نقیبهللا فایق:
جنگجویان خارجی
طالبان در فار یاب
پهپادهای کشفی
در اختیار دارند

هشدار سازمان ملل:
صد هزار کودک
یمین در معرض
مرگ از سوءتغذیه
صفحه 6
شدید

صفحه 2

ETILAATROZ.COM

چهارشنبه |  7عقرب  28 | 1399اکتبر  | 2020سال نهم | شماره  8 | 2013صفحه

6

سنای امریکا
قاضی برت را
برای عضویت
در دیوان عالی
تأیید کرد

نگرانی سازمان ملل از تلفات غیرنظامیان

دستکم پنج نفر کشته
و  ۳۶نفر زخمی شدند

طرفهای جنگ در میز مذاکره ،گفتوگوها را
اولویتبندیکنند

اطالعات روز :سنای امریکا
سرانجام صالحیت ایمی
کنی برت ،نامزد...

6

پایان حمله در خوست؛

اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت خوست
میگویند که حملهی گروهی مهاجمان بر فرماندهی
قطعهی ویژهی پولیس در شهر خوست پس از
حدود ن ُه ساعت با از پا درآمدن تمامی...

گزارش ربعوار اخیر یوناما نشان
میدهد که افغانستان بهعنوان
مرگبارترین منطقه در جهان برای
افراد ملکی باقی مانده است و میزان
باالی خشونتها همچنان تأثیر
مخرب بر افراد ملکی میگذارد.

کاریکاتور
پیامبر اسالم؛
وزارت خارجه ایران
کاردار سفارت
فرانسه را
احضار کرد

صفحه 2

افزایش خشونتها و ناامیدی خلیلزاد؛

دریچهی دستیابی به توافق سیاسی
همیشه باز نمیماند

صفحه 2

کجرویهای اجتماعی با پوشش ارزشی؛

بهانهای که نباید به دست دشمن داد
7

گفتوگوی شبک ه جامع ه مدنی
و حقوق بشر با سید عمر باهر ،فعال مدنی

4

پیکه دروغ می گوید
سکوت طوالنی
بارتومئو در مورد
مسی شکست

صفحه 5

سرور دانش:

بهانهتراشی طالبان در مذاکرات ،بدبینیها به روند صلح را افزایش داده است

رئیس بارسلونا پس از
پرحاشیهترینتابستان
تاریخ باشگاه باالخره...

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری گفته است که
افزایش خشونتها پس از امضای توافقنامهی صلح امریکا – طالبان و

بهانهتراشی طالبان در مذاکرات ،بدبینیها نسبت به روند صلح را افزایش
داده است .آقای دانش این اظهارات را | صفحه 2

گودالهای تشنه
در انتظار باران

شکست در هلمند
و تشنگی در هامون

طرح تازهی حکومت برای تغذیهی
آبهای زیرزمینی کابل

صفحه 4
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زندگی به نرخ دالر و گلوله
دیروز صبح برابر با ششم عقرب ،مرد میانسالی به
نام «حیدر» از خانهاش واقع در«قلعهی شاده» خارج
میشود و حوالی ساعت هشت صبح خود را به محل
کارش در چهارراهی «پل سرخ» میرساند .کارش
صرافی است .هفت-هشت سال است که هر صبح با یک

ترموز چای و یک گیالس شیشهای میآید پل سرخ،
پشت صندوق کوچکش روی یک چوکی پالستیکی
مینشیند .اول پولهایش را میشمارد و بعد د رحالیکه
از گیالس شیشهایاش چای مینوشد ،آن قدر به مردمی
که از پیش رویش «تیر و بیر» میشوند...،

صفحه3

حکومت افغانستان اعالم کرده است که برای مدیریت
آبهای سطحی در پایتخت ،حدود دو میلیون خندق
و بندهای کوچک آبی در اطراف و تپههای شهر کابل
حفر کرده است و این روند ادامه خواهد داشت .این
برنام ه بهمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی و سرسبزی
پایتخت راهاندازی شده است.
پایینرفتن روزافزون سطح آبهای زیرزمینی ،محیط
زیست و زندگی را در کابل تهدید میکند .در سالهای
پسین جاریشدن سیل مهاجرت از روستاها بر اثر
جنگ و حوادث طبیعی و رشد جمعیت ،پایتخت را با
خطر جدی کمآبی مواجه کرده است .مشاهدات نشان
میدهد که هر سال نسبت به سالهای قبلتر سطح
آب زیرزمینی کابل پایینتر میرود.
شرکت انکشاف ملی افغانستان بهتازگی اعالم کرده
است که...

چرا ناامنی در نیمروز
افزایش یافته است؟

زمان محافظهکاری
بهسر آمدهاست

گروه طالبان در اعالمیه اخیرش هدف نهایی خود
از جهاد را اعالی کلمةاهلل (ایجاد نظام خالص
اسالمی) دانسته است و تأکید کرده تا وقتی که
این هدف بزرگ شرعی به دست نیامده ،جهاد
با مشروعیت و افضلیت دوام مییابد .مسأله این
است که علمای افغانستان در طول دو دههی
گذشته موضع نرم و محافظهکارانهای نسبت به
این ادعای گروه طالبان داشتهاند .آنها هیچ گاه
به خود جرات ندادند تا جنگی برای قدرت را که
طالبان زیر نام دین به راه انداختهاند ،به چالش
بکشانند.
گروه طالبان در این اعالمیه توضیح میدهند
که «حق مسلم شرعی و قانونی آنهاست که با
استفاده سالم از راههای نظامی و سیاسی خود
را به اهداف مشروعشان برسانند ».و در ادامه
نوک سخن را به سمت علمای افغانستان برده
و تأکید میکنند که «در این اواخر فتوا دادن و
ناجایز خواندن این جهاد بزرگ از سوی بعضی
به اصطالح نشستهای علمای داخل و خارج از
کشور که یک روزی هم تکالیف جهاد را متحمل
نشدهاند و نه هم از جریانات اخیر افغانستان از
نزدیک آگاهی دارند ،قابل تأسف است ».آنها
همچنین در این اعالمیه تأکید میکنند که...

2

خبرهای داخلی

چهارشنبه |  7عقرب  | 1399سال نهم | شماره 2013

اکثریـت مطلـق امـارت اسلامی از رهبـری
تـا پایینتریـن مجاهـد آن ،مـردم دینـدار،
عالمـان دیـن و آگاه از احـکام اسلامی
هسـتند« :علمایـی کـه بر مشـروعیت جهاد
جـاری شـک دارنـد یـا معلومـات دقیـق
ندارنـد و از دور فتواهـای باطـل ندهنـد».
منطقـی کـه گـروه طالبـان تـا قبـل از
موافقتنامـه صلـح ایـن گـروه بـا امریـکا
بـرای خـود تراشـیده بـود ،جنگیـدن بـرای
خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان و
مبـارزه زیـر نام اشـغال بـود .منطقـی که به
آنـان اجـازه انتحار ،کشـتار ،وحشـت و ترور
را مـیداد .منطقی سـیاه و سـفید که آدمها
را بـه کفـار و مسـلمان دسـتهبندی میکرد.
بیانیـهی اخیـر آنهـا نشـان میدهـد کـه
اسـتفاده از راهحلهـای نظامـی و خشـونت
بـرای دسـتیابی بـه اهدافشـان دارای
اهمیـت اسـت .پرسـش اساسـی این اسـت
کـه ایـن منطـق چقـدر پشـتوانه دینـی و
اسلامی دارد؟
بـه بـاور بسـیاری از کارشناسـان ،جنـگ
افغانسـتان بـر سـر «انحصـار قـدرت»،
«هژمونـی سـلطه»« ،انحصـار رهبـری»
و «رقابتهـای تاریخـی» اسـت .از آغـاز
دالیـل جنـگ هـم همیـن بـوده و در آینده
هـم همیـن آجنـدا بهعنـوان مبنـا دنبـال
میشـود .در واقـع مناسـبات پنهـان قـدرت
بـا پوششـی دینـی و ایدئولوژیـک اسـت که
تعیینکننـده نظـام آرمانـی گروههـای
درگیـر منازعه اسـت .مناسـباتی کـه آینده
جنـگ و صلـح ما و شـیوه زندگی مـا را رقم
میزننـد.
بخـش تأسـفبار ایـن اسـت کـه بسـیاری
از رفتارهـای گروههـای درگیـر منازعـه
بهخصـوص طالبـان ،توجیـه دینـی و
الهیاتـی بـ ه خود میگیـرد و با پشـتوانه امر
دینـی و اعتقـادی انجـام میشـود .اسلام
بخـش مهمـی از هسـتیاش را از آموزههای
اخالقـی بهدسـت مـیآورد .آموزههایـی کـه
تقـوا و عمـل صالـح را هسـتیبخش زندگی
انسـان و آخـرت او میدانـد .نکتـهای که در
رفتـار و منـش طالـب و گروههـای افراطـی
بـه چشـم نمیخـورد ،باورمنـدی بـه ایـن
زاویـهی هسـتیبخش دیـن اسلام اسـت.
تفسـیر آنـان از اسلام ،تفسـیری خشـک،
سیاسـی و معطـوف به قدرتطلبـی و عاری
از عنصـر حیاتبخـش آمـوزه اسلام ،یعنی
اخالق اسـت.
دردآور ایـن اسـت کـه علمـای افغانسـتان
در طـول منازعـه ،واکنـش معقولـی بـه
روایـت جنگطلبانـهی طالبـان زیـر نـام
جهـاد نداشـتهاند .واکنشهـا در طـول سـه
دهـه گذشـته در حـد تقبیـح مسـأله بـوده
اسـت .وقـت آن رسـیده اسـت کـه علمـای
افغانسـتان ،بهویـژه شـورای علمـا روپـوش
جهـاد را از روی جنـگ طالبـان بـرای
قـدرت بـردارد .بـا توجـه بـه بیانیـه اخیـر
گـروه طالبـان بهنظـر میرسـد کـه زمـان
محافظـهکاری علمـای دینی ما بهسـر آمده
اسـت و آنـان بایـد پاسـخ روشـنی بـه گروه
طالبـان بدهنـد .پاسـخی کـه روشـن کنـد
شدتبخشـیدن بـه جنـگ و ادامـه کشـتار
آنهـا چقـدر مبنـای دینی و اسلامی دارد؛
پاسـخی فراتـر از تقبیـح و نکوهشکـردن
ادامـه جنـگ.
بـا توجـه بـه بافـت سـنتی جامعـه مـا و
پایـگاه اجتماعـی قدرمنـد آنـان ،انتظـار
مـیرود کـه آموزههـای تعلیمـی آنـان بـه
درون مسـاجد ،تکیهخانههـا ،مـدارس،
خانههـا و حوزههـای علمیـه راه یابـد.
صـدای آنـان بلندتـر و متفاوتتـر از هـر
صدایـی در جامعـه طنینانـداز باشـد؛ چـرا
کـه مسـئولیت آنان بیـش از دیگران اسـت.
ایـن همـه تـرس و محافظهکاری از کسـانی
کـه متولـی نهادهـای دینـی مـا هسـتند،
قابـل تأسـف اسـت .تاریـخ اسلام پـر بـوده
از علمایـی کـه درک وسـیعی از مشـکالت
و مسـائل جامعهشـان داشـت ه و توانسـتهاند
مسـیر آینده جامعهشـان را بهبود ببخشـند.
چـرا مـا در میـان علمـای خودمـان چنیـن
افـرادی نداشـته باشـیم؟
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رسور دانش:

بهانهترایش طالبان در مذا کرات ،بدبیینها به روند صلح را افزایش داده است

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری
گفته است که افزایش خشونتها پس از امضای توافقنامهی
صلح امریکا – طالبان و بهانهتراشی طالبان در مذاکرات،
بدبینیها نسبت به روند صلح را افزایش داده است.
آقای دانش این اظهارات را دیروز (سهشنبه 6 ،عقرب) در
دیدار با راس ویلسن ،سرپرست سفارت امریکا در کابل
مطرح کرده است.
در اعالمیهی دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری
به نقل از آقای دانش آمده است که برداشت عمومی در
میان مردم و سطح رهبری حکومت افغانستان این است
که بسیاری از مواد توافقنامهی دوحه از سوی طالبان نقض
شده و این گروه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده
است.
دانش افزوده است که تعهد طالبان و وعدهی ایاالت متحده
امریکا به حکومت افغانستان این بود که با رهایی پنجهزار
زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان ،خشونتها کاهش
یابد و حمالت به مراکز والیات و ولسوالیها نیز متوقف شود.
به گفتهی او ،نه تنها خشونتها کاهش نیافته و حمالت بر
مراکز والیات متوقف نشده ،بلکه در روزهای اخیر در بیش

از بیست والیت کشور طالبان بر مراکز والیات و ولسوالیها
حمله کردهاند.
معاون دوم ریاستجمهوری عالوه کرده است که طالبان
ارتباط با گروههای دیگر تروریستی از جمله القاعده را قطع
نکرده و کشته شدن فرد شماره دوم القاعده در غزنی این
موضوع را ثابت کرده است .به گفتهی آقای دانش ،نقض
مکرر و آشکار مواد توافقنامهی دوحه و عدم پایبندی
طالبان به تعهداتشان ،مردم را مأیوس کرده و روند صلح را
نیز بهگونهی جدی آسیب زده است.
دانش به حمالت تروریستی اخیر در کابل اشاره کرده و
گفته است که این حمالت با انگیزههای مذهبی و سرکوب
مردم هزاره و شیعه صورت گرفته است.
او تأکید کرده است در صورتی که مردم از روند گفتوگوهای
صلح ناامید شوند و کشتار مردم توسط گروههای تروریستی
ادامه یابد ،ممکن است حرکتهای افراطی از نوع دیگری
گسترش پیدا کند و زمینه را برای مداخالت بیشتر خارجی
فراهم کند.
او همچنان افزوده است که «این موضوع برای ما هم
نگرانکننده است و هم بسیار خطرناک خواهد بود».

سرپرست سفارت امریکا در این دیدار گفته است که
قضیهی افغانستان از راه جنگ و خشونت حل نه ،بلکه باید
از طرق گفتوگوهای مستقیم بیناالفغانی حل شود .او
اطمینان داده است که امریکا در این راستا از هیچ کوششی
دریغ نمیکند.
راس ویلسن تأکید کرده است که روند صلح دوامدار و
مشکل است و ممکن است طول بکشد ،اما در نهایت باید
این روند به صلح منجر شود .او ابراز امیدواری کرده است
که مشکالت پیشآمده در روند گفتوگوها بهزودی حل و
مذاکرات اصلی آغاز شود.
به گفتهی ویلسن ،برخی کشورها پیشنهاد کردهاند که
یک گروه تماس بینالمللی برای حمایت از صلح افغانستان
تشکیل شود که در روند گفتوگوها دو طرف را بهخاطر به
نتیجه رسیدن مذاکرات مشوره بدهد.
این در حالی است که حدود یکونیم ماه از افتتاح رسمی
مذاکرات صلح افغانستان در دوحه ،پایتخت قطر گذشته
است ،اما هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و گروه طالبان تاکنون نتوانستهاند روز طرزالعمل
مذاکرات به توافق برسند.

پایان حمله در خوست؛ دستکم پنج نفر کشته و  ۳۶نفر زخمی شدند
اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در
والیت خوست میگویند که حملهی
گروهی مهاجمان بر فرماندهی قطعهی
ویژهی پولیس در شهر خوست پس از
حدود ن ُه ساعت با از پا درآمدن تمامی
مهاجمان پایان یافته است.
داود ترهخیل ،فرمانده پولیس خوست
به روزنامه اطالعات روز گفت که این
حمله حوالی ساعت  ۵:۳۰بامداد دیروز
(سهشنبه ۶ ،عقرب) بر فرماندهی
قطعهی ویژهی پولیس رخ داده است.
آقای ترهخیل افزود که حملهکنندگان
در ابتدا یک موتر بمبگذاریشده را در
نزدیکی مقر فرماندهی قطعهی ویژهی

پولیس انفجار داده و سپس تعدادی
از مهاجمان وارد ساختمان این قطعه
شدهاند .به گفتهی او ،مهاجمان دو
موتر بمبگذاریشدهی دیگر را نیز
در جریان درگیری با نیروهای امنیتی
انفجار دادهاند.
فرمانده پولیس خوست گفت که
مهاجمان ده نفر بودهاند که سه
نفرشان در نیتجهی انفجار موترهای
بمبگذاریشده کشته شدهاند .متباقی
آنان نیز در جریان درگیری با نیروهای
امنیتی کشته شدهاند.
او تأکید کرد که در این حمله ،دستکم
پنج نیروی امنیتی کشته و  ۲۵نیروی

دیگر امنیتی زخمی شدهاند.
در همین حال ،محمدصدیق پتمن،
والی خوست گفته است که در حمله بر
مقر فرماندهی قطعهی ویژهی پولیس
در شهر خوست ۱۱ ،غیرنظامی دیگر
نیز زخمی شدهاند .او افزوده است
که در جریان این حمله تعدادی از
تأسیسات عامه نیز تخریب شده است.
از سویی هم ،یک داکتر شفاخانهی
غیرنظامی خوست که نخواست نامش
در خبر ذکر شود ،به روزنامه اطالعات
روز گفت که از این رویداد  ۴۷کشته و
زخمی به این شفاخانه منتقل شدهاند.
از این میان ۲۹ ،نفر آنان نیروهای

امنیتی و متباقی غیرنظامیان اند.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و
یا گروهی به عهده نگرفته است.
حوالی ساعت  ۶:۰۰شام دو روز پیش
نیز انفجاری در نزدیکی شفاخانه
داکتران بدون مرز در شهر خوست رخ
داد که در نتیجهی آن هشت غیرنظامی
زخمی شدند .این انفجار ناشی از یک
عراده موترسایکل بمبگذاریشده بود.
والیت خوست در جنوبشرق کشور
یکی از والیات ناامن است .در این
والیت که با پاکستان نیز مرز مشترک
دارد ،جنگجویان گروه طالبان حضور و
فعالیت تروریستی دارند.

افزایش خشونتها و ناامیدی خلیلزاد؛ در یچهی دستیایب به توافق سیایس همیشه باز نمیماند
اطالعات روز :زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی امریکا
برای صلح افغانستان دور تازهی سفرهای منطقهای اش در
پیوند به صلح افغانستان را آغاز کرده است .این دور سفر
خلیلزاد روز دوشنبه ( ۵عقرب) آغاز شده و او قرار است
به ناروی و قطر برود.
همزمان با این ،خلیلزاد در رشتهتویتی با ابراز ناامیدی
نوشته است که علیرغم تعهدات انجام شده ،خشونتها
در افغانستان کاهش نیافته و هر روز از افغانها قربانی
میگیرد .او تأکید کرده است که «دریچهی دستیابی به
یک توافق سیاسی برای همیشه باز نخواهد ماند».
به گفتهی خلیلزاد ،سازشناپذیری و امتناع از ترک
خصومت ،در آغوش گرفتن هموطنان و توافق بر سر
فرمولی برای همکاری سیاسی ،زمینهساز جنگ جاری
است.
خلیلزاد در ادامه نوشته است که تخریبگران منطقهای

افغانها را برای اهداف نامشروع خود خوراک توپ
میکنند .او افزوده است« :خونریزی باید پایان یابد».
خلیـلزاد علاوه کـرده اسـت« :افغانهـا بایـد به توسـعه
بـه جـای تخریـب ،به ثبـات به جای آشـوب ،به بخشـش
بـه جـای انتقـام و بـه سـازش بـه جـای انعطافناپذیری،
رو آورند».
در همین حال ،وزارت خارجهی امریکا در اعالمیهای
گفته است که خلیلزاد به ناروی میرود تا با مقامهای
این کشور در مورد هماهنگی بینالمللی و حمایت از روند
صلح افغانستان گفتوگو کند.
در اعالمیه همچنان آمده است که آقای خلیلزاد در دوحه
نیز با اعضای هیأتهای مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی
افغانستان و گروه طالبان دیدار میکند تا بحثهای جاری
در مورد کاهش خشونتها در افغانستان را پیگیری کند.
به نقل از اعالمیه ،او از دو طرف خواهد خواسته که از

افزایش خشونتها که از مردم افغانستان قربانی میگیرد،
جلوگیری کنند.
وزارت خارجهی امریکا گفته است که دو طرف (دولت
افغانستان و طالبان) به توافق فوری در مورد کاهش
خشونت که در نهایت منجر به آتشبس دایمی و جامع
شود ،نیاز دارند .طبق معلومات این وزارت ،خلیلزاد با
شرکای بینالمللی هیأتهای مذاکرهکننده را تحت فشار
قرار خواهند داد تا تالشهایشان را برای پایان دادن به
جنگ  ۴۰ساله از طریق یک نقشه راه سیاسی سرعت
ببخشند.
این در حالی است که حدود یکونیم ماه از افتتاح رسمی
مذاکرات صلح افغانستان در دوحه ،پایتخت قطر گذشته
است ،اما هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت جمهوری
اسالمی افغانستان و گروه طالبان تاکنون نتوانستهاند روز
طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.

نقیبهللا فایق:

جنگجویان خارجی طالبان در فار یاب پهپادهای کشفی در اختیار دارند
اطالعات روز :نقیباهلل فایق ،والی
فاریاب میگوید که جنگجویان
خارجی گروههای تروریستی بهشمول
داعش در صفوف گروه طالبان در این
والیت میجنگند و از پهپادهای کشفی
برخوردارند.
آقای فایق دیروز (سهشنبه ۶ ،عقرب)
در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت
که اخیرا شهروندان ازبیکستانی در
جریان حمالت طالبان در ولسوالیهای
خواجه سبزپوش و قیصار این والیت از
پهپادهای کشفی استفاده کردهاند.
به گفتهی او ،این پهپادها قادر به پرواز
فاصلهی چندکیلومتری است و در
تاریکی شب میتواند اهداف مورد نظر
را فلمبرداری کند.
از سویی هم ،والی فاریاب در مورد

فعالیت جنگجویان خارجی در صفوف
طالبان در این والیت گفت که هماکنون
در حدود  ۲۰۰جنگجوی ازبیکستانی
همراه با فامیلهایشان در ساحهی
«خواجهموسا»ی ولسوالی پشتونکوت
و ولسوالیهای المار ،قیصار و غورماچ
حضور دارند.
او افزود شهروندان خارجی دیگری که
به زبانهای عربی ،ترکی ،تاجیکی،
قزاقی صحبت میکنند ،نیز در میان
جنگجویان طالبان در این والیت
دیده شدهاند و تحرکشان در این اواخر
افزایش یافته است.
نقیباهلل فایق اما تأکید کرد که
فعالترین جنگجویان خارجی در
صفوف طالبان در فاریاب مربوط به
گروه «کتیبهالبخاری» به رهبری

جمعهبای ازبیکستانی است.
آقای فایق افزود که این شهروندان
خارجی در حمالت طالبان بر نیروهای
دولتی اشتراک میکنند و از «اسلحهی
دورزن (دوربیندار) «بیزبیزک» استفاد
میکنند» .همچنان به گفتهی او،
آنان در ماینسازی و ماینگذاری در
مربوطات فاریاب نقش دارند.
حمالت طالبان در سه ولسوالی
فاریاب
همزمان با افزایش فعالیت جنگجویان
خارجی در صفوف طالبان در فاریاب،
فرماندهی پولیس این والیت از حمالت
جنگجویان طالبان بر پاسگاههای
نیروهای در ولسوالیهای گرزیوان،
قیصار و دولت خبر میدهد.

عبدالکریم یورش ،سخنگوی فرماندهی
پولیس فاریاب در صحبت با روزنامه
اطالعات روز گفت که در جریان این
درگیریها ،هفت جنگجوی طالبان
کشته شدهاند .مولوی متین مشهور به
غضنفر ،فرمانده و قاری حذباهلل ،معاون
ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی
گرزیوان نیز در جمع کشتهشدگان اند.
آقای یورش همچنان افزود که هشت
جنگجوی دیگر این گروه نیز در
جریان درگیریها در این حمالت
طالبان ،زخمی شدهاند.
از سویی هم ،او افزود که یک نیروهای
امنیتی نیز در جریان این درگیریها
زخمی شدهاند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی
نگفته است.

گزارش
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زندیگ به نرخ
دالر و گلوله

گودالهای تشنه در انتظار ابران

طرح تازهی حکومت برای تغذیهی آبهای زیرزمینی کابل

روایت خیابانهای کابل جان
سهراب سروش

لطفعلی سلطانی
گزارشگر

حکومت افغانستان اعالم کرده است که برای مدیریت
آبهای سطحی در پایتخت ،حدود دو میلیون خندق
و بندهای کوچک آبی در اطراف و تپههای شهر کابل
حفر کرده است و این روند ادامه خواهد داشت .این
برنامه بهمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی و سرسبزی
پایتخت راهاندازی شده است.
پایینرفتـن روزافـزون سـطح آبهـای زیرزمینـی،
محیـط زیسـت و زندگـی را در کابل تهدیـد میکند.
در سـالهای پسـین جاریشـدن سـیل مهاجـرت از
روسـتاها بـر اثـر جنـگ و حـوادث طبیعـی و رشـد
جمعیـت ،پایتخـت را بـا خطر جـدی کمآبـی مواجه
کـرده اسـت .مشـاهدات نشـان میدهد که هر سـال
نسـبت بـه سـالهای قبلتـر سـطح آب زیرزمینـی
کابـل پایینتـر مـیرود.
شـرکت انکشـاف ملـی افغانسـتان بهتازگـی اعلام
کـرده اسـت کـه بـرای جلوگیـری از معضـل کمآبی
و تغذیـه آبهـای زیرزمینـی کابـل ،بیـش از یـک
میلیـون و  ۹۰۰هـزار خنـدق و  ۲۵بنـد کوچـک
آبگـردان بـرای کنتـرل آبهای سـطحی در اطراف
شـهر کابـل حفـر شـده اسـت .بندهـای آبگـردان
کوچـک در مناطـق پغمـان ،کمـری ،دارالمـان و
دهسـبز سـاخته شـده اسـت.
مصطفا نوید ،سخنگوی شرکت انکشاف ملی به
روزنامه اطالعات روز میگوید که پروژهی حفر
خندق و بندهای آبگردان کوچک بهمنظور مدیریت
آبهای سطحی شهر کابل و سرسبزی اطراف کابل
راهاندازی شده است.
به گفتهی آقای نوید ،پیشبینی میشود که با حفر
این خندقها 70 ،درصد آبهای سطحی که امسال
از تپهها و کوههای اطراف شهر جاری میشود ،جذب
زمین و سبب باالآمدن سطح آبهای زیرزمینی
کابل شود« :با کندن این خندقها توقع داریم هفت
اعشاریه دو میلیون متر مکعب آب از بارندگیهای
امسال ذخیره شود».
همچنان به گفتهی او ،قرار است در این پروژه در کنار
خندقهای حفرشده 13 ،میلیون اصله نهال مثمر و
غیرمثمر نیز کاشته شود« :با آغاز فصل نهالشانی
در کابل ،کار احداث جنگالت و باغها نیز شروع
میشود».
آقـای نویـد اضافـه کـرد که هـدف دیگـر ایـن پروژه
انحـراف آبهـای سـطحی بـه بندهـای کوچـک و
اسـتفادهی آن برای سرسـبزی مناطق مختلف شـهر
میباشـد.
آقای نوید میگوید که پروژه حفر خندق و ساخت
بندهای کوچک در مناطق پغمان ،قرغه ،دارالمان،
دهسبز ،واصلآباد و بگرامی تطبیق میشود.
او اضافه کرد که برای تطبیق این پروژه  12میلیارد
افغانی بودجه در نظر گرفته شده است که شامل
مرحلهی حفظ و مراقبت نیز میشود.
قرار است این پروژه تا یکونیم سال دیگر تکمیل
شود.
ایجاد  32هزار شغل
سـخنگوی شـرکت انکشـاف ملـی میگویـد کـه تـا
کنـون  32هـزار نفر در این پروژه اسـتخدام شـدهاند.
بـه گفتـهی آقـای نویـد هماکنـون  10هـزار نفـر

مشـغول کندنکاری هسـتند که روزانـه  300افغانی
مـزد میگیرنـد .او اضافـه کـرد کـه بـا تکمیلشـدن
ایـن پـروژه و احـداث باغهـا و جنـگالت ،هـزاران نفر
دیگـر برای حفـظ و مراقبت از آن اسـتخدام خواهند
شد .
استقبال از این طرح
کارشناسان محیط زیست ،تطبیق این پروژه را برای
تغذیه آبهای زیرزمینی کابل مفید میخوانند ،اما
میگویند که کافی نیست.
یاسـین سـتیز ،فعـال محیـط زیسـت میگویـد کـه
ق در اطـراف شـهر بهمنظـور تقویـت
کنـدن خنـد 
آبهـای زیرزمینـی و جلوگیـری از جاریشـدن
سـیالب در اکثـر نقاط جهـان یک امر معمول اسـت.
به گفتهی آقای سـتیز رشـد جمعیت و ساختوسـاز
و در نتیجـه پختهشـدن جادههـا ،کوچههـا و
حویلیهـا سـبب شـده اسـت کـه مقـدار زیـادی از
آبهـای سـطحی کابـل بـدون اسـتفاده ضایع شـود.
از ایـن منظـر آقـای سـتیز میگویـد کـه برنامـهی
کنـدن خنـدق کـه فعال در کابـل در حال اجرا اسـت
میتوانـد بـرای جـذب و باالآمـدن سـطح آبهـای
زیرزمینـی کابـل مفیـد واقـع شـود« :ایـن کار روی
تقویـت آبهـای زیرزمینـی کابـل قطعـا تأثیرگـذار
اسـت .امیـدوارم از نطـر تخنیکی ،کاری کرده باشـند
کـه خندقهـا حـد اکثـر جـذب را داشـته باشـند».
در همین حال کاظم همایون ،رییس محیط زیست
کابل میگوید اگر این خندقها در جاهای کنده شده
باشد که «در آنجاها ریچارچ دقیق صورت میگیرد
– جاهای که نزدیک اکوفر قرار دارد – قطعا روی
تغذیه آبهای زیرزمینی کابل تأثیر مثبت خواهد
داشت».
پس از سقوط حاکمیت طالبان و رویکارآمدن نظام
جدید ،به تدریج نفوس پایتخت هم افزایش یافت.
بهتازگی اداره احصاییه و معلومات کشور نفوس کابل
را حدود پنج میلیون نفر اعالم کرده است.
آقای ستیز میگوید آمارها نشان میدهد که یک

فرد بهطور اوسط در  24ساعت  120لیتر آب مصرف
میکند .با این حساب روزانه در کابل  600میلیون
لیتر آب مصرف میشود؛ رقمی که به گفتهی آقای
ستیز با توجه به مساحت و جمعیت کابل بسیار زیاد
است« :این در حالی است که در کابل در چند سال
پسین اکثر جادهها ،کوچهها و حویلیها پخته شده
است و زمینهی «ریچارچ» یا جذب آب بهصورت
طبیعی را کاهش داده است .بنابراین الزم است که
روی استفادهی اعظمی از سطح زمین برای جذب آب
سرمایهگذاری شود».
با آن هم به باور آقای ستیز ،تطبیق این پروژه به
تنهایی نمیتواند بحران آب کابل را رفع کند« :در
هر دو سال از میان ده خانه در کابل دستکم دو
خانه چاه جدید حفر میکنند .فقط به این علت که
سطح آب پایین میرود .حفر خندقها تأثیر آنی و
موقتی دارد و فقط سرعت پایینرفتن آب را کاهش
میدهد».
از نظر آقای ستیز ،راه حل اساسی کنترل جمعیت
کابل و کشیدن آب از دریاهای بزرگ اطراف کابل
مثل دریای پنجشیر به داخل شهر است.
حفر خندق و ساخت بندهای کوچک در اطراف شهر
کابل جزء برنامهی کوتاهمدت حکومت برای تنظیم
آب کابل است.
ادارهی ملی امور تنظیم آب میگوید که حکومت
برای تنظیم آب کابل و جلوگیری از پایینرفتن سطح
آبهای زیرزمینی شهر کابل ،برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت روی دست دارد.
نظـام خپلـواک ،سـخنگوی اداره تنظیـم امـور آب
بـه روزنامـهی اطالعـات روز میگویـد برنامـهی
کوتاهمـدت شـامل تغذیـه آبهـای زیرزمینـی از
طریـق ذخیـرهی آب بـاران و آگاهی عامـه ،برنامهی
میانمـدت شـامل آوردن آب از پنجشـیر بـه کابـل،
تکمیلشـدن بنـد شـاهعروس و اسـتفاده نسـبی از
آب بنـد قرغـه و طـرح بلندمـدت شـامل اعمـار بنـد
شـاهتوت للنـدر و آوردن آب از بنـد گلبهار پنجشـیر
میشـود.

این پروژه برای  32هزار نفر شغل ایجاد کرده است  -عکس از فیسبوک شرکت انکشاف ملی

دیـروز صبـح برابـر بـا ششـم عقـرب ،مـرد میانسـالی به
نـام «حیـدر» از خانـهاش واقـع در«قلعهی شـاده» خارج
میشـود و حوالـی سـاعت هشـت صبـح خود را بـه محل
کارش در چهارراهـی «پـل سـرخ» میرسـاند .کارش
صرافـی اسـت .هفت-هشـت سـال اسـت کـه هـر صبـح
بـا یـک ترمـوز چـای و یـک گیلاس شیشـهای میآیـد
پـل سـرخ ،پشـت صنـدوق کوچکـش روی یـک چوکـی
پالسـتیکی مینشـیند .اول پولهایـش را میشـمارد و
بعـد درحالیکـه از گیالس شیشـهایاش چای مینوشـد،
آن قـدر بـه مردمـی کـه از پیـش رویـش «تیـر و بیـر»
میشـوند ،نـگاه می کنـد تا یکـی از میانها بـه او نزدیک
شـده میپرسـد« :دالر چند اسـت؟» چند سـال اسـت که
نبـض زندگـی او با نرخ دالر عیار شـده اسـت .سالهاسـت
کـه دالـر ،یـورو ،کلـدار ،تومـان و دیگـر اسـعار خارجی را
میخـرد و میفروشـد و از همیـن طریق خـرج خانوادهی
پرجمعیتـش را درمـیآورد و روزگار میگذرانـد.
دیروز همین که به محل کارش میرسد ،مثل همیشه از
چند راهپلهی جلو یک دکان باال میرود و وارد آن دکان
«سیف» کالن برای نگهداری
میشود .داخل آن دکان یک َ
پولهای صرافان حوالی پل سرخ قرار دارد .بیشتر صرافان
پل سرخ مدتهاست بهدلیل ترس و هراسی که همیشه
احساس میکنند ،پولشان را با خود نمیگردانند؛ هرشام
در همان سیف میگذارد و صبح دوباره از آنجا برمیدارد.
حیـدر بـا کسـانی کـه داخـل دکان اسـت احوالپرسـی
میکنـد ،بعـد چنـد بنـدل پـول را از داخـل سـیف
برمـیدارد ،در یـک دسـتمال میپیچـد و از دکان خـارج
میشـود .از سـر راه پلههـا بـه خیابـان نـگاه میکنـد کـه
پـر از موتر و آدم اسـت .روزی اسـت مثـل همهی روزهای
کـه گذشـته اسـت .همه چیـز عـادی و همهچیـز طبیعی
اسـت .او طبـق عـادت روزانـه از راهپلهها پاییـن میآید و
قصـد دارد بـرود طـرف صنـدوق صرافیاش کـه چند متر
آن سـوتر کنار سـاقهی یک درخت بزرگ گذاشـته شـده
اسـت .همین کـه پایش به کـف پیادهرو میرسـد ،ناگهان
فیر میشـود؛ فیری که بسـیار ناگهانی و بسـیار از نزدیک
اسـت .در عمـرش صـدای یـک فیـر را این قـدر از نزدیک
نشـنیده اسـت ...آخ میکشـد و بـه زمیـن میافتـد.
گلولـ ه بـه طـرف او و به قصد جان او شـلیک شـده اسـت.
گلولـه یـک پایـش را سـوراخ کـرده اسـت و او بـه زمیـن
افتـاده اسـت .عابران وحشـتزده متفرق میشـوند .حیدر
میبینـد کـه دو نفـر بـا پوزهای بستهشـده با دسـتمال به
او نزدیـک میشـوند .هـر دو تفنگچـه به دسـت دارند و از
نـول تفنگچـهی یکیشـان بـه انـدازهی یـک سـیگار دود
خـارج میشـود .قبـل از اینکـه فرصـت پیـدا کنـد و بـه
اتفاقـی که افتـاده فکر کند ،دزد دوم ماشـهی تفنگچهاش
را میفشـارد .صدای فیر دوم وحشـتناکتر اسـت .این بار
گلولـه بازویـش را پـاره میکند.
دزدان پول را برمیدارد و به طرف چوک فرار میکنند.
چند نفر خود را بر بالین حیدر میرساند .خون حیدر
لباسهایش را رنگ کرده و روی سنگفرش خیابان مثل
یک خط منحنی جاری شده است .دزدان از نزدیکی
چند سرباز پولیس که سر چهار راه ایستادهاند ،تیر
میشوند .پولیسها هیچ واکنشی نشان نمیدهند .دزدان
در پیچ کوچه گم میشوند .حیدر در جایش از درد به
خود میپیچد .مردم حیدر را به شفاخانهی علی سینا،
نزدیکترین شفاخانه به محل واقعه انتقال میدهند.
دیروز تمام صرافان پل سرخ نگران ،ناراحت و ترسیده
بودند .یکی از آنان به شرط ذکرنشدن نامش به من گفت
که چند وقت پیش حوزه به ما اخطار داده بود که ساحه را
ترک کنید ،امکان دارد مورد هدف دزدان قرار بگیرید .مگر
ما کجا میتوانیم برویم؟ آنقدر پول ما نداریم که برویم
جواز بگیریم و در کدام سرای صرافی کنیم که امنیت
داشته باشد .ما همه غریب مردم هستیم که تمام روز در
گرما و سرما در آفتاب و سایه روی سرکها مینشینم تا
شب یک لقمه نان حالل برای زن و فرزند خود پیدا کنیم.
کسـی از نزدیـکان حیدر در شـفاخانه برای مـن قصه کرد
کـه ایـن اولیـن اتفاق از این دسـت در پل سـرخ نیسـت،
پیـش از ایـن نیـز اتفاقهای مثـل این در پل سـرخ افتاده
اسـت .چنـدی پیـش در اولیـن روزهـای پـس از قرنطین
دزدان بـه قصـد دزدی یـک صـراف را در پـل سـرخ بـا
تفنگچـه میزننـد ،ولـی نمیتواننـد پولـش را بـا خـود
ببرنـد .دزدان میگریزنـد و صـراف زخمی مصـروف درد و
زخـم خـود میشـود ،در آن حالـت پولهایـش را کسـانی
از میـان مـردم دزدی میکننـد.
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نگرانی سازمان ملل از تلفات غیرنظامیان

طرفهای جنگ در میز مذاکره ،گفتوگوها را
اولویتبندی کنند
فاطمه فرامرز
گزارشگر

دیبرا الینز ،نماینده خاص سرمنشی ملل متحد
برای افغانستان و رییس دفتر هیأت معاونت
ملل متحد در افغانستان (یوناما) از دو طرف
گفتوگوهای بیناالفغانی در دوحه میخواهد
که گفتوگوها را زمانبندی کنند و برای
کاهش آمار تلفات افراد ملکی ،بهگونهی فوری
اقدامات صادقانه روی دست بگیرند.
گزارش ربعوار اخیر یوناما نشان میدهد که
افغانستان بهعنوان مرگبارترین منطقه در جهان
برای افراد ملکی باقی مانده است و میزان باالی
خشونتها همچنان تأثیر مخرب بر افراد ملکی
میگذارد.
بر مبنای این گزارش ربعوار یوناما از اول
جنوری تا آخر سپتامبر سال روان ،میزان تلفات
افراد ملکی به پنجهزار و  ۹۳۹مورد میرسد که
از این میان دوهزار و  ۱۱۷نفر کشته و سههزار و
 ۸۲۲نفر دیگر زخمی شدهاند .هرچند که میزان
تلفات افراد ملکی در سه ربع اول سال جاری
کمتر از آمارهای هشت سال گذشته است ،اما
هنوز هم تعداد تلفات افراد ملکی تکاندهنده و
وحشتناک است و از هر ده فرد غیرنظامی که
در جنگ آسیب دیدهاند ،چهار تنشان زنان و
کودکاناند .در مجموع شمار تلفات کودکان به
 31درصد و میزان تلفات زنان به  12درصد
میرسد.
با مستندسازی آمار قربانیان جنگ در  9ماه
اول سال روان ،هیأت معاونت ملل متحد در
افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت
مسئول  58درصد کل تلفات افراد غیرنظامی در
کشورند .رقم تلفات افراد ملکی که مسئولیت
آن به تمام گروههای مسلح مخالف دولت نسبت
داده شده ،در یک رقم مشابه با سال 2019

باقی مانده است.
بر بنیاد این گزارش یوناما میزان کشتهشدگان
افراد ملکی که به طالبان نسبت داده شده ،تا
شش درصد افزایش یافته است؛ درحالیکه
رقم مجموعی تلفات -کشته و زخمی -نسبت
دادهشده به طالبان تا  32درصد کاهش داشته
است .دلیل اصلی کاهش در رقم کلی تلفات
غیرنظامیان از سوی طالبان کاهش شمار
زخمیشدهها در حمالت انتحاری و جنگهای
زمینی میباشد .اما این کاهش در شمار زخمیان
حمالت انتحاری و جنگ زمینی ،با سازماندهی
قتلهای هدفمند و تعبیه مواد انفجاری که در
خصوص غیرنظامیان بدون تفکیک عمل کرده،
جبران شده است.
همینطور گزارش یوناما میگوید درصدی
تلفاتی که مسئولیت آنرا هیچ گروهی به عهده
نگرفته ،نیز افزایش یافته است .یعنی درصدی
از قتلهای هدفمند که با استفاده از جاسازی
مواد انفجاری بدون تفکیک نظامی یا ملکی
سبب تلفات غیرنظامیان شده و یوناما نتوانسته
مسئوالن تلفات را شناسایی کند ،بیشتر شده
و این مورد با کاهش شمار حوادثی که قبال
طالبان و داعش شاخهی خراسان مسئولیت آن
را با عهده میگرفت ،همخوانی دارد.
در گزارش یوناما آمده است که مواد منفجره
جاسازیشده که بهعنوان آله فشار از سوی
طالبان استفاده شده است ،بهعنوان ماینهای
ضد پرسونل در کشور بهکار میرود .این ماینها
کارکرد بدون تبعیض (تفکیک بین افراد ملکی
و نظامی) دارند و کاربرد آنان در هر زمانی
که باشد ،غیرقانونی است .آنگونه که گزارش
نشان میدهد عامل قربانیشدن زنان و کودکان
در سه ربع اول  2020همین مواد منفجرهی
جاسازیشده بوده است.

هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان از
طالبان میخواهد که به تعهدات خود در
راستای استفاده از این سالحهای غیرقانونی
عمل کرده و باعث آسیب رساندن به افراد
ملکی در افغانستان نشوند .در این گزارش
آمده است« :یوناما همچنین نگران حمالتی
است که عمدا افراد ملکی ،از جمله کارمندان
تعلیم و تربیه ،صحت ،امور بشردوستانه ،اعضای
نهادهای قضایی ،بزرگان قومی ،رهبران مذهبی
و کارمندان ملکی دولت را مورد هدف قرار
میدهد».
آنگونه که در گزارش یوناما آمده ،شمار تلفات
افراد ملکی ناشی از حمالت داعش کاهش
یافته ،اما جنگ زمینی بین نیروهای امنیتی
حکومت افغانستان و گروه طالبان سبب
باالترین رقم تلفات غیرنظامیان شده است.
بعد از آن حمالت انتحاری و جاسازی مواد
منفجره  29درصد ،قتلهای هدفمند  16درصد
و حمالت هوایی هشت درصد سبب تلفات افراد
ملکی شده است.
از رقم مجموعی تلفات غیرنظامیان مسـئولیت
 28درصـد آن بـه نیروهـای طرفـدار حکومـت
افغانسـتان نسبت داده میشـود که در مقایسه
بـا سـال گذشـته  34درصـد کاهـش را نشـان
میدهـد و دلیـل اصلـی آن کاهـش حملات
هوایـی نیروهـای بینالمللـی پس از مـاه مارچ
خوانـده شـده اسـت و همینطـور نیروهـای
امنیتـی ملـی افغانسـتان مسـئول  23درصـد
تلفـات افـراد ملکـی خوانـده شـدهاند کـه این
رقـم بـا آمـار سـال گذشـته مشـابه اسـت .اما
تلفـات ناشـی از جراحـات حملات هوایـی و
جنگهـای زمینی تـا  25درصـد افزایش یافته
است.
آن تعداد از تلفات غیرنظامیان که به نیروهای
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دفتر شورای امنیت با اشاره به گزارش یوناما
طی یک بیانیه گفته است که یافتههای میدانی
حکومت نشان میدهد بیشترین درصدی
تلفات غیرنظامیان به طالبان برمیگردد
و طالبان یا بهصورت مستقیم
سبب تلفات ملکی شده است
و یا بهگونهی غیرمستقیم
زمینهسازی کرده است تا
گروههای دیگر حمالت انجام
دهند.

امنیتی افغانستان نسبت داده میشود ،ناشی از
فیرهای غیرمستقیم مانند فیر راکت ،انداختن
هاوان و نارنجک است که در مناطق غیرنظامی
استفاده شده و به خانهها یا نزدیک محل
بودوباش ملکیها اصابت کرده است.
یوناما با ابراز نگرانی از افزایش  70درصدی
تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی دریافته
که باالترین درصدی تلفات ملکیها از حمالت
هوایی از سوی نیروهای ارتش کشور صورت
گرفته است .میزان تلفات غیرنظامیان ناشی از
حمالت هوایی ارتش افغانستان مجموع هشت
درصد کل تلفات غیرنظامیان را تشکیل میدهد
و سنجش تلفات ناشی از حمالت هوایی
نیروهای بینالمللی پس از امضای توافقنامه
دوحه بین ایاالت متحده و طالبان متوقف شده
است.
همچنان این گزارش به وضاحت نشان میدهد
ن دولت
که شروع گفتوگوهای دوحه بی 
افغانستان و طالبان هیچ نقشی مثبت در
کاهش خشونتها و تلفات افراد ملکی نداشته و
از دوازدهم سپتامبر به بعد هیچگونه کاهش در
تلفات غیرنظامیان دیده نمیشود.
با آنکه این گزارش یوناما حوادث امنیتی ماه
اکتبر را شامل نمیشود اما هیأت معاونت ملل
متحد در افغانستان نگرانی خویش نسبت به
افزایش خشونتها و تشدید جنگ را ابراز کرده
و میگوید که فقط در یک ماه گذشته در جنگ
هلمند و حمالتی که بدون در نظرداشت افراد
ملکی در ننگرهار ،غور ،لغمان ،حمله هوایی در
تخار و حملهی انتحاری بر یک مرکز آموزشی

در کابل اتفاق افتاده ،سبب کشته شدن 400
تن فرد ملکی شده است.
یوناما با نشر این گزارش برایهمکاری با تمام
طرفهای درگیر جنگ در خصوص کاهش
تلفات افراد ملکی اعالم همکاری کرده و
میگوید که تمام طرفهای درگیر در جنگ
افغانستان میتوانند عملکردشان در راستای
جنگ را بازنگری و در مورد کاهش تلفات افراد
ملکی اقداماتی روی دست بگیرند« :یوناما تأکید
میکند که تمام طرفهای درگیر در جنگ
میتوانند و باید بیشتر از این برای جلوگیری
عاجل
از آسیبدیدن افراد ملکی با بررسی
ِ
اقدامات و تقویت فعالیتها برای کاهش آن
و همچنان در جهت پایاندادن به جنگ ،که
قطعا تنها راه کاهش تلفات مرتبط به درگیری
برای افراد ملکی میباشد ،کار کنند .یوناما آماده
همکاریهای بیشتر با همهی طرفها برای
انجام اقدامات مورد نیا ِز عاجل میباشد».
در این گزارش یوناما همچنان آمده است که
مذاکرات صلح افغانستان برای طرفین درگیر
جنگ فرصتیست تا زیانهای جبرانناپذیر و

تأثیر مخربی را که جنگ بهبار آورده است ،مورد
ارزیابی دقیق قرار داده و با پذیرفتن خواست
قربانیان جنگ ،تأیید کنند که به حقیقت،
عدالت ،جبران خسارت و صدمه که قربانیان
جنگ از این ناحیه دیدهاند ،رسیدگی شود.
فیونـا فریـزر ،رییـس بخـش حقـوق بشـر
یونامـا میگویـد« :مصاحبههـای مـا بـا
قربانیـان و خانوادههـای آنهـا نشـاندهنده
عـدم موفقیـت كامـل طرفیـن درگیـری برای
تصدیـق صدمهایسـت کـه آنهـا باعث شـده
و حتـا عـدم برقـراری تمـاس بـا آنهـا بعـد از
یـک حادثـه اسـت .طرفیـن درگیـر میتواننـد
حداقـل ،دردی را کـه آنهـا سـبب شـدهاند
بپذیرنـد و بـه دنبـال راههـای بـرای کمـک به
ایجـاد آشـتی در بیـن میلیونهـا افغان باشـند
کـه متحمـل خسـارت شـدهاند».
در همین حال ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی
گروه طالبان طی یک بیانیه با تکذیب آنچه که
در گزارش یوناما آمده ،گفته است که یوناما بر
مبنای منابع اطالعاتی و معلوماتی که از دشمن
گرفته ،این گزارش را تهیه کرده و گروه طالبان
را مسئول  9درصد از تلفات ملکیها قلمداد
کرده و حتا تلفات ناشی از حمالت حکومت
افغانستان را به طالبان نسبت داده است.
سخنگوی طالبان با رد گزارش یوناما گفته
است که طالبان تالش دارند که تلفات افراد

چرا ناامنی در نیمروز افزایش یافته است؟
واجد روحانی  -هرات
گزارشگر

نیمروز با صحراها و دشتهای فراخ و هممرز
بودن با دو کشور ایران و پاکستان ،حاال به
میدان زورآزمایی نیروهای دولتی و طالبان
مبدل شده است .القل طی یک هفته اخیر
تنور جنگ در این جغرافیا نسبت به دو دهه
اخیر داغتر بوده است.
سیدولی سلطان ،والی نیمروز میگوید که
تمرکز «دشمن» در این والیت به میزان
چشمگیری افزایش یافته است« :متأسفانه در
والیت نیمروز تحرکات دشمن شروع شده و
هر روز یک حادثهی امنیتی در این والیت رخ
میدهد».
پیشرفت در روند ساخت بند کمالخان روی
رودخانه هلمند ،در دل ساکنان نیمروز وحشت
از بحرانیترشدن اوضاع امنیتی یا غیرقابل
کنترلشدن ناامنیها ایجاد کرده است .والی
نیمروز میگوید که احتماال گسترش ناامنیها
خطری برای ساخت بند کمالخان ایجاد
میکند.
والیت نیمروز با والیتهای ناامن هلمند
و فراه مرز مشترک دارد .در برخی مواقع
جنگجویان طالب از این دو والیت ،بر
پاسگاهها و قرارگاههای نیروهای دولتی در
نیمروز هجوم میآورند و سپس دوباره به
مناطق اصلیشان برمیگردند.
تلفات نیروهای دولتی طی چهار روز در نیمروز
به شرح زیر است:
• جمعه  2عقرب ،شش محافظ بند کمالخان
کشته و دو تن دیگر زخمی شدند؛
• پنجشنبه ،یک عقرب 23 ،سرباز در ولسوالی
خاشرود کشته و سه تن دیگر اسیر شدند؛
• سهشنبه 29 ،میزان ،فیضمحمد هوتک،
فرمانده پولیس کنگ با  11پولیس کشته شد.

به سالح و تجهیزات مجهز شوند .پاسگاههای که
زیاد موثریت ندارد به قرارگاهها منتقل خواهد
شد .ممکن است که چند پاسگاه دیگر نیز از
لحاظ نظامی جهتاش را تغییر بدهیم ،تا طعمه
دشمن نشود».
کمبود امکانات و ضعف مدیریتی
کمبود نیرو و تجهیزات دو چالش عمده برای
رویارویی نیروهای دولتی با طالبان در نیمروز
قلمداد میشود و بهتازگی یک مرکز آموزش
نیروهای ارتش ملی با ظرفیت یک هزار تن در
این والیت آغاز به فعالیت کرده است .رحمتاهلل
ناصری ،فرمانده کندک پنج سرحدی در نیمروز،
از باشندگان نیمروز میخواهد که با پیوستن به
صفوف نیروهای دولتی ،جلو حمالت طالبان را
بگیرند.
نبی فروتن ،معاون پولیس نیمروز میگوید
که سروی برای اکماالت نیروهای پولیس در
پاسگاههای کمربندی شهر و ولسوالیها از یکماه
به اینسو ،آغاز شده است« :اکماالت سالح و
تجهیزات نیروهای دولتی شروع شده و ضعف
استقامت این نیروها بر طرف شده و ما قوت
کافی در کمربندهای شهر و ولسوالیها داریم».
به باور نمایندگان مردم نیمروز در پارلمان
ناتوانی مدیریتی در جنگ با طالبان در نیمروز
را نمیتوان نادیده گرفت .گلاحمد نورزاد ،عضو
پارلمان در صحبت با روزنامه اطالعات روز
معتقد است که توانایی رزمی طالبان به حدی
نیست که نیروهای دولتی را در نیمروز به چالش
مواجه کند ،اما ضعف شدید رهبری ،باعث
افزایش عطش طالبان برای جنگافروزی شده
است« :متأسفانه با داشتن تجهیزات و نیروی
کافی ،توانایی رزمی خود را نیروهای دولتی از
دست دادهاند .در گزینش افراد در مقامهای بلند
شایستهساالری مد نظر گرفته نمیشود».

ملکی را کاهش دهند« :مجاهدین امارت
اسالمی در تالشند تعداد تلفات غیرنظامیان را
به صفر برسانند و یک کمیسیون ویژه با جدیت
روی این موضوع کار میکند».
ذبیحاهلل مجاهد عامل اصلی تلفات غیرنظامیان
را حمالت هوایی نیروهای طرفدار حکومت
افغانستان خوانده و گفته است که انداختن
توپ و خمپاره به روستاها و خانهها ،افزایش
خشونت توسط شبهنظامیان اربکی و حمله به
مناطق غیرنظامی توسط دشمن سبب تلفات
افراد ملکی است و در مقابل ،تمام عملیاتهای
امارت اسالمی براساس اهداف خاص نظامی
دشمن انجام میشود.
سخنگوی گروه طالبان به یوناما گفته است
که باید روی دقت و صحت گزارشهای خود
سخت کار کند ،از استفاده از موضوع تلفات
غیرنظامیان برای فشارهای سیاسی و تبلیغات
خودداری کند و از منابع دشمن بهعنوان منابع
اطالعاتی استفاده نکند.
همچنـان دفتـر شـورای امنیـت بـا اشـاره بـه
گـزارش یونامـا طی یـک بیانیه گفته اسـت که
یافتههـای میدانـی حکومـت نشـان میدهـد
بیشـترین درصـدی تلفـات غیرنظامیـان بـه
طالبـان برمیگـردد و طالبـان یـا بهصـورت
مسـتقیم سـبب تلفـات ملکـی شـده اسـت و
یـا بهگونـهی غیرمسـتقیم زمینهسـازی کـرده
اسـت تا گروههـای دیگر حمالت انجـام دهند.
دفتر شورای امنیت با ابراز نگرانی از مکانیزم
تهیهی این گزارش از سوی یوناما ،متعهد شده
است که یکجا با دفتر یوناما روی یافتههایشان
از میدان جنگ کار کنند تا ارقام واقعی تلفات
غیرنظامیان را منعکس کنند.
در بیانیه شورای امنیت آمده است که نیروهای
امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان برای
حفاظت از مردم و تالشهای موفقیتآمیز صلح
در حالت دفاعی قرار دارند اما از آنسو طالبان
با گذشت هر روز خشونت را افزایش میدهند و
با استفاده از مساجد و تأسیسات عامه به هدف
جنگ تلفات افراد ملکی را افزایش داده ،سبب
بیاعتمادی به روند صلح میشوند.
شورای امنیت در بیانیهاش از طالبان میخواهند
که آتشبس دایمی و سراسری را پذیرفته و
برای نشاندادن صداقت در گفتوگوهای صلح،
قتل عام مردم افغانستان را متوقف کنند.

پارلمان معتقد است که اعمار بند کمالخان
حساسیستبرانگیز بوده است و جنگ فعلی در
جهان روی آب و منابع آبی است« :در جنگ
افغانستان اکثر کشورها دخیل هستند .نه تنها
ایران و پاکستان ،بلکه روسیه ،هند ،کشورهای
عربی ،امریکا و دیگر کشورها دخیل هستند».

شکست در هلمند و تشنیگ در هامون
جبران شکست در جنگ هلمند
فراخشدن میدان جنگ در هلمند ،تأثیر منفی
بر والیت همجوار نیمروز نیز گذاشته است.
ی فروتن ،معاون پولیس نیمروز میگوید که
نب 
گروه طالبان در پی شکست جنگ هلمند ،بر
پاسگاههای نیروهای دولتی در نیمروز حمله
میکنند و با تبلیغات در رسانههای اجتماعی،
شکست سنگین خود را پنهان میکنند:
«آسیبپذیری در نیمروز بهخاطری داریم که به
تعداد سههزار نفر بیشتر از تروریستان در هلمند
با نیروهای دولتی ما در جنگ بسیار سخت
روبهرو شدند و شکست خوردند و به همین
دلیل بر نیروهای دولتی حمله میکنند».
او تأکید دارد که به هیچ عنوان طالبان قدرت
مقابله رودررو با نیروهای دولتی مستقر در
نیمروز را ندارند و بارها با شکست حمالتشان
در این والیت مواجه شده است« :ما اطمینان
میدهیم که هیچ وقت نیمروز ساحه فعالیت
گروههای تروریستی نمیشود».
رحمتاهلل ناصری ،فرمانده کندک پنج سرحدی
در نیمروز میگوید که طی یکماه اخیر نیروهای
دولتی به طالبان در بخشهای از نیمروز جواب
دندانشکن دادهاند« :طالبان در جنگهای اخیر
یا فرار کردهاند و یا دل و جرأت رویارویی با
نیروهای دولتی را ندارند».
همزمان با تیرگی اوضاع امنیتی و حمالت
جسورانه طالبان بر پاسگاهها و قرارگاهها،
شورای نظامی نیمروز تصمیم گرفته است که
در موقعیت پاسگاهها تجدید نظر کند ،تا جلو
واردشدن تلفات به نیروهای دولتی گرفته
میشود.
با افزایش تلفات نیروها در نیمروز تصمیم بر
جمعآوری پاسگاههای با سطح بلند تهدیدات
امنیتی صورت گرفته است« :نیمروز در فوکس
حمالت دشمن قرار دارد و باید نیروهای امنیتی
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او هم چنین خواستار پیگرد قانونی عوامل
بیکفایت در افزایش تلفات نیروهای دولتی
شده است ،تا این اقدام درس عبرتی به دیگر
فرماندهان باشد« :در قسمت کمکرسانی به
نیروهای دولتی غفلت شده و باید این موضوع
پیگیری شود».
آشفتگی وضعیت امنیتی در نیمروز پای یاسین
ضیا ،رییس کل ستاد ارتش ،عبدالصبور قانع،
معین ارشد وزارت داخله و نظر علی ،معاون
ریاست عمومی امنیت ملی را روز یکشنبه،
 4عقرب به این والیت کشاند .مقامهای محلی
نیمروز به اطالعات روز گفتهاند که تجهیز
نیروهای دولتی ،خواسته اصلی از این مقامهای
ارشد بوده است .یاسین ضیا ،اطمینان داده است
که نیازمندی نیروهای دولتی در نیمروز برطرف
خواهد شد.
تهدید بند کمالخان؟
کار ساخت بند کمالخان در  18کیلومتری
شمال ولسوالی چهاربرجک و در  95کیلومتری
جنوب شهر زرنج ،مرکز والیت نیمروز از ماه
اسد سال  1396آغاز شده است .این بند روی
رودخانه هلمند اعمار میشود که از کوههای

مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه میگیرد
و در دریاچه هامون –دریاچهای مشترک میان
افغانستان و ایران -سرازیر میشود .آغاز کار
ساخت بند کمالخان در سال  1345آغاز شد،
اما آغاز جنگهای داخلی باعث توقف کار ساخت
این بند شد.
ساخت بندهای آبی همواره به کشورهای همسایه
تبرانگیز بوده است .سیدولی سلطان،
حساسی 
والی نیمروز میگوید که هیچ شک و تردید
مبنی بر برنامهریزی «دشمن» بهخاطر آسیب
رساندن به بند کمالخان وجود ندارد« :آب ما
رایگان به کشورهای دیگر سرازیر نشود .برخی
از مردم سخاوتمندانه از آب استفاده کردند .ما
مطابق به معاهده حقابه آب با جمهوری اسالمی
ایران در وقت موسی شفیق نخست وزیر پیشین
افغانستان و عباس هویدا ،به همان اندازه حقابه
میدهیم و اضافهتر از آن ،آب ماست و مدیریت
میکنیم».
او در قبال سرازیر شدن آب به ایران ،خواستار
دریافت پول و یا تیل از این کشور شده است:
«مثل اینکه برای دیگران فروش تیل مهم
است ،برای ما هم آب مهم است .اگر کسی آب
ما میخرد ،بسماهلل و ما در مقابلاش اسعار و یا

تیل میخواهیم .تیل در مقابل آب».
در همین حال ،نظام خپلواک ،سخنگوی اداره
ملی تنظیم امور آب در صحبت با روزنامه
اطالعات روز میگوید که کار ساخت بند
کمالخان با هزینه بیش از  200میلیون
دالر امریکایی از بودجه حکومت افغانستان،
 90درصد پیشرفته و تا چهار ماه آینده به
بهرهبرداری میرسد .او میافزاید که ظرفیت این
بند  9میگاوات برق و این بند قادر به آبیاری
 184هزار هکتار زمین است و در چهار فاز
تکمیل میشود.
به گفته او ،تالشها برای مدیریت آبهای
جاری با ایجاد بندهای بزرگ و کانالهای آب
جریان دارد و هم اکنون کار ساخت بند پاشدان
در هرات و کمالخان در نیمروز جریان دارد:
«اداره ملی تنظیم امور آب ،برنامههای مختلف
زیر دست دارد ،تا آبها مهار شود و برای مردم
سهولت ایجاد شود».
او میافزاید که هم اکنون کار روی ساخت هشت
بند کالن در بخشهای از کشور جریان دارد و
در کنار آن پروژههای کوچک مدیریت آب روی
آن کار میشود.
گلاحمد نورزاد ،نماینده مردم نیمروز در

اقتصاد در سایه تهدید
مرز میلک ،در قسمت واردات کاالهای ایرانی به
افغانستان قابل اهمیت است .در کنار این مرز،
بندر چابهار ،نزدیکترین نقطه وصل افغانستان
به آبهای آزاد ،اهمیت نیمروز را چند برابر
میکند .نمایندگان نیمروز در پارلمان ،از ملتهب
شدن بیشتر وضعیت امنیتی آشفته خاطر
هستند و آنان از روزی میترسند که طالبان
به مانند هلمند و فراه ،جغرافیای بیشتر را در
نیمروز در اختیار داشته باشند و متعاقباً نبض
تجارت قانونی و غیرقانونی را به دست بگیرند.
گلاحمد نورزاد ،عضو پارلمان از روزی میترسد
که افزایش زیرساخت در بندر چابهار ایران،
واردات کاال از طریق بندر گوادر پاکستان ضربه
بزند و نیمروز بیشتر از این در ناامنیها غوطهور
شود« :با استفاده از بندر چابهار ،پاکستان تالش
میکند که نیمروز را بیشتر ناامن کند و پاکستان
از کاهش ترانزیت کاال از طریق بندر گوادر نگران
است .چابهار برای ترانزیت خیلی مهم است
برای افغانستان و گسترش فعالیت این بندر به
پاکستان صدمه میزند».
سیدولی سلطان ،والی نیمروز میگوید که
نیروهای دولتی تمام برنامههای «دشمن» مبنی
بر جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی را مهار
میکنند.
از سالیان متمادی اقتصاد جرمی در نیمروز
ریشه دوانده و این والیت را به بهشت قاچاقبران
انسان نیز مبدل کرده است .بیشتر افرادی که
قصد سفر قاچاقی به ایران دارند ،از طریق نیمروز
به این سفر اقدام میکنند .ساکنان محل در
نیمروز ،حضور قاچاقبران مواد مخدر را نیز یکی
دالیل افزایش ناامنیها میدانند و بر ضرورت
مبارزه جدی با عوامل قاچاق انسان و مواد مخدر
تأکید میکنند.

کجرویهای اجتماعی با پوشش ارزشی؛

هبانهای که نباید به دست دمشن داد

دو طرف گفتوگو تا زمانی که از خود انعطاف نشان
ندهند نتیجهای بهدست نخواهد آمد و برای این انعطاف
تا اندازهای از خودگذری هم باید وجود داشته باشد ،اما
اگر هردو طرف به شروط و ارزشهای خود تأکید کنند به
نتیجه نخواهند رسید

شماری از فعاالن مدنی به این باورند که برخی مسائل اجتماعی
در کشور که مخالف آموزههای دینی است ،زیر عنوان ارزش در
جامعه جواز دارد و چنین مسائلی در این شرایط که گفتوگوهای
صلح در جریان است ،ممکن است حساسیتهایی را برای تیم
طالبان در مذاکرات ایجاد کند.
سید عمر باهر ،از فعاالن مدنی در بدخشان ،در گفتوگویی با
شبکهی جامعهی مدنی و حقوق بشر (شبکه) میگوید
موضوعاتی چون مشارکت سیاسی و اشتغال
زنان از ارزشهایی است که در دین جواز
دارد ،اما بعضی فعالیتهای دیگر
که با استفاده از نام ارزش صورت
میگیرد ،ممکن است برای
طالبان حساسیتبرانگیز باشد:
«محتوای بعضی برنامههای
تلویزیونی ،از جمله به
تصاویر
نمایشگذاشتن
برهنه و کارهای دیگری که
از نظر دینی ممنوع است و زیر پوشش ارزشها و بهنام جمهوری
اسالمی انجام میشود برای طالبان حساسیتبرانگیز است و بدون
شک آنان این خالفورزیها و کجرویها را معیار قرار میدهند
و با ذهنیت اشتباهی که از دعوای حقوق زنان افغانستان پیدا
میکنند ،به مخالفت با آن میپردازند».
شبکه :به نظر شما تغییری در دیدگاه طالبان نسبت به زنان
آمده است؟
باهر :اینکه طالبان آماده شدند در مذاکرات روبهروی زنان
بنشینند و با آنان بحث کنند و اینکه با زنان خبرنگار مصاحبه
کردند و با پوششهایی که انتظارش را نداشتند روبهرو شدند،
میتواند باعث تغییر دیدگاه آنان شود .وقتی گروهی که
بیرونرفتن زنان از خانه در تفکر آنان جواز ندارد حاضر شده است
با زنان دور یک میز بنشیند ،به این معنی است که تغییرات اندکی
در دیدگاه آنان آمده است.
شبکه :ارزیابی شما از آنچه تا کنون در گفتوگوهای صلح
گذشته است ،چیست؟
باهر :من فکر میکنم اگر پای یک میانجی در میان نباشد،
بحث خواستهها ،پیشنهادات و پیششرط ها در گفتوگوها به
درازا میکشد که منجر به زمانگیر شدن و بینتیجهماندن این
روند خواهد شد .میانجیها نقش عمدهای در حل منازعات دارند؛
بنابراین نیاز است که سازمان ملل متحد و کشورهای دخیل در
این روند برای تعیین یک میانجی با هم توافق کنند.
شبکه :به نظر شما گفتوگو با گروهی که پیشینهی خوبی،
بهویژه در رابطه با زنان ندارد به جایی خواهد رسید؟
باهر :گفتوگو یک اصل برای دستیابی به صلح است و طالبان
نیز طرف درگیری استند که قوت نظامی دارند و مناطق زیادی
در کشور زیر کنترل آنان است .اگر دو طرف گفتوگو از خود
انعطاف نشان ندهند و به نتیجه نرسند ،طبیعی است که طالبان
مشکل ایجاد میکنند و این کار باعث تداوم جنگ میشود .بدون
شک طالبان بعضی از دستآوردهای سالهای اخیر شهروندان
افغانستان را نمیپذیرند و آن را بخشی از فرهنگ و ارزشهای
وارداتی میدانند و بر پایهی این مسائل گفتوگوها را به چالش
میکشند ،اما زمانی که افراد یا گروههای دیگری میانجیگری
کنند دو طرف مذاکره کمی انعطاف نشان میدهند که باعث
میشود هردو طرف به نتیجه برسند.
شبکه :برخی به این باورند که برای رسیدن به توافق صلح،
باید محدودیتهای احتمالی طالبان در مورد حقوق زنان را
پذیرفت ،نظر شما در این مورد چیست؟
باهـر :دو طـرف گفتوگـو تـا زمانی کـه از خـود انعطاف نشـان
ندهنـد نتیجـهای بهدسـت نخواهـد آمـد و بـرای این انعطـاف تا
انـدازهای از خودگـذری هـم بایـد وجـود داشـته باشـد ،امـا اگـر
هـردو طـرف به شـروط و ارزشهای خـود تأکید کننـد به نتیجه
نخواهنـد رسـید؛ بـر ایـن اسـاس اگـر حقـوق و امتیـازات زنان با

این برداشت که هم از حضور و هم از خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان ،تهدیدی متوجه
ایران است ،تا به امروز دیدگاه ایران نسبت به
طالبان را سمتوسو میدهد .پیش از این ایران
طالبان را جز شبکهای از گروههای جهادی
سنی مورد حمایت مالی عربستان سعودی
مورد اسـت
مفهومـی کـه از نظـر علمـای معتدل اسلامیوصحیح
موردایاالت متحده برای هدف
حمایت
بحـث قـرار بگیـرد شـاید تا انـدازهای بـر طالبـان
بگـذاردیودید .حکومت ایران مخالف
تاثیر ایران ،م
قراردادن
برای قدرت
زمانیهاکـه به
برقراری ارتباط سیاسی با طالبان
آن را بپذیرنـد .فکـر میکنـم مجاهدیـن هـم تالش
زمان و با
آشـناکه طالبان و القاعده متفاوت
مسأله را
مـرورو این
رسـیدند ،کمتـر از طالبـان نبودنـد ،امـا بـه بود
آوردنـد نمیشناخت .با اینحال ،با
تغییراتـی رسمیت
شـدن بـا ارزشهـا و معیارهـا در روش خـودهستند ،به
دنیـای
اسـتند .در
ایران از تهدید احتمالی حضور
نگرانی
و امـروز از حامیـان دموکراسـی در افغانسـتانافزایش
یی
متحجرانـه
دوامامریکا در افغانستان ،تهران
خودارتش
مدت
امـروزی طالبـان هـم نمیتوانند به افـکار طوالن
حکومتمسیر دوم خود را در قبال
مـردمسیاست
بدهنـد ،بـر آن تاکیـد کننـد و بـا آن معیارهـابهبـرتدریج
کنند .
طالبان توسعه داد.
طالبان در سال  2007تالش دیپلماتیکی
شبکه :نفس حضور زنان در مذاکرات چه تاثیری میتواند بر
دیدگاه طالبان داشته باشد؟
باهر :طبیعی است که حضور آنان نسبت به عدم حضورشان بهتر
است؛ موضوع حقوق زنان بسیار مهم است و زنان با حضور در
چنین گفتوگویی میتوانند خواستهها ،نیازها و حقوق خود را در
آنجا به بحث بگیرند و در مورد آنچه طالبان نقض ارزشهای
اسالمی میدانند استدالل کنند .امیدوارم اعضای زن تیم
مذاکرهکننده بتوانند به شکل خوبی از زنان نمایندگی کنند و
جرات تاکید به ارزشهایشان را داشته باشند .یک تعداد از این
نمایندگان زنان با جراتیاند که در حوزههای سیاسی ،اجتماعی
و حقوق بشری برای زنان فعالیت میکنند و نسبت به شماری از
نمایندگان مرد توانایی استدالل بهتری دارند .اگر مذاکرات در این
دور به نتیجه نرسد ،ممکن است اعضای تیم نیز تا اندازهای تغییر
کنند و چهرههای متفاوت با حرفها و طرحهای جدیدتری برای
مذاکره با طالبان انتخاب شوند و ممکن است زنان نخبهی دیگری
هم در ترکیب تیم حضور پیدا کنند.
شبکه :به نظر شما مشارکت طالبان چه تاثیری بر فعالیت
زنان و جوامع مدنی خواهد گذاشت؟
باهـر :ایـن بـه توانایـی اسـتدالل اعضـای تیـم مذاکرهکننـده و
چگونگـی توافقـی که صـورت میگیرد بسـتگی دارد .بدون شـک
طالبـان با یک سـری ارزشهـای جامعـهی افغانسـتان مخالفاند
و در صورت مشـارکت در قدرت ممکن اسـت مانع آن شـوند .من
واقعـا نگـران مشـارکت طالبـان در حکومت اسـتم ،ما بسـیاری از
دسـتآوردهای بزرگمـان را بـا آمـدن طالبـان از دسـت خواهیم
داد ،امـا در عیـن حـال بـاور دارم کـه ایـن وضعیـت دوام نخواهد
آورد؛ پیشـرفتهای زیـادی در جهـان روی داده اسـت ،فکر مردم
افغانسـتان بـاز شـده اسـت و بـه فـنآوری دسترسـی دارنـد و
دیگـر حاکمیـت بسـیار مطلـق و متحجرانهی طالبـان را نخواهند
پذیرفت.
آقای باهر یکبار دیگر تاکید میکند که به نتیجهرسیدن
گفتوگوهای صلح بدون حضور یک میانجی با مشکل روبهرو
خواهد شد و جامعهی جهانی و امریکا باید برای تعیین یک
میانجی اقدام کنند.

نوت :این مصاحبه توسط شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تهیه
شده و امتیاز و مسئولیت آن به این شبکه برمیگردد.

خبرهای خارجی
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آزاد شدن « ۸و نیم میلیارد دالر» پول بلوکشده ایران در کره جنویب «به نتیجه انتخابات امر یکا بستیگ دارد»

اطالعات روز :رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی
گفته است پول بلوکهشده ایران در کره جنوبی « ۸و نیم
میلیارد دالر» است و برنامهریزی برای آزادسازی این پول
«به نتیجه انتخابات امریکا بستگی دارد».
به نقل از رادیو فردا ،حسین تنهایی در گفتوگو با
خبرگزاری ایلنا تأکید کرده که مذاکرات بین دو کشور
برای آزادسازی پولهای بلوکهشده به جایی نرسیده و در
حال حاضر پیشنهاد تهاتر از سوی ایران مطرح است.
او از تهاتـر دارو و غـذا بـه عنوان پیشـنهاد اولیـه ایران نام
بـرده و در مرحلـه بعـد ،ایـران پیشـنهاد داده کـه «تهاتر
پتروشـیمی ،لـوازم خانگـی و خـودرو» بیـن دو کشـور
صـورت گیرد.
آقای تنهایی خردادماه امسال گفته بود که برخی
بانکهای کرهای خواستار «حقالعمل و اجرت نگهداری
پولهای بلوکهشده» هستند.
تاکنون جزئیاتی درباره میزان این حقالعمل و اجرت و
پرداخت شدن یا نشدن آن از سوی ایران منتشر نشده
است.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی درباره
بلوکهشدن پولهای ایران در کشورهای مختلف منتشر

شده که سهم کره جنوبی در این گزارشها بین  ۶تا ۹
میلیارد دالر اعالم شده بود.
روزنامه جهان صنعت روز  ۲۴میزان در گزارشی نوشت که
به خاطر تحریمهای امریکا ۴۰ ،میلیارد دالر از منابع ارزی
ایران در کشورهای دیگر مسدود شده که  ۲۰میلیارد دالر
آن مربوط به چین است.

بر اساس این گزارش ،عالوه بر چین« ،هند با هفت میلیارد
دالر ،کرهجنوبی با شش میلیارد دالر ،عراق با دو میلیارد
دالر و ژاپن با یک و نیم میلیارد دالر ،کشورهای بدهکار به
ایران به حساب میآیند».
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه ایران در
واکنش به خبر بلوکهشدن  ۲۰میلیارد دالر در چین

سنای امر یکا قایض برت را برای عضویت
در دیوان عایل تأیید کرد
اطالعات روز :سنای امریکا سرانجام صالحیت ایمی
کنی برت ،نامزد پیشنهادی دونالد ترمپ برای
عضویت در دیوان عالی کشور را تایید کرد ،اقدامی
که از آن به عنوان یک پیروزی برای رییس جمهور
ایاالت متحده نام برده میشود.
به گزارش رادیو فردا ،رایگیری برای عضویت خانم
برت در عالیترین نهاد قضایی ایاالت متحده عصر
دوشنبه  ۵عقرب انجام شد که در جریان آن ۵۲
سناتور با رای موافق خود ،او را به عنوان جانشین
روث بیدر گینزبرگ ،قاضی لیبرال انتخاب کردند.
در جریان این رایگیری از میان  ۵۳سناتور
جمهوریخواه ،سناتور سوزان کالینز از ایاالت مین
به جبهه دمکراتها پیوست و به این ترتیب شمار
مخالفان انتصاب قاضی برت به عنوان عضو دیوان
عالی امریکا به  ۴۸رسید که باز هم برای ممانعت از
این اتفاق کافی نبود.
اقدام سنای امریکا در تعیین قاضی جدید برای
دیوان عالی کشور تنها  ۸روز قبل از انتخابات
ریاستجمهوری ایاالت متحده انجام گرفت ،امری که
با اعتراض دمکراتها همراه بوده است.
دمکراتها معتقدند از آنجا که فرایند انتخابات
ریاستجمهوری در ایاالت متحده آغاز شده و تاکنون
حدود  ۶۰میلیون نفر نیز رای خود را دادهاند ،انتصاب
قاضی جدید باید به بعد از این انتخابات و تشکیل
دولت بعدی موکول میشد.
طبق عرف سیاسی امریکا نیز روسای جمهور
در ماههای پایانی دوره ریاستجمهوری از اتخاذ
تصمیمهای مهم پرهیز میکنند و تاکنون انتصاب
یک عضو دیوان عالی در تاریخی به این حد نزدیک
به زمان برگزاری انتخابات سابقه نداشته است.
اما دونالد ترمپ و جمهوریخواهان بر انجام سریع
فرایند انتصاب قاضی جدید دیوان عالی تاکید داشتند

گفت که «منابعی در چین وجود دارد که برای تامین
نیازهای اساسی و چرخش چرخه اقتصادی کشور استفاده
میشود» و بلوکه نشدهاند ولی تایید کرد که مذاکرات با
کره جنوبی «به کندی پیش میرود» و روند تخصیص
و انتقال این منابع به کاال از جمله دارو «خیلی اذیت»
میکند.
دولت ایران پیش از این کرهجنوبی را تهدید به شکایت
کرده بود که این تهدید منجر به احضار سعید بادامچیان
شبستری ،سفیر ایران در کرهجنوبی از سوی مقامهای
این کشور شد.
بر اساس تحریمهای امریکا ،ایران تنها میتواند از این
داراییها برای واردات کاالهای انساندوستانه مانند مواد
غذایی و دارو از کره جنوبی استفاده کند.
در طول دو سال گذشته به علت تشدید تحریمهای امریکا
علیه حکومت ایران ،مناسبات اقتصادی بین دو کشور به
شدت کاهش یافته است.
قبل از تحریمهای امریکا ،کره جنوبی ساالنه چهار میلیارد
دالر صادرات و هشت میلیارد دالر واردات از ایران داشت.
با این حال ،واردات کره جنوبی از ایران در نیمه اول سال
جاری تنها پنج میلیون دالر بوده است.

کار یکاتور پیامرب اسالم؛
وزارت خارجه ایران کاردار سفارت فرانسه را احضار کرد

و به این ترتیب اکنون ترکیب این نهاد قضایی کامال
به سود محافظهکاران است ،جایی که  ۶قاضی
محافظهکار در برابر  ۳قاضی لیبرال درباره برخی از
مناقشهانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی در
امریکا از جمله سقط جنین ،بیمه همگانی ،اختیارات
رییس جمهوری و آزادی اسلحه تصمیمگیری
میکنند.
گزارشهـا حاکـی اسـت کـه آقـای ترمـپ قصـد
دارد دوشـنبه شـب بهرغـم اوجگیـری مـوارد ابتالی
بـه ویـروس کرونـا در سراسـر کشـور ،جشـنی را بـه
مناسـبت تاییـد قاضـی بـارت در کاخ سـفید برگـزار
کند .
ایمی برت  ۴۸ساله ،به عنوان چهرهای با دیدگاههای
محافظهکارانه مذهبی شناخته میشود .او سال
 ۲۰۱۷از سوی دونالد ترمپ به عنوان قاضی فدرال
دادگاه تجدید نظر فدرال منطقه هفت امریکا در
شیکاگو منصوب شده بود.
آقای ترمپ در دوره ریاستجمهوری خود این شانس
را داشت که سه قاضی دیوان عالی امریکا را معرفی
کند.

اطالعات روز :وزارت خارجه ایران اعالم کرد روز
گذشته در اعتراض به آنچه «اصرار مقامات فرانسوی
به حمایت از انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز» درباره
پیامبر اسالم خواند ،کاردار موقت سفارت فرانسه در
تهران را احضار کرد.
به نقل از بیبیسی فارسی ،اداره کل اطالع رسانی
وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد دفاع مقامات
فرانسه از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسالم «موجب
جریحه دار کردن احساسات میلیونها مسلمان در
اروپا و جهان» است.
وزارت خارجه ایران در پیام خود به فرانسه گفت
«هر گونه اهانت و بیاحترامی به پیامبر و ارزشهای
ناب اسالم ،از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت
محکوم و مردود است».
بعد از کشته شدن یک معلم فرانسوی به دست یک
اسالمگرای افراطی به خاطر نشان دادن کاریکاتور
پیامبر اسالم به دانشآموزان،امانوئل مکرون ،رییس
جمهوری فرانسه درباره اسالمگرایی افراطی و تهدید
ارزشهای سکوالر فرانسه هشدار داد و گفت که
فرانسه «کاریکاتورها را رها نخواهد کرد».

امروز وزارت خارجه ایران اعالم کرده است که احضار
فلوران ایدالو کاردار موقت سفارت فرانسه در تهران
به خاطر غیاب سفیر این کشور صورت گرفته است.
در این پیام ایران فرانسه را به «دامن زدن به اسالم
هراسی و نفرت پراکنی» متهم کرده است.
روز گذشته سپاه پاسداران ایران نیز در بیانیهای دیگر
امانوئل مکرون را به حمایت از اسالمستیزی متهم
کرد و او را رییس جمهوری «بیخرد و ماجراجو»
خواند.
تا کنون روسای مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه
و همین طور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
هم اظهارات آقای مکرون و موضع دولت فرانسه را
محکوم کردند.
این موضعگیریهای ایران در اوج انتقاد بعضی جوامع
اسالمی و رهبران کشورهای مسلمان از رییس جمهور
و دولت فرانسه به خاطر آن چه ترویج اسالمستیزی
میخوانند ،منتشر شد.
در روزهای گذشته عالوه بر این ،رهبران سیاسی
ترکیه و پاکستان به تندی از امانوئل مکرون انتقاد
کرده بودند.
همزمان با با گرفتن انتقاد به اظهارات آقای مکرون،
در برخی از کشورهای عربی فراخوانهایی در رابطه
با بایکوت محصوالت فرانسوی منتشر شده است که
انتقاد تند فرانسه را در پی داشت.
در همین حال ،تظاهرات ضد فرانسوی کوچکی در
لیبی ،غزه و شمال سوریه برگزار شد ،مناطقی که که
شبهنظامیان مورد حمایت ترکیه کنترل را به دست
دارند.
دولت فرانسه اما با دفاع از حق انتشار کاریکاتورهای
پیامبر اسالم ،معتقد است ممانعت از آزادی بیان به
خاطر نگرانی از احساسات یک گروه و جامعه خاص،
وحدت را تضعیف میکند.

www.etilaatroz.com
رئیس بارسلونا پس از پرحاشیهترین
تابستان تاریخ باشگاه باالخره سکوتش را
شکست و به انتقادات لئو مسی و جرارد
پیکه پاسخ داد.
لیونل مسی تابستان با ارسال یک بوروفکس
به باشگاه بارسلونا رسما تقاضای جدایی
کرد .او اعتقاد داشت می تواند اختیاری
قراردادش را فسخ کند و باشگاه بعدی او
مجبور به پرداخت بند فسخ  700میلیون
یورویی نخواهد بود .بارسلونا اما با درخواست
مسی به شکلی قاطع مخالفت کرد و در
نهایت مسی عنوان کرد که چون دوست
ندارد باشگاه را به دادگاه بکشاند ،یک فصل
دیگر نیز خواهد ماند.
مسی در مصاحبه با وبسایت گل ضمن ابراز
شدیدترین انتقادات از جوزپ ماریا بارتومئو
رئیس بارسا ،ماندنی شدنش را تایید کرد.
بارتومئو که این روزها زیر فشار استعفا
قرار دارد و به زودی قرار است بر علیهش
رفراندومی برگزار شود ،پس از جلسه هیئت
مدیره بارسلونا ،ضمن رد هرگونه تصمیمی
برای استعفا و در مورد قضیه جدایی مسی
گفت «:عصبانیت مسی را درک می کنم
ولی می خواهیم او در بارسا بازنشسته
شود .البته همه عصبانی بودیم و عصبانی
شدن پس از ناکامی اتفاق خوبی است ولی
مهلت فسخ قرارداد مسی تمام شده بود و
قراردادش اینطور می گفت که او باید بماند.

ورزشی
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پیکه دروغ می گوید

سکوت طوالین بارتومئو در مورد میس شکست

من خوشبینم که مسی سال های بیشتری
در بارسا بماند و همینجا بازنشسته شود».
بارتومئو ادامه داد« :وقتی شنیدم مسی
عصبانی است و می خواهد بارسا را ترک
کند ،برای او و خانوادهاش توضیح دادم که
ما نمی توانیم به او اجازه رفتن بدهیم .پروژه
ای جدید با رونالد کومان را شروع کرده ایم
و مسی سنگ بنای اول این پروژه است .می
فهمم که او عصبانی است ،ولی هدف مان
این است که او همینجا به فوتبالش خاتمه
دهد».
جرارد پیکه اخیرا در یک مصاحبه مفصل در
مورد بارتومئو و مسی گفته بود « :مسی؟ من

اگر رئیس بارسا بودم ،به گونه ای دیگر رفتار
می کردم .از مسی خواستم طاقت بیاورد اما
چون تصمیمش خیلی شخصی بود ،خیلی
با او در ارتباط نبودم .یکی از پیغام هایی که
به او دادم این بود که یک سال دوام بیاور و
بعد مدیران جدید می آیند.
سوالم این است که چطور بهترین بازیکن
تاریخ بارسا یک صبح از خواب بلند می شود
و تقاضای جدایی می دهد؟ با مسی چه کار
کردهایم که او احساس می کند صدایش
در باشگاه شنیده نمیشود؟ همه چیز بیش
از اندازه شوکه کننده بود و من هم واقعا
عصبی و نگران بودم .لئو شایسته همه

چیزهای خوب در بارسلوناست .باید شرایط
را برای او به گونهای فراهم کنیم که بدون
مشکل فوتبالش را در بارسا به اتمام برساند.
از نظر من ورزشگاه نوکمپ باید به نام لیونل
مسی به عالوه اسپانسر تغییر کند.
متاسفانه در بارسا کارها را به درستی انجام
نمی دهند .می گویند رختکن تیم خیلی
قدرت دارد .اگر ما به چنین قدرتی رسیده
ایم ،معنایش این است که دیگران کارشان
را به درستی انجام نداده اند .ارتباطم با
بارتومئو؟ من همیشه می خواهم با سران
باشگاه رابطه خوبی داشته باشم ولی باشگاه
پول هزینه می کند که از ما انتقاد کنند
و بعد همان پول را از ما به بهانه کاهش
دستمزد طلب می کند».
رئیس بارسا پاسخ جرارد پیکه را هم اینگونه
داد «:پیکه را دوست دارم ولی او واقعیت را
نمی گوید .این درست نیست که ما برای
انتقاد از بازیکنان در شبکه های اجتماعی
هزینه می کنیم .این قضیه تایید هم شده
است .این را من ادعا نمی کنم بلکه منابع
معتبری نیز حرف مرا تایید کرده اند .خیلی
خوشحالم که پیکه ضمن کاهش دستمزد،
قراردادش را تمدید کرد .همانطور که
همیشه گفته ام ،دوست ندارم با بازیکنام
به شکل علنی وارد بحث شوم .در دفترم
به روی شان باز است و گاهی به خانه شان
نیز می روم».

در تیم مور ینیو جایی برای باز یکنان مغرور نیست
ژوزه مورینیو سرمربی تاتنهام ضمن
تحسین روحیه تیمی کاپیتانش هری کین
میگوید تاتنهام جای بازیکنان مغرور و
خود بزرگ بین نیست.
ژوزه مورینیو سرمربی تاتنهام به بازیکنانش
هشدار داد و گفت در این تیم بازیکنان
مغرور و خود بزرگبین را تحمل نخواهد

کرد .مورینیو از هری کین به عنوان الگویی
برای دیگر ستارههای این تیم یاد کرد.
هری کین که دوشنبه شب پاس گل
پیروزی تیمش در مقابل برنلی را به
سون هیونگ مین داد تا کنون در این
فصل روی سیزده گل تاتنهام نقش تعیین
کننده داشته و ستاره اصلی و بی چون و

چرای تیم مورینیو بوده است .مورینیو اما
از روحیه تیمی هری کین تمجید کرد و
گفت باقی ستارههای تیم از این نظر باید
از او الگو بگیرند و همه باید بدانند که ژوزه
در تیمش بازیکنان مغرور را تحمل نخواهد
کرد.
مورینیو در این باره به خبرنگار بی بی سی

گفت « :هری کین حتی در آخرین دقیقه
بازی هم تکل میرفت تا نگذارد بازیکنان
حریف وارد محوطه جریمه ما بشوند .کسی
که اشتیاق به پیروزی داشته باشد برای
تیمش هر کاری میکند .در تیم ما جایی
برای فردگرایی و بازیکنان مغرور و خود
بزرگ بین وجود ندارد».

برناردو سیلوا :بد نمیشود
ا گر سییت ،امباپه را بخرد!

برناردو سیلوا ،ستاره پرتگالی منچسترسیتی،
تایید کرد که دوست دارد که این باشگاه
کیلیان امباپه ،ستاره جوان پاری سن ژرمن
را به خدمت بگیرد.
سیلوا و امباپه بین سال های  2015تا 2017
در موناکو با هم همتیمی بودند و حتی تا نیمه
نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز پیش رفتند .یک
فصل بعد از جدایی برناردو سیلوا از موناکو،
امباپه هم راهی پاری سن ژرمن شد و با این
تیم فصل گذشته به فینال چمپیونزلیگ رسید.
او همچنین در سال  2018با فرانسه قهرمان
جام جهانی شد و اکنون باشگاه های زیادی از
جمله رئال مادرید به دنبال به خدمت گرفتن
او است .اما سیلوا امیدوار است که این ستاره
جوان فرانسوی به منچسترسیتی بپیوندد .او
در گفتگو با اکیپ ،در پاسخ به این سوال که
دوست دارد کدام بازیکن فرانسوی به سیتی
ملحق بشود ،گفت »:کیلیان امباپه .وقتی من
در موناکو بودم ،از همان موقع مشخص بود
که او بازیکن ویژه ای است .او دوست من هم
هست .بد نیست اگر بتوانیم او را بخریم».
شیوع ویروس کرونا باعث شده تا رقابت
های فوتبال در اکثر کشورها بدون حضور
تماشاگران برگزار شود و سیلوا معتقد است
این مسئله روی بازی ها تاثیر منفی داشته
است »:بدون هواداران دیگر آن لذت ،آن جو
و آن شور و اشتیاق وجود ندارد .دلمان برای
هوداران خیلی تنگ شده است.
باید واقعیت را بپذیریم .همه باید کمی شیوه
زندگی مان را تغییر بدهند تا بتوانیم از
خودمان مراقبت کنیم .اما واقعیت این است
که ما داریم به خودمان دروغ می گوییم .این
همان فوتبال سابق نیست».

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تأسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود اینکه ،اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد ،قرارداد پروژههای چکدم والیت بادغیس.
الف :الت اول پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه فرستان ولسوالی قلعهنو والیت بادغیس را به قیمت مجموعی 3,430,116سهمیلیون و چهارصد و سیهزار و یکصد و شانزده افغانی
ب :الت دوم پروژه اعمار ذخیره آب باران قریه چشمهگلک ولسوالی آبکمری والیت بادغیس را به قیمت مجموعی  3,284,544سهمیلیون و دوصد هشتاد و چهارهزار و پنجصد و چهل و چهار افغانی را به شرکت ساختمانی و
سرکسازی حدید زمری دارای جواز نمبر  0-D-79935اعطاء نماید:
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطالعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات
سرک داراالمان ـ سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.
نوت :آمریت محترم  ITو آمریت محترم تسهیل قراردادها و پالنگذاری اعالن هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

هشدار سازمان ملل:

اطالعات روز :سازمان ملل متحد میگوید حدود  ۱۰۰هزار کودک در جنوب
یمن در معرض خطر مرگ از سوءتغذیه شدید هستند و نیاز به رسیدگی فوری
دارند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،این سازمان هشدار داده که میزان سوءتغذیه در
میان کودکان زیر پنج سال منطقه جنوب یمن به بیشترین حدی رسیده که تا
کنون ثبت شده است.
لیز گرند ،هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در یمن هشدار
داده که وضعیت به نقطه بدون بازگشت نزدیک میشود و اگر جنگ همین االن
تمام نشود «خطر ازبین رفتن یک نسل کامل از کودکان یمنی وجود دارد».
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ،برنامه جهانی غذا و صندوق

صد هزار کودک یمین در معرض مرگ از سوءتغذیه شدید
کودکان سازمان ملل (یونیسف) در بیانیه مشترکی گفتهاند که عالوه بر جنگ
خانمانسوز یمن ،شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید کمکهای بینالمللی به
وضعیت وخیم انسانی در این کشور دامن زده است.
کاهش کمکهای بینالمللی در یمن باعث شده که نهادهای امدادی تعدادی از
مهمترین برنامههای حمایتی خود را متوقف کنند.
به گزارش سازمان ملل بیش از نیم میلیون کودک زیر پنج سال در جنوب یمن
با سوءتغذیه شدید روبرو هستند و انتظار میرود نتایج آمارگیری در شمال هم
که در حال انجام است «همین قدر نگرانکننده باشد».
به گفته نهادهای امدادی و غذایی وابسته به سازمان ملل تعداد کودکان در
معرض خطر مرگ در صورت عدم رسیدگی فوری ،به دست کم  ۹۸هزار مورد

رسیده است.
خانم گرند میگوید این تعداد بیشترین آمار ثبت شده از زمان شروع جنگ
یمن است.
بیش از  ۲۴میلیون نفر ،معادل  ۸۰درصد جمعیت یمن به نوعی برای گذران
زندگی به کمک نیازمندند و وضعیت انسانی امسال به شدت وخیمتر شده است.
در بیانیه نهادهای سازمان ملل گفته شده «نبرد در حال تشدید و سقوط
اقتصادی در کنار همهگیری کووید ۱۹-جمعیت فرسوده و بیتوان را به آستانه
نابودی میبرد».
از  ۲/۳میلیارد دالر کمکی که برای پروژههای امدادی یمن وعده داده شده تنها
 ۴۳/۱میلیارد تا نیمه اکتبر محقق شده است.
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«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/02/1400
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار و دروازه عبوری ساحه حفاظت شده کول حشمتخان واقع ناحیه هشتم کابل
اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلشدیسک (حافظه) و یا در سیدی ( )CDبطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وبسایت اداره تدارکات ملی ( )www.npa.gov.afبدست آورده ،آفرهای خویش را
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی  ۲۷عقرب  ۱۳۹۹ساعت  ۱۰:۰۰قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند،
آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ( )۳۰،۰۰۰سیهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت  ۱۰:۰۰قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.

Wednesday 28 October 2020 Year 09 Print 2013

چهارشنبه |  7عقرب  | 1399سال نهم | شماره 2013

دادستاین کل:

در ده ماه گذشته به سه هزار قضیهی
خشونت علیه زنان رسیدیگ شده است
اطالعات روز :دادستانی کل کشور میگوید
که در جریان ده ماه گذشته در این اداره،
به سه هزار قضیهی خشونت علیه زنان
رسیدگی شده است.
سینا شنا منصور ،معین دادستانی کل در
امور مبارزه با خشونت علیه زنان ،تخلفات
کودکان و حقوق بشر که دیروز (سهشنبه،
 ۶عقرب) در یک نشست خبری در کابل
صحبت میکرد ،گفت که این تعداد قضایا
در دادستانیهای منع خشونت علیه زنان در
مرکز و والیات به ثبت رسیده است.
خانم منصور افزود که از میان عامالن این

سه هزار قضیهی خشونت علیه زنان ،تاکنون
 ۲۸۷نفر از سوی نهادهای عدلی و قضایی
محکوم به مجازات شدهاند.
از سویی هم ،او گفت که از جمع این تعداد
قضایای خشونت علیه زنان ۱۷۳ ،مورد آن
را قضایای تجازو جنسی تشکیل میدهد که
توسط دادستانی کل مورد رسیدگی قرار
گرفته است.
معین دادستانی کل در امور مبارزه با
خشونت علیه زنان ،تخلفات کودکان و
حقوق بشر همچنان تأکید کرد که بیشترین
قضایای خشونت علیه زنان بهویژه قضایای

تجاوز جنسی در والیتهای کابل ،بلخ و
هرات به ثبت رسیده است.
در همین حال جمشید رسولی ،سخنگوی
دادستانی کل در این نشست خبری گفت
که حمایت و دفاع از حقوق و آزادیهای
مردم از مسئولیتهای دادستانی کل است و
رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در
اولویت کاری این اداره قرار دارد.

انفجار ماین طالبان در زابل جان چهار غرینظامی را گرفت

اطالعات روز :منابع محلی در والیت زابل میگویند که چهار غیرنظامی
بهشمول زنان در انفجار ماین کنارجادهای در مربوطات شهر قالت،
مرکز این والیت کشته شدهاند.
گلاسلام سـیال ،سـخنگوی والـی زابـل بـه روزنامـه اطالعـات روز
گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت  ۳:۰۰بعـد از ظهـر دیـروز
(سهشـنبه ۶ ،عقـرب) در منطقـهی «کیشـانو» در مربوطـات شـهر
قلات رخ داده اسـت.
آقای سیال همچنان گفت که در این رویداد یک عراده موتر نوع تونس

حامل غیرنظامیان که بهسوی یک مراسم عروسی در حرکت بود ،با
ماین کنارجادهای برخورد کرده است.
به گفتهی او ،این ماین از سوی جنگجویان گروه طالبان جاسازی
شده بود که در نتیجهی انفجار آن چهار نفر کشته و هفت نفر دیگر
زخمی شدهاند .در میان کشته و زخمیان این رویداد زنان نیز شاملند.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت ناامن زابل در جنوب کشور موقعیت دارد .در این جنگجویان
گروه طالبان فعالیت تروریستی دارند.

اطﻔﺎل ﻣﺎ آﯾﻧده ﻣﺎ اﺳت
اطﻔﺎل ﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﭘوﻟﯾو
واﮐﺳﯾن ﮐﻧﯾد و آﯾﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را درﺧﺷﺎن ﺳﺎزﯾد
Lorem

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

زﻣوږ ﻣﺎﺷوﻣﺎن زﻣوږ راﺗﻠوﻧﮑﯽ دی
ﺧﭘل ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻣو د ﭘوﻟﯾو ﭘﮫ
وړاﻧدې واﮐﺳﯾن ﮐړئ او د
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﺗﻠوﻧﮑﯥ روښﺎﻧﮫ ﮐړئ
Lorem

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

