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در جریان ماه های اخیر ولسوالی غوریان در غرب والیت هرات و از ولسوالی های 
هم مرز با ایران، گواه حمالت پراکنده طالبان بر ساختمان های حکومتی و درگیری 

میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان بوده است.
به تازه گی، در پی حمله طالبان بر ولسوالی غوریان هرات، نُه تن کشته و هفت 
تن زخمی شدند. در این درگیری چهار تن از نیروهای امنیتی به شمول فرمانده 

پولیس این ولسوالی، نیز جان باختند.
مقام های امنیتی هرات، با تأیید این رویداد می گویند که ولسوالی غوریان در تصرف 
نیروهای امنیتی است و طالبان مجبور به ترک مناطق مهم این ولسوالی شد ه اند. 
طالبان نیز ادعا دارند که در حمالت آنان، هفت پولیس جان باخته و شش تن 

دیگر زخم برداشته اند.
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تالش طالبان برای تصرف 
ولسوالی غوریان هرات

»تنها بخشی از هیأت مذاکره کننده 
طالبان در دوحه حضور دارند«

دور دوم مذاکرات؛
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چراطالبانموافقتکردندجمهوریبیاپوزیسیون؛احزابسیاسیدرافغانستانچهمیکنند؟
کهدخترانبهمکتببروند؟ اپوزیسیون سیاسی فعالیت های قانون مند دارد و در روشنایی قوانین نافذه یک کشور، به خصوص قانون اساسی عمل می کند. اما 

در برابر اپوزیسیون قانونی، اپوزیسیون غیرقانونی نیز وجود دارد که از آن به عنوان اپوزیسیون مسلح نام برده می شود. افغانستان 
آن چه دست کم در نیم قرن اخیر زیاد داشته، اپوزیسیون های مسلح بوده که در موارد زیادی منجر به انهدام حاکمیت ها شده اند.

رویداد  از  نماینده گان  مجلس  بررسی کننده  هیأت 
ولسوالی بهارک تخار، بررسی هایش در مورد کشته شدن 
به نشست عمومی  را  ولسوالی  این  ارتش در  ۴۸ سرباز 
مجلس ارایه کرد. براساس یافته های این هیأت، »نادیده 
گرفتن اطالعات استخباراتی«، »ضعف مدیریت و غفلت 

وظیفه ای«، »نرسیدن کمک به موقع«...
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رویداد خونین بهارک؛  
طالبان چگونه با نشان زن 

شب ۴۸ سرباز را کشتند؟

مته نودسن به عنوان معاون جدید نماینده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل برای افغانستان تعیین شد وزیر خارجه ترکمنستان به هدف رای زنی درباره گشایش 

و راه اندازی چند پروژه اقتصادی به افغانستان آمد
امور  وزیر  مردوف،  رشید  کابل:  8صبح، 
روزه  دو  سفر  یک  برای  ترکمنستان  خارجه 
وارد  جدی  نزدهم  جمعه،  روز  افغانستان  به 

کابل شد.
طبق اعالم وزارت خارجه، قرار است مردوف 
درجریان این سفر، با رییس جمهور غنی، وزیر 
امور خارجه و مشاور امنیت ملی کشور دیدار 

کند.
محور گفت وگوهای دو طرف در این دیدارها، 
رای زنی درباره آمادگی های الزم برای گشایش 
میان  اقتصادی  مهم  پروژه  چند  راه اندازی  و 

وزارت  سوی  از  افغانستان  و  ترکمنستان 
خارجه اعالم شده است.

است  گفته  هم چنان  خارجه  امور  وزارت 
خارجه  وزیر  سفر  مهم  اهداف  از  یکی  که 
چندین  امضای  افغانستان،  به  ترکمنستان 
مشورت های  به  پیوند  در  تفاهم  یادداشت 
مسایل  و  امنیت  زراعتی،  قرنطین  سیاسی، 

نفت وگاز میان کابل و عشق آباد است.
امور  وزارت  سیاسی  معین  ناب،  میرویس 
خارجه از وزیر خارجه ترکمنستان در میدان 

8صبح، کابل: دبیر کل سازمان ملل متحد مته هوایی کابل پذیرایی کرد.
نودسن را به عنوان معاون نماینده ویژه خود برای 

افغانستان تعیین کرده است.
از  امور سیاسی  به عنوان معاون در  نودسن  مته 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در 
نودسن  نماینده گی خواهد کرد. خانم  افغانستان 

جانشین اینگرید هایدن آسترالیایی خواهد شد.
طبق معلومات دفتر هیأت معاونت سازمان ملل 
است  دانمارک  از  نودسن  خانم  یوناما،  یا  متحد 
زمینه  در  مسلکی  تجربه  سال   ۲۸ از  بیش  و 
دیپلماسی، همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی 

دارد. او به عنوان سفیر دانمارک در افغانستان نیز 
خدمت کرده است.

در  ارشد  سمت  چندین  نودسن،  مته  هم چنان 
به  او  است.  داشته  دانمارک  خارجه  امور  وزارت 
اریتریا،  سیشل،  کنیا،  در  دانمارک  سفیر  عنوان 
سومالی، یونان، قبرس، ایتوپیا و به عنوان معاون 

سفیر دانمارک در زامبیا کار کرده است.
خانم نودسن سند ماستری در رشته علوم سیاسی 
از دانشگاه آرهوس دانمارک دارد و دارای درجه 
به  او  است.  یونان عصری  زبان  در  تکمیلی  سند 

دانمارکی، انگلیسی و یونانی تسلط کامل دارد.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



والیت  نسی  ولسوالی  سرپرست  کابل:  8صبح، 
بدخشان می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان 
ولسوالی  این  از  بخش هایی  در  را  مردم  زمین های 
افغانی توزیع  به طرف داران خود در بدل پنج هزار 
می کنند. شماری از باشنده گان ولسوالی نسی والیت 
به هدف  را  طالبان«  علیه  مردمی  بدخشان »ستاد 

قیام علیه این گروه ایجاد کرده اند.
عبدالغفار خان گردش، سرپرست ولسوالی نسی روز 
جمعه، نزدهم جدی به روزنامه ۸صبح گفت که افراد 
هزار  پنج  بدل  در  این سو  به  هفته  یک  از  طالبان 
نمرات  خانواده   ۵۰۰ و  هزار  یک  حدود  به  افغانی 
به  »بالهدا«  و  »سندک«  ساحه  در  را  بسوه ای  سه 

طرفداران خود توزیع کرده اند.
از  ساحات  این  که  گفت  نسی  ولسوالی  سرپرست 
جنگالت ارغوان پوشیده بود و طالبان ابتدا جنگالت 
آن را از بین برده اند و سپس دست به توزیع زمین 

زده اند.
شده  توزیع  زمین های  در  ساخت وساز  که  گفت  او 

تاکنون شروع نشده است، اما توزیع جریان دارد.
که  »بالهدا«  و  »سندک«  مناطق  در  زمین ها  این 
مرز  نزدیکی  در  و  نسی  ولسوالی  شمال شرق  در 

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته هفت بیمار کرونایی در کشور 

جان باخته اند.
هم چنان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ مورد تازه ابتال 

به ویروس کرونا ثبت شده است.
نمونه ی  و ۲۸۹  هزار  آزمایش یک  از  نتیجه  این 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
شبانه روز  در  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 

گذشته ۱۴۹ بیمار کرونایی صحت یاب شده اند.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا در 

8صبح، کابل: پنج کشور عضو گروه بین المللی 
قربانیان  خانواده های  به  پاسخ دهی  و  هم آهنگی 
افغانستان  که  اوکراین   ۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای 
نیز عضو آن است، از ایران خواسته اند که گزارش 
کامل و همه جانبه را پیرامون حوادث و تصامیمی 
اقدامات  به شمول  شد،  فاجعه  این  به  منجر  که 
رویدادی  چنین  این که  از  اطمینان  عینی جهت 

هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد، ارایه کند.
به  پاسخ دهی  و  هم آهنگی  بین المللی  گروه 
 ۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای  قربانیان  خانوانده های 
اوکراین از ایران خواسته است که برای خانواده ها 
و اقارب قربانیان و دولت های متاثر از این حادثه، 

شفافیت، پاسخ گویی و عدالت را تأمین کند.
در  خواست  در  این  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
اثر  در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  یک ساله گی 
از  ایران  پاسداران  سپاه  توسط  موشک  شلیک 

افغانستان - تاجیکستان موقعیت دارد، توسط طالبان 
به هواداران شان توزیع شده است.

سرپرست ولسوالی نسی گفت که برخی از بزرگان 
نزد طالبان مراجعه کرده و  به  از مرکز نسی  محل 
اسناد ملکیت شان را نشان داده اند، اما طالبان آن ها را 

»لت وکوب« کرده اند.
با این حال، منابع مردمی می گویند که در پی این 
اقدام طالبان، ستاد مردمی علیه طالبان در ولسوالی 

نسی شکل گرفته است.
به گفته باشنده گان محل، منطقه  »سندک« ملکیت 
مردم مرکز نسی است و طالبان آن را مصادره کرده اند 
و در واکنش به این موضوع، مردم در مرکز ولسوالی 

نسی جبهه مقاومت علیه طالبان را شکل داده اند.
مردمی  جبهه  این  که  می گویند  محل  باشنده گان 
حمایت  نیز  امنیتی  نیروهای  توسط  طالبان  علیه 

می شود و در هم آهنگی با آن تشکیل شده است.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

است.  تاجیکستان  با  همرز  ولسوالی های  از  نسی 
سرپرست ولسوالی نسی می گوید که در کنار اعضای 
داخلی طالبان، جنگ جویان خارجی نیز در ولسوالی 

نسی فعالیت دارد.

کشور به ۵۳ هزار و ۳۷۸ تن رسیده است.
هم چنان دو هزار و ۲۶۷ تن دیگر بر اثر ابتال به 

ویروس کرونا در کشور جان باخته اند.
شمار بیمارانی که پس از ابتال به ویروس کرونا در 
کشور صحت یاب شده اند، به ۴۳ هزار و ۴۴۰ تن 
رسیده است. در حال حاضر هفت هزار و ۶۷۱ تن 

از بیماران کرونایی در کشور فعال هستند.
 ۱۹۹ و  هزار   ۲۱۲ تاکنون  عامه  صحت  وزارت 
آزمایش  و  بررسی  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه ی 

کرده است.

سوی کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان و بریتانیا 
مطرح شده است.

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین در هژدهم جدی 
در پی برخورد موشک دافع هوای ایران در حوالی 
شهر جدید پرند در نزدیکی تهران سقوط کرد. در 
پی این حادثه تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما، 
جان باختند که شامل۱۳ شهروند افغانستان نیز 
می شد. مقصد این هواپیما اوکراین بود. ایران پس 
از سه روز انکار مسوولیت سقوط این هواپیما را 

پذیرفت.
پایگاه  به  را  موشکی  حمله  ایران  روز  همین  در 
به  واکنش  در  عراق  در  امریکای  نیروهای 
شاخه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  کشته شدن 
بیرون مرزی سپاه پاسداران اجرا کرده بود. قاسم 
سلیمانی در حمله هوایی ارتش امریکا در سیزدهم 

جدی در عراق کشته شد.

 

در حالی که چشم انداز مذاکرات صلح به درستی روشن نیست، 
موقت  حکومت  تشکیل  فکر  به  سیاسی  چهره های  از  بعضی 
با  چهره ها  این  سیاسی  اختالفات  به  فکر  این  ریشه  افتاده اند. 
اختالفات  این  اگر  برمی گردد.  حاکم  توافقی  حکومت  سران 
وجود نمی داشت، تصور حکومت موقت هم در ذهن آن ها شکل 

نمی گرفت.
چهره های سیاسی طرف دار حکومت موقت، یک دست نیستند. 
از  را می بینند،  همه آن ها در حالی که خواب حکومت موقت 
گذشته های متفاوتی نماینده گی می کنند. گذشته آن ها با نزاع 
مسلحانه بر سر قدرت شکل گرفته است. این چهره ها هر چه 
تالش کنند، نمی توانند با خاطرات سیاسی گذشته خود قطع 
رابطه کنند. به همین علت، آینده مطلوب و یا وضعیت ایده آل 

آن ها یک سان نیست.
کسانی که شعار حکومت موقت سر می دهند، دو هدف بیش تر 
ندارند. هدف اول آن ها باج گیری سیاسی از حکومت بر سر اقتدار 
است. هدف دوم آن ها، کنار رفتن هیأت حاکمه از قدرت است. 
این مسأله که ارمغان حکومت موقت برای بهبود وضعیت موجود 
چه باید باشد، جایی در مخیله آن ها ندارد. اگر آن ها بتوانند با 
شعار حکومت موقت از حکومت توافقی کنونی باج گیری کنند، 
هدف دوم را کنار خواهند گذاشت. اگر نتوانند به هدف نخست 
برسند، هدف دوم را با این شعار دنبال خواهند کرد. در نتیجه، 
بود، سالمت سیاسی  نخواهد  چیزی که در شعار آن ها شامل 

جامعه و خیر عمومی است.
آن چه برای این مجموعه بی برنامه مهم است، نفع سیاسی خود 
وضعیتی  آن ها،  مطلوب  وضعیت  دلیل،  همین  به  است.  آن ها 
است که در آن بتوانند به حداکثر سود فردی و یا خانواده گی 
برسند. حتا منافع کتله های اجتماعی - سیاسی زیر رهبری آن ها 
به نام حزب سیاسی هم مهم نیست. اگر قرار باشد به منفعت 
و  برسند، سرنوشت حزب سیاسی  مالی  و  کوتاه مدت سیاسی 
خواهند  قمار  به  نیز  را  خود  به  وابسته  سیاسی  جامعه  آینده 
گرفت. از این رو نمی توان روی شعارهای این طیف از چهره های 
سیاسی حساب کرد و تقدیرات سیاسی خود را به دست آن ها 

سپرد.
البته روشن است که وضعیت فعلی مطلوب نیست. فقر و فساد 
بیداد می کند. امنیت موجود نیست و سالمت محیط زیست نیز 
با خطر روبه رو است. ضعف و ناکارآمدی در تمام سطوح حکومت 
موج می زند. از همه بدتر توان غلبه بر این نابسامانی ها نیز در 
وجود حکومت دیده نمی شود. با این وصف، نمی توان با صدا و 

شعاری همراه شد که هیچ معنایی جز فروپاشی ندارد.
چهره های سیاسی که خواستار حکومت موقت هستند، لطف 
شود؟  تشکیل  موقت  حکومت  چرا  که  بدهند  توضیح  کنند 
کارویژه این حکومت باید چه باشد؟ اگر نتواند از پس انتظارات 
عمومی با موفقیت بیرون شود، پاسخ ناکامی آن را چه کسی باید 
بدهد؟ در شرایطی که طالبان به دنبال قبضه قدرت و استقرار 
امارت در کابل هستند، پیشنهاد چنین حکومتی راه حل است؟ 
پاسخ  نتوانسته اند،  تاکنون  سیاسی  چهره های  این  متأسفانه، 

قانع کننده ای در برابر این پرسش ها ارایه کنند.
طالبان تاکنون رسماً خواستار حکومت موقت نشده اند. از دید 
نیست که  افغانستان موجود  آن ها هیچ حکومت مشروعی در 
بتوان نوع موقت را جایگزین آن کرد. از دید طالبان، حکومت بر 
سر اقتدار یک اداره است که حیثیت یک گروه نظامی را برای 
آنان دارد. لذا آن ها در صدد برچیدن بساط این حکومت و روی 
کار آوردن حکومت مطلوب خود هستند. اگر چهره های سیاسی 
بپندارند که با تشکیل حکومت موقت منازعه قدرت با طالبان 
نه حکومت موقت  اشتباه کرده اند. آن ها  را حل خواهند کرد، 
که حکومت خالص اسالمی می خواهند و انتظار دارند که کلیه 
گفته  )به  کابل  اداره  به شمول  سیاسی  و  اجتماعی  گروه های 

آن ها( در آن جذب و حل شوند. 
با توجه به چنین شرایطی، تأکید روی تشکیل حکومت موقت، 
باشد، نوعی  بدون آن که ساختار، هدف و مأموریت آن روشن 
زمینه سازی برای فروپاشی نظام جمهوری کنونی است؛ به ویژه 
در شرایطی که طالبان نسبت به گذشته مغرورتر هستند و به 
کم تر از انحصار قدرت راضی نیستند. پیشنهاد می شود که بین 
مخالفت با غنی و عبداهلل، با مخالفت با نظام کنونی فرق گذاشته 
شود. اگر کسانی با ادامه کار غنی و عبداهلل مخالفت دارند، آن 
را نباید به مخالفت با نظام جمهوری تبدیل کنند. راه مخالفت 
با سران حکومت و یا باج گیری از آن ها، تشکیل حکومت موقت 
نیست. راه های قانونی بسیاری موجود است که آن ها را نسبت 
به منافع و سرنوشت مردم مسوول قرار خواهد داد. این راه ها در 

قانون اساسی آمده است.

بر طبل فروپاشی نکوبید
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قیام مردمی در ولسوالی نسی؛ 

طالبان زمین های مردم را به هواداران 
خود توزیع می کنند

ویروس کرونا؛ ثبت ۵۱ مورد جدید ابتال و مرگ 
هفت بیمار در شبانه روز گذشته

یک ساله گی سقوط هواپیمای اوکراینی: 
افغانستان و چهار کشور دیگر خواهان پاسخ گویی ایران شد

حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
بشر تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی 
بر گروه طالبان در هلمند را تأیید کرده است.

نشر  با  جدی  نزدهم  جمعه،  روز  نهاد  این 
خبرنامه ای اعالم کرد که براساس یافته های 
در  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  ابتدایی 
حمله هوایی بر گروه طالبان، بمبی به منزل 
والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر  در  مسکونی 
هلمند اصابت کرده و سبب کشته شدن پنج 
غیرنظامی به شمول سه کودک و زخمی شدن 
پنج تن دیگر )شامل چهار زن( شده است. 

این افراد اعضای یک خانواده بوده اند.
براساس اعالم کمیسیون مستقل حقوق بشر، 
هفدهم  در  پیش  روز  دو  هوایی  حمله  این 

جدی اجرا شده است.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
تأکید کرده است که جنگ راه حل و مشروع 
نیست و توجیه ندارد و جز به قربانی شدن 
نقض  و  کشور  ویرانی  و  بی گناهان  بیش تر 

بیش تر حقوق  بشر نمی انجامد.
تأکید کرده  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
است که زمان آن رسیده است که طرف ها، با 
برقراری فوری آتش بس، به صدای دادخواهانه 
جمعی مردم برای توقف خشونت ها پاسخی 

واقعی دهند.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  گفته  به 
نخست  هدف  باید  غیرنظامیان  جان  حفظ 
به  آسیب رساندن  و  باشد  درگیر  طرف های 

آن ها هرگز پذیرفتنی نیست.
این نهاد از حکومت خواستار تحقیق درباره 
حادثه هلمند و تأمین عدالت برای قربانیان 
شده است و نیز از دو طرف جنگ خواسته 
است که با اتخاذ تدابیری از تکرار این چنین 

حادثات جلوگیری کنند.
وزارت دفاع ملی روز پنج شنبه، هژدهم جدی 
اعالم کرد که ادعای تلفات غیرنظامیان را در 

این حمله بررسی می کند.
هوایی  نیروهای  که  است  گفته  وزارت  این 
از  گروهی  جدی(   ۱۷( چهارشنبه شب 
طالبان را در منطقه »بشران« در حومه شهر 
برنامه  دادند که  قرار  زمانی هدف  لشکرگاه 

حمله بر نیروهای امنیتی را داشتند.

به  طالبان  حمله  پی  در  هرات:  8صبح، 
امنیتی  نیروی  ولسوالی غوریان هرات چهار 
به شمول  فرمانده پولیس این ولسوالی کشته 

شده اند.
حمله  این  در  هرات،  پولیس  اعالم  طبق 
پنج عضو گروه طالبان به شمول دو فرمانده 

کلیدی این گروه نیز کشته شده  اند.
فرماندهی  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد 
گفته  خبرنامه ای  انتشار  با  هرات،  پولیس 
است که درگیری پنج شنبه شب  )۱۸ جدی( 
در ولسوالی غوریان در پی حمله طالبان آغاز 
شد و در نتیجه آن پنج عضو گروه طالبان به 
شمول دو فرمانده کلیدی این گروه کشته و 

هفت تن دیگر زخمی شدند.
سخنگوی پولیس هرات افزوده است که چهار 
کشته  درگیری  این  در  نیز  امنیتی  نیروی 
شده اند که فرمانده پولیس ولسوالی غوریان 

نیز شامل آن است.
آمده  هرات  پولیس  فرماندهی  خبرنامه  در 
و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  که  است 
از  هیأت  و  یافته  پایان  غوریان  در  طالبان 
اوضاع  بررسی  جهت  مختلف  بخش های 

امنیتی به این ولسوالی سفر کرده اند.
براساس ادعای باشنده گان غوریان درگیری تا 
صبح ادامه داشت و طالبان به شکل گروهی 

به این ولسوالی حمله کرده بودند.
از  پس  و  اخیر  ماه  دو  در  غوریان  ولسوالی 
بهره برداری از خط آهن خواف - هرات گواه 

حمالت گسترده گروه طالبان بوده است.
مرکز  از  کیلومتر   ۶۰ حدود  ولسوالی  این 
ولسوالی های  جمله  از  و  دارد  فاصله  هرات 

مهم هرات به شمار می رود.

کمیسیون حقوق بشر: 
در حمله هوایی بر طالبان 
در هلمند پنج غیرنظامی 

کشته شده اند

فرمانده پولیس ولسوالی 
غوریان هرات کشته شد



8صبح، کابل
بحث ها میان گروه های کاری هیأت های مذاکره کننده 
دولت و طالبان روز شنبه، بیستم جدی، در دوحه آغاز 
این بحث ها، تهیه اجندای مذاکرات  از  می شود. هدف 
بین االفغانی است. در همین حال، منابع می گویند که 
ترکیب هیأت مذاکره کننده طالبان در قطر تکمیل نیست 
و برخی از اعضای هیأت این گروه هنوز از سفر پاکستان 
برنگشته اند. در دیدار مقدماتی دور دوم مذاکرات، تنها 
هم  با  طرف  دو  هیأت های  اعضای  از  معدودی  شمار 
دیدار داشته اند و توافق شده است که گروه های کاری 
هفت نفره از سوی دو طرف بحث ها روی تهیه اجندا را 
ادامه دهند. گفتنی است که هیأت مذاکره کننده دولت 
از  پس  شد.  قطر  وارد  جدی،  شانزدهم  سه شنبه،  روز 
سفر هیأت دولت، دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز تایید 
کرد که اعضای هیأت این گروه در دوحه حضور یافته اند 
ندارد.  مذاکرات  از سرگیری  برای  مشکلی  گروه  این  و 
پیش تر یک هیأت این گروه به رهبری معاون سیاسی 

طالبان، به پاکستان سفر کرده بود. 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
که  کردند  تایید  جدی،  هفدهم  چهارشنبه،  روز  قطر 
دور دوم مذاکرات را با برگزاری یک نشست مقدماتی 
از سر گرفته اند. در اعالمیه هیأت مذاکره کننده دولت 
تصریح شد که براساس فیصله این نشست، قرار است 
بحث  طرف  دو  سوی  از  شده  تعیین  کاری  گروه های 
آغاز  جدی،  بیستم  شنبه،  از  سر  را  اجندا  تهیه  روی 
کنند. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز با نشر اعالمیه ای 
رسیده  معلومات  اساس  بر  کرد.  تایید  را  موضوع  این 
از دوحه، گروه های هفت نفری از سوی دو طرف برای 
بحث روی تهیه اجندا انتخاب شده اند. هرچند ترکیب 
گروه کاری طالبان روشن نیست، اما در ترکیب گروه 
کاری هیأت دولت، حفیظ منصور، محمدامین احمدی، 
شریفه زرمتی، باتور دوستم، ایوب انصاری و دو تن دیگر 
حضور دارند. بدین ترتیب طرف ها امروز برای چانه زنی 
روی تهیه اجندا در برابر هم قرار می گیرند و اجنداهای 

پیشنهادی شان را روی میز می گذارند. 

در جریان ماه های اخیر ولسوالی 
غوریان در غرب والیت هرات 
با  هم مرز  ولسوالی های  از  و 
پراکنده  گواه حمالت  ایران، 
ساختمان های  بر  طالبان 
میان  درگیری  و  حکومتی 
نیروهای امنیتی و جنگ جویان 

طالبان بوده است.
به تازه گی، در پی حمله طالبان بر ولسوالی غوریان 
هرات، نُه تن کشته و هفت تن زخمی شدند. در 
این درگیری چهار تن از نیروهای امنیتی به شمول 

فرمانده پولیس این ولسوالی، نیز جان باختند.
رویداد  این  تأیید  با  هرات،  امنیتی  مقام های 
می گویند که ولسوالی غوریان در تصرف نیروهای 
امنیتی است و طالبان مجبور به ترک مناطق مهم 
این ولسوالی شد ه اند. طالبان نیز ادعا دارند که در 
حمالت آنان، هفت پولیس جان باخته و شش تن 

دیگر زخم برداشته اند.
گسترش  دلیل  هرات،  والیتی  شورای  اعضای 
حمالت طالبان بر این ولسوالی را، ضعف مدیریت 
که  دارند  عقیده  آنان  می کنند.  عنوان  مسووالن 
و  می زند  برهم  را  هرات  امنیت  غوریان،  سقوط 
مشکالتی را برای ساکنان چند ولسوالی دیگر به 

میان می آورد.   

تأخیر در رسیدن نیروهای کمکی
مقام های امنیتی در هرات می پذیرند که به دنبال 
نیروهای  مواضع  بر  طالبان  جنگ جویان  حمله 
غوریان  پولیس  فرمانده  ولسوالی،  این  در  پولیس 
جان باخته است. طالبان نیمه های پنج شنبه شب، 
با  ولسوالی،  این  تصرف  برای  جدی،  هجدهم 

نیروهای امنیتی درگیر شدند.
منابع معتبر امنیتی می پذیرند که در جریان این 
درگیری، پنج  جنگ جوی طالب کشته و هفت تن 
دیگر زخمی شده اند. درگیری ها میان دو طرف تا 
برای  کمکی  نیروهای  و  یافت  ادامه  جمعه  صبح 
عقب زدن حمالت طالبان، از هرات راهی غوریان 

شدند.
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با این حال منابع از دوحه به روزنامه ۸صبح می گویند 
دوحه  در  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  ترکیب  که 
روز  مقدماتی  نشست  در  و  است  نشده  تکمیل  هنوز 
چهارشنبه، تنها شمار معدودی از اعضای هیأت طالبان 
حضور داشته اند. به گفته یک منبع معتبر، شهاب الدین 
دالور، خیراهلل خیرخواه، محمدنعیم و یک عضو دیگر 
در  که  بودند  افرادی  تنها  طالبان  مذاکره کننده  هیأت 
نشست حضور یافتند. با توجه به حضور »شمار اندک« 
اعضای هیأت طالبان، احتمال می رود که نشست روز 
شنبه به تاخیر بیفتد یا هم با حضور شمار معدود اعضای 

منابع مردمی در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند 
فرمان دهی  ساختمان های  بر  ابتدا  طالبان  که 
پولیس و محکمه ولسوالی غوریان حمله کردند و 
قصد داشتند حمالت شان را تا ساختمان ولسوالی 
فرمانده  درگیری ها،  نتیجه  در  دهند.  گسترش 
پاسگاه امنیتی محکمه ولسوالی غوریان جان باخته 

است.
منابع معتبر به روزنامه ۸صبح می گویند که پس از 
حمله طالبان، نقیب اهلل سلطان زوی، فرمانده پولیس 
ولسوالی غوریان، جان باخت و شش سرباز پولیس 
پس از ترک محل درگیری، از سوی طالبان کشته 

شدند.
پنج   نبرد،  جریان  در  امنیتی،  مقام های  روایت  به 
فرمانده  دو  شمول  به  طالبان  جنگ جویان  از  تن 
کلیدی آنان کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. 
خبرنامه ای،  انتشار  با  هرات،  پولیس  فرمان دهی 
نیروی  چهار  غوریان،  بر  حمله  در  که  می گوید 
امنیتی به شمول فرمانده پولیس این ولسوالی جان 

باخته  اند.

افزایش  از  والیتی  شورای  اعضای  هشدار 
ناامنی

گروه طالبان پی گیری شود. هرچند طالبان سفر اعضای 
هیأت این گروه به پاکستان را با نشر اعالمیه ای تایید 
کردند، اما هنوز به گونه مشخص در مورد برگشت این 
هیأت به دوحه چیزی نگفته اند. محمدنعیم، سخنگوی 
دفتر سیاسی این گروه، روز یک شنبه، چهاردهم جدی، 
آغاز  برای  طالبان  هیأت  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
در  گروه  این  اعضای  و  است  آماده  مذاکرات  دوم  دور 
دوحه حضور دارند. وی تصریح کرد که اعضای هیأت 
بین االفغانی  ادامه مذاکرات  برای  مذاکره کننده طالبان 

مشکلی ندارند.

که  دارند  ادعا  هرات  والیتی  شورای  نماینده گان 
بر  طالبان  حمالت  افزایش  از  را  نگرانی شان  آنان 
میان  در  امنیتی  مقام های  با  بارها  ولسوالی ها، 
را  نگرانی ها  این  محلی  مقام های  اما  گذاشته اند، 
نادیده گرفته و تالشی برای از بین بردن مشکالت 

امنیتی انجام نداده اند. 
وکیل احمد کُرخی، مسوول کمیته امنیتی شورای 
۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  هرات،  والیتی 
و  نظامی  مقام های  مدیریت  ضعف  که  می گوید 
حمالت  مهم  عوامل  غوریان،  راه بردی  موقعیت 
که  دارد  پافشاری  او  ولسوالی اند.  این  بر  طالبان 
والیت  این  ولسوالی های  تمام  در  طالبان  حضور 

افزایش یافته است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت 
درگیری  دنبال  به  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با 
ولسوالی  در  حکومتی  نیروهای  و  طالبان  میان 
ولسوالی،  این  پولیس  فرمانده  شمول  به  غوریان، 
نفر دیگر زخم  نیروی پولیس کشته و پنج  هفت 

برداشته اند.
معلوماتی که از سوی منابع معتبر با روزنامه ۸صبح 
ابتدا  که  می دهد  نشان  شده،  گذاشته  میان  در 
فرمانده پولیس ولسوالی غوریان به دنبال درگیری 

این در حالی است که یک هیأت گروه طالبان با حضور 
برادر، معاون سیاسی طالبان و رییس دفتر  عبدالغنی 
سیاسی این گروه در قطر، روز سه شنبه، بیست وپنجم 
رییس  عبدالحکیم،  مال  کرد.  سفر  پاکستان  به  قوس، 
این  اعضای  میان  در  نیز  طالبان،  مذاکره کننده  هیأت 
هیأت حضور داشت. هم زمان با این سفر هیأت طالبان 
که  کرد  تصریح  خارجه  امور  وزارت  پاکستان،  به 
اعضای  است.  شده  انجام  کابل  هماهنگی  با  سفر  این 
با  پاکستان،  به  سفرشان  جریان  در  طالبان  هیأت 
پیرامون  و  دیدار  پاکستان،  نخست وزیر  عمران خان، 
پیش رفت روند صلح گفت وگو کردند. عالوه بر دیدار با 
مقام های پاکستانی، معاون سیاسی طالبان با برخی از 

جنگ جویان این گروه نیز دیدن کرد. 
گفتنی است که تاخیر در سفر هیأت طالبان به دوحه 
این  با  بود.  گرفته  صورت  نیز  مذاکرات  آغاز  زمان  در 
حال گروه های کاری هیأت های مذاکره کننده دو طرف 
بحث ها روی تهیه اجندا را ادامه می دهند و نتیجه آن 
دولت  مذاکره کننده  هیأت های  عمومی  نشست  به  را 
پیشنهادی  موارد  پیش تر  می کنند.  ارایه  طالبان  و 
براساس  بود.  شده  روشن  اجندا  تهیه  برای  طرف  دو 
معلومات، هیأت دولت آتش بس را در اجندای مذاکرات 
مقدم دانسته و بر آن تاکید کرده است. طالبان اما در 
اجندای شان روی »نظام اسالمی«، »معارف اسالمی«، 
»معارف  اسالم«،  دین  عالمان  سراسری  »شورای 
اسالمی« و »حقوق زنان و مردان در چارچوب نصوص و 
شریعت اسالمی« تمرکز کرده  و آتش بس را در آخرین 

گزینه های شان قرار داده اند.

بودن  قطع  دلیل  به  و  برداشته  زخم  طالبان  با 
سیستم ارتباطی پولیس با هرات، نیروهای کمکی 

با تاخیر به محل درگیری رسیده اند.
اعضای شورای والیتی هرات باور دارند که هر نوع 
گسترش ناامنی در هرات، پی آمدهای منفی روی 
میز  در  را  طالبان  وزنه   و  می گذارد  حکومت داری 
مذاکره با حکومت در دور دوم گفت و گوهای صلح 

سنگین تر خواهد کرد.   

چرا غوریان برای طالبان مهم است؟
خط  و  اسالم قلعه   - هرات  بزرگ راه  از  بخشی 
پیش  روز  چند  همین  که  هرات،   - خواف  آهن 
هرات  غوریان  ولسوالی  از  رسید،  بهره برداری  به 
می گذرد و طالبان  با تصرف آن، منابع مهم عایداتی 

را در اختیار می گیرند.
و  تجارت  اتاق  معاون  عظیمیان،  احمدسعید 
سرمایه گذاری هرات، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح 
تأثیر  می تواند  غوریان  شدن  ناامن  که  می گوید 
و  باشد  داشته  والیت  این  در  تجارت  بر  مستقیم 
به  به خوبی درک کرده اند.  را  این جایگاه  طالبان 
و  بااهمیت  منطقه  غوریان یک  ولسوالی  او،  گفته 
راه بردی برای صادرات و واردات کاالهای تجارتی به 
کشور است و حکومت و نهادهای امنیتی باید برای 
همه جانبه  و  فوری  اقدام های  آن  در  ناامنی  مهار 

کنند.
در  هرات،  والی  قتالی،  سید وحید  این،  از  پیش 
طالبان  که  بود  گفته  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
و  عایداتی  منابع  دنبال  به  سو،  این   به  چندی  از 
معلومات  موارد  برخی  در  و  درآمد هستند  کسب 
و  طالبان  میان  که  می دهد  نشان  استخباراتی 

شبکه های مافیایی پیوندهایی ایجاد شده است.
در  طالبان  جنگ جویان  حضور  غوریان،  بر  افزون 
است.  یافته  افزایش  نیز  هرات  دیگر  ولسوالی های 
اعضای شورای والیتی هرات از حکومت می خواهند 
که جلو گسترش حمالت طالبان در ولسوالی ها را 

بگیرد تا آنان نتوانند امنیت را به چالش بکشند.
ولسوالی غوریان هم مرز با ایران است و حدود ۶۰ 
از مرکز شهر هرات فاصله دارد. در کنار  کیلومتر 
گروه طالبان، حضور قاچاق بران انسان و مواد مخدر 
نیز در این ولسوالی چشم گیر است. براساس ادعای 
ساکنان غوریان، در دو ماه اخیر پس از بهره برداری 
از خط آهن خواف - هرات، طالبان بار ها به قصد 
تصرف بر این ولسوالی حمله کردند، اما با مقاومت 

نیروهای امنیتی، حمالت شان عقب زده شد.

دور دوم مذاکرات؛ 

»تنها بخشی از هیأت مذاکره کننده 
طالبان در دوحه حضور دارند«

تالش طالبان برای تصرف 
ولسوالی غوریان هرات

خلیل رسولی 



فخرالدین قاری زاده
مشاور پیشین وزارت خارجه
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با ثبت ده ها  افغانستان در میان کشورهای منطقه 
در  اما   دارد؛  قرار  فهرست  در صدر  حزب سیاسی 
هیچ برهه ای از حیات سیاسی خود شاهد اپوزیسیون 
سیاسی با برنامه که بتواند معنای واقعی این مفهوم 
را به تمثیل بگیرد، نبوده است. بر بنیاد آمار وزارت 
عدلیه، در حال حاضر در کشور ۷۲ حزب سیاسی 
مولفه های  از  سیاسی  حزب   دارند.  فعالیت  مجوز 
حساب  به  مردم ساالر  سیاسی  نظام  یک  اساسی 
می آید که در نبود و عدم فعالیت احزاب، حکومت های 
آن گونه  بگیرند.  شکل  نمی توانند  دموکراتیک 
حکومت  معتقدند،  سیاست  علم  اندیشمندان  که 
مردم ساالر و احزاب سیاسی، دو روی یک سکه اند. 
هرچند قانون اساسی افغانستان، حزب سیاسی را به 
و دولت  است  به رسمیت شناخته  نهاد  عنون یک 
می تواند  که  وظایفی  از  برخی  انجام  به  مکلف  را 
اما  نماید، کرده است؛  را فراهم  زمینه رشد احزاب 
در عمل تجارب دست کم ۱۹ سال حکومت داری پسا 
۲۰۰۱ نشان می دهد که حکومت ها همواره در تالش 
تضعیف و حتا حذف احزاب سیاسی بوده اند. از جانب 
دیگر، در صورتی  که مولفه های تشکیل دهنده  یک 
حزب سیاسی را به ارزیابی بگیریم، شاهد خواهیم 
بود که در افغانستان بسیاری  از احزاب سیاسی فاقد 

معیارها و ارزش های واقعی اند.
احزاب از ضروریات توسعه سیاسی در جوامع انسانی 
نهادهای  موثرترین  از  یکی  و  می شوند  شمرده 
تأثیرگذار بر روندهای تصمیم گیری، رسالت تأمین 
روابط بین مردم و حاکمیت های سیاسی را بر عهده 
بین الملل،  روابط  و  سیاست  اندیشمندان  دارند. 
احزاب سیاسی را به نام چرخ گرداننده دموکراسی یاد 
می کنند که در نبود آن ماشین نظام مردم ساالری 
که  صورتی  در  می  دهد.  دست  از  را  خود  تحرک 
بهبود  افغانستان  در  سیاسی  احزاب  بیمار  ساختار 
یابد، آسیب ها و موانع زیادی از راه توسعه سیاسی، 
سیاسی   مشارکت  و  مردم ساالر  حاکمیت  تشکیل 

برطرف و عدالت سیاسی تأمین می شود.
همان گونه که در پیوند به بسیاری از مفاهیم در علوم 
اجتماعی، تعریف واحد و قابل قبول برای همه گان 
اندیشمندان  نیز  ندارد، درباره حزب سیاسی  وجود 
هرکدام از خود تعریف و برداشته های مشخص دارند. 
گتل از دانشمندانی است که پیرامون احزاب سیاسی 
دیدگاه های برجسته دارد. او معتقد است که حزب 
است  سازمان یافته  شهروندان  از  گروهی  سیاسی، 
که برای تحقق یک فکر سیاسی عمل می کند و با 
بر حکومت  فعالیت های سازمانی در تالش تسلط  
است. به همین ترتیب، مک ایوار به این باور است 
سازمان یافته  منظم،  گروه های  سیاسی  احزاب  که 
برای  مبارزه  که  مشخص اند  ایدیولوژی  صاحب  و 
تصاحب قدرت، هدف اساسی آن ها است. یک حزب 
سیاسی با التزام به ایدیولوژی که دارد از ارزش ها، 
حوزه های  در  مشخص  برنامه های  و  اهداف  اصول، 

را  حکومت داری  سیستم  و  ساختار  بین بردن  از 
ندارد؛ اما اپوزیسیون مسلح با حاکمیت های سیاسی 
بنیادی مشکل  به صورت  ایجادشده  و ساختارهای 
دارد. متغیر دیگری که بین این دو نیرو تفاوت ایجاد 
می کند، استفاده آن  ها از اشکال مختلف قدرت در 
جهت تطبیق اهداف شان اند. قدرت نرمی که بیش تر 
اجرا  به  سیاسی  و  فرهنگی  مدنی،  روی کردهای  با 
ولی  است؛  سیاسی  اپوزیسیون  ابزار  از  درمی آید، 
به خشونت   توسل  و  نظامی گری  که  قدرت سخت 
اپوزیسیون های  را در برمی گیرد، شیوه ای است که 
مسلح از آن برای کسب قدرت سیاسی و رسیدن به 

پیروزی استفاده می کنند.
افغانستان که بیش تر حیات سیاسی خود را در جنگ 
و خشونت های مسلحانه سپری کرده، بیش تر شاهد 
با سقوط طالبان  اپوزیسیون های مسلح بوده است. 
افغانستان،  در  نوین سیاسی  نظم  کارآمدن  روی  و 
از  که  جدید  حاکمیت  سایه  در  که  می رفت  توقع 
ارزش های  است،  برخوردار  جهان  گسترده  حمایت 
جدید دموکراتیک ایجاد و تقویت شود؛ ولی در عمل 
چنین نشد. در افغانستان از ۲۰۰۱ تاکنون تشکل ها، 
احزاب  مشارکت  با  زیادی  ائتالف های  و  جریان ها 
اعالم  اپوزیسیون  عنوان  به  و سازمان های سیاسی، 
موجودیت کرده اند؛ اما دیری نگذشته است که یکی 
پس از دیگری فروپاشیده اند. شکننده گی ائتالف های 
مردم  اعتماد  روی  به شدت  افغانستان  در  سیاسی 
بر جریان هایی که تازه شکل می گیرند، صدمه وارد 

کرده است.
ائتالف ملی به رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل، جبهه 
ملی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی، شورای 
وحدت ملی به رهبری جمعی از روحانیون کشور، 
و  حق  حزب  صالح،  امراهلل  رهبری  به  ملی  بسیج 
مردم  محور  اتمر،  محمد حنیف  رهبری  به  عدالت 
افغانستان به رهبری رحمت اهلل نبیل، شورای ائتالف 
برای نجات افغانستان به رهبری مشترک جمعیت 
اسالمی  وحدت  و  اسالمی  ملی  جنبش  اسالمی، 
مردم افغانستان و شورای حراست و ثبات افغانستان 
مهم ترین  از  سیاف   رسول  عبدالرب  رهبری  به 
به  اخیر  به دو دهه  نزدیک  بودند که در  نهادهایی 
عنوان اپوزیسیون سیاسی ظهور نموده، اما بی هیچ 
دست آوردی به دامن حکومت سقوط کرده  و تعداد 
دیگر شان متالشی شده اند. در دوره حکومت وحدت 
ملی، ارگ رهبری اپوزیسیون را به عنوان یک امتیاز 
فاقد  واگذار کرد که قطعاً  به داکتر عبداهلل عبداهلل 
منطق بود؛ زیرا اپوزیسیون سیاسی یک امتیاز دولتی 
ببخشد.  کسی  به  را  آن  جمهور  رییس  که  نیست 
همه  با  ملی  وحدت  حکومت  دوره  ترتیب،  این  به 
پیشین  دوره های  مانند  داشت،  که  نابسامانی هایی 

بدون اپوزیسیون سیاسی به پایان رسید.
انتخابات  از  ناشی  سیاسی  تنش های  پایان  از  پس 
ریاست جمهوری ۱۳۹۸، امیدواری های وجود داشت 

اجتماع، سیاست، اقتصاد و فرهنگ برخوردار است. 
احزاب در قالب برنامه های شان شیوه رهبری کشور را 
برای مردم ارایه می دهند تا با نفوذ در بین الیه های 
مختلف جامعه بتوانند محبوبیت به دست بیاروند و 
رقبای  برابر  در  انتخابات  مانند  ملی  پروسه های  در 

خود به پیروزی برسند.
دو دهه اخیر، با وصف آن که فرصت خوبی برای تقویت 
احزاب سیاسی در افغانستان شکل گرفت، اما بنا بر 
عوامل متعدد، از جمله عدم صداقت حکومت ها افزون 
بر این که هیچ حزب سیاسی تقویت نشد، در مقابل 
احزاب با پیشینه فعالیت های سیاسی نیز در مسیری 
مأموریت های  آن  کلیدی  اعضای  که  گرفتند  قرار 
و  دادند  ترجیح  سازمانی  فعالیت های  بر  را  دولتی 
حتا شماری  با بریدن از احزاب سابقه دار، به تشکیل 
سازمان های جدید سیاسی پرداختند. هرچند تعدد 
احزاب سیاسی برای توسعه سیاسی می تواند مفید 
واقع شود و نباید از شکل گیری سازمان های جدید 
نگران بود؛ اما در افغانستان این فرضیه متفاوت است. 
وزارت  ثبت  اخیر  سال   ۱۹ در  که  سیاسی  احزاب 
عدلیه شده اند، کم تر آن ها صاحب ایدیولوژی که پایه 
اساسی یک حزب را رقم می زند، برنامه، اصول و حتا 
فرد  بیش تر  افغانستان  در  احزاب  والیتی اند.  دفاتر 
محور عمل می کنند، این وضعیت منجر شده است 
که ظرفیت های انسانی سازمان در تصمیم گیری ها، 
راه کارسازی ها و سیاست گذاری ها در حاشیه بمانند.

که  است  رویدادی  دردناک ترین  فردمحوری، 
و  بگیرد  سازمان  ها  از  را  پویایی  و  تحرک  می تواند 
زیان های جدی را بر پیکر تشکل هایی وارد کند که 
در  است.  انسانی  فعالیت های  بر  استوار  حیات شان 
به  احزاب هستند که می توانند  این  علوم سیاسی، 
اصالح  در جهت  و  کنند  اقدام  اپوزیسیون  تشکیل 
بپردازند.  حکومت  سیاست های  انتقاد  به  نظام 
سیاست دان ها، دو نوع از اپوزیسیون را ارایه داده اند: 
اپوزیسیون سیاسی و اپوزیسیون مسلح. اپوزیسیون 
سایه  به نام حکومت  آن  از  که  است  سازمانی  خود 
این  برده می شود.  نام  در تیوری های علوم سیاسی 
برابر  در  دارد،  راهبرد هدف مند  و  که ساختار  نهاد 
مردم  برای  و  می گیرد  قرار  حکومت  سیاست های 

برنامه های بدیل ارایه می دهد. 
و  دارد  قانون مند  فعالیت های  سیاسی  اپوزیسیون 
خصوص  به  کشور،  یک  نافذه  قوانین  روشنایی  در 
قانون اساسی عمل می کند. اما در برابر اپوزیسیون 
قانونی، اپوزیسیون غیرقانونی نیز وجود دارد که از 
می شود.  برده  نام  مسلح  اپوزیسیون  عنوان  به  آن 
زیاد  اخیر  نیم قرن  در  دست کم  آن چه  افغانستان 
موارد  در  که  بوده  مسلح  اپوزیسیون های  داشته، 
آن چه  شده اند.  حاکمیت ها  انهدام  به  منجر  زیادی 
مسلح  اپوزیسیون  و  سیاسی  اپوزیسیون  بین  که 
اپوزیسیون  که  است  این  می کند،  ایجاد  تفاوت 
سیاسی در تالش اصالح نظام سیاسی است و نیت 

اپوزیسیون  شاهد  بار  نخستین  برای  افغانستان  که 
این  زمان  گذشت  اما  شد؛  خواهد  واقعی  سیاسی 
فرضیه را باطل کرد. هرچند در ابتدای توافق ارگ و 
سپیدار برای تشکیل حکومت جدید، حزب جمعیت 
اسالمی افغانستان اعالم کرد که برای اصالح نظام 
به  را  سیاسی  اپوزیسیون  رهبری  موجود،  سیاسی 
دست خواهد گرفت؛ اما این حزب تاکنون تنها در چند 
اعالمیه و سخنرانی از انحصار قدرت توسط حکومت 
انتقاد کرده است و در عمل هیچ کنشی که بتواند 
جایگاه واقعی اپوزیسیون را به نمایش بگذارد، انجام 
نداده است. با آن که جمعیت اسالمی می توانست با 
به دست گرفتن ابتکار عمل، در هم سویی با احزاب و 
جریان هایی که در مخالفت سیاسی با حکومت قرار 
دارند، به تشکیل یک اپوزیسیون مقتدر اقدام کند؛ 
ولی به دالیلی که روشن نیست، این کار هنوز صورت 

نگرفته است.
برای به چالش کشیدن سیاست های حکومت، اصالح 
اعالم  تنها  واقعی،  تأمین مشارکت سیاسی  و  نظام 
سازمان های سیاسی  بلکه  نیست؛  کافی  موجودیت 
در  باید  دارند،  عهده  بر  را  اپوزیسیون  رهبری  که 
و  اجتماع  امنیت،  اقتصاد،  سیاست،  بخش های 
موجود  سیاست های  از  بهتر  برنامه های  فرهنگ 
حکومت داشته باشند و به معرفی سیاست خارجی 
حزب  اسالمی،  جمعیت  بر  افزون  بپردازند.  خود 
در  دست کم  که  حکمتیار  گلبدین  شاخه  اسالمی 
نیم قرن اخیر همواره در قالب اپوزیسیون مسلح در 
برابر حکومت ها قرار داشته، منتظر است که از آدرس 
اپوزیسیون سیاسی به رسمیت  حکومت، به عنوان 
شناخته شود. انتظاری که هیچ وقت تحقق نخواهد 
یافت و منطقی هم نیست که حکومت از میان احزاب 
سیاسی مخالف خود، یکی را به عنوان اپوزیسیون به 

رسمیت بشناسد.
برخالف  حکومت،  جانب  از  اپوزیسیون  گزینش 
ذات و ماهیت نهاد اپوزیسیون سیاسی است. اساساً 
نهادی که در توافق با حکومت به عنوان اپوزیسیون 
غیردموکراتیک  نهاد  موجودیت می کند، یک  اعالم 
است و هرگز به نقد سیاست های حکومتی نخواهد 
پرداخت. در علوم سیاسی، اپوزیسیون های سیاسی 
و  مردم  بین  در  که  نفوذی  و  جایگاه  به  توجه  با 
نیروهای سیاسی دارند، شکل می گیرند و نیازی به 
اجازه حکومت  ها ندارند. هر جریانی که توان انسجام 
نیروی انسانی را دارد و از محبوبیت در بین مردم 
برخوردار و دارای هدف، برنامه  و سیاست  مشخص 
شود.  حکومت  اپوزیسیون  می تواند  است،  مدون   و 
محور مردم افغانستان به رهبری رحمت اهلل نبیل که 
در دوره حکومت وحدت ملی به عنوان اپوزیسیون 
فعالیت  اکنون  بود،  کرده  موجودیت  اعالم  سیاسی 
هدف مند ندارد و تنها به نشر گزارش های فیس بوکی 
در برابر سیاست های حکومت اکتفا کرده است. حزب 
کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام، از ابتدای اعالم 
ضعیف  سیاسی،  اپوزیسیون  عنوان  به  موجودیتش 
عمل کرده است و به نظر می رسد که توان انسجام 
علیه  مردم  منسجم ساختن  و  سیاسی  نیروهای 
و  حراست  شورای  ندارد.  را  حکومت  سیاست های 
ثبات افغانستان به رهبری عبدالرب رسول سیاف را 
دیگر نمی توان اپوزیسیون خواند؛ زیرا عمل کردهای 
حکومت  سیاست های  توجیه  به  بیش تر  شورا  این 
اپوزیسیون  از مولفه های  متمرکز است و هیچ یک 
هرچند  ثبات  و  حراست  شورای  ندارد.  را  سیاسی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اما  نساخت،  آشکار 
بود  غنی  اشرف  محمد  کلیدی  متحدان  از   ۱۳۹۸
و رهبر این شورا در  نقش میانجی تالش کرد که 

قدرت محمد اشرف غنی را تداوم ببخشد.
کنار  در  پسا ۲۰۰۱  سال های  در  افغانستان  هرگاه 
حکومت ها، شاهد اپوزیسیون های هدف مند و صاحب 
برنامه می بود، فرصت های به دست آمده برای صلح، 
امنیت، بازسازی، نوسازی، توسعه سیاسی، اقتصادی 
تأمین عدالت  و  ارزش های مدنی  فرهنگی، خلق  و 
این  تمامی  متأسفانه  نمی رفت.  هدر  اجتماعی 
فرصت ها را از دست دادیم و اکنون به نظر می رسد 
که  آغازی  برمی گردیم.  آغاز  نقطه  به  دیگر  بار  که 
بی پیشینه  حمایت  دیگر  است،  مشخص  ابتدا  از 
مالی، سیاسی و نظامی جهان را نخواهیم داشت و 
نظر  به  محتمل  هفتاد  دهه  تاریخ  تکرار  سناریوی 
می رسد. همان قدر که حکومت های پسا ۲۰۰۱ در 
افغانستان مقصر اند، احزاب و نیروهای سیاسی نیز 
مالمت هستند که صادقانه برای تأمین مردم ساالری 
نیروهای  به  و  کردند  عمل  فردمحور  نکردند،  کار 
ظهور  فرصت  خود  خانواده های  از  بیرون  انسانی 

ندادند.

اپوزیسیون سیاسی فعالیت های 
قانون مند دارد و در روشنایی 

قوانین نافذه یک کشور، به 
خصوص قانون اساسی عمل 

می کند. اما در برابر اپوزیسیون 
قانونی، اپوزیسیون غیرقانونی 

نیز وجود دارد که از آن به عنوان 
اپوزیسیون مسلح نام برده 

می شود. افغانستان آن چه دست کم 
در نیم قرن اخیر زیاد داشته، 

اپوزیسیون های مسلح بوده که 
در موارد زیادی منجر به انهدام 

حاکمیت ها شده اند. آن چه که بین 
اپوزیسیون سیاسی و اپوزیسیون 

مسلح تفاوت ایجاد می کند، این 
است که اپوزیسیون سیاسی در 
تالش اصالح نظام سیاسی است 

و نیت از بین بردن ساختار و 
سیستم حکومت داری را ندارد؛ اما 

اپوزیسیون مسلح با حاکمیت های 
سیاسی و ساختارهای ایجادشده به 

صورت بنیادی مشکل دارد. 
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



بودجـه
با امید و فرضیه  ساخته نمی شود

اهمیت کشت و تولید نبات هنگ در افغانستان

دستگاه های  که  است  مالی  سند  عالی ترین  بودجه، 
برنامه های  و  اهداف  حصول  در  را  دولت  اجرایی 
یاری  وظایف شان  اثربخش  انجام  و  کشور  توسعه ای 
مالی  این سند  بهبود  برای  این رو، تالش  از  می رساند. 
فعالیت های دستگاه های  اجرای  در  بودجه  بهره وری  و 
اجرایی، همواره مورد توجه و چالش بوده است. سیستم 
زیرا  است؛  حکومت  وظیفه  اساسی ترین  بودجه ریزی، 
بحث عدالت در تأمین خدمات اجتماعی، سیاسی، رشد 
و ثبات اقتصادی از پیش شرط های ترتیب بودجه است.

و  عواید  گردش  در  حکومت ها  حیات  قلب  بودجه، 
منابع  و  رفت  مسیر  بودجه  است.  عامه  وجوه  مصارف 
و  تعریف  مالی  پالن  قالب  در  را  عامه  وجوه  برگشت 
زیربنایی  برنامه های  و  فعالیت  آیینه  مشخص می کند. 
عنوان  زیر  اقتصادی،  توسط متخصصان  دولت، ساالنه 
بودجه طرح و در اخیر سال مالی تصویر کشور ذریعه 
به  آیینه  همین  در  اقتصادی  مشخص  شاخص های 

نمایش گذاشته می شود.
توسط  توسعه یافته،  کشورهای  در  دولت  بودجه 
مدیریت  را  کشور  اقتصاد  کل  مالی،  سیاست های 
باید  دولت  که  معتقدند  اقتصاددانان  بیش تر  می کند. 
از طریق اقدامات سازمان دهی شده خود بر فعالیت های 
اقتصادی تأثیر بگذارد و فعالیت ها را در جهت بنیادی 
هدایت کند. اهداف نظام اقتصاد نوین دولت ها، افزایش 
سطح زنده گی و رفاه شهروندان است. با گسترش دامنه 
فعالیت های دولت و افزایش سطح هزینه دولتی و پیوند 
اقتصاد کشور، تمرکز دولت در  با وضعیت عمومی  آن 
نیاز  و  داد  دست  از  را  خود  اهمیت  مستقیم  کنترل 
جدی به بهبود در سیستم برنامه ریزی و مدیریت منابع 
مالی مطرح شد تا تصمیم گیرنده گان را قادر سازد که 

نبات هنگ به گروهی از نباتات گفته می شود که اندام 
آن دارای ترکیباتی با اثربخشی دارویی است و به دلیل 
صنعت  در  حیوانات  و  انسان ها  برای  درمانی  اثرات 
دهه  چند  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دواسازی 
اخیر بعد از مشاهده عوارض جانبی ادویه های کیمیاوی 
پیدا  افزایش  نباتات طبی  به مصرف  تمایل  در جهان، 
کرده است. طوری که حدود یک سوم ادویه های مورد 
استفاده در جوامع انسانی را ادویه هایی با منشاء طبیعی 
و گیاهی تشکیل می دهد. از آن جمله، نبات هنگ یکی 
معالج کننده  و  پیش گیری کننده  و   آن ها  مهم ترین  از 
در  هنگ  نبات  اهمیت  است.  دردها  از  زیادی  تعداد 
سالمت جامعه و نقش آن در اشتغال زایی و درآمدزایی 
خانوارهای روستایی در افغانستان موجب شده است تا 

این نبات به یک محصول کلیدی تبدیل شود.
توسعه کشت گیاه طبی هنگ در افغانستان: افغانستان 
از لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی برای نباتات 
طبی از موقعیت ویژه و منحصربه فرد در دنیا برخوردار 
است. در بخش کشت و تولید نباتات طبی، این کشور از 
پتانسیل فوق العاده برخوردار است و توسعه کشت آن ها 
و سازنده داشته  نقش مهم  اقتصاد کشور  می تواند در 
باشد. براساس آمارهایی که )Groombrige( در سال 
۱۹۹۲ بیان داشته است، تعداد گونه های این نباتات در 
افغانستان به بیش از ۴۱۰۰ گونه می رسد. در این میان 
یکی از مهم ترین آن ها نبات هنگ است که در سال های 
این  است.  بوده  افغاستان  صادراتی  مهم  اقالم  از  اخیر 
نبات در کوه های افغانستان، به خصوص در والیت های 
تخار و بدخشان به وفور می روید. نظر به این که این نبات 
به آب کم تری نیاز دارد و در عین حال از درآمد خوبی 
برخوردار است، بسیاری از دهقانان تمایل بیش تری به 

نگاه وسیع تری پیدا کنند و اطالعات مهم را در مورد 
نتایج عمل کردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته 
باشند. این امر سبب شد که دولت ها به اقتصادی بودن، 
کارایی و سودمندی منابع توجه کنند. رویارویی با این 
شرایط نه تنها احساس به تصحیح مکانیسم و روش های 
بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را 
مطرح ساخت؛ بلکه ابعاد تازه در تصمیم گیری به بهبود 

مدیریت مالی عامه افزود.
مهم  ابزار  حیث  به  را  بودجه  مدرن،  کشورهای   
توسط  و  کرده اند  استفاده  دولت  سیاست گذاری های 
آن سیاست های مالی اقتصاد کشور را تنظیم می کنند. 
بودجه دولت های مدرن، نرخ رشد اقتصادی را در قالب 
اشتغال زایی، ثبات قیمت ها و موازنه پالیسی های تجارت 
بین الملل به گونه ای تنظیم کرده است که منافع اجتماع 
بیش تر در نظر است و در تقلیل نابرابری های درآمدی 
بین اقشار مختلف جامعه نقش اساسی را بازی می کند.

ظاهراً در افغانستان به منطور مدیریت بهتر امور مالی 
و  عواید  موثر،  بودجه ریزی  خاطر  به  عامه  مصارف  و 
تقسیم شده  متفاوت  باب های  به  عامه  وجوه  مصارفات 
مسوولیت  است.  جداگانه  فصل های  دارای  باب  هر  و 
بر  مالیه  وزارت  بودجه  عمومی  ریاست  را  بودجه ریزی 
برنامه  اساس  بر  افغانستان  دولت  بودجه  دارد،  عهده 
ترتیب و اجرا می شود. نظام بودجه ریزی در سازمان ها 
وظیفه تخصصی است و نقش حیاتی دارد. تأمین عدالت 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور از پیش شرط های 
بودجه ریزی  بودجه ریزی خوب است. سیستم  سیستم 
زیرا  دارد؛  اساسی  اصالحات  به  نیاز  افغانستان  دولت 
عدم موجودیت انضباط مالی، پاسخ گویی ضعیف، عدم 
شفافیت در روند ترتیب بودجه، نادیده گرفتن واقعیت ها 

کشت این نبات دارند. این امر باعث شده است تا مردم 
در والیات سمنگان، بغالن، بلخ، کندز، سرپل، جوزجان، 
فاریاب، غور، بامیان، بادغیس و هرات به کشت این نبات 

طبی روی آورند.
اهمیت اقتصادی تولید هنگ در افغانستان: نباتات طبی 
ثروت پنهان و ارزش مند کشور ما محسوب می شود که 
در بعضی از کشورها به طالی سبز نیز مشهور است. نظر 
اتاق تجارت و صنایع، در جریان سال ۲۰۱۷،  به آمار 
افغانستان سی ودو هزار تن نبات طبی صادر کرده و ۱۴۴ 
میلیون دالر درآمد کسب کرده است که نزدیک به ۲۵ 
درصد کل صادرات افغانستان را تشکل می دهد. اما نظر 
به آخرین داده های اداره ملی احصائیه و معلومات کشور، 
در سال ۱۳۹۸ صادرات نباتات طبی به ۱۸۱ میلیون 
دالر رسیده است که ۱۶.۸ درصد رشد را نشان می دهد. 
میان  در  فوق العاده ای  رشد  هنگ  نبات  میان،  این  از 
نباتات طبی در سال های اخیر داشته و با ارزش ۱۱۴ 
میلیون دالر در جایگاه نخست اقالم صادراتی کشور قرار 
گرفته است. این نبات به کشورهای هند، امارات متحده 
ایران، چین و سایر کشورهای جهان  عربی، پاکستان، 
صادر می شود. جدول زیر، میزان صادرات نبات هنگ 

را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد. ) جدول ۱(
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امیدواری  مبنای  بر  بودجه سازی  بودجه،  ترتیب  در 
نادیده گرفتن  و  بودجه  موثر  کارایی  نبود  فرضیه ها،  و 
بودجه  ترتیب  در  تخصیصات  اولویت بندی  معیارهای 
سبب شده است که بین بودجه ریزی واحدهای دولتی 
و مسوولیت پاسخ گویی به طور شفاف در دستگاه های 
اجرایی دولت افغانستان رابطه خوبی نباشد. هم چنین 
ارتباط بین هر یک از بخش های سیستم بودجه ریزی بر 
اساس برنامه با بهبود مسوولیت پاسخ گویی مورد تأیید 

شهروندان نیست.
فساد و بی عدالتی در توزیع عواید ملی  و موضوع بودجه 
مصارفاتی ُکد ۹۱ داستان تازه نیست، چون بار سنگینی 
که بودجه حکومت افغانستان حمل می کند، به نام تأمین 
محصوالت و خدمات عمومی، تأمین عدالت اجتماعی، 
تأمین رشد و ثبات اقتصادی، این بار گران در ۲۰ سال 
پسین به مقصد نرسیده است. ریشه فساد و بی عدالتی 
در وزارت مالیه و ریاست عمومی بودجه است، تعیین 
و  طرزالعمل  بودجه،  مسوده  تدوین  بودجه،  سقف 

جدول 1: گراف صادرات نبات هنگ بین سال های 
1398 - 1390

منبع: اداره ملی احصائیه و معلومات

با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، یکی از 
تولیدات  توسعه  و  تقویت  این معضله،  با  مقابله  راه های 
فرصت های  و  زمینه ها  وجود  با  است.  طبی  نباتات 
بهبود  کنار  در  دارد،  وجود  بخش  این  در  که  فراوانی 
اشتغال زایی  زمینه  هنگ  نبات  کشت  اقتصادی،  وضع 
فراهم  کشور  روستانشینان  برای  نیز  را  درآمدزایی  و 
می کند. از سوی دیگر، هنگ یکی از نباتات طبی مهم 
جهان است و خوشبختانه افغانستان یکی از خاستگاه های 

صالحیت های بودجه ای توسط ریاست عمومی بودجه 
ترتیب و تنظیم می شود، سقف و صالحیت های بودجه 
وزارت  توسط  وزارت خانه ها  بیش تر  انکشافی  و  عادی 
از  برعکس  اما  بسته می شود؛  و  باز  قوس  ذریعه  مالیه 
بعضی ادارات مانند ُکد مصارفاتی ۹۱ و ۹۲ اداره امور 
ریاست جمهوری باز و پیشنهاد بودجه به این اداره مثل 
چک سفید است. بودجه اداره تنظیم خدمات مخابراتی 
افغانستان )اترا( شامل سند بودجه عمومی کشور نیست. 
است.  خودمختار  بودجه سازی  در  و  مستقل  اداره  این 
میلیون ها افغانی درآمد این اداره به غارت برده می شود 

و عاید آن در هیچ ُکد عایداتی دولت واریز نمی شود.
وزارت مالیه اعالم کرده است که در جریان سال روان، 
از عواید ملی جمع آوری کرده  را  افغانی  ۱۷۴ میلیارد 
است. عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، در دوم جدی، 
در یک نشست خبری گفت که عواید ملی در سال روان 
به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. به گفته 
آقای ارغندیوال، سقف عواید ملی، ۲۰۸ میلیارد افغانی 
بود و در این دو آمار تفاوت ۳۴ میلیاردی دیده می شود. 
ما نمی توانیم کسر چند درصدی بودجه و اثرات مخرب 
گذشته،  سال های  در  بگیریم.  نادیده  اقتصاد  بر  را  آن 
ارایه  خوش بینانه  بودجه  الیحه  ارقام  از  زیادی  تعداد 
می شد، همان طوری که دولت عواید داخلی خود را ۴۰ 
الی ۵۲ درصد پیش بینی می کرد؛ ولی در اخیر سال مالی 
تفاوت فاحش بین عواید حصول شده و پیش بینی شده 
دیده می شد. واقعیت این است که بودجه با امیدواری 
افغانستان  دولت  بودجه  نمی شود.  ساخته  فرضیه ها  و 
روی  دولت  که  وقتی  تا  و  نیست  استوار  واقعیت ها  بر 
مکانیسم ترتیب بودجه که بر مبنای واقعیت ها استوار 
سیستم  در  اساسی  تغییرات  و  نکند  کار  باشد، جدی 
مدیریت امور مالی و مصارف عامه آورده نشود، نه شورای 
عالی عواید این درد را عالج می تواند و نه کمیسیون های 

ویژه.
از  دولت،  اجرایی  واحدهای  بودجه  این که  خالصه 
عدالت  تحقق  در  سیاست گذاری  ابزارهای  مهم ترین 
اجتماعی، تصمیم گیری و برنامه ریزی موثر و تخصصی 
به منظور اجرای راهبرد توسعه عدالت و آیینه تمام نمای 
فعالیت های دولت در کشور است که  و  برنامه ها  همه 
نوسانات  تثبیت کننده  و  مالی  سیاست  ابزار  عنوان  به 
سنجش  ضوابط  و  هزینه  معیار  هم چنین  و  اقتصادی 
کارایی در دستگاه های سیستم بودجه سازی و اجرایی، 
نقش بسزایی را در توسعه اقتصاد ملی به شکل عادالنه 

دارد.

اصلی این نبات در جهان به شمار می رود. بنابراین باید 
نبات  این  صنعتی نمودن  و  تولید، جمع آوری  زمینه  در 
از هیچ گونه سعی و تالشی دریغ نشود. نباتات طبی در 
از  زیاد  وجود مشکالت  با  اخیر  در سال های  افغانستان 
قبیل خشک سالی، جمع آوری غیرفنی، عدم بسته بندی 
درست و حرفه ای و نبود فابریکه ها از رشد و توسعه خوبی 
برخوردار است که این خود پتانسیل بالقوه این نبات را در 

رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می دهد.
طوری که طی ۹ سال گذشته، میزان صادرات نبات هنگ 
در  دالر  میلیون  از ۱۱۴  بیش تر  به  دالر  میلیون  از ۲۳ 
سال رسیده است که این خود ظرفیت و توانایی تولید 
این محصول مهم و با ارزش کشور ما را نشان می دهد. 
در نتیجه نظر به اهمیت و جایگاه اقتصادی این گیاه در 
کشور، وزارت زراعت، آبیاری و مال داری در قسمت رشد 
و توسعه آن باید به شکل درست و هدف مند کار کند. 
به شکل منظم در طبیعت کنترل شود  باید  نبات  این 
نبات می روید، مشخص و شناسایی  این  و ساحاتی که 
گردد. قسمت های که در معرض خطر و انقراض قرار دارد، 
خاطر  به  اطالعاتی  بانک  یک  هم چنان  شود.  محافظت 
اطالعات مکمل این نبات ایجاد شود تا دهقانانی که در 

زمینه عالقه مند هستند، به شکل حرفه ای عمل کنند.

مجیب الرحمن عثمانی

صبغت اهلل یاسین 

بودجه، عالی ترین سند مالی است 
که دستگاه های اجرایی دولت را 
در حصول اهداف و برنامه های 

توسعه ای کشور و انجام اثربخش 
وظایف شان یاری می رساند. از 

این رو، تالش برای بهبود این سند 
مالی و بهره وری بودجه در اجرای 
فعالیت های دستگاه های اجرایی، 
همواره مورد توجه و چالش بوده 

است. سیستم بودجه ریزی، 
اساسی ترین وظیفه حکومت است؛ 
زیرا بحث عدالت در تأمین خدمات 

اجتماعی، سیاسی، رشد و ثبات 
اقتصادی از پیش شرط های ترتیب 

بودجه است.



نام  زیر  را  پروسه ای  اخیراً  اداری  کمسیون اصالحات 
راه اندازی  حکومتی  ادارات  در  تشکیالت«  »اصالح 
کرده است. این پروسه بر مبنای مصوبه های شماره ۵ 
و ۱۱ سال جاری کابینه و هدایت رییس جمهور غنی 
تورم  برداشتن  میان  از  آن  هدف  ظاهراً  و  آغاز شده 
تشکیالتی در ادارات حکومتی است. هرچند تشکیل 
ادارات حکومتی دچار تورم غیرقابل تحمل است، اما 
برای تحقق مصوبه های کابینه و هدایت رییس جمهور، 
می باید سازوکار مشخص تعیین می شد تا این پروسه 
بی گمان  نشود.  دیگر  فساد  زمینه  به  تبدیل  خود 
تطبیق این هدایت مستلزم بررسی دقیق، حساب شده 
برآیند )Input & Output( هر  و سنجش داده ها و 
واحد اداری بود تا در روشنی آن واحدها و بست های 
تنقیص  و  تشخیص  ادارت  در  غیرموثر  و  اضافی 
اصالحات  کمسیون  سرپرست  شوربختانه  می شد. 
بدون  ادارات  درجه یک  با هماهنگی مسووالن  اداری 
پیش  از  و  نوع سازوکار مشخص  هیچ  نظرداشت  در 
تعیین شده به صورت بسیار عجوالنه و بدون کارشیوه 
ادارات  در  بست ها  از  برخی  تنقیص  به  تأییدشده 
حکومتی پرداخته است. وزارت معارف، وزارت معادن 
نهادهای  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  و  پترولیم  و 
دولتی اند که تاکنون این پروسه باالی شان تطبیق 
شده است. واقعیت امر این است که فلسفه وجودی 
وزارت کار و امور اجتماعی بر مبنای کارآفرینی برای 
اما اخیراً سرپرست  واجدان شرایط کار استوار است. 
کار  وزیر  با  هماهنگی  در  اداری  اصالحات  کمسیون 
و امور اجتماعی برخی از ریاست های مهم و تخنیکی 
کرده  تنقیص  تشکیل،  اصالح  بهانه  به  را  کار  وزارت 
است. در تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی در گذشته 
معینیت  کار،  معینیت  داشت:  وجود  معینیت  چهار 
اجتماعی، معینیت شهدا و معلولین و معینیت مالی 

در ماه دسامبر، طالبان توافق کردند که به یونیسف اجازه 
دهند تا بیش از یک هزار باب مکتب غیررسمی را در 
مناطق تحت کنترل آن ها افتتاح کند. گفت وگوهای این 
گروه با مسووالن یونیسف از دو سال به این سو ادامه 
داشته است و اصاًل بحث مکتب ها از مذاکرات این گروه 
قلمرو  در  اطفال  فلج  واکسن  کمپاین های  مسوالن  با 
طالبان سرچشمه گرفت. در این برنامه قرار است برای 
۱۴۰۰۰۰ کودک، اعم از دختر و پسر صنف های درسی 

ایجاد شود.
زن ستیزی  به  که  گروهی  چرا  که  است  این جا  سوال 
سیستماتیک شهرت دارد، نه تنها به رفتن دختران به 
مکتب موافقت می کند، بلکه در این مورد گفت وگوهایی 

را نیز آغاز کرده است؟
ادامه  هم چنان  افغانستان  دولت  با  جنگ  به  طالبان 
می دهند، ولی اهداف سیاسی این گروه به هیچ عنوان 
اسالمی  نظام  یک  مجدد  برقراری  است:  نکرده  تغییر 
افراطی و سخت گیر، احتماالً بسیاری از حقوقی را که 
شده  گرفته  نظر  در  زنان  به  اساسی ۲۰۰۴  قانون  در 

است، نقض کند.
دولت  با  جنگ،  ختم  زمان  تا  دارد  تالش  گروه  این 
افغانستان به مذاکره ادامه دهد. با این حال طالبان تنها 
از طریق جنگ و خشونت به میز مذاکره نرسیده، بلکه 
داده اند.  ادامه  نیز  سیاسی  کارهای  به  جنگ  کنار  در 
برای جلب حمایت  را  گروه یک کمپاین سیاسی  این 
بین المللی  مشروعیت  کسب  و  افغانستان  شهروندان 
آغاز کرد که هر دو تصمیم آن ها در معامله با سازمان 

یونیسف منعکس می شود.
طالبان به دنبال کسب پشتیبانی گسترده مردم 

هستند
طالبان تالش دارند تا حداقل نیمی از افغانستان را تحت 
کنترل و نفوذ خود در آورند. به دست آوردن پشتیبانی 
مردم در برآورده شدن این خواست، برای آن ها اهمیت 
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کار، قوای بشری، تعلیمات حرفوی و ریاست هایی از 
وزارت  این  کار  بنای  و  اصلی  بخش های  دست،  این 
را تشکیل می دهند. اما نتیجه کار مقامات درجه یک 
اداری  اصالحات  کمسیون  سرپرست  و  کار  وزارت 
این شده  به اصالح تشکیل در وزارت کار،  در پیوند 
است که بست های اصلی و تخنیکی این وزارت حذف 
)تنقیص( و بست های حمایوی حفظ شود. معینیت 
ریاست  آن سه  زیر چتر  در  قباًل  که  وزارت  این  کار 
اول( و ده ریاست عادی )بست دوم(  عمومی )بست 
دو  تشکیل« صرف  »اصالح  از  پس  داشتند،  فعالیت 
ریاست بست دو باقی مانده  است. یک ریاست عمومی 
مسلکی  تعلیمات  ملی  اداره  به  عادی  ریاست  دو  با 
هشت  با  دیگر  عمومی  ریاست  دو  و  شده  منتقل 
به جای آن صرف دو  و  تنفیص  زیر چترش  ریاست 
نوع  این  باقی مانده است. بی گمان  ریاست بست دو 
عمل کرد به لحاظ منطق و اصول تشکیالتی، درست 
نیست. چون معینیت ها از حیث سلسله مراتب و اصول 
می کند  پیدا  معنا  وقتی  افغانستان،  حکومتی  اداری 
که زیرمجموعه آن حداقل دو ریاست عمومی باشد و 
ریاست عمومی نیز اصوالً حداقل در زیر مجموعه اش 
دو ریاست عادی موجود باشد. اما به اساس تشکیلی 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  سوی  از  هم اکنون  که 
وزیر کار تهیه و برای منظوری رییس جمهور فرستاده 
شده است؛ معینیت کار که اصلی ترین و اساسی ترین 
عادی  ریاست  دو  صرف  است،  وزارت  این  معینیت 

)بست دوم( را در زیر مجموعه اش دارد.
البته وزارت کار و امور اجتماعی یک نمونه از ادارات 
حکومتی است که پروسه اصالح تشکیل در آن توضیح 
از  برخی  در  به همین صورت  پروسه  این  داده شد. 
ادارات تطبیق و در نتیجه آن صدها تن از کارکنان 
خدمات ملکی بی سرنوشت و بیکار شده اند. تنها در 

از کارکنان وزارت  یک ماه پسین حدود سه صد تن 
و  معادن  وزارت  کارکنان  از  تن  عامه و صدها  فواید 
پترولیم به اثر اصالح تشکیل بیکار شده اند. با منظوری 
به  نزدیک  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  تازه  تشکیل 
دوصد تن از کارکنان این اداره نیز بیکار خواهند شد. 
تنها مرجعی که برای رسیده گی به قضایا و مسایل 
مرتبط به کار در دولت وجود داشت، ریاست عمومی 
تقنین و بهبود شرایط کار بود که به اساس تشکیل 
تازه وزارت کار که در ُشرف منظوری رییس جمهور 
قرار دارد، تنقیص شده است. در واقع تنها مرجعی که 
کارکنان  به حقوق  رسیده گی  و  پاسخ گویی  مسوول 

خدمات ملکی است، نیز از میان برداشته می شود. 
در  غنی  جمهور  رییس  تعهدات  از  یکی  بی گمان 
میلیون  یک  ایجاد  انتخاباتی،  کارزارهای  جریان 
امروزه  که  است  همین  هم  امر  واقعیت  بود.  شغل 
عامل  دومین  بیکاری  امنیت،  از  پس  افغانستان  در 
بی چاره گی و ناتوانی مردم به شمار می رود. اما اکنون 
بر  مبنی  جمهور  رییس  تعهدات  از  سال  چند  که 
به  تنها  نه  که  می شود  دیده  می گذرد،  اشتغال زایی 
روز  برعکس  که  ندارد  وجود  پای بندی  تعهدات  آن 
جایی  تا  می شود.  تسریع  بیکارسازی  پروسه  روز  به 
امور  و  کار  وزارت  و  اداری  اصالحات  کمیسیون  که 
اجتماعی خالف فلسفه وجودی شان در پی  تنقیص 
و تشدید بیکاری برآمده اند. در روزگاری که بازارهای 
غیررسمی کار در اثر شیوع کرونا فلج شده  است و به 
از  اساس آمار رسمی حکومت نزدیک به ۶۰ درصد 
نفوس افغانستان زیر خط فقر قرار دارند، تنقیص و 
بیکارسازی کارکنان خدمات ملکی یک امر به شدت 
این  نهایی  پرسش  است.  غیرمنصفانه  و  غیرعقالنی 
است که وقتی کارکنان خدمات ملکی که هر کدام 
نان آور یک خانواده هستند، به بهانه اصالح تشکیل، 
بی سرنوشت می شوند و از سوی دیگر سرمایه گذاران 
هم به دلیل بدامنی از افغانستان در حال فرار اند؛ حاال 
این موج تازه بیکارشده ها چه بالیی را بر سر خود و 

جامعه خواهند آورد؟

دارد و در برخی موارد با خشونت طالبان روبه رو شده 
است.

بین المللی  مشروعیت  کسب  دنبال  به  طالبان 
هستند

یکی از دالیل معامله و هم کاری طالبان با سازمان هایی 
تقویت  سیاسی،  علوم  تحلیل  نظر  از  یونیسف  مانند 
نمادین  اهمیت  تا  است  طالبان  بین المللی  مشروعیت 
تقلید از روابط خارجی یک کشور را به نمایش بگذارند. 
پیشین   رهبر  منصور،  اختر   مال  که  می شود  گفته 
این گروه در جامعه  از جاه طلبی های سیاسی  طالبان، 

بین المللی به خوبی آگاه بوده است.
طالبان دوره حکومت منفورشان را در دهه ۱۹۹۰، به 
خوبی درک کرده اند. با وجود حاکمیت رسمی  این گروه 
در افغانستان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، فقط پاکستان، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور رسمی 

امارت طالبان را به رسمیت شناختند.
پس از دو دهه، رهبران طالبان اهمیت روابط با نهادهای 
امدادرسان را دانسته اند و بر گسترش چنین رابطه ای 
تأکید دارند؛ زیرا با این کار شناخت سیاسی و چهره شان 

را در انظار عمومی بهبود می بخشند.

تغییر روی کرد؛ اما چرا حاال؟ 
تغییر  در  احتماالً  بین المللی  نیروهای  عقب نشینی 
به آموزش نقش اساسی دارد.  روی کرد طالبان نسبت 
طالبان آموزش را دلیل تمدید دولت و حضور نیروهای 
بین المللی تلقی می کردند. اکنون که نیروهای بین المللی 
تا حد زیادی کاهش یافته اند، ممکن است طالبان در امر 
کاهش  کنند.  خطر  احساس  کم تر  مکتب ها  گشایش 
طالبان  که  است  معنا  این  به  خارجی  سربازان  تعداد 
افغانستان  از  دفاع  ادعای  طریق  از  نمی توانند  دیگر 
کسب  غیرنظامی  حمایت  خارجی،  مهاجمان  برابر  در 
کنند. در عوض، این گروه در تالش برای جلب حمایت 
حکومت داری شان  توانایی  نشان دادن  با  غیرنظامیان 

است.
طالبان به عنوان قدرت اول در بعضی از مناطق، هنگامی 

آموزش  مانند  عامه  خدمات  به  دست رسی  مانع  که 
از  را  خود  غیرنظامی  حمایت  است  ممکن  می شوند، 
دست بدهند. رهبران سیاسی طالبان یک توافق صلح را 
امضا کردند؛ اما فرماندهان نظامی آن ها می توانند آن را 

در معرض خطر قرار دهند.
مذاکرات کنونی صلح، محور توجه بیش تر افغان ها است 
و سواالتی را در میان آن ها در مورد نحوه حکومت داری 
طالبان در سطح محلی برانگیخته است. بنابراین طالبان 
ممکن است این عوامل را فرصت ایده آل برای تقویت 

مشروعیت بین المللی خود بدانند.
با وجود هیجان های موجود در معامالت صلح، تا هنوز 
سیاست  در  تغییر  یک  این  آیا  که  نیست  مشخص 
در  طالبان  سیاست های  خیر.  یا  است  طالبان  گذشته 
مورد آموزش دختران متناقض و تا حد زیادی غیرقابل 
نظر  از  محلی  فرماندهان  روی کرد  است.  پیش بینی 
شخصیت و با توجه به رابطه آن ها با باشنده گان محلی 
وردک  والیت  در  معلم  یک  که  طوری  است.  متفاوت 
می گوید: »امروز، یک مقام طالبان به شما می گوید که 
آن ها به دختران تا صنف ششم اجازه تحصیل می دهند؛ 
اما فردا، وقتی شخص دیگری به جای او می آید، ممکن 

تحصیالت دختران را دوست نداشته باشد«.
تحصیل  مورد  در  طالبان  رهبران  تعهدات  وجود  با 
آموزش  بر  را  شدیدی  محدودیت های  آنان  دختران، 
مکتب  یک  یافتن  حتا  و  کرده اند  اعمال  بالغ  دختران 
متوسطه برای دختران در مناطق تحت کنترل طالبان 
دشوار است. مورد قابل نگرانی این  است که آیا برنامه 
دست رسی دختران به مکتب در جوامع روستایی موفق 

خواهد بود یا خیر.
تحصیل  استراتژی  که  می دهد  نشان  شواهد  برخی 
دختران مبتنی بر جامعه که در این معامله ارایه شده 
مخالفت های  و  ناامنی  دلیل  به  که  مناطقی  در  است، 
خانواده،  دختران قادر به تحصیل در مکتب های دولتی 

نیستند، موثر بوده است.
بسیاری ها  برای  اگرچه  یونیسف  با  طالبان  معامله 
شناخت  نشان دهنده  واقع  در  اما  است،  تعجب آور 
روزافزون رهبران طالبان در سطح بین المللی است که 
اگر آن ها آرزوی دولت داری موفقیت آمیز دارند، باید به 

ترجیحات افغان ها و جامعه بین المللی پاسخ گو باشند.
یادداشت: جوری برس الوسکی، پژوهش گر فوق دکترا 
در انستیتوت امور بین الملل عمومی موسسه واتسون در 

دانشگاه براون است.

و اداری. اما بیش تر از یک سال می شود که دو بخش 
مهم از بدنه این وزارت جدا شده است. اکنون معینیت 
شهدا و معلولین به عنوان وزارت دولت در امور شهدا 
و معلولین فعالیت دارد. در عین حال ریاست عمومی 
تقاعد نیز بیش تر از یک سال می شود که از چوکات این 
وزارت بیرون شده و به وزارت مالیه تعلق گرفته است. 
این دو بخش مهم که از وزارت کار و امور اجتماعی 
جدا شده، بیش ترین بودجه را داشت. وزارت کار و امور 
اجتماعی تا زمانی که معینیت شهدا و ریاست عمومی 
افغانی  میلیارد   ۲۳ حدود  می شد،  آن  مربوط  تقاعد 
بودجه عادی داشت. اما پس از جداشدن این دو بخش 
مهم، در سال گذشته وزارت کار چیزی در حدود ۱ 
میلیارد افغانی بودجه عادی داشت. این در حالی است 
مراتب  به  مستقل  ریاست های  و  ادارات  بیش تر  که 
بودجه بیش تر از وزارت کار و امور اجتماعی دارند. اما 
برای مصرف همین بودجه ناچیز در تشکیل این وزارت 
هنوز هم یک معینیت )معینیت مالی و اداری( وجود 
دارد. وجود و حضور معینیت مالی و اداری با توجه به 
بودجه این وزارت، هیچ گونه منطق تشکیالتی ندارد. 
اما کمیسیون اصالحات اداری و رهبری وزارت کار و 
امور اجتماعی به بهانه اصالح تشکیل در یک برخورد 
سلیقه ای و بدون هیچ گونه دلیل موجه و انجام ارزیابی 
از عمل کرد، خالف اصول تشکیالتی معینیت مالی را 
حفظ و معینیت کار را به نحوی به ریاست عمومی 
تنزیل داده اند. به لحاظ منطق تشکیالتی، واحدهای 
می شود:  تقسیم  دسته  دو  به  نهادها  در  تشکیالتی 
بخش های   -۲ و  مسلکی  و  اساسی  بخش های   -۱
نظر  در  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اگر  حمایوی. 
بگیریم، بخش های مالی، اداری، منابع بشری، تدارکات 
و نشرات از نظر تشکیالتی واحدهای حمایوی این نهاد 
اند. اما معینیت کار، ریاست های تقنین و بهبود شرایط 

بسزایی دارد. گروه های شبه نظامی اغلب در جنگ های 
داخلی برای جلب حمایت، به غیرنظامیان خدمات ارایه 
می کنند، تا به غذا، سرپناه، سرباز و اطالعات دست رسی 
پیدا کنند. در حالی که گروه های شبه نظامی می توانند 
با تحمیل زور به این منابع دست رسی پیدا کنند، ولی 
کنترل اراضی نیازمند تعامل پایدار گروه های مسلح با 
غیرنظامیان است. گروه های مسلح ترجیح می دهند که 
رابطه کم تر خشونت آمیز با جمعیت تحت حاکمیت خود 

داشته باشند.
آموزش  مورد  در  طالبان  روی کرد  که  نظر می رسد  به 
دختران به خاطر جلب حمایت مردم در افغانستان در 
حال تغییر باشد. بر اساس یک نظرسنجی، ۸۷ درصد 
افغان ها معتقدند که زنان باید از فرصت های آموزشی 
سوی  از  طالبان  ظاهراً  باشند.  برخوردار  مردان  مشابه 
و  آموزش  مورد  در  سیاست هایش  تغییر  برای  جامعه 
قرار  منع  گروه  این  از سوی  قباًل  که  دختران  پرورش 
داده شده بود، زیر فشار قرار گرفته اند. تغییر استراتژی 
طالبان نشان می دهد که چرا این گروه در مناطق تحت 

حاکمیت شان با مصلحت برخورد کرده است. 
»جام«،  مذهبی  رهبران  اندونیزیا،  در  مثال،  عنوان  به 
تشکیل حکومت  برای  که  را  ملی گرا  قومی  گروه  یک 
وارد جنگ شد، تحت فشار قرار دادند تا یک آجندای 
به گروه شورشی  این روی کرد  را اختیار کند.  مذهبی 
کمک کرد تا حمایت گسترده مردم را از حوزه مذهبی 

به دست بیاورد.
طالبان  نیاز  از  افغانستان  در  مناطق  از  بعضی  مردم 
به  آن  از  و  هستند  آگاه  مردمی  حمایت  کسب  برای 
ابزار فشار باالی این گروه استفاده می کنند. به  عنوان 
تغییر در روایت طالبان در  از کارشناسان،  نظر بعضی 
مورد تحصیل دختران ناشی از فشار جوامعی است که 
پیدا  دست رسی  آموزش  به  دختران شان  می خواهند 
کنند. خواسته های مردم ممکن است طالبان را ترغیب 
تحصیل  قبال  در  انعطاف پذیرتری  روی کرد  که  کند 

دختران داشته باشند.
طور  به  را  طالبان  اقوام،  بزرگان  موارد،  بعضی  در 
خواسته های  به  اگر  که  می کردند  تهدید  غیرمستقیم 
اقدام  گروه  این  علیه  آن ها  نگذارند،  احترام  جامعه 
می کنند و به دشمنان این گروه اطالعات می دهند. با 
محدودیت هایی  غیرنظامیان  سوی  از  فشار  حال،  این 

کمسیون اصالحات اداری و وزارت کار 
صدها تن را بیکار کرده اند

چرا طالبان موافقت کردند که دختران 
به مکتب بروند؟

منبع: واشنگتن پست 

نویسنده: جوری برس الوسکی

مترجم: سیدجمال اخگر 

سهراب سمنگانی



جنگ جویان طالبان اما حوالی 3:30 شب بر محل استقرار نیروهای امنیتی در ساحه »مسجد سفید بهارک« یورش می برند؛ رگ بار پشت رگ بار. 
در اول سه سرباز که مسوولیت پهره داری را برعهده داشتند، کشته شدند. در این جریان پنج سربازی که در داخل بستر خواب در بیرون 

حویلی و نزدیک تانک ها بودند، نیز هدف قرار گرفتند. افزون بر این، بیش تر سربازان حاضر در آن جا از ناحیه سر مرمی خوردند و جان باختند. 
در این میان هنگامی که آمر امنیت می خواست وارد تانک خود شود، از ناحیه پا زخمی شده است. در همان لحظه دو محافظ یک راننده هاموی، 

وی را به قرارگاه قطعه کماندو )که در فاصله ۴50 متری این محل قرار داشت( انتقال دادند. در آن حمله ۴۸ نیروی امنیتی کشته شدند.
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رویداد  از  نماینده گان  مجلس  بررسی کننده  هیأت 
کشته  مورد  در  بررسی هایش  تخار،  بهارک  ولسوالی 
به نشست  را  ولسوالی  این  در  ارتش  شدن ۴۸ سرباز 
عمومی مجلس ارایه کرد. براساس یافته های این هیأت، 
»نادیده گرفتن اطالعات استخباراتی«، »ضعف مدیریت 
و غفلت وظیفه ای«، »نرسیدن کمک به موقع«، »عدم 
نبود  و  دفاعی  و  امنیتی  ارگان های  بین  هماهنگی 
رهبری واحد نظامی« و »مداخله زورمندان و متنفذان 
این  از دالیل اصلی  امنیتی«  و  امور نظامی  محلی در 
رویداد بوده است. به گفته اعضای این هیأت، سربازان 
ارتش در شب خونین بهارک در منزل یک فرمانده گروه 
آماده گی طالبان  از  و حتا  بودند  طالبان جابه جا شده  
برای سازمان دهی این حمله خبر داشته اند. مبتنی بر 
این یافته ها، یکی از طراحان این حمله فردی بوده است 
که پیش تر از سوی امنیت ملی زندانی شده بود و سپس 
با پادرمیانی بزرگان قومی آزاد شده است. اعضای این 
هیأت می گویند که نیروهای امنیتی به دلیل چیدمان 
اشتباه، در آن شب مجال دفاع پیدا نکردند و شماری 
شب  نشان زن  از  استفاده  با  خواب  بستر  در  آنان  از 
کشته شده اند. افزون بر این، بیش تر تانک ها و موترها 
درخواست   و  شده اند  کشیده  آتش   به  حمله  آن  در 
مسووالن امنیتی برای حمالت هوایی بر مواضع طالبان 
هیأت  به  امنیتی  مسووالن  است.  مانده  بی پاسخ  نیز 
حقیقت یاب مجلس گفته اند که اگر نیاز نظامی تخار تا 
فصل بهار و آغاز جنگ های فصلی رفع نشود، این والیت 

به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
در سی ام میزان سال جاری، طالبان بر قطعات پولیس 
زدند و ۴۸  تخار شبیخون  بهارک والیت  ولسوالی  در 
نیروی پولیس را کشتند. این ماجرا در اوایل با موجی 
شد.  روبه رو  اجتماعی  شبکه های  در  واکنش ها  از 
کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده گان پس از این 
رویداد یک هیأت را به رهبری سیداشرف الدین عینی و 
عضویت عبدالرووف شپون، حمیدالدین یولداش، مهدی 
)کارشناس  نذیری  شاکر  و  خاکسار  امیرمحمد  راسخ، 
رویداد  این  بررسی  برای  مجلس(  داراالنشای  امنیتی 
کمیسیون  عضو  عینی،  سیداشرف الدین  کرد.  موظف 
امنیت داخلی مجلس، روز چهارشنبه، هفدهم جدی، 
هیأت  این  سفر  که  گفت  مجلس  عمومی  نشست  در 
تا  دو  برای  نامزدوزیران  به  رای دهی  دلیل  به  تخار  به 
را  هیأت  این  سفر  اهداف  افتاد.  تاخیر  به  هفته  سه 
بررسی رویداد بهارک، اوضاع امنیتی تخار و مشکالت 
نیروهای امنیتی تشکیل می داد. این هیأت برای بررسی 
این رویداد با مسووالن محلی، بازمانده گان این رویداد 
بر  افزون  و  و فعاالن رسانه ای و جامعه مدنی مالقات 
گزارش  حال،  این  با  کرد .  دیدن  رویداد  محل  از  آن، 
این هیأت در مورد رویداد بهارک بیش تر بیان گر غفلت 
وظیفه ای و نادیده  گرفتن معلومات استخباراتی از سوی 

مسووالن است.

رویداد بهارک چگونه اتفاق افتاد؟
از  بارها  مجلس  نماینده گان  گزارش،  این  براساس 
ناامنی در تخار، به ویژه گسترش آن به اطراف تالقان 
و ولسوالی بهارک ابراز نگرانی کرده  بودند. سرانجام در 
به  را  پاک سازی  عملیات  امنیتی  نیروهای  میزان،  ماه 
رهبری محمدیاسین ضیا، لوی درستیز کشور، در اطراف 
شهر تالقان و مربوطات ولسوالی بهارک آغاز کردند. این 
اقدام در حالی صورت گرفت که در همان روزها فرمانده 
پولیس و رییس امنیت جدید برای تخار معرفی شده 
بودند و والی این والیت نیز در ادامه به کارش آغاز کرد. 
به نقل از گزارش مجلس، هرچند در نتیجه این علمیات 
همه ساحات اطراف تالقان در یک هفته از وجود طالبان 
پاک سازی  برای  امنیتی  نیروهای  اما  بود،  شده  پاک 
کامل ولسوالی بهارک به عنوان مسیر رفت وآمد طالبان، 
در ساحه »مسجد سفید بهارک« مستقر شدند. در این 
ادامه  و مسوولیت  برگشت  کابل  به  لوی درستیز  زمان 

عملیات به فرمانده قول اردو و فرمانده لوا سپرده شد.
از  ساحاتی  در  امنیتی  نیروهای  میزان،  سی ام  در 
ولسوالی بهارک مستقر شدند و برای عملیات پاک سازی 
جریان  در  آن ها  بودند.  گرفته  آماده  گی  فردای شان 
روزهای گذشته برخی از خانه ها را تالشی کرده  بودند، 
محلی  بزرگان  پا در میانی  با  خانه ها  از  دیگر  برخی  اما 

سالح با دید شب که مربوط قطعات خاص پولیس بود، 
به دست طالبان افتاد. در این میان، جنگ جویان طالبان 
یک عراده تانک را نیز با خود بردند و تنها یک تانک که 
آمر امنیت را انتقال داده بود، سالم مانده است. هرچند 
درگیری کم تر از یک ساعت ادامه یافت، اما نیروهای 
امنیتی مقاومت نکرده اند و نیروهای کمکی نیز حوالی 
ساعت ۶:۳۰ یا ۷:۰۰ به محل رویداد رسیدند. نیروهای 
منتقل  رویداد  از محل  را  اجساد  آمدن شان  با  کمکی 
کردند.  ترک  را  بهارک  ساحه  باقی مانده  نیروهای  و 
درآمد.  طالبان  تصرف  به  دوباره  منطقه  ترتیب،  بدین 
فردای آن شب، خبر کشته شدن نزدیک به ۸۰ سرباز 
در رسانه های اجتماعی نشر شد، اما سرانجام مسووالن 
تایید کردند که بیش از ۴۰ سرباز در این حمله کشته 

شده اند.

مشکل کار کجا بود؟
هیأت مجلس در گزارش بررسی هایش، به گونه مشخص 
به کاستی ها در شب خونین بهارک پرداخته  است. یکی 
استخباراتی  اطالعات  گرفتن  »نادیده  موارد،  این  از 
احتمال حمله  از  ملی  امنیت  ریاست  زیرا  است؛  بوده 
این کار، حتا شمار و محل  بر  افزون  بود و  خبر داده 
دقیق جنگ جویان طالبان را مشخص کرده بود. با این 
حال، مسووالن به ویژه آمر امنیت تخار این هشدار را 
خود  باختن  جان  به  سرانجام  که  است  گرفته  نادیده 
او انجامید.« مسووالن نیز گفته اند که آمر امنیت تخار 
بوده اند.  باخبر  حمله  از  محل  در  مستقر  نیروهای  و 
اکرام الدین سریع، فرمانده پولیس تخار، به هیأت اعزامی 
مجلس گفته است که اوایل همان شب قطعه الیزری 
امنیتی در مرکز خواجه غار حمله  نیروهای  بر  طالبان 
کرده بود و نیروهای امنیتی به دفع آن پرداختند. این 
حمله پس از وارد شدن تلفاتی بر جنگ جویان طالبان، 
سرانجام دفع شد. با این حال او تصریح کرده است که 
از حضور نیروها در بهارک مطمین بوده است؛ زیرا همه 
تجهیزات سنگین یک جا با قوای خاص و دوربین شب 
در محل موجود بوده است و رازمحمد دوراندیش، آمر 

امنیت، نیز در ساحه حضور یافته بود.
دیگر کاستی در این حمله، »ضعف مدیریت و غفلت 
و سایر  امنیت  آمر  زیرا  است؛  عنوان شده  وظیفه ای« 
فرماندهان مستقر در ساحه با وجود سپری کردن دو 
نگرفته  را  دفاعی  الزم  تدابیر  رویداد،  محل  در  هفته 
بودند. از سوی دیگر، مسووالن امنیتی در حویلی فردی 
که یک عضو خانواده اش فرمانده گروه طالبان بود، شب 
خوابیده اند. به نقل از گزارش، آمر امنیت و نیروهای زیر 
فرمانش بیش از دو هفته در حویلی کسی مستقر شدند 
با طالبان محلی رابطه نزدیک دارد و  که می دانستند 
یک عضو این خانواده فرمانده طالبان است. هم چنان 
تماس  طالبان  با  خانه  این  خانواده  اعضای  از  برخی 
تلفنی داشتند و حتا چند سربازی که زنده مانده اند، 
اتاق نشیمن این خانواده پناه  پس از شروع جنگ به 
می برند و اعضای این خانواده، از جمله یک کهن سال، 
یک جوان و چند زن پیشنهاد می کنند که در صورت 
خواستن تسلیمی از سایر سربازان، ضمانت جان آن ها 

را می کنند.
لوا،  فرمانده  که  است  آمده  گزارش  در  ترتیب  بدین 

حضور  محل  والیت،  مسووالن  سایر  و  امنیه  فرمانده 
نیروهای امنیتی را بررسی نکرده اند و از گرفتن تدابیر 
الزم مطمین نشده اند. گفتنی است که فرمانده لوا نیز 
ولسوالی  در  دیگر  رویداد  یک  در  رویداد  این  از  پس 
که  تخار  پولیس  فرمانده  شد.  کشته  کندز  خان آباد 
تازه استخدام شده بود، به هیأت مجلس گفته است، 
از آن جایی که به تازه گی استخدام شده بود و با اراضی 
بلدیت نداشت، به رازمحمد دوراندیش که آمر امنیت و 
معاون او بود، اعتماد کرد؛ زیرا دوراندیش در تخار زاده 
شده بود و با اراضی آشنایی داشت . بدین ترتیب فرمانده 
پولیس ضرورت ندیده است که خودش از نزدیک ساحه 
را بررسی کند. از سوی دیگر عبداهلل قرلق، والی تخار، 
از سوی محمدیاسین ضیا،  آن جایی که جنگ  از  نیز 
او،  برگشت  وجود  با  و  می شد  رهبری  لوی درستیز، 
مسووالن بلندرتبه امنیتی در ساحه حضور داشته اند،  
است.  نکرده  بررسی  را  و ساحه  نشده  نگران وضعیت 
افزون بر این، منابعی به هیأت مجلس از اجرای تالشی 
با  خانه ها  از  برخی  زیرا  کرده اند؛  شکایت  ساحه  در 
احتمال  و  بود  نشده  تالشی  محل  بزرگان  پا در میانی 
داشته است که طالبان در همان خانه ها جابه جا شده اند.

بررسی های هیأت مجلس هم چنان دیگر کاستی در این 
رویداد را »نرسیدن کمک به موقع« عنوان کرده است؛ 
هرچند تصریح شده است که حمله طالبان بر بهارک 
نکرده  دوام  ساعت  یک  از  بیش  و  بوده  سریع  بسیار 
کیلومتری  در ۱۵  رویداد  محل  دیگر،  از سوی  است. 
شهر تالقان قرار داشته و در مسیر راه نیز خطر کمین 
طالبان حس شده است. بدین ترتیب در گزارش آمده 
است که »رسیدن کمک از تالقان در آن جریان شاید 
تاثیر زیادی باالی نتیجه جنگ نمی داشته است.« با این 
حال، فرمانده پولیس تخار دلیل نرسیدن کمک عاجل 
را »نداشتن امکانات، اعم از وسایل زرهی، تجهیزات و 
پرسنل ریزرفی« عنوان کرده و گفته است که »همه 
تجهیزات سنگین و بهترین سربازان، به شمول قطعات 
خاص و قطعه ۹۹۹ در ساحه بودند و در مرکز نیروی 
کافی برای اعزام به منطقه وجود نداشت.« آقای سریع 
گفته است که با وجود این، پس از کسب اطالع و روشن 
شدن هوا، با »چند عراده واسطه محدود« به ساحه رفته، 

اما به جز انتقال اجساد، کار دیگری نتوانسته است.
 ۴۵۰ فاصله  در  کماندو  قطعه  زمان  آن  در  هم چنان 
برای کمک  اقدامی  اما هیچ  بوده،  متری محل حادثه 
به سربازان گیرمانده نکرده است. سرپرست لوا به هیأت 
مجلس گفته است که در آن زمان فرمانده قول اردو و 
عبدالودود نجرابی، فرمانده لوا، در راس بودند و به همین 
دلیل اطالعی ندارند. بدین ترتیب سوال ها پیرامون این 
قول  فرمانده  و  پامیر  اردوی  قول  فرمانده  به  موضوع 
اردوی کماندو ارجاع شده است. در گزارش مجلس اما 
استدالل این دو قول اردوی درج نشده است. از سویی 
هم، قوای هوایی به درخواست مسووالن برای هدف قرار 
در  نکرده اند،  توجه  طالبان  هوایی ساحه حضور  دادن 
حالی که مسووالن امنیتی تخار از پالن حمله دشمن 
هشدار داده و حتا کوردینات نقاط تجمع جنگ جویان 
تصریح شده  نیز  این جا  در  بودند.  فرستاده   را  طالبان 
است که باید در این مورد از مسووالن قوای هوایی و 
وزارت دفاع ملی پرسیده شود. با این حال دیدگاه این 

دو نهاد در گزارش نیامده است.
بهارک، »عدم  دیگر کاستی در جریان رویداد خونین 
هماهنگی بین ارگان های امنیتی و دفاعی و نبود رهبری 
واحد نظامی« دانسته شده است؛ زیرا قطعه کماندو با 
وجود درخواست کمک، هیچ کمکی به گیرمانده گان در 
لوای  این گزارش، سرپرست  براساس  نمی کند.  ساحه 
اردو در تخار گفته است که هم زمان با حمله طالبان 
بر قرارگاه پولیس، جنگ جویان این گروه باالی قطعه 
کماندو نیز حمله کرده و به همین دلیل، نیروهای این 
قطعه مصروف دفاع از خود شده اند. این مسوول امنیتی 
هرچند به دلیل حضور و مسوولیت مستقیم عبدالودود 
نجرابی در آن زمان، از جزییات اظهار بی خبری کرده، 
اما گفته است که یکی از افسران کماندو به نام »جواد« 
صدای مخابره طالبان را شنود کرده و با وجود آن به 
زمان  آن  در  طالبان  است.  نداده  خبر  پولیس  قطعه 
گفته اند که قطعه کماندو بیدار است و آماده  گی دارد. 
فرماندهان این گروه به جنگ جویان شان امر کرده اند که 
بروند و باالی نیروهای پولیس حمله کنند. این در حالی 
است که اصل حمله ۱۵ دقیقه بعد صورت گرفته است. 
هیأت مجلس گفته است که با توجه به حضور این افسر 
کماندو در ولسوالی دشت ارچی کندز، زمینه مالقات 
فراهم نشده است. هم چنان تبدیلی مسووالن ملکی و 
نظامی والیت هم زمان با راه اندازی عملیات پاک سازی، 

از دالیل وقوع این رویداد خوانده شده است.
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تالشی نشده بود. افزون بر این، در خانه ای که نیروهای 
امنیتی مستقر بودند، در واقع خانه یک فرمانده گروه 
طالبان بوده است و برخی از اعضای خانواده این فرمانده 
نیز در آن خانه حضور داشته اند. حوالی ساعت هشت 
از احتمال حمله  به مقام ها  امنیت ملی  شب، ریاست 
شمار  و  دادند  خبر  محل  این  بر  طالبان  سرخ  قطعه 
را  حضورشان  محل  و  گروه  این  جنگ جویان  دقیق 
معلومات  این  ارزیابی ها،  براساس  نیز مشخص کردند. 
با اعضای شورای نظامی در  از طریق گروپ واتس اپ 
میان گذاشته شده بود. هرچند در آن شورا رازمحمد 
دوراندیش، آمر امنیت تخار، نیز حضور داشته، اما با آن 
هم از طریق تلفن به وی اطالع داده و هم زمان با آن، با 
درخواست کمک هوایی، کوردینات محل حضور طالبان 

نیز به قوای هوایی فرستاده شده است.
با این حال، مجلس دریافته است که قطعات مستقر در 
محل و به ویژه آمر امنیت تخار این اطالعات را جدی 
نگرفته اند و آماده گی برای دفع این حمالت نداشته اند؛ 
امنیتی  نیروهای  بیرون حویلی ای که  تانک ها در  زیرا 
مستقر بودند، در یک نقطه متوقف شده بودند. افزون 
بر این، سربازان نیز در اطراف این تانک ها بستره های 
اما یک جا  امنیت  آمر  بودند.  کرده  پهن  را  خواب شان 
در  محافظانش  و  پولیس  خاص  قطعه  فرمانده  با 
تماس  طالبان  با  آن  »صاحب  که  حویلی ای  باالخانه  
منظم داشته«، خوابیده بودند. این در حالی است که 
سپری  وجود  با  تخار،  امنیت  آمر  ویژه  به  مسووالن، 
کردن دو هفته در محل رویداد، تدابیر دفاعی، از جمله 
موضع دادن تانک ها، ایجاد استحکامات، حفر خندق ها 
و تیرکش های جنگی و تدافعی، تصرف تپه های حاکم 
و نزدیک و نقاط آسیب پذیر، تامین ارتباط و همکاری 
موقعیت  متری   ۴۵۰ فاصله  در  )که  کماندو  قطعه  با 
داشت( و سایر موارد ضروری برای مهار هرنوع تهدید 
را نگرفته بودند. جدا از این، حتا رازمحمد دوراندیش، 
آمر امنیت تخار، در حویلی فردی که با طالبان رابطه 
نزدیک داشت، خوابیده بود و خود می دانست که یک 

عضو این خانواده فرمانده گروه طالبان است.
محل  بر  شب   ۳:۳۰ حوالی  اما  طالبان  جنگ جویان 
سفید  »مسجد  ساحه  در  امنیتی  نیروهای  استقرار 
بهارک« یورش می برند؛ رگ بار پشت رگ بار. در اول سه 
سرباز که مسوولیت پهره داری را برعهده داشتند، کشته 
شدند. در این جریان پنج سربازی که در داخل بستر 
نیز  بودند،  تانک ها  نزدیک  و  حویلی  بیرون  در  خواب 
هدف قرار گرفتند. افزون بر این، بیش تر سربازان حاضر 
در آن جا از ناحیه سر مرمی خوردند و جان باختند. در 
این میان هنگامی که آمر امنیت می خواست وارد تانک 
خود شود، از ناحیه پا زخمی شده است. در همان لحظه 
دو محافظ یک راننده هاموی، وی را به قرارگاه قطعه 
کماندو )که در فاصله ۴۵۰ متری این محل قرار داشت( 
کشته  امنیتی  نیروی   ۴۸ حمله  آن  در  دادند.  انتقال 
شدند. اعضای هیأت اعزامی مجلس می گویند که قطعه 
کماندو هیچ نوع کمکی به نیروهای پولیس گیرمانده در 
حمالت دشمن نکرده  و حتا تا روشن شدن هوا، برای 

انتقال آمر امنیت تخار به شفاخانه اقدام نشده است.
در آن حمله همه وسایل نظامی، به شمول هشت عراده 
تانک حریق شد و تجهیزات نظامی، به شمول۳۰ قضیه 

رویداد خونین بهارک؛ 

طالبان چگونه با نشان زن 
حسیب بهششب ۴٨ سرباز را کشتند؟



با وساطت  بهارک پیش تر  از طراحان رویداد  یکی 
بزرگان تخار از زندان آزاد شده است

در بخشی از این گزارش زیر نام »شایعات و ابهامات جدی 
در حادثه بهارک« آمده است که آمر امنیت و نیروهایش 
بودند  مستقر  خانه ای  در  عملیات  هفته  دو  جریان  در 
که یک عضو آن فرمانده گروه طالبان بود. بدین ترتیب 
اعضای این خانواده با طالبان ارتباط تلفنی داشته اند و حتا 
به سربازان در خصوص سالمت شان در صورت تسلیمی، 
ضمانت داده اند. از سوی دیگر، یک فرمانده گروه طالبان 
به نام »مولوی عبدالکبیر« که در این رویداد نقش کلیدی 
داشته، پیش از این با پادرمیانی برخی از بزرگان تخار از 
زندان امنیت ملی آزاد شده است. در گزارش آمده است 
که عبدالکبیر، مسوول نظامی طالبان و یکی از طراحان 
از پیوستن به  اصلی رویداد بهارک بوده است که پیش 
طالبان، به دلیل همکاری با این گروه به ویژه نگهداری 
بود.  شده  بازداشت  ملی  امنیت  سوی  از  انتحاری،  فرد 
ریاست امنیت ملی در پاسخ به استعالم هیأت در مورد 
با  عبدالکبیر  است که  گفته  فرد،  این  رهایی  چگونه گی  
از بزرگان، متنفذان و علمای تخار که  پادرمیانی برخی 
فهرست شان وجود دارد، آزاد شده و سپس به کندز رفته 
طالبان  گروه  به  رسماً  سپس  عبدالکبیر  مولوی  است. 

پیوسته است.
و  تالشی  در جریان  که  است  گفته شده  هم،  از سویی 
در  محلی  متنفذان  از  برخی  خانه به خانه،  جست وجوی 
جلوگیری  خانه ها  برخی  شدن  تالشی  از  نظام  داخل 
دارد  احتمال  که  است  شده  گفته  گزارش  در  کرده اند. 
شده   جابه جا  خانه ها  همین  در  طالبان  جنگ جویان 
بوده اند. هم چنان هیأت مجلس گفته است که براساس 
بزرگان  تخار،  باشنده گان  از  برخی  شکایات  و  اظهارات 
محلی در تقرر مسووالن امنیتی تخار به ویژه رازمحمد 
به  داشته اند.  نقش  والیت،  این  امنیت  آمر  دوراندیش، 
نقل از هیأت، حتا پس از کشته شدن دوراندیش، یکی از 
خویشاوندان او »زیر فشار متنفذان محلی« به این سمت 
گماشته شده، در حالی  که از نظر رتبه و تجربه نظامی 

این نوشته، قصه زنده گی کودکی است که پس از سقوط 
و  می فروخت  مجله  کابل  شهرنو  جاده های  در  طالبان 
خم پاره های  میان  در  را  کود کی اش  سال های  زیباترین 
طالبان در افغانستان گذرانده است. او اکنون در فرانسه 
زنده گی می کند و در بیست فلم سینمایی با کارگردان های 
داخلی و خارجی نقش بازی کرده است. برای او رسیدن 
مراتب  به  جنگ زده  کشور  یک  در  جایگاهی  چنین  به 
سخت تر بود، به ویژه در جامعه ای که تجربه های عجیب و 

غریبی را در آن پشت سر گذاشته است.
وقتی اسم مارینا گل بهاری برده می شود، تصویر کودکی در 
ذهن مردم افغانستان نقش می بندد که در فلم اسامه نقش 
بازی کرده است؛ فلمی که در جدال با جنسیت زده گی 
در سال های حکومت طالبان در افغانستان است. مارینا 
متولد سال ۱۹۹۲ در کابل است. خانم گل بهاری ازدواج 
کرده و یک دختر چهار ساله به اسم صوفیا دارد. او هنوز 
بار خاطرات تلخ جنگ را بر دوش می کشد. کودکی که 
در برهه ای شاهد »جنایات طالبان« بوده است،  می گوید 
دیده  است که طالبان زن ها را سنگسار و دست ها را قطع 

می کردند. 
جنازه  طالبان،  سقوط  از  پس  توانست  گل بهاری  مارینا 
زنده گی ای را که هیچ امیدی برای بارور شدنش نداشت، 
از زیر آوارها بیرون بکشد. فلم اسامه با کارگردانی صدیق 
این  با  فلم  کابل ساخته شد.  در  برمک در سال ۲۰۰۳ 
جمله از دکتر علی شریعتی آغاز می شود: »خدایا مرا از 
آنانی قرار ده که دنیای شان را برای دین شان می فروشند، 
نه از آن هایی که دین شان را برای دنیای شان.« پس از آن 
تصاویری از زنان برقع/چادری پوش در کابل را می بینیم 
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گفته شده است که افراد مسلح غیرمسوول در تخار به 
گونه رسمی در چوکات خیزش مردمی تنظیم نیستند و 
سبب ایجاد مشکالت، از جمله آزار و اذیت مردم، دزدی، 

شکنجه، قطاع الطریقی، اختطاف و قتل می شوند.
در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است که شمار 
نیروهای امنیتی در والیت تخار متناسب به نیاز واقعی 
مشابه، چند  با والیت های  مقایسه  در  و حتا  نیست  آن 
شما  که  گفته اند  هیأت  این  اعضای  است.  کم تر  مرتبه 
پرسنل پولیس در تخار به کم تر از دو هزار نفر می رسد 
و با وجود دادخواهی ها و تقاضای مسووالن و نماینده گان 
این والیت مبنی بر افزایش نیروها، برعکس در شمارشان 
کاهش آمده است. براساس این گزارش، قرار است از شمار 
پولیس در این والیت، ۲۸۰ تن شان کم شوند. افزون بر 
این گفته شده است که این کمبود در بخش ارتش نیز 
به هیأت حقیقت یاب  امنیتی  محسوس است. مسووالن 
کوکچه  ماورای  در  تولی  سه  تنها  که  گفته اند  مجلس 
فعال اند و پرسنل شان نیز تکمیل نیست. به نقل از گزارش 
هیأت، در یکی از تولی ها ۳۷ نفر و یک تولی دیگر ۴۰ نفر 

پرسنل حضور داشته اند.
شهر  در  مستقر  اردوی  لوای  از  گزارش،  این  بر  مبتنی 
میدان هوایی  آن در جوار  اداری  تنها بخش های  تالقان 
موقعیت دارد و یک بیز دارد که کم تر از ۸۰ نفر پرسنل 
داشته است. هیأت مجلس گفته است که با توجه به انهدام 
تانک ها و ضایعات اسلحه دوربین شب در جریان رویداد 
بهارک، نیروهای امنیتی »وضعیت خوبی ندارند.« هرچند 
بر بنیاد گزارش، فرمانده پولیس این والیت ضرورت های 
خود را به وزارت امور داخله فرستاده، اما هیچ گونه اقدامی 
هیأت  این  اعضای  است.  نگرفته  صورت  مورد  این  در 
گفته اند که در روزهای اخیر یک کاروان اکماالتی به تخار 
آمده است که در آن تنها دریشی، پوش دوشک و عینک 
نداشته  وجود  نظامی  مهمات  و  تجهیزات  سایر  و  بوده 
حقیقت یاب  هیأت  به  تخار  در  امنیتی  مسووالن  است. 
مجلس گفته اند که در صورت نرسیدن نیروهای کمکی 
به تخار و تشکیل نشدن یک لوای مکمل در این والیت، 
آن ها توانایی حفظ تخار را در فصل بهار سال آینده ندارند 
و »والیت سقوط خواهد کرد.« افزون بر این موارد، تاخیر 
در اجرای معاشات سربازان، نبود تجهیزات سنگین، نبود 
غیرمسوول،  مسلح  گروه های  موجودیت  ریزرف،  قطعه 
به  طالبان  شده  رها  افراد  پیوستن  قاچاق بران،  فعالیت 
جنگ جویان این گروه و قطع آنتن های مخابراتی از طرف 

مارینا تا صنف دوازدهم درس خواند و فرصت رفتن به 
دانشگاه را پیدا نکرد. تهدیدهایی که در سال های زنده گی 
او در افغانستان متوجهش بود، مجبورش کرد که کشور را 
ترک کند و راه غرب در پیش گیرد. او پنج سال می شود 

که پناهنده فرانسه است.
از پشت گوشی خاموش می شود و آن چه  صدای مارینا 
به گوش می رسد، هق هق گریه است. می گوید هیچ گاه 
با وجود  و   زنده گی کند  نداشت در کشور خارجی  آرزو 
همه امکانات رفاهی،  همواره می خواست تا زمان غیرقابل 

تحمل نشدن وضعیت، در کشورش بماند.
آسیب های روانی ای که جنگ بر مارینای کودک گذاشته 
می گوید  نیست.  شدنی  فراموش   برایش  هیچ گاهی  بود، 
حتا پس از سقوط طالبان نیز باور داشت که جنگ تمام 
شده است. تصور می کرد آن هایی که در فلم اسامه با او 
هم بازی بودند،  طالبان واقعی هستند و هر لحظه  بازی در 

آن فلم را با ترس سپری کرده است.
مالیی  نکاح  به  را  اسامه  فلم،   سکانس های  از  یکی  در 
که اختالف سنی بسیاری با او دارد، در می آورند. مارینا 
می گوید: »پس از این که صحنه برداری ها تمام می شد و 
به خانه برمی گشتیم، احساس می کردم که این قصه تمام 
نشده و من همسر یک مال هستم و شب ها در تاریکی 

گریه می کردم.«
مارینا در روزهایی وارد سینما شد که فلم بازی کردن و 
کتاب خواندن را بلد نبود. او در آشیانه مشغول آموزش 
کودکان  برای  طالبان  سقوط  از  پس  که  آشیانه ای  بود؛ 
دختر و پسر گل سازی و میناتوری آموزش می داد. مارینا 

با برادرش در آشیانه آموزش می دیدند.

شب از چالش های اساسی در تخار خوانده شده است.

سفارش هیأت حقیقت یاب: خالهای موجود پر شود
پایان گزارش شان  نماینده گان در  اعضای هیأت مجلس 
گفته اند که باید رهبری نهادهای امنیتی، به شمول امنیت 
ملی، رویداد بهارک را به گونه فنی و تخصصی بررسی 
وظیفه ای  غفلت  مرکز  یا  ساحه  در  که  افرادی  و  کنند 
کرده اند را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. افزون 
بر این گفته شده است که باید وزارت دفاع ملی یک لوای 
با تشکیل مکمل را در تخار مستقر کند تا پیش  پیاده 
از شروع فصل جدید جنگ، نقاط استراتژیک از کنترل 
گروه طالبان خارج شده و تدابیر الزم دفاعی گرفته شود. 
هم چنان هیأت از وزارت امور داخله خواسته است که از 
تنقیص تشکیل پولیس تخار خودداری کند و برعکس آن، 
بر شمار پرسنل پولیس در این والیت بیفزاید. در ادامه بر 
فصل  از شروع  پیش  الزم  تجهیزات  فرستادن  روی  کار 

جنگ تاکید شده است.
ریاست  از  گزارش  این  در  مجلس  حقیقت یاب  هیأت 
عمومی امنیت ملی خواسته است که در انتخاب و شمار 
تخار تجدید  نیروهای خیزش های مردمی در  نیاز  مورد 
نظر کند. این هیأت تصریح کرده است که باید این افراد 
بر اساس ضرورت و موثریت واقعی در چوکات مفرزه های 
ملی  امنیت  ریاست  از  ادامه  در  شوند.  تنظیم  امنیتی 
خواسته شده است که افراد مسلح غیرمسوول خاطی را 
شناسایی کند و به پنجه قانون بسپارد. در این گزارش 
بر گزینش افراد کلیدی مطابق به اصل شایسته ساالری 
و تجربه نظامی، تاکید شده و گفته شده است که باید 
و  زورمندان  فشار  براساس  کم تجربه  افراد  استخدام  از 
هیأت  شود.  خودداری  جدی  گونه  به  محلی  بزرگان 
مجلس هم چنان بر ایجاد یک قطعه ریزرف در مرکز برای 
مهار واقعات اضطراری، اجرای حمله های دقیق بر مواضع 
هماهنگی  تقویت  مسووالن،  تقاضای  در صورت  طالبان 
میان نیروهای امنیتی و ایجاد سوق و اداره واحد در زمان 
به  از جنراالن کارکشته  عملیات نظامی و توظیف یکی 

عنوان فرمانده لوای تخار تاکید کرده است.
گفتنی است که رویداد بهارک تخار با موجی از واکنش ها 
مواد  نقض  از  انتقادها  رویداد،  این  از  پس  شد.  روبه رو 
توافق نامه دوحه توسط طالبان بیش تر شد. این گروه اما 
گفت که حمله بهارک در واکنش به عملیات دو هفته ای 

نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

او می گوید: »بعد از این که طالبان سقوط کردند، کابلی 
و  زنان  نبود.  باور  قابل  برایم  می دیدم،  روزها  آن  که  را 
مردان با خیال راحت در سرک ها قدم می زدند، موسیقی 
می شنیدند و فلم می دیدند. می دیدم که کابل چگونه در 

تالش مداوا کردن زخم هایش است.«
که  می آورد  یاد  به  را  لحظاتی  صحبتش  جریان  در  او 
پشت  ترس  از  مارینا  و  می کردند  شلیک  راکت  طالبان 
حجم  آن  از  مارینا  وقتی  می شد.  پنهان  پدر  شانه های 
ترس و وحشتی حرف می زند که تنها پدر می توانست پناه 
کودکش باشد، به کودکانی فکر می کردم که پدرهای شان 
را طالبان کشته بودند و این که آن ها پشت شانه چه کسی 

پناه می بردند.
مارینا می گوید: »وقتی آن سال ها را به یاد می آورم، حتا 
از شنیدن نام طالب می ترسم.« او نگران است که در پی 
گفت و گوهای صلح با طالبان، سرنوشت ۳۵ میلیون انسانی 
می کنند،  زنده گی  جنگ  با  موازی  می شود  سال ها  که 

چگونه رقم خواهد خورد.
در ادامه می گوید: »وقتی با خانواده و دوستانم در افغانستان 
صحبت می کنم، می گویند که اوضاع به اندازه ای پیچیده 
است که وقتی صبح از خانه بیرون می شوند، به این سوالی 
که آیا شب به خانه برخواهند گشت یا نه، پاسخی ندارند.«

افغانستان  در  کودکی  هیچ  دیگر  که  دارد  آروز  مارینا 
تجربه روزهای دشوار او را نداشته باشد و مردم بتوانند با 
خیال راحت در یک صلح پایدار زنده گی کنند. در آخر 
بگوید و  او بخواهد  صحبت، می گویم چیزی هست که 
من نپرسیده باشم؟ می گوید: »وقتی طالبان سقوط کرد، 
به مکتب شامل شدم و سینماگر شدم. حاال می خواهم 
کشورم  به  بیاید،  صلح  که  روزی  اولین  در  که  بگویم 

برخواهم گشت.«

واجد شرایط نبوده است. هیأت مجلس براساس اطالعات 
از حمله  برای دفاع  دقیق گفته است که آماده گی الزم 
آمر  شمول  به  مسووالن  و  نشده  گرفته  طالبان  الیزری 
نیروها،  مجموع  میان  از  رفته اند.  خواب  به  تخار  امنیت 
تنها سه نفر پهره دار بیدار بوده  که در همان شروع توسط 

»نشان زن شب« از پا در آمده اند.
هیأت اعزامی مجلس دریافته است که برخی از سربازان، 
بدین  شده اند.  کشته  خواب  بستر  از  برخاستن  از  پیش 
ادویه  مسمومیت،  نامعلوم  »دالیل  شایعات  ترتیب 
به »خواب  زیرا سربازان  است؛  گرفته  قوت  خواب آور...« 
این گزارش گفته  بودند. هم چنان در  غیرمعمول« رفته 
شده است که بیش تر سربازان از ناحیه سر مرمی خورده اند 
فاصله  از  سربازان  این  که  می دهد  نشان  موضوع  این  و 
نزدیک با سالح دوربین شب مورد هدف قرار گرفته اند. در 
این گزارش آمده است که رازمحمد دوراندیش، آمر امنیت 
تخار، از ناحیه پا زخمی شده و افزون بر آن یک مرمی در 
گرده اش اصابت کرده بود. وی سپس به دلیل خون ریزی 
و تاخیر در انتقالش به شفاخانه، در قرارگاه کماندو جان 
داده است. برخی از اعضای شورای والیتی تخار به نقل 
اندکی پیش از شروع حمله،  از مردم محل گفته اند که 
یک پهباد در فضای منطقه به گردش آمده و شبکه های 
مخابراتی نیز در همان لحظه قطع شده است. در گزارش 

اما مسووالن امنیتی این ادعا را رد کرده اند.

در  تخار  نرسد،  کمک  اگر  نگران کننده؛  وضعیت 
فصل جنگ سقوط می کند

در گزارش هیأت حقیقت یاب مجلس آمده است که در 
برخی از نقاط اطراف شهر تالقان و ولسوالی بهارک، افراد 
غیرمسوول زیر نام »خیزش مردمی« حضور دارند که یک 
هزار و ۲۰۰ تن شان راجستر شده اند و امکانات دریافت 
می کنند. با این حال این هیأت دریافته است که بسیاری 
افراد  توسط  آن ها  امکانات  و  بوده  خیالی  افراد  این  از 
خیزش  افراد  ترتیب  بدین  می شود.  حیف ومیل  زورمند 
مردمی در زمان ضرورت حاضر نمی باشند. از سویی هم 

است.  آن ها  از  فلم برداری  مشغول  خارجی  خبرنگار  که 
زنان معترض پالکاردهایی است که روی  در دست های 
کار  »ما  و  گرسنه ایم«  »ما  نیستیم«،  سیاسی  »ما  آن 

می خواهیم« نوشته شده است. 
شهر کابل آن سال ها، جز یک ویرانه نبود که در فلم نشان 
داده می شود. فلم بیان گر آن است که طالبان چگونه وارد 
اعتراض یک نسل را خاموش  صحنه می شوند و صدای 
می کنند. در این فلم مارینا گل بهاری در نقش اسامه بازی 
کرده است. او در نقش کودکی  با ظاهر پسرانه وارد جامعه 
می شود؛ جامعه ای که خطر در آن هرازگاهی محسوس 

است. 
در یکی از روزها که او در شهرنو مجله می فروخت و مردم 
کابل تالش داشتند دوباره زنده گی را روی پا نگهدارند، 
صدیق برمک به چشم های پر از اندوه وی نگاه و او را برای 
بازی کردن در فلم اسامه انتخاب می کند. بازی کردن در 
را  این فلم، همان چیزی بود که جریان زنده گی مارینا 
تغییر داد. او می گوید خوش چانس بوده که وارد سینما 

شده است.
در  هم  آن  استی،  کار  کودک  یک  تو  »وقتی  می گوید: 
سال هایی که طالبان بدترین جنایات شان را انجام داده اند،  
روزی  که  نیست  هم  تصور  قابل  برایت  حتا  هیچ گاهی 
تبدیل به یک ستاره سینما در کشورت شوی.« این حرف 
مارینا مرا به یاد کودکانی می اندازد که هیچ گاهی فرصت 
نشان دادن استعدادهای شان را نداشتند؛  آن هایی که حتا 
زنده گی  زن  یا  مرد  گرفتند  یاد  بودن،  کودک  از  پیش 
بار مسوولیت خانواده  زیر  باشند و شانه های نحیف شان 

خم نشود.

بازی گر فلم اسامه؛ 
کودک مجله فروشی که سینما زنده گی اش 

هما همتارا دگرگون کرد

رويداد خونین...
از صفحه ۸
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ویدیویی  پیام  در یک  امریکا،  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
تایید کرد که رییس جمهور جدید امریکا در بیستم جنوری 
سوگند می خورد و او در حال حاضر بر انتقال »آرام، روان و 

قانون مند قدرت« تمرکز دارد.
به گزارش بی بی سی فارسی، او در این پیام »حمله زننده« بر 
ساختمان کنگره در روز چهارشنبه را محکوم کرد و گفت که 
مانند همه امریکایی ها، از خشونت ها، بی قانونی و هرج و مرج 

خشمگین است.
او یک روز پیش در پیامی به هوادارانش که پس از سخنرانی 
او در واشنگتن بر کنگره یورش بردند، گفته بود که آن ها را 

دوست دارد، اما نیاز است به خانه برگردند. 
ایجاد  برای  را  ملی  تازه گفت که گارد  ترمپ در سخنرانی 
امنیت و بیرون راندن مهاجمان به گونه سریع مستقر کرد 
بود.  و خواهد  است  قانون  و  نظم  امریکا کشور  که  افزود  و 
را  قانون  و  زدند  به خشونت  که دست  او، کسانی  گفته  به 
شکستند، هزینه آن را خواهند داد. ترمپ افزود که امریکا به 
تازه گی یک انتخابات فشرده را پشت سر گذاشته و احساسات 
مردم جریحه دار است، اما تصریح کرد که مردم باید حاال بر 
اعصاب شان مسلط شوند، آرامش برگردد و به کار مردم امریکا 

رسیده گی شود.
او گفت که هدف کمپین او از شکایت به دادگاه در مورد نتایج 
انتخابات، تنها اطمینان از سالمت رای گیری بود و او با این 

کار از دموکراسی در امریکا دفاع کرده است.
رییس جمهور امریکا اضافه کرد که حاال کنگره نتایج انتخابات 
را تصدیق کرده و در روز بیستم جنوری یک دولت تازه سر 
کار خواهد آمد. رییس جمهور امریکا ادامه داد: »تمرکز من 
اکنون انتقال آرام، قانون مند و روان قدرت خواهد بود. اکنون 
التیام و آشتی جویی است. ۲۰۲۰ سالی پر از سختی  وقت 
برای مردم بود. یک همه گیری آزاردهنده زنده گی مردم را زیر 
و رو کرده، میلیون ها نفر را در خانه منزوی کرده، به اقتصاد 
ما ضربه زده و جان تعداد بی شماری را گرفته است.« ترمپ 
در ادامه خواستار همکاری ملی برای شکست این همه گیری 
و بازسازی اقتصاد شد. او گفت: »ما باید پیوندهای مقدس 
عشق و وفاداری که ما را به عنوان یک خانواده ملی به هم 

وصل می کند، احیا کنیم.«
به نقل از بی بی سی فارسی، دونالد ترمپ در پایان این بیانیه 
ویدیویی گفت: »خدمت به عنوان رییس جمهور، افتخار مهم 
زنده گی من بوده است. باید خطاب به همه هواداران خوبم 
بگویم که می دانم مایوس هستید، اما می خواهم بدانید که 

سفر فوق العاده ما تازه شروع شده است.«
این پیام ویدیویی در حالی نشر می شود که درخواست ها برای 
استیضاح و برکناری دونالد ترمپ در کنگره باال گرفته است.

هواداران او روز چهارشنبه، درست پس از سخنرانی آتشین 
او در مورد رد نتایج انتخابات، بر کنگره این کشور که سعی 

داشت نتایج کالج انتخاباتی را تایید کند، یورش بردند.
از هفته ها پیش، ششم جنوری را روز تسویه  دونالد ترمپ 

حساب معرفی کرده بود.
او از طرف دارانش خواسته بود که در این روز به واشنگتن 
باقی  و  نوامبر  ماه  انتخابات  نتیجه  نپذیرفتن  برای  و  بروند 
ماندن قدرت در دست خودش بر اعضای کنگره و معاونش 

مایک پنس فشار بیاورند.
پولیس واشنگتن گفته است که چهار غیرنظامی در نتیجه 
این یورش جان باختند و در این جریان یک پولیس کنگره 

نیز پس از زخمی  شدن توسط معترضان، کشته شد.

دولت تازه امریکا در بیستم 
جنوری روی کار می آید

شرکت بویینگ موافقت کرده است که برای حل اتهام های 
درباره  ایمنی  اطالعات  کردن  پنهان  به  مربوط  جنایی 

طراحی بویینگ ۷۳۷ مکس، ۲.۵ میلیارد دالر بپردازد.
به گزارش بی بی سی فارسی، وزارت دادگستری امریکا گفت 
که این شرکت هواپیماسازی »سود را بر صداقت« ترجیح 
داده است. به گفته این وزارت، این گام بویینگ مانع نظارت 
درست بر ایمنی این هواپیما شد. براساس آمارها، تاکنون 

دو بویینگ ۷۳۷ مکس سقوط کرده اند.
به  پول  این  از  دالر  میلیون   ۵۰۰ حدود  ترتیب  بدین 
خانواده های ۳۴۶ قربانی دو فاجعه هوایی پرداخت خواهد 

شد.
به  دادگستری  وزارت  با  توافق  این  در  گفت  بویینگ 

»کوتاهی« خود اذعان کرده است.
دیوید کلهون، مدیر عامل بویینگ، افزود: »من به گونه قوی 

باور دارم که این راه حل تصمیم صحیحی برای ما است؛ 
گامی که به درستی به کوتاهی ما از ارزش ها و انتظارات 

اذعان می کند.«
او گفت: »این نتیجه به طور جدی به ما یادآوری می کند 
که چه قدر حیاتی است به شفافیت در برابر ناظران مقررات 
آن  از  ما  از  یک  هر  کوتاهی  صورت  در  و  باشیم  متعهد 

انتظارات چه عواقبی در انتظار شرکت است.«
بویینگ  مقام های  امریکا،  دادگستری  وزارت  گفته  به 
اطالعاتی را درباره تغییراتی که در سیستم کنترل پرواز 
خودکار هواپیما - موسوم به ام سی اِی اس - داده شده بود، 

پنهان کرده بودند. 
در  مکس   ۷۳۷ بویینگ  هواپیمای  دو  سقوط  بازرسان، 
اندونیزا و ایتوپیا در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به مشکلی 

در این سیستم گره زده اند.

شد  سبب  تصمیم  آن  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
در باره  الزم  اطالعات  فاقد  خلبان ها  آموزش  دستورالعمل 
تغییرات در سیستم باشد؛ سیستمی که به دلیل داده های 
اشتباه فرمان خلبان را نادیده گرفت و سبب شد هواپیماها 

به فاصله کوتاهی بعد از پرواز با سر رو به زمین بخورند.
برای  بویینگ  امریکا، شرکت  دادگستری  وزارت  گفته  به 

شش ماه با بازرسان همکاری نمی کرد.
دیوید بِرنز، دست یار موقت وزارت دادگستری امریکا، گفت: 
»سقوط فاجعه بار پرواز ۶۱۰ خطوط هوایی الیون و پرواز 
۳۰۲ خطوط هوایی اتیوپی رفتار کاله بردارانه و فریب کارانه 
هواپیماهای  سازنده گان  بزرگ ترین  از  یکی  کارمندان 

تجاری در جهان را برمال کرد.«
براساس مفاد این توافق، بویینگ به یک مورد توطیه برای 
کاله برداری از امریکا متهم شد که در صورت پای بندی این 

شرکت به توافق بعد از سه سال کنار گذاشته خواهد شد.
 ۱.۷۷ یعنی  آن  بزرگ  بخش  شده،  توافق  مبلغ  کل  از 
هواپیما  بویینگ  از  که  هوایی  میان خطوط  دالر  میلیارد 
خریده اند، توزیع خواهد شد؛ زیرا آن ها از زمین گیر شدن 

۷۳۷ مکس ضرر دیدند.
جریمه  که  است  کرده  قبول  هم چنین  شرکت  این 

جداگانه ای معادل ۲۴۳.۶ میلیون دالر بپردازد.

دعوا بر سر ایمنی 7۴7 مکس؛ بویینگ به پرداخت ۲.۵ میلیارد دالر مجبور شد

کوریای شمالی از توسعه روابط دیپلماتیک 
با کوریایی جنوبی خبر داد

کوریای جنوبی به زوج های 
دارای سه فرزند ۱۰۰ هزار دالر 

کمک می کند

وعده  شمالی،  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
فعالیت های  توسعه  ضمن  کشورش  که  داد 
پیوندهای  همه جانبه،  گونه  به  دیپلماتیک 
برقرار  کوریای جنوبی  با  بیش تری  دیپلماتیک 

خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی کوریای شمالی اعالم کرد که 
رهبر کوریای شمالی روز پنج شنبه، هفتم جدی، 
در جریان کنگره حزب حاکم »کارگران کوریا« 
از راه های تجدید روابط و وحدت بین دو کوریا 

یاد کرده است.
از یورو نیوز، اظهارات کیم جونگ اون  به نقل 
به روی کار آمدن  تنها دو هفته  در زمانی که 
جو بایدن در کاخ سفید باقی مانده، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
این اظهارات در جریان هشتمین کنگره حزب 
کارگران کوریا هم چنین در حالی بیان شد که 
لغو  برای  واشنگتن  با  یانگ  پیونگ  مذاکرات 
در  شمالی  کوریای  موشکی  و  هسته ای  برنامه 
ازای لغو تحریم های امریکا علیه این کشور، هنوز 

به نتیجه ای نرسیده است.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی گزارش داد که 
کیم در سخنرانی اش در نشست روز سوم کنگره 
حرب متبوعش، ضمن اظهار نظر درباره سیاست 
خارجی دولتش، موضوع بازتعریف سیاست این 
کشور در قبال »امور« کوریای جنوبی »مطابق با 
شرایط حاکم و اوضاع تغییر یافته« را نیز مطرح 
کرد. به نقل از این خبرگزاری، اون جهت گیری 

کارگران  حزب  سیاست های  و  موضع  و  کلی 
کوریا را برای گسترش و توسعه همه جانبه روابط 

خارجی اعالم کرد.
توانایی های  که  داد  قول  چهارشنبه  روز  کیم 
باالتری«  بسیار  »سطح  به  را  کشورش  نظامی 

ارتقا دهد.
انجام  با   ۲۰۱۸ سال  در  کوریا  دو  بین  روابط 
بهبود  کشور  دو  سران  میان  رسمی  دیدارهای 
به دلیل توقف در  از آن  اما پس  یافت،  زیادی 

مذاکرات هسته ای بار دیگر رو به سردی نهاد.
کوریا  دو  وحدت  وزارت  در  مسوول  مقام  یک 
گفت این نخستین بار است که کوریای شمالی 
استفاده  جنوبی«  کوریای  »امور  عبارت  از 
می کند، زیرا آن ها به گونه معمول تعبیر »روابط 

شمال و جنوب« را به کار می برند.
که  گفته  شمالی  کوریای  رسمی  خبرگزاری 
کنگره حزب حاکم روز جمعه نیز ادامه خواهد 
کارگران  حزب  کنگره  نشست  آخرین  یافت. 
روز  چهار  و  شد  برگزار   ۲۰۱۶ سال  در  کوریا 
کنگره  نشست  طوالنی ترین  انجامید.  طول  به 
این حزب در سال ۱۹۷۰ بود که ۱۲ روز طول 

کشید.
با توجه به دومین دیدار بی نتیجه کیم جونگ 
میالدی،   ۲۰۱۹ سال  در  ترمپ  دونالد  با  اون 
کار  امریکا،  منتخب  رییس جمهور  بایدن،  جو 
مذاکرات  این  رساندن  نتیجه  به  برای  سختی 

خواهد داشت.

مقام های شهر چانگ وون در کوریای جنوبی اعالم  کرده اند به 
هر خانواده ای که حداقل سه فرزند داشته باشند، معادل حدود 

۱۰۰ هزار دالر کمک اعطا خواهند کرد.
به نقل از یورو نیوز و براساس گزارش شبکه کی ان ان کوریای 
والیت  در  وون  چانگ  شهر  مسووالن  تصمیم  این  جنوبی، 
گیونگ سانگ این کشور به منظور مقابله با کاهش جمعیت 

گرفته شده است.
این  متاهل ساکن  زوج های  به همه  مطابق سیاست جدید، 
شهر ۱۰۰ میلیون وون کوریای جنوبی )معادل حدود ۹۲ هزار 
دالر( وام اعطا می شود. اگر زوجین یک فرزند به دنیا بیاورند، از 
سود وام صرف نظر می شود. برای فرزند دوم ۳۰ درصد از اصل 
وام بخشیده خواهد شد و در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم، 

کل وام به صورت کمک هزینه مالی درخواهد آمد.
چانگ   شهری  برنامه ریزی  بخش  نماینده  کیم جونگ -پیل، 
ابتکاری  ایجاد »انگیزه های  برای  وون، گفت سیاست جدید 

بیش تر جهت ازدواج و زایمان« طرح ریزی شده است.
پیش تر وزارت داخله کوریای جنوبی اعالم کرده بود که برای 
اولین بار نرخ مرگ در این کشور در سال ۲۰۲۰ از نرخ زاد 

ولد پیشی گرفته است.
این  جمعیت  که  هستند  نگران  وون  چانگ  شهر  مقام های 
دلیل  به همین  کند.  نفر سقوط  میلیون  یک  زیر  به  ناحیه 
دولت محلی گفته است قصد دارد با جذب شرکت ها، شغل 
بیش تری ایجاد کند و همین طور با اعطای کمک مسکن به 
کارگران و دانشجویان وضعیت رفاهی در این شهر را باال ببرد.

جامعه  در  شغلی  فرصت های  کمبود  و  کار  طوالنی  ساعات 
رقابتی کوریای جنوبی، از دالیل اقتصادی نرخ نسبتاً پایین 

ازدواج و زاد ولد در این کشور برشمرده می شود.
مجارستان نیز پیش از این اعالم کرده بود به زوج هایی که سه 

بچه بیاورند، ۳۰ هزار یورو می دهد.


