تا 28 837(.

از عوامل مؤثر در این پیرشفت ها می توان به مراقبت های 

قابله  حضور  در  خانه  در  مادران  زایامن  هنگام  در  کلی 

آموزش دیده، زایامن در مرکز صحی، سهم مستقل سواد 

و  دهات  سطح  در  آموزش دیده  قابله های  استقرار  مادر، 

مناطق دور افتاده، بهبود زیرساخت ها و راه ها و نزدیکی 

به مراکز صحی اشاره کرد.

صحت،  وزارت  طرف  از  که  پالیسی هایی  و  سیاست ها   

خارجی  دهنده  کمک  سازمان های  مشاورت  و  کمک  با 

فعالیت های  صنعتی،  فعالیت های  مانند؛  مختلفی 

سوخت های  کیمیایی-نایرتوجنی،  کودهای  زراعتی، 

فسیلی و مواد رسدزا رسچشمه می گیرد. 

تفاوت  همدیگر  از  متذکره  گازهای  امتسفری  عمر  طول 

تا   ۵۰ داشنت  با   
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اکساید دای  کاربن    گاز  که  دارد 

متان  گاز  و  امتسفری  عمر  طول  بیشرتین  سال   ۲۰۰

عمر  کمرتین  امتسفری  عمر  سال   ۱۷...۱۲ داشنت  با 

موضوع  رس  بر  بین املللی  مذاکرات  طبق  است.  دارا  را 

تغییر اقلیم )IPCC( در سال ۱۹۸۸ یک چهارچوب برای 

ارزیابی پدیده تغییر اقلیم تعیین گردید. رابطه مستقیم 

زمین  گرمایش  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  و  رشد  بین 

وجود دارد که بر مبنای آن افزایش درجه حرارت را از۰٫۹ 

تا ۴ درجه سانتی گراد نشان می دهد که تنها ۰،۵ درجه 

مشرتکا  شناسان  اقلیم  است.  حس  قابل  و  ملموس  آن 

آینده  صدسال  تا  انسانی  فعالیت های  که  پذیرفته اند 

گازهای گلخانه ای را تا دو برابر در امتسفر افزایش خواهد 

داد و میانگین درجه حرارت کره زمین بین ۲ الی ۵ درجه 

سانتی گراد خواهد شد. مطالعات انجام شده و اطالعات 

گردآوری شده طوری نشان می دهد که بحران تغییر اقلیم 

فراتر از آن است که تصور می شود. 

یک  افغانستان   ،2001 سال  در  طالبان  سقوط  از  پس 

انواع  با  همراه  را  دموکراسی  نشیب  و  فراز  از  پر  دوره ی 

شورش های  با  مقابله  و  طالبان  طرف  از  درگیری ها 

کمک های  از  بهره مندی  آن  کنار  در  و  آن ها  گسرتده 

جهانی را در سطح گسرتده تجربه کرد.

بهبود  راستای  در  و  دوستانه  انسان  شکل  به  کمک ها 

کشور  به  زیرساخت ها  دوباره  احداث  برای  و  وضعیت 

رسازیر شد. این که در هر بخش، کمک ها چه مقدار مؤثر 

به  نیاز  و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله ی  در  است، هنوز  بوده 

تحقیقات و کنکاش گسرتده در سال های آینده است.

چندین ارزیابی مقطعی از دست آوردهای صحی طی دو 

بودن  به کم  توجه  با  اما  است؛  انجام شده  دهه گذشته 

تحقیقات   ،2001 سال  از  قبل  باال  کیفیت  با  اطالعات 

دهه  دو  همین  در  را  تغییرات  یا  پیرشفت ها  روند  عمدتاً 

گذشته نشان می دهد.

درصد   29 افغانستان   ،2015 و   2003 سال های  بین 

کرده  تجربه  را  سال   5 زیر  کودکان  مرگ ومیر  کاهش 

مادران  مرگ ومیر  در  قطعی  کاهش  اگرچه  است. 

دهنده  دخالت  عوامل  اما  است؛  نامشخص  هم چنان 

بسیاری مراقبت از مادران را افزایش یافته است؛ به عنوان 

مثال، مراقبت های دوران بارداری )16% تا 53%(، حضور 

قابله ماهر و آموزش دیده در هنگام تولد )14% تا %46( 

افزایش  درصد(   39 تا   13( صحی  مرکز  یک  در  تولد  و 

داشته است.

برای  کودکان  در  واکسیناسیون  پوشش  میزان   

ایمن سازی  گسرتده  برنامه  اساسی  واکسین های 

رسخکان، دیفرتی، کزاز، سیاه رسفه و سه دوز فلج اطفال 

در این مدت دو برابر شده است؛ )حدود 40% به حدود 

.)%80

و  مستقر  مراکز  تعداد   ،2013 و   2005 سال های  بین 

قرن  در  محیط زیستی  بزرگ  چالش  اقلیم  تغییر 

گونه های  دیگر  و  انسان ها  زندگی  است.  بیست ویک 

محیط  و  اقلیم  با  گسست ناپذیری  وابستگی  در  حیات 

قرار دارد. رفاه اجتامعی، سالمت انسانی و روند زندگی 

اکوسیستم با چگونگی اقلیم تغییر می کند.

بوده  تحول  و  تغییر  حال  در  پوسته  اقلیم  زمین،  آغاز  از 

انسان ها  طوالنی مدت  توسعه ای  فعالیت های  است؛ 

باعث به وجود آمدن گازهای گلخانه ای   شده است. این 

نور  منعکسه  تشعشعات  در جذب  فراوانی  گازها ظرفیت 

گرمایش  در  گلخانه ای  گازهای  این رو  از  دارد؛  خورشید 

زمین نقش بسیار مهمی را بازی می  کند و در تغییر اقلیم 

نقش اساسی دارد.

گلخانه ای  گازهای  غلظت  انسان  مختلف  فعالیت های   

اقلیم  تغییر  که  است  داده  افرایش  زمین  امتسفر  در  را 

پیامدهای مخرب محیط زیستی را به وجود آورده است. 

آب وهوا  در وضعیت  تغییر  نوع  هر  از  عبارت  اقلیم  تغییر 

اثر فعالیت های   انسانی و طبیعی در جریان زمان  از  که 

صورت گرفته باشد گفته می  شود. تغییر اقلیم یک چالش 

زیست محیطی انکارناپذیر است و پیامدهای هولناکی در 

پی دارد.

که  است  مختلفی  گازهای  از  متشکل  زمین  امتسفر   

به عنوان گازهای گلخانه ای یاد می  شود. انتشار بیش ازحد 

اکساید- دای  کاربن  گاز  به خصوص  گلخانه ای  گازهای 

- موضوع بحرانی تغییر اقلیم را به میان آورده است، 
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گازهای گلخانه ای اساس حیات کره زمین است.

به  گلخانه ای  گازهای  اگر  که  معتقدند  دانشمندان 

انسانی  مداخالت  و  شود  گذاشته  آن  طبیعی  حالت 

صورت نگیرد، بحران های محیط زیستی خلق منی کند. 

پایینی  غلظت  از  گلخانه ای  گازهای  طبیعی  حالت  در 

آغاز  و بحران های وسیع زمان  نگرانی ها  برخوردار است. 

می شود که انتشار بیش ازحد گازهای گلخانه ای به وسیله 

فعالیت های توسعه ای برشی صورت بگیرد. فعالیت های 

دیگر  فعالیت های  و  کشاورزی  حمل ونقل،  صنعتی، 

می شود،  گلخانه ای  گازهای  تولید  سبب  که  انسانی 

مهم ترین گازهای گلخانه ای عبارت از کاربن دای اکساید

دای  نایرتوجن   ،CFC گازهای   ،CH4 میتان  گاز 
 ،
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NO2 و قطرات آب در هوا است که در این میان 
 
اکساید

گازهای  اساسی ترین  یکی   CO
2
اکساید دای  کاربن  گاز 

شناخته شده  آن  بیش ازحد  انتشار  دلیل  به  گلخانه ای 

است، غلظت گاز متذکره از سال ۱۸۰۰ به این طرف تا 

منابع  از  گلخانه ای  گازهای  است.  یافته  افزایش   %۳۳

تحلیل

؛ ی ز سا عملی  تا  ر  هکا را ز   ا
راه دشوار اجرای پالیسی های صحت و پییشگیری

محبوبه ابراهیمی - کارشناس سالمت جامعه و اپیدمیولوژی

عنایت اهلل رحمیت

ن آ ک  حشتنا و ی  ها مد پیا و  قلیمی  ا ت  تغییرا
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کمک شد. در این ماه رییس جمهور غنی و نارندار مودی 

در  را  شاه توت  بند  بازسازی  توافق  هند،  نخست وزیر 

آب  تأمین  برای  بند  این  آب  از  امضا رسانیدند.  به  کابل 

نزدیک  ساحات  در  انرژی  تولید  داری،  دام  آشامیدنی، 

کابل استفاده می شود.

راهربد قوی هند استفاده از قدرت نرم در افغانستان است 

واشنگنت  و  هند  نزدیکی  راستای  در  است  توانسته  که 

افغانستان  در  همکاری  به  را  کشور  این  و  کرده  کمک 

تشویق می کند.

امر  یک  افغانستان  روند صلح  در  پیوسنت  هند،  نگاه  از 

رضوری است؛ چیزی که تغییر رویکردی هند در رابطه به 

مذاکرات صلح افغانستان را نشان می دهد.

مخالف  قطعی  به صورت  هند   ۲۰۰۰ تا   ۱۹۹۰ سال  از 

در  اما  بود؛  کانالی  هر  از  طالبان  با  توافق نامه  امضای 

سال های اخیر رویکرد هند به صورت بی پیشینه ای دچار 

خود  رابطه  ی  تا  دارد  نظر  در  دهلی  است.  شده  تغییر 

دولت  از  هنوز  هرچند  کند.  درشت  طالبان  گروه  با  را 

مذاکرات  روند  می کند،  حامیت  افغانستان  دموکراتیک 

صلح نیز مور استقبال دهلی جدید است.

اگر هند با طرح صلح اداره ی امریکا به رهربی جو بایدن 

باالی  را  فشار  محرک  می تواند،  رویکرد  این  بپیوندد، 

آینده  نظام  در  تا  دهد  افزایش  افغانستان  فعلی  نظام 

به عنوان  هند  شوند.  قدرت  رشیک  طالبان  افغانستان 

قدرت منطقه ای نقش برازنده ی در منطقه  دارد و طالبان 

نیز گفته اند که با هند همکاری می کنند.

در حقیقت دوری هند از روند مذاکرات صلح افغانستان، 

طرح  در  امریکا  ایاالت متحده ی  و  روسیه  چین،  اجامع 

امریکایی  نظامیان  خروج  از  پس  که  افغانستان  صلح 

امن  پناهگاه  به  افغانستان  تبدیل شدن  از دوباره  بتواند 

تروریستان جلوگیری کند، خشونت ها کاهش یابد و روند 

در  سیاسی  راه حل  یک  ایجاد  به  منجر  صلح  مذاکرات 

آینده این کشور شود را، به چالش مواجه می کند.

نظام  در  پاکستان  نفوذ  از  هند  که  است  در حالی  این   

آینده افغانستان نگرانی دارد؛ چون باورمند بر این است 

که این نقشه ی راه  - روند صلح افغانستان - منی تواند راه  

را به جایی بربد.

در حالی که واشنگنت فشارهای خود را به صورت روزافزون 

تروریستی  گروه  به  تا  می دهد  افزایش  اسالم آباد  باالی 

به روند مذاکرات صلح  وارد کند که  این کشور فشار  در 

دارند که سهم  نیز تالش   متکین کنند، طرف های دیگر 

خود را در این روند ادا کنند.

برداشته  قدم  دقیق  پاکستان  به  رابطه  در  هند  هنوز  تا 

گروهای  خانواده های  و  رهربان  به  کشور  این  اما  است؛ 

تروریستی مانند طالبان و شبکه ی حقانی پناه گاه امن 

ایجاد کرده است. با این وضعیت افغانستان منی تواند به 

تأمین ثبات برسد.

بدون اشرتاک هند در روند مذاکرات شاید کمرت آسیب 

چگونه  که  است  این  مهم  اما  شود،  روند  این  متوجه 

بیرون  در  تروریستان  امن  پناهگاه  مشکالت  به  می توان 

ایران،  گذاشت.  پایان  نقطه ی  افغانستان  مرزهای  از 

پاکستان، چین و روسیه باهم مشرتک کار کنند؛ اما این 

به منافع  روشن است که دهلی جدید در پی دسرتسی 

خود در افغانستان است و به همین دلیل است که سهم 

خود را در راستای موفقیت روند مذاکرات بازی می کند؛ 

تأمین صلح  و  برمی گیرد  در  را  مدت طوالنی  که  روندی 

کمرت ملموس خواهد شد.

امریکا،  متحده ی  ایاالت  رییس جمهور  بایدن،  جو 

مهلت  در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  می گوید 

تعیین شده از افغانستان به دالیل فنی، بسیار دشوار 

است.

یک  در  حمل(،   ۵( پنج شنبه  روز  که  بایدن  آقای 

نیروهای  که  گفت  می کرد،  صحبت  خربی  نشست 

باقی  افغانستان  در  طوالنی  مدت  برای  امریکایی 

نخواهد ماند؛ اما این روند، به گونه ی منظم و مصون 

انجام خواهد شد.

با  مشوره  و  رای زنی  حال  در  امریکا  او،  گفته ی  به 

کشورهای عضو ناتو و متحدانش است، تا چگونگی 

خروج نیروهای این کشور به گونه ی منظم انجام شود.

به  اشاره  با  نشست،  این  در  امریکا  رییس جمهور 

حال  در  آن ها  که  گفت  دوحه،  صلح  توافق نامه ی 

بررسی این توافق نامه اند تا دیده شود که توافق نامه 

رسیده  امضا  به  رشایطی  چه  تحت  طرف،  دو  میان 

است.

که  گفت  نشست،  این  در  بایدن  جو  که  حالی  در 

مشکالت فنی ای برای خروج تا ماه می وجود دارد؛ اما 

در همین حال، گفت که تصور منی کند که نیروهای 

حضور  افغانستان  در  نیز  آینده  سال  در  امریکایی 

داشته باشد.

آقای بایدن، تأکید کرد که وزیر خارجه ی امریکا در 

هفته ی آینده در بروکسل با متحدان امریکا، به ویژه 

خروج  چگونگی  مورد  در  تا  کرد  خواهد  دیدار  ناتو 

نیروها از افغانستان بحث و تبادل نظر کنند.

از  امریکایی  نیروهای  باشد  قرار  اگر  که  افزود  او 

افغانستان خارج شود، باید ابتدا رشایط خروج مهیا 

شود تا این نیروها به گونه ی منظم این کشور را ترک 

کنند.

این در حالی است که به تازگی دولت آملان، مأموریت 

نظامی نیروهای خود را در افغانستان برای یک سال 

دیگر متدید کرده است.

روز  آملان،  پارملان  رویرتز،  خربگزاری  از  نقل  به 

ادامه ی  بر  مبنی  دولت  طرح  )۵حمل(،  پنج شنبه 

حضور نیروهای این کشور در افغانستان را تصویب 

نیروی   ۱۳۰۰ مأموریت  آن،  اساس  بر  که  کرده 

باقی مانده ی آملانی، تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در 

افغانستان متدید شده است.

گفتنی است که بر اساس توافق نامه ی دوحه، متام 

کشورهای عضو ناتو به شمول امریکا باید نیروهای 

شان را تا اول ماه می از افغانستان خارج کنند؛ اما 

طوری که دیده می شود، بسیاری از کشورها متایل 

زیادی به بیرون کردن نیروهای شان را از این کشور 

ندارد.

تا هنوز ناتو و امریکا تصمیم نهایی را در مورد حضور 

و یا عدم حضور نیروهای شان در افغانستان نگرفته  

است.

و  مهاجرین  امور  وزارت  معلومات  اساس  بر 

روان  سال  نخست  ماه  سه  در  عودت کنندگان، 

میالدی، بیش از ۹۰ هزار نفر در رسارس افغانستان 

از خانه های شان بیجا شده  است.

رضا باهیر، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه 

به  که  گفت  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  حمل(،   ۶(

روان  سال  نخست  ماه  سه  در  مجموعی  صورت 

و  هزار   ۱۳ مارچ(،  فیربوری،  )جنوری،  میالدی 

هزار   ۹۰ از  بیش  به  شامرشان  که  خانواده   ۴۵۰

به  و  ترک  را  اصلی شان  خانه های  می رسد،  نفر 

والیت های هم جوارشان کوچ کرده اند.

گروه های  حضور  افزایش  و  ناامنی ها  باهیر،  آقای 

افراد  بیجاشدگی  عامل  مهم ترین  را  تروریستی 

از  زیادی  شامر  همه ساله  که  می گوید  و  می داند 

خانواده ها به دلیل ناامنی مجبور به ترک خانه های  

شان شده اند.

از  بیجاشده ها  بیشرت  او،  معلومات  اساس  بر 

والیت های زون رشق کشور بوده است که شامرشان 

به بیش از ۵ هزار خانواده می رسد.

مهاجرین  امور  وزارت  سخنگوی  حال،  همین  در 

سال  زمستان  در  که  می گوید  عودت کنندگان  و 

خانواده  هزار   ۲۶ از  بیش  به  خورشیدی،  گذشته 

شامل  کمک،  این  که  است  شده  رسانده  کمک  

ماه  سه  بیجاشدگان  و   ۲۰۲۰ سال  بیجاشدگان 

نخست سال روان می شود.

هم چنان به گفته ی آقای باهیر، ۷۴ هزار خانواده ی 

بیجاشده، عودت کننده و نیازمند نیز از سوی وزارت 

پوشش  زیر  خارجی  نهادهای  و  مهاجرین  امور 

کمک ها قرار گرفته است.

و  مهاجرین  امور  وزارت  معلومات  اساس  بر 

خورشیدی،   ۱۳۹۹ سال  جریان  در  عودت کنند، 

دست کم ۸۸ هزار خانواده که حدود ۶۰۰ هزار نفر 

خانه های  از  ناامنی  و  جنگ ها  دلیل  به  می شود، 

شان بیجا شده اند.

ملل  سازمان  دفرت  اخیرا،  که  است  حالی  در  این 

اوچا،  یا  برشدوستانه  امور  هامهنگی  برای  متحد 

روان  سال  نخست  ماه  سه  در  که  است  گفته 

میالدی، دست کم ۵۰ هزار نفر به دلیل ناامنی ها 

آواره شده  است.

مأموریت  آملان،  دولت  که  داده اند  گزارش  خارجی،  رسانه های 

نظامی نیروهای خود را در افغانستان برای یک سال دیگر متدید 

کرده است.

پنج شنبه  روز  آملان،  پارملان  رویرتز،  خربگزاری  از  نقل  به 

)۵حمل(، طرح دولت مبنی بر ادامه ی حضور نیروهای این کشور 

در افغانستان را تصویب کرده که بر اساس آن، مأموریت نیروهای 

شده  متدید  افغانستان  در   ۲۰۲۲ سال  جنوری   ۳۱ تا  آملانی، 

است.

 هرچند قرار بود که مأموریت ۱۳۰۰ رسباز باقی مانده ی آملان تا 

پایان ماه مارچ در افغانستان متام  شود؛ اما بر اساس طرح تازه ، 

باقی  افغانستان  در  ناتو  مأموریت  از  عنوان بخشی  به  نیروها  این 

خواهد ماند.

با تصویب این طرح، آملان نخستین عضو ناتو است که مأموریت 

نظامی نیروهایش را  در افغانستان متدید می کند..

افغانستان،  در  آملانی  نیروهای  حضور  طرح  تصویب  با  همزمان 

زودهنگام  و  عجوالنه  خروج  که  داده  هشدار  کشور  این  دولت 

نیروهای ناتو از این کشور، می تواند روند کنونی صلح را به خطر 

مواجه کند.

این در حالی است که بر اساس توافق نامه ی دوحه، متام کشورهای 

عضو ناتو به شمول امریکا باید نیروهای شان را تا اول ماه می از 

افغانستان خارج کنند؛ اما آن چه دیده می شود، بسیاری از کشورها 

متایل چندانی به بیرون کردن نیروهای شان از این کشور را ندارند.

حضور  عدم  یا  حضور  ادامه ی  مورد  در  اکنون  تا  نیز  ناتو  سازمان 

نیروهای شان در افغانستان تصمیمی نگرفته است؛ اما دبیر کل 

این سازمان، گفته است که یک جا با امریکا به این کشور آمده اند و 

در یک زمان مناسب این کشور را ترک خواهند کرد.

نیروهای  خروج  که  گفته  نیز  بایدن  جو  رهربی  به  امریکا  دولت 

امریکایی از افغانستان در اول ماه می به دالیل فنی دشوار است.

با این همه، گروه طالبان هشدار داده است، در صورتی که امریکا و 

ناتو در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، عواقب  ناگواری 

در پی خواهد داشت.

در سه ماه نخست سال روان میالدی بیش از ۹۰ هزار نفر در افغانستان بیجا شده است

مأموریت نظامی نیروهای آلمانی 
در افغانستان برای یک سال دیگر 

تمدید شد

جو بایدن: تصور نمی کینم که نیروهای امریکایی تا سال آینده در افغانستان باشند

 برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: فارین پالیسی

 HARSH V. :نویسندگان

PANT, KRITI M. SHAH

در سپتامرب ۲۰۲۰ سابرا مانیام جایشانکار، وزیر خارجه 

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  آغاز  نشست  در  هند، 

هیئت  و  طالبان  منایندگان  میان  گفت وگوهای   –

اشرتاک  دوحه  در   – افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی 

کرد. در نوارهایی که از سخنان جایشانکار انتشار یافت، 

افغانستان  مردم  رهربی  به  صلح  گفت وگوهای  روند  از 

پشتیبانی کرد.

برای افغانستان حضور هند در این نشست یک امر مثبت 

است تا در این بازی ثبات، امنیت و یک اقتصادی پویا 

نصیب این کشور شود.

رابطه ای  هند[   – ]افغانستان  کشور  دو  سنتی  به صورت 

پرو ژ ه های  روی  بیشرت  هند  و  دارند  قوی  دوجانبه ی 

کشور  این  در  افغانستان  دولت  درخواست  به  توسعه ای 

رسمایه گذاری می کند.

هند  برای  را  راهربدی  همکاری های  زمینه  تقاضا  این 

افغانستان  دولت  که  زمانی  در  است،  کرده  فراهم 

بخش های  در  هند  همکاری  داشت،  همکاری  به  نیاز 

آموزش وپرورش، صحت، دام داری، انرژی و ترانسپورت و 

همچنان توسعه ی زیربنایی در روستا ها خیلی مؤثر متام 

شده است.

واکسین  دوز  هزار   ۵ محموله ی  اولین  فربوری،  ماه  در 

افغانستان  به  هند  از   –  AstraZeneca’s COVID-19  -

پس از آن که در ماه روان میالدی، اداره ی بایدن راهربد 

اخیراً  کرد،  اعالم  افغانستان  آینده  به  رابطه  در  را  خود 

نشست  یک  در  بجینگ  و  دهلی  مسکو،  اسالم آباد، 

مشرتک گرد هم آمدند.

در راهربد اداره ی بایدن، به رشیک ساخنت قدرت - ایجاد 

طالبان-  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  مشرتک  نظام 

اشاره شده است و هم چنان، نقش بازیگران و کشورهای 

منطقه ای در روند صلح افغانستان پس از خروج نیروهای 

امریکایی، خیلی ارزنده خوانده شده است.

در نامه ای که آنتونی بلینکین، وزیر خارجه ی امریکا برای 

نکته ی خیلی  به چند  رییس جمهور ارشف غنی فرستاده 

در  نشستی  نامه،  این  اساس  به  است.  شده  اشاره  مهم 

وزرای  سطح  در  متحد  ملل  سازمان  مناینده ی  حضور 

خارجه ی کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان روسیه و 

امریکا انجام می شود که این همکاری برای موفقیت صلح 

افغانستان خیلی مهم است.

بازیگران  از  یکی  هند  امریکا،  پیشنهادی  چارچوب  در 

دارد  افغانستان  در  زیادی  منافع  -که  منطقه  ای  قوی 

دولت  کنار  در  منطقه ای  بازیگران  سایر  به  نسبت  و 

هند  نقش  از  نیز  طالبان  حتا  و  باقی مانده  افغانستان 

استقبال کرده اند- در این روند شامل شده است.

گفت وگوکننده ی  هیئت  گزارش ها،  برخی  اساس  به 

با  گرمی  و  نزدیک  رابطه ی  مسکو  که  حالی  در  روسیه، 

صلح  روند  در  هند،  دوری  از  دارد،  اسالم آباد  و  بجینگ 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

البته پاکستان تالش می کند تا در دولت افغانستان ]نظام 

را  تالفی جویانه  رویکرد های  با طالبان[  آینده ی مشرتک 

در برابر هند در پیش بگیرد؛ مسئله ای که سبب نگرانی 

رابطه ی  که  است  حالی  در  این  است.  هند شده  جدی 

حکومت غنی با هند خیلی دراماتیک و ملموس است.

روند  در  را  کالنی  بازی  خودش  نگاه   از  بخشی  در  هند 

حضور  به  هند  است.  گرفته  پیش  در  صلح  مذاکرات 

اما  دارد؛  متایل  افغانستان  صلح  مذاکرات  روند  در 

رقیب هایش-   – بازیگران  از  برخی  طرف  از  مخالفت ها 

سبب دلرسدی اش شده است.

دهلی جدید اعالم کرده است که آماده است تا نقش مهم 

و حیاتی را در روند مذاکرات صلح افغانستان بازی کند.

در نوامرب ۲۰۱۸ که روسیه منایندگان طالبان را به یک 

نشستی در مسکو که در آن اعضای شورای عالی صلح 

شده  دعوت  منطقه  کشورهای  منایندگان  و  افغانستان 

بودند، دعوت کرد، هند دو منایند ه ی غیررسمی را به این 

نشست اعزام کرد.

برگردان

صلح  ی  ها گفت وگو ند  رو به  هند 
ست  پیو ن  نستا فغا ا

در چارچوب پییشنهادی امریکا، 
هند یکی از بازیگران قوی 

منطقه  ای -که منافع زیادی در 
افغانستان دارد و نسبت به سایر 
بازیگران منطقه ای در کینار دولت 

افغانستان باقی مانده و حتا 
طالبان نیز از نقش هند استقبال 

کرده اند- در این روند شامل شده 
است.

خبر
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د جلرېز په الره برمته شوي کسان 
الهم له طالبانو سره دي

د وليس جرګې یو شمېر غړي وایي طالبانو د جلریزـ بهسودو له الرې ۱۴ ملکي 

وګړي له ځان رسه وړي چې تراوسه یې برخلیک نه دی روښانه شوی.

کابل  صبح  راسخ  مهدي  استازي  والیت  وردګو  میدان  د  کې  جرګه  وليس  په   

ورځپاڼې ته وویل د جلریز ولسوالۍ لږ ترلږه ۱۲ اوسیدونکي دوې اونۍ وړاندې 

او دوه نور د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکي دوې ورځې مخکې د طالبانو له خوا 

تښتول شوي دي.

 د ښاغيل راسخ په وینا طالبانو د جلریز۱۲ اوسیدونکي دوې اونۍ وړاندې له 

هغه وروسته برمته کړل چې د طالبانو یو قوماندان د ميل امنیت له خوا ونیول 

شو او دا کسان چې د جلریز ولسوالۍ ته نیژدې اوسېدل، د نظام څخه د مالتړ 

له  دا کسان ۱۴ ورځې کیږي چې  زیاتوي:»  نیويل دي.  هغه  امله طالبانو  له 

طالبانو رسه دي، د جلریز قومي مرشانو او اوسیدونکو حکومت ته مراجعه وکړه، 

متاسفانه هېڅ اقدام ونشو او طالبانو ته هم ورغلل چې هغوی هم ورته منفي 

ځواب ورکړیدی، موږ له ميل امنیت رسه موضوع رشیکه کړې ده؛ خو تراوسه 

هېڅ اقدام نه دی شوی.«

دوه  ولسوالۍ  بهسودو  د  کې  ورځو  دوو  تېرو  په  چې  وویل  راسخ  مهدي   

اوسیدونکي هم طالبانو برمته کړي دي:» د دغو کسانو د یوه  پالر د طالبانو 

له خوا د خپل زوی د بېولو مخالفت کړی، طالبانو پرې ډزې کړې، پالر یې ټپي 

شوی او د درملنې په موخه کابل ته لیږدول شوی دی.«  دا په داسې حال کې 

ده چې څه موده مخکې هم طالبانو لږترلږه ۴۰ مسافر د جلریز له لویې الرې 

له ځان رسه بیويل وو چې له نیژدې یوې میاشتې وروسته د قومي مرشانو په 

هڅو خويش شول.

زهیر: له خطر سره مخ فرهنګي 
آبداتو ترمیم ته جدي اړتیا ده

د افغانستان د اطالعاتو او فرهنګ وزارت رسپرست وایي هغه آبدات او فرهنګي 

مرياثونه ساتنې او ترميمولو ته جدي اړتيا لري چې له خطر رسه مخ دي.

 د اطالعاتواوفرهنګ وزارت رسپرست محمد طاهر زهري د جمعې په ورځ  په 

يوه خربي غونډه کې د تر خطر الندې مرياثونو د ساتنې نړيوال بنسټ )الیف( 

، آغاخان فرهنګي بنسټ او »دافا« بنسټ له مسوولينو څخه  مننه وکړه چې د 

کابل باالحصار پروژې کار یې چټک کړی او کیفیت ته یې پاملرنه ډېره کړې ده.

فرهنګي  آغاخان  کار  ترميمولواوبيارغاونې  د  باالحصار  د  وویل  زهیر  ښاغلی 

بنسټ، د ترخطر الندې مرياثونو د ساتنې نړیوال بنسټ )الیف(  په مايل مالتر 

پېژندنې  لرغون  د  وزارت  اطالعاتواوفرهنګ  د  موسسه  »دافا«   او  وړي  پرمخ 

رياست په همغږۍ د دغې پروژې د لرغون پوهنې کار پرمخ وړي.

د اطالعاتواوفرهنګ وزارت رسپرست وویل د هرات پینځم مناراو نور منارونه او 

د هېواد په نورو سیمو کې تاريخي آبدې اوفرهنګي مرياثونه له خطر رسه مخ دي 

او یا زیامنن شوي چې په ساتنه او ترمیم کې یې باید جدي پاملرنه ويش.

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت رسپرست وایي:»  د بلخ، خوست، غزين او د هېواد د 

نورو واليتونوباالحصارونه، د شش پل کاروانرسای چې څه دپاسه زر کاله لرغونتيا 

لري، د جالل اباد هډه، د بودا مجسمې، تاريخي مقربې اوګنبدې په تېره بيا د 

موالنا د پالر کوراوخانقا ترميمولو او بیارغونې ته اړتیا لري چې کارونه یې باید 

ژرپیل يش.« په ورته وخت کې د ترخطر الندې مرياثونو د ساتنې د  نړیوال 

بنسټ )الیف( 

رییس وویل د دوی موخه د افغانستان د فرهنګي مرياثونود ساتنې په خاطر 

همکاري ده. د هغه په وینا اوس په افغانستان کې د ٧میليون ډالرو په لګښت 

پر ١٢ پروژو کار کوي اوپه پا م کې لري چې  په راتلونکې کې  په افغانستان کې 

نورې پروژې ترکار الندې ونييس.  د آغاخان بنسټ د فرهنګي خدمتونو رييس 

اجمل ميوندي وایي افغانستان کې د شل کلن کارپه موده کې د مهمو تاريخي 

آبدو څه د پاسه  ١٥٠ پروژو کار بشپړکړى دى.

هغه زياته کړه چې د کابل باالحصارد بيا رغاونې اوترميم کار لومړى پړاو به څلور  

کاله وخت ونييس او په دې ساحه کې به د لرغون پيژندنې پارک هم جوړ يش.

 

کونړ کې د یوه روغتون ودانۍ جوړه 
او د بلې کار پيل شو

د کونړ والیت د پېچ درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز د نوې ودانۍ د جوړولو 

د عامې  دا ودانۍ  وايي  اقبال سعید  د کونړ وايل محمد  بشپړې شوې.  چارې 

روغتیا وزارت په اډانه کې د آملان په مايل همکارۍ په ۳۴ میلیونه افغانۍ جوړه 

شوې ده. 

 سعید وایي دا ودانۍ د ۲۷ بسرتیز روغتون له پاره جوړه شوې چې طبي تجهیزات 

او نورې آسانتیاوې پکې په پام کې نیول شوې دي. هغه وایي په دغه روغتون 

کې به د کونړ د پیج درې په ناروغانو رسبېره د ورڅیرمه سیمو او ولسوالیو او آن 

نورستان والیت د ناروغانو درملنه هم کیږي. په ورته وخت کې د کونړ په څوکۍ 

ولسوالۍ کې د نوي روغتون له پاره د ودانۍ د جوړولو کارپیل شو. 

د کونړ وايل وایي دغه ودانۍ د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د املان په مايل مټ 

د ۷۷ میلیونه افغانیو په دوو  بالکونو کې جوړیږي چې د طبي تجهیزاتو ترڅنګ 

به د ملریزې برېښنا، پاکو اوبوذخیرې او نورې آسانتیاوې ولري.

در  دزد مسلح  دو  که  است  اعالم کرده  داخله،  وزارت 

کابل  شهر  در  پولیس  نیروهای  با  درگیری  نتیجه ی 

کشته شده  است. 

طارق آرین، سخنگوی این وزارت، در برگه ی تویرتش 

نوشته است که این رویداد حوالی ساعت  ۴:۰۰ عرص 

روز جمعه )۶ حمل(، در ساحه ی شوربازار -مربوطات 

حوزه ی اول شهر کابل- رخ داده است.

به   چندی  از  که  دزدان  این  است؛  گفته  آرین،  آقای 

این سو، زیر تعقیب نیروهای پولیس قرار داشتند، عرص 

روز جمعه با منسوبین پولیس درگیر شدند که در نتیجه ، 

یک منسوب پولیس و سه باشنده ی محل زخمی و دو 

دزد مسلح نیز کشته شد. 

او افزوده است که این رویداد زیر بررسی تیم تخنیکی 

به  داخله  وزارت  می شود،  ماه ها  است.  داخله  وزارت 

دستور امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، 

افرادی که در جرایم  از  و مشخصات شامری  تصاویر 

جنایی دست داشته اند را به دیوارها در نواحی مختلف 

شهر کابل نصب کرده است. 

وزارت داخله، هدف از این کار را شناسایی و بازداشت 

افرادی دانسته که در جرایمی؛ چون قتل، آدم ربایی و 

دزدی های مسلحانه دست داشتند. 

وزارت داخله، اطمینان می دهد که نیروهای پولیس، 

از هیچ تالشی برای مبارزه با جرایم جنایی و بازداشت 

دزدان مسلح، دریغ نخواهند کرد.
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خبرونه دو دزد مسلح در شهر کابل کشته شد

خبرهای داخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

د ا رد قرا ی  عطا ا بر تصمیــم  عیــه  طال ا
ــرارداد  ــر دارد ق ــور آب در نظ ــم ام ــی تنظی ــه اداره مل ــود ک ــانیده میش ــوم رس ــالع عم ــه اط ــدارکات ب ــون ت ــاده ۴۳ قان ــره ۲ م ــی از فق ــه تأس ــیله ب بدینوس

خریــداری )۴( قلــم وســایل تخنیکــی ریاســت رسوی و دیزایــن تاسیســات آب دارای کــود منــرب NCB/1400-NWARA/PD/G008 را بــه رشکــت 

ســاختامنی و انجنیــری عابــد افغــان دارنــده جــواز منــرب )D-33391( واقــع رسک ســه ســیلو  بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ )12,358,500( دوازه میلیــون 

ســه صــدو پنجــاه و هشــت هــزار و پنجصــد افغانــی اعطــاء منایــد.

اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعــرتاض در زمینــه داشــته باشــند، میتواننــد اعــرتاض خویــش را از تاریــخ نــرش ایــن اعــالن الــی هفــت )۷( روز 

تقویمــی طــور کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تــدارکات اداره ملــی تنظیــم امــور آب واقــع رسک داراالمــان وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات 

ارائــه مناینــد.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد. 
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د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری

ریاســـت تدارکات
آمریت تدارکات امورساختامنی

ت کا ر ا تد ن  عال ا
موضوع: پروژه تحکیامت سمت راست دریایی شمل قریه عبدالکریم پیران ولسوالی اسامعیل خیل والیت خوست. 

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیامت سمت راست دریایی شمل قریه عبدالکریم پیران 
ولسوالی اسامعیل خیل والیت خوست اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت های اداره ملی 
تنظیم امور آب، اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ 
نرش اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ به آمریت تدارکات امور ساختامنی ریاست تدارکات، منزل اول، بالک منرب پنج، رسک داراملان 

سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ)۲۳۷,۷۰۰( دو صد و سی و هفت هزار و هفت صد افغانی و جلسه آفرگشایی، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل 

از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تدویر می گردد.

Chrome C=0 M=0 Y=0 K=100

ت کا ر ا تد ن  عال ا
اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد)۲۰( قلم 
البسه باب بهاری و زمستانی مورد رضورت سال مالی ۱۴۰۰این اداره اشرتاک منوده و نقل چاپ شده رشطنامه مربوط را در 
حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات، از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و 
از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور رسبسته 
از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر به روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ به ریاست تدارکات واقع تعمیر پنجم منزل 
افغانی  ارائه منایند. آفر های ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ)۴۳۰۰۰(  اول 
برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست 

تدارکات به شامره های داوطلبی: NWARA/PD/G012-1400/NCB تدویر میگردد.

ت کا ر ا تد ن  عال ا
موضوع: پروژه تحکیامتی سیلرب داب قریه داب ولسوالی مرکز متون والیت خوست

 اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیامتی سیلرب داب قریه داب ولسوالی مرکز متون والیت 
خوست اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب،  و از سایت های اداره ملی تنظیم امور 
آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن 
الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ به آمریت تدارکات امور ساختامنی ریاست تدارکات بالک پنج منزل اول رسک داراالمان  سناتوریم اداره 

ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ   ۱,۱۹۷,۵۸۴ یک میلیون یک صدو نودو هفت هزارو پنج صدو هشتادو چهار افغانی بوده  جلسه آفرگشایی مورخ 

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰ قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات بالک پنج منزل دوم تدویر می گردد.
نوت: ریاست محرتم مالی و اداری و آمریت محرتم تسهیل قراردادها و پالنگذری مکلف اند که اعالن هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نرش رسانند.
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باال  کوچی ها  و  محل  مردم  میان  تنش ها  که  بود  پس ازآن 

مناطق  برخی  در  ساکن  پشتون  اقوام  هرازگاهی،  و  گرفت 

که  کردند  بلند  اذیت  و  آزار  از  صداهایی  مرکزی،  والیات 

توسط افراد علی پور، مورد ستم قرار می گیرند. ادعاهایی که 

همواره از سوی علی پور و افرادش رد شد و او خود را متعهد 

به ارزش های دولت عنوان کرد.

بازداشت  کابل  در  ملی  امنیت  را  علی پور  پیش  سال  چند 

دانش،  رسور  پادرمیانی  و  مردم  تظاهرات  از  پس  اما  کرد؛ 

معاون غنی، با سپردن تعهدنامه، رها شد. 

به  دست  که  بود  سپرده  وعده  علی پور  تعهدنامه،  آن  در 

اقدامات نظامی علیه مردم و دولت منی زند. یک ماه پیش 

مردم  بهسود،  در  نظامیان  گسرتده ی  حضور  دلیل  به  اما 

خشونت  به  که  راه پیامیی ای  انداختند؛  راه  به  راه پیامیی 

کشیده شد.

دولت در گام نخست، آن را اقدامی علیه افراد مسلح علی پور 

علی پور  دستگیری  به  که  پاپوشی  یا  واقعیت  کرد،  عنوان 

فرستاده ی  هیئت  که  تحقیقاتی  از  پس  اما  می کرد؛  کمک 

شورای امنیت انجام داد، مشخص شد که تیراندازی در برابر 

افراد ملکی صورت گرفته و الله داد فدایی، فرمانده امنیه ی 

میدان وردک، دستور شلیک را صادر کرده است.

بهسود  در  هواپیامیی  حوت،   ۲۷ تاریخ  به  آن،  تعقیب  به 

سقوط کرد که به علی پور نسبت داده شد و او نیز پذیرفت. 

سقوطی که به قتل نه رسنشین -چهار پیلوت و پنج رسباز- 

دست  مصاحبه ای  در  علی پور  خود  بعداً  هرچند  انجامید. 

داشنت در سقوط چرخبال را رد کرد.

این سوی بازی، حکومت یا به طور مشخص ارگ بود که ظاهراً 

علی پور  برای رسکوب  دیگری  راه  باید  و  بود  باخته  را  بازی 

پیدا می کرد؛ اشتباهی از سوی علی پور و یا دسیسه ای که 

نخستین  حرکت  آن که  با  می کرد.  آسان تر  را  او  دستگیری 

بی نتیجه  مردمی-  تظاهرات  کشیدن  آتش  به   – حکومت 

امنیه ی میدان وردک  نتیجه ی تحقیق، فرمانده  مانده بود و 

را گناه کار و رسکش از قوانین نظامی عنوان کرده بود؛ ولی 

و  در مسکو  و طالبان  افغانستان  با نشست هیئت  هم زمان 

غنی،  ارگ،  مقابل  در  طالبان  غافل گیرکننده ی  اظهارات 

به  را  بهسود  بر  عملیات  و  تبدیل  را  داخله  و  دفاع  وزیران 

راه می اندازد؛ عملیاتی که در آن هزار نیروی نظامی با صد 

تانک زرهی هاموی و کمک هوایی به همراه است.

این عملیات، احتامالت زیادی را از جمله نشان دادن چراغ 

قومی،  بی چون وچرای  سلطه ی  حفظ  طالبان،  برای  سبز 

رسکوب تاریخی اقوام و دخالت کشورهای منطقه و تاجران 

زاهد مصطفا

بخش نخست

این که سقوط هواپیام از سوی عبدالغنی علی پور–با استناد 

یا  کشنت  قبال  در  دولت  عملکرد  و  افرادش-  ادعای  به 

دستگیری او، هر دو دور از انتظار بود، در آن تردیدی نیست؛ 

چون ظاهراً علی پور برای دفاع از قوم خاصی به دلیل تفاوت 

مذهبی، در مقابل طالبان سالح برداشته و دولت نیز مقابل 

هامن گروه می جنگد؛ بنابراین، این گونه منایش قدرت، هم 

از سوی علی پور در سویه ی خودش اشتباه بود و هم از دولت 

که سویه ی واحد سیاسی در جهان را دارد، اشتباه و دور از 

انتظار بود.

و  رویداد  این  بروز  در  انگیزه ها  دارد  سعی  نوشته،  این 

و  –دولت  سمت  دو  طرفداران  سوی  از  که  توجیه هایی 

در  حاکم  وضعیت  به  توجه  با  را  گرفت  صورت  علی پور- 

بررسی  مذهبی-  و  قومی  سیاسی،  –تنش های  افغانستان 

کند.

برای توضیح بهرت موضوع، به موضع گیری ها در رسانه های 

و  واقعی  بیان  تا  پرداخت  خواهم  اجتامعی  و  جمعی 

نزدیک تری به ذهن، از این رویداد و پیامدهایش ارایه کنم.

از  حساسی  رشایط  در  –ارگ-  اجرایی  قوه ی  به ویژه  دولت، 

حیات سیاسی قرار دارد. آخرین امید ارشف غنی برای نقش 

احتاملی  اش در دولت پس از صلح به عنوان سیاست پیشه ای 

طالبان  حرف های  با  دارد،  را  ریاست جمهوری  تجربه ی  که 

در  طالبان  آب شد.  بر  نقش  پس ازآن،  و  مسکو  نشست  در 

و  کردند  عنوان  پشتون  قوم  مناینده ی  را  خود  نشست  این 

به منایندگان اقوام دیگر پیشنهاد گفت وگو برای یک نظام 

اسالمی را داده اند.

این که قبول این پیشنهاد از سوی رسان اقوام غیر پشتون، 

قابل بحث  فرصت،  این  در  داشت،  خواهد  پیامدهایی  چه 

نیست؛ اما چنین پیشنهادی، برای ارگ غیرقابل قبول و حتا 

دور از تصور بود. با این وجود، ارگ متام تالشش را می کند 

تا به آن تن ندهد.

احتامالتی  از  ترسیمی  به دنبال  وضعیت،  این  توضیح  با 

هستم تا موضع گیری ها در مقابل این رویداد را تفهیم کنم؛ 

این چنینی  عملکرد  در  نقشی  چه  رشایطی،  چنین  این که 

راه اندازی  و  دارد  علی پور  یا کشنت  و  برای دستگیری  ارگ 

این ولوله، می تواند به چه حسابی واریز شود.

سال  هشت  که  است  قومی  محلی  فرمانده  یک  علی پور، 

با  مبارزه  و  مسلح  کوچی های  تهاجم  با  مبارزه  برای  پیش، 

نیروهای  رسکردگی  افغانستان،  مرکزی  مناطق  در  طالبان 

مسلح محلی را بر عهده گرفت؛ یعنی این ایستادگی دقیقاً 

سالح را به میان آورده است.

حمله ی علی پور، نه برای خودش و نه حتا کسانی که پس 

از انجام عملیات توسط دولت بر بهسود، از علی پور با حرف 

و عمل دفاع کردند، توجیه منطقی ندارد. همه در قوم هزاره 

از  بهرت  فعلی،  موجودیت وضع  که  باورند  این  به  دست کم، 

طالبان است؛ چون مجراهایی برای بازی در میدان سیاسی 

یا  طالبان  که  نظامی  با  مقایسه  در  سیاسی،  تجربه ی  و 

اندیشه ی طالبانی حاکم آن باشد، باز است.

این عمل را در صورتی که این هواپیام از سوی افراد علی پور 

جربان ناپذیر  اشتباه  یک  می توان  باشد،  گرفته  قرار  هدف 

دانست که باید عامالن آن، مجازات شوند؛ مجازات، مطابق 

قانون که با انتقام فرق دارد؛ چون انتقام، در عقالنیت مدرن 

دولت داری، جایش را به مجازات قانونی داده است؛ بنابراین، 

عملکرد دولت به میزان انتقام جویانه یا مجازات خواهانه در 

مقابل شهرونداِن حتا مسلح، قابل بررسی است.

علی پور،  خواندن  تروریست  با  کرد،  تالش  دولت  هرچند 

افکار  اما بازخورد این عملیات در  عملیاتش را توجیه کند؛ 

منابعی  داشت.  را  آن  انتظار  دولت  که  نبود  چیزی  عامه، 

را  آن  حامیان  و  علی پور  دولت،  در  سخنگویانی  جمله  از 

هرجایی  در  را  آنان  که  گفتند  و  کردند  خطاب  تروریست 

رسکوب خواهند کرد. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، 

در برگه ی توییرتش، علی پور و حتا حامیان کتاب خوانده اش 

هم  برادرش  اگر  که  است  گفته  و  خوانده  تروریست  را 

نهاد  سخنگوی  او،  می کند.  اعدام  را  او  باشد،  تروریست 

بدون  را  طالب  زندانی  هزار   ۵ که  است  دولتی  در  نظامی 

مجازات رها کرده و هزاران نظامی دیگر این گروه و گروه های 

زندگی  دولت  زندان های  در  اعدام  بدون  تروریستی،  دیگر 

می کنند.

در  میوند،   ۲۱۵ اردوی  قول  فرمانده  سادات،  سمیع 

و  افراد  علی پور،  توسط  ارتش  هواپیامی  سقوط  به  واکنش 

صفحه ی  در  و  خوانده  دیوانه«  »سگ های  را  وی  طرفداران 

علی پور  هواداران  امنیتی،  نیروهای  که  نوشته  فیس بوکش 

حتا  و  بهسود«  دهات، شهرها،  »پوسته ها، شاهراه ها،  در  را 

پیام  به نوعی  که  دستوری  کنند.  شکار  باافتخار  »کابل«، 

اعالم جنگ و نسل کشی می دهد؛ پیامی که یا بدون تجربه 

یا  و  می شود  ارسال  وضعیت  از  سیاسی-نظامی  درک  و 

عمق  می تواند  دوم،  صورت  در  که  طراحی شده  و  هدفمند 

فاجعه را نشان دهد.

حیات الله حیات، رسپرست جدید وزارت داخله، در جمعی از 

افرسان و رسبازان ارتش، تعهد سپرد که علی پور و حامیانش 

را رسنگون می کند. او از رسکوب گروه های تروریستی ای که 

پا می کنند، چیزی  به  افغانستان خشونت   سال ها است در 

نگفت. با این همه، گفته می شود که هدف از برکناری وزیر 

علی پور  دستگیری  در  او  ناکامی  اندرابی-  –مسعود  داخله 

نهادهای  به  میدان وردک  امنیه ی  فرمانده  معرفی  و  بوده 

الله داد  تعیین  با  ظاهراً  که  گفته هایی  قضایی؛  و  عدلی 

فرمانده  به عنوان  میدان وردک  پیشین  فرمانده  فدایی، 

برای  داخله  وزارت  جدید  رسپرست  تعهد  لغامن،  امنیه ی 

رسکوب علی پور و اعزام این حجم از نیروی نظامی، به نوعی 

آن را تأیید می کند.
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دروزاه ی شمالی، روضه مبارک- مزار شریف

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

+93774002604

یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
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نبرد اشرف غنى و عبدالغنى؛
خوانشی از واکینش های رسانه های جمعی و اجتماعی بر جنگ بهسود


