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شماری از جوانان کندزی با نقاشی روی دیوارهای این شهر، خواستار آمدن صلح 
باثبات و دوام دار هستند. این جوانان به  رغم تهدیدات امنیتی، نمایشگاه نقاشی 
را در مرکز این شهر برگزار کرده اند تا توسط آن از طرف های درگیر بخواهند که 
خشونت را کاهش دهند و با تسریع مذاکرات صلح، بساط جنگ و خون ریزی را 
در کشور برچینند. آن ها می گویند که از ادامه جنگ و خشونت ها خسته شده اند و 
اکنون با نقاشی روی دیوارهای شهر، می خواهند پیام صلح را به شهروندان کشور 
برسانند. این نقاشان جوان در نظر دارند که با نقاشی روی دیوارهای شهر خسته 
از جنگ، باشنده گان کندز را به زنده گی مسالمت آمیز و به  دور از خشونت تشویق 
کنند. باشنده گان کندز در سال های اخیر شاهد جنگ های خونینی بودند که حتا 

این والیت را تا مرز سقوط رسانده بود.
۳

»بساط خون ریزی را برچینید«

۴ ۴

جنگ ناتمام؛ از چاله به چاه؛ نزدیک شدن غنی به تهران
بازی بزرگ در قلمرو کوچک امضای توافق نامه میان ایاالت متحده امریکا و طالبان، حکومت کابل را در وضعیت بد - برابر و یا فروتر از طالب قرار داده است. 

این توافق نامه با هم سطح قراردادن طالبان با حکومت کابل، آنان را همچون مبارزان برحق مشروعیت بخشیده است.

 در گوشه ای از شهر پرهیاهوی هرات، نوجوانی در دوکان 
کوچکش، آرزوهای بزرگی در سر دارد. او که از کودکی 
حرفه سلمانی را آموخته و هنوز دانش آموز مکتب است، 
می خواهد دکانش را به کتاب خانه تبدیل کند. همه چیز از 
جایی شروع شد که یکی از مشتریان فهمید این نوجوان 
عالقه زیادی به کتاب خوانی دارد؛ ایده ای به ذهنش رسید 

و از او خواست آن را عملی کند.
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کتاب و قیچی زیر یک سقف؛ 
نعمان در پی تقویت فرهنگ 

کتاب خوانی است

اتحادیه اروپا ۳۵ میلیون یورو به افغانستان برای مبارزه 
با ویروس کرونا کمک کرد سخنگوی هیأت مذکراه کننده دولت: نُه روز است که طالبان 

آماده برگزاری نشست رسمی نشده اند
در  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  کابل:  8صبح، 
یورو  میلیون   ۳۵ که  است  کرده  اعالم  کابل 
برای مقابله با ویروس کرونا و کاهش تأثیرات 
کمک  افغانستان  به  آن  اقتصادی  و  اجتماعی 

می کند.
اروپا در کابل،  اتحادیه  نماینده گی  طبق اعالم 
کمک های این نهاد از آغاز شیوع ویروس کرونا 
به افغانستان به ۱۴۷ میلیون یورو رسیده است.

اعالم  تازه  کمک  یورو  میلیون   ۳۵ است  قرار 
شده اتحادیه اروپا از طریق سه پروژه که توسط 
سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و بنیاد آقاخان 
به هدف تقویت ظرفیت پاسخ گویی سیستم های 
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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
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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

نادری، سخنگوی هیأت  نادر  8صبح، کابل: 
که  می گوید  افغانستان  دولت  مذاکره کننده 
هیأت طالبان نه روز است که آماده برگزاری 
نشست رسمی و بحث برای ختم جنگ نشده 

است.

نادری این مطلب را روز سه شنبه، هفتم دلو در 
توییتی مطرح کرده است.

به گفته او، تأمین صلح و پایان کشتار مردم 
مردم  و  دولت  اولویت های  از  افغانستان 

افغانستان است.
نادری افزوده است: »هیأت مذاکره کننده صلح 
نیت  خلوص  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
حضور  دوحه  در  هدف  این  به  رسیدن  برای 
دارند. نُه روز است که جانب مقابل هنوز آماده 
ختم  برای  بحث  و  رسمی  مجلس  برگزاری 

جنگ نشده است.«
ماه  شانزدهم  در  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
جدی به دوحه رفت تا مذاکرات با طالبان را از 
سر بگیرد. تاکنون چند نشست مقدماتی بین 

دو هیأت برگزار شده است
دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  برخی 
مذاکرات  برای  تمایلی  طالبان  که  گفته اند 
خود  زندانیان  که  می کنند  تالش  و  ندارند 

توسط امریکا رها کنند.

بهداشتی، آزمایش و درمان بیماران، پیش گیری 
از شیوع کرونا، افزایش آگاهی و کاهش خطرات 

تغذیه ای به مصرف برسد.
اتحادیه اروپا گفته است که شیوع ویروس کرونا 
نیازهای  و  کرده  بدتر  را  افغانستان  وضعیت 
درگیر  ده ها  که  کشوری  برای  را  بزرگ تری 

جنگ بوده، به وجود آورده است.
گسترده  بیکاری  که  است  افزوده  نهاد  این 
در  را  غذایی  ناامنی  واردات  در  محدودیت  و 
حمایت  به  و  است  کرده  تشدید  افغانستان 
اتحادیه اروپا و متحدانش ۳۰۰ هزار کودک و 

مادر خدمات غذایی را دریافت خواهند کرد.

مصرف نامرتبط و حیف ومیل میلیون ها 
افغانی از پول کرونا در بامیان

دیوارنگاری در شهر جنگ زده کندز؛ 



رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور شام روز دوشنبه، ششم دلو با بیل 
گیتس، بنیان گذار شرکت مایکروسافت و بنیاد 
خیریه بیل و ملیندا گیتس در مورد مبارزه با 

پولیو یا فلج کودکان، گفت وگو کرده است.
انجام  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  گفت وگو  این 

شده است.
طرف  دو  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
در این کنفرانس ویدیویی نسبت به این که در 
جریان سال گذشته موارد ابتال به بیماری فلج 
کودکان در افغانستان چند برابر شده است، ابراز 
نگرانی کردند؛ زیرا طالبان به کارکنان واکسن 
پولیو در مناطق تحت کنترل شان اجازه ندادند.

درباره  نشست،  این  در  که  است  گفته  ارگ 

مجلس  عضو  رضایی،  خان آقا  کابل:  8صبح، 
گوشت  نوع   ۱۸ درخواست  سند  نماینده گان 
برای اداره امور ریاست جمهوری را همه گانی 
اداره  برای  بود که  کرد. رضایی پیش تر گفته 
امور ریاست جمهوری ۱۷ نوع گوشت از جمله 
گوشت »کبک و بودنه« و »۳۰ میلیون« دالر 
برای سبزیجات و ترکاری قرارداد شده است. 
خبرساز  اجتماعی  شبکه های  در  او  اظهارات 

شده بود.
برکنارشده  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
مالیه روز دوشنبه، ششم دلو در یک نشست 
برکناری  از دالیل  اعالم کرد که یکی  خبری 
ملی  تدارکات  کمیسیون  در  عضویتش  او 
از  او در یکی  ارغندیوال،  به گفته  بوده است. 
قرارداد  به  نسبت  کمیسیون  این  نشست های 
اعتراض  این  و  کرد  مخالفت  نوع گوشت   ۱۸

سبب شد که این قرارداد عقد نشود.
براساس اسنادی که خان آقا رضایی نشر کرده 
خدمات  ریاست  برای  گوشت  نوع   ۱۸ است، 
برای ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 

درخواست شده است.
در فهرست درخواستی گوشت گوسنفد رانپر 
خسی تازه بدون چربی، گوشت گوسفند رانپر 
بدون چربی، چامپ گوشت گوسفند،  تازه  نر 
گوساله  گوشت  نر،  بسته  گوسفند  گوشت 
سرخی  گوشت  چربی،  بدون  استخوان دار 
شامل  گوساله  مغز  پشت  گوشت  و  گوساله 

اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
کماندو(  )نیروهای  ارتش  تکاوران  که  کرد 
دوشنبه شب، ششم دلو با اجرای یک عملیات 
ویژه در ولسوالی چرخ والیت لوگر، هفت تن از 
نیروهای امنیتی و ۱۵ غیرنظامی را از زندان 

طالبان آزاد کردند.
امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی  فواد 

و  پولیو  واکسن  تطبیق  روند  در  اصالحات 
زمینه بحث های همه  این  در  امکانات  افزایش 

جانبه صورت گرفته است.
سال  در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  طبق 
۲۰۲۰ میالدی ۵۶ واقعه مثبت پولیو در کشور 
ثبت شده است که حدود ۷۵ درصد آن مربوط 
مناطق غیرقابل دست رس برای تطبیق کمپین 
طالبان  است.  بوده  پولیو  واکسن  خانه به خانه 
متهم هستند که مانع اجرای کمپین خانه به خانه 
در جریان سال  پولیو شده اند.  ویروس  تطبیق 
گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز چندبار 

واکسن پولیو تطبیق نشد.
هیچ  تاکنون  میالدی  جاری  سال  جریان  در 

واقعه مثبت پولیو گزارش نشده است.

است.
هم چنان فیلمرغ ذبح شده پاک شده متوسط، 
شده  ذبح  بودنه  شده،  پاک  شده  ذبح  کبک 
لقه بدون خار  پاک شده، ماهی فیلت، ماهی 
پاک شده بدون دم و پر، ساسیچ گوشت مرغ، 
گاو،  سرخی  گوشت  گوساله،  گوشت  ساسیچ 
جگر گوسفند، گوشت مرغ ذبح شده خانه گی 
وطنی پاک شده بدون بال، جگر، گرده، گردن 
تا ۱۲۰۰ گرام  از ۱۰۰۰ گرام  و سنگدان که 
وزن داشته باشد و گوشت مرغ ذبح شده فارمی 
وطنی بدون بال، جگر، گردن و سنگدان و از 
۸۰۰ گرام تا ۱۲۰۰ وزن داشته باشد، در این 

فهرست شامل است.
در سند آمده است که پروژه خریداری ۱۸ نوع 
گوشت در ۲۶ سنبله امسال به اعالن داوطلبی 
از  را  شرط  نامه  دواطلب   ۱۲ و  شده  گذاشته 
یک  و  دریافت  ملی  تدارکات  اداره  وب سایت 

دواطلب نیز آفر ارائه کرده است.
نوع   ۱۸ قرارداد  آفرگشایی،  جلسه  از  پس 
ارائه  با  آسیا  قلب  نوبهار  شرکت  با  گوشت 
و  افغانی  هزار   ۷۷۶ و  میلیون   ۶۷ حداقل 
حداکثر ۸۱ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۲۰۰ افغانی 

پیشنهاد شده است.
اداره امور ریاست جمهوری تاکنون درباره این 

اسناد چیزی نگفته است.
این داره پیش تر قرارداد ۳۰ میلیون دالری را 

برای خرید سبزی جات رد کرده بود.

گفت که در این عملیات سه عضو گروه طالبان 
بازداشت  شده اند و مقداری سالح و مهمات این 
گروه نیز به دست نیروهای ارتش افتاده است.

زندان  از  که  کسانی  میان  در  امان،  قول  به 
شده اند،  رها  لوگر  چرخ  ولسوالی  در  طالبان 
باشنده   ۱۵ و  امنیتی  نیروهای  از  تن  هفت 

محل شامل هستند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

است.
وزارت دفاع ملی در دوم دلو از رهایی ۲۷ تن از 
یک زندان طالبان در ولسوالی نهرسراج والیت 
هلمند خبر داده بود. زندانیان رهاشده شامل 

۲۶ غیرنظامی و یک نظامی پیشین بودند.

 

در  صلح  مذاکرات  دوم  دور  شروع  از  روز  بیست  که  حالی  در 
هنوز  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  می گذرد،  دوحه 

گفت وگوهای شان را از سر نگرفته اند.
امریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترمپ  شکست  با 
گفت وگوهای صلح میان افغانی نیز با بن بست جدی مواجه شد. 
طوری که دیده می شود، اداره ترمپ برای طالبان امیدهایی ایجاد 
کرده بود که با رفتن او این گروه به ساده گی نمی تواند درباره روند 
صلح تصمیم بگیرد. برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت در 
دوحه می گویند که طالبان منتظر اند تا سیاست اداره جو بایدن در 
پیوند با مذاکرات صلح و به ویژه توافق نامه امریکا با طالبان روشن 
شود. وزیر خارجه جدید ایاالت متحده پس از مراسم سوگند بایدن 
اعالم کرده بود که دولت جدید توافق نامه دوحه را مورد ارزیابی 
قرار خواهد داد. تعلل طالبان برای شروع مذاکرات نشان می دهد 
که آن ها نیز منتظر اند تا بدانند که پس از این بررسی ها، موضع 
امریکا و گروه  با توافق نامه امضاشده میان  بایدن در پیوند  اداره 

طالبان چیست؟
در  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی،  محمود  شاه   پیش،  هفته 
گفت وگویی با الجزیره، اداره بایدن را به ادامه سیاست ترمپ در 
پیوند با صلح تشویق کرد و در آن مصاحبه گفت که امریکایی ها 

باید به توافقی که با طالبان کرده اند پای بند باشند.
کاماًل  قریشی  ستایش گرانه  و  جانب دارانه  لحن  گفت وگو  آن  در 
مذاکره کننده گان  و  خوب  جنگ جویان  را  طالبان  او  بود.  هویدا 

سرسخت عنوان کرد.
با طالبان  این گفت وگوها،  نیز در  دیده می شود که پاکستانی ها 
همسویی آشکار نشان می دهند و بعید نیست که هم طالبان و هم 
پاکستانی ها، هر دو در انتظار سیاست اداره جدید امریکا در قبال 

گفت وگوهای صلح دوحه باشند.
اعضای هیأت مذاکره کننده  از  در کنار آن، روز گذشته شماری 
طالبان تحت رهبری مال برادر، معاون سیاسی این گروه به تهران 
رفتند. طالبان هرچه بگویند، این حقیقت را پنهان نمی توانند که 
این سفر با چگونه گی گفت وگوهای صلح دوحه و ابهام جدید در 

سیاست امریکا در قبال صلح با طالبان، پیوند دارد.
در  خلیل زاد  زلمی  یعنی  پروسه،  این  مبتکر  که  وجودی  با 
سمتش ابقا شده است، اما روشن است که طالبان می دانند که 
حاتم بخشی های دونالد ترمپ نسبت به آن ها در سیاست جدید 
میراث  اند  مجبور  امریکایی ها  داشت.  نخواهد  جایی  امریکا 
گفت وگوی ترمپ با طالبان را به نتیجه ای برسانند؛ اما این نتیجه 

بر وفق مراد طالبان نخواهد بود.
خواهد  افزایش  طالبان  بر  تازه  فشارهای  و  بدون شک، شرط ها 
یافت. پیش از این، امریکایی ها که زمانی حمالت هوایی شان را بر 
طالبان قطع کرده بودند، این حمالت را از سر گرفتند و آن را جزو 

تعهدشان به نیروهای امنیتی افغانستان دانستند.
طالبان می دانند که ماه عسل آن ها با رفتن دونالد ترمپ و پمپئو 
به پایان رسیده است و باید برای شرایط دشوارتری آماده شوند. 
سفر اخیر طالبان به ایران می تواند تلویحاً به امریکایی ها این پیام 
را برساند که آن ها در منطقه تنها نیستند و می توانند در بازی های 
متحده،  ایاالت  سیاست های  جدی  تغییر  صورت  در  منطقه ای 

شرکت کنند.
نیز  آن  علنی  بیان  و  برای جنگ  افغانستان  آماده گی های دولت 
می رساند که هر دو طرف گفت وگوهای صلح، انتظار زیادی ندارند 

و در پی آماده گی برای جنگ و یارگیری های منطقه ای هستند.
دیدار عبداهلل عبداهلل، حامد کرزی و رسول سیاف با محمد اشرف 
غنی نیز با شرایط جدید بی ربط نیست. عبداهلل عبداهلل در شرایط 
کنونی و در صورت ناکام شدن پروسه صلح، به عنوان رییس این 
دست  از  را  کاری اش  پیوند  افغانستان  عملی  سیاست  با  پروسه 
خواهد داد. هرچند از همان اول معلوم بود که غنی و گروه اش 
پروسه صلح  در  ملی،  عالی مصالحه  موجودیت شورای  با وصف 
دخالت خواهند کرد، اما در شرایط کنونی شاید بی عالقه نباشند 
که هم از شر پروسه ای که بر آنان تحمیل شد و هم از شر عبداهلل 

عبداهلل، به صورت همزمان رهایی یابند.
خواست مردم افغانستان صلح و پایان جنگ است؛ اما این که چه 
و  منطقه ای  داخلی،  سیاست های  محور  به  خواست  این  زمانی 

بین المللی افغانستان تبدیل می شود، روشن نیست.
آنچه ما می بینیم، بازی هایی است که به نام صلح در داخل، منطقه 
این پروسه مردم  و سطح بین المللی جریان دارد و غایب اصلی 

افغانستان و خواست های آنان است.

سرنوشت صلح و جنگ 
افغانستان در دستان کیست؟

چهارشنبه
شماره 3530

۸ دلو 1399
2۷ جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

2

غنی با بیل  گیتس درباره مبارزه با پولیو 
گفت وگو کرد

خان آقا رضایی سند درخواست ۱۸ نوع گوشت 
برای اداره امور را همه گانی کرد

تکاوران ارتش هفت نظامی و ۱۵ غیرنظامی 
را از زندان طالبان در لوگر آزاد کردند

در  ترافیکی  حادثه  دو  اثر  در  کابل:  8صبح، 
والیت های بلخ و هرات دو تن کشته شده و ۵۷ 
تن دیگر زخمی شده اند. این دو حاثه ترافیکی 
رخ  والیت  دو  این  در  دلو  ششم  دوشنبه شب، 

داده است.
به  بلخ،  پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه 
یک  برخورد  اثر  در  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
عراده موتر مسافربری با موتر باربری نوع کاماز 
در ساحه مرزی بین ولسوالی چهاربولک بلخ و 
باخته  جان  مرد  یک  جوزجان،  آقچه  ولسوالی 
یک  و  زن  سه  جمله  از  دیگر  تن   ۲۵ و  است 

کودک زخمی شده اند.
عادل گفت که زخمیان این رویداد به شفاخانه 

حوزه ای بلخ برای درمان منتقل شده اند.
از  ناشی  ترافیکی  حادثه  این  عادل،  گفته  به 

بی احتیاطی راننده گان بوده است .
از جانب دیگر، هرات امبوالنس خبر داده است 
که در پی یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه 
هرات - کابل یک تن کشته شده و ۳۲ تن دیگر 

زخمی شده اند.

محمدرفیق شیرزی، سخنگوی اداره صحت عامه 
هرات، اما به روزنامه ۸صبح گفت که از محل این 
حادثه ترافیکی که در ساحه میر داوود »دروازه 
فوتی و۲۶  بود یک  افتاده  اتفاق  وردی هرات« 
این والیت منتقل  به شفاخانه حوزه ای  زخمی 

شده اند.
به گفته او، زخمی ها شامل شش زن، دو کودک 
خوب  وضعیت صحی شان  و  هستند  و ۱۸مرد 

است.
حوالی  رویداد  این  گواهان،  معلومات  براساس 
ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته درپی برخورد یک 
عراده موتر مسافربری »بس« با یک موتر باربری 

»تیلر« به وقوع پیوسته است.
حادثات  خشونت،  و  جنگ  تلفات  کنار  در 
ترافیکی از رویدادهای مرگ بار در کشور به شمار 
می رود و ساالنه شمار زیادی از شهروندان کشور 

در ین حادثات کشته و زخمی می شوند.
قوانین  از  درک  عدم  راننده گان،  بی احتیاطی 
ترافیک، خرابی جاده ها و سرعت زیاد از دالیل 
عمده وقوع حادثات ترافیکی پرشمار در کشور 

به شمار می رود.

در  کابل می گوید که  پولیس  8صبح، کابل: 
شهر  پنجم  ناحیه  مربوطات  در  انفجاری  پی 

کابل یک تن کشته شده است.
به  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس، 
ساعت  انفجار  این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
۱۱:۱۵ پیش از چاشت روز سه شنبه، هفتم دلو 
در »اده غزنی« از مربوطات ناحیه پنجم شهر 

کابل رخ داده است.
به گفته فرامرز، در این انفجار یک موتر شخصی 
نوع »سراچه« هدف انفجار قرار گرفته است. او 

درباره هویت قربانی معلومات نداده است.
سخنگوی پولیس کابل گفت که این حادثه در 

دست بررسی است.
بر  گروهی  یا  و  فرد  را  انفجار  این  مسوولیت 

عهده نگرفته است.
اخیر  روزهای  در  کابل  شهر  در  ماین   انفجار 

افزایش یافته است.
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری که 
مسوولیت تأمین امنیت شهر کابل را بر عهده 
را رفع  این مشکل  دارد، وعده داده است که 

خواهد کرد.

حادثات ترافیکی در 
والیت های بلخ و هرات 
دو کشته و ۵۷ زخمی 

برجای گذاشت

انفجار کابل یک کشته 
برجای گذاشت



مقام های محلی در بامیان نزدیک 
از  افغانی  میلیون  هشت  به 
برای  اختصاص یافته  بودجه  
این  در  ویروس کرونا  با  مبارزه 
غیرمرتبط  گونه  به  را  والیت 
کرده اند.  حیف ومیل  یا  مصرف 
روزنامه  که  اسنادی  براساس 
۸صبح به آن دست یافته است، مسووالن برای برخی از 
نزدیک  بازار،  در  آن  واقعی  ارزش  با  مقایسه  در  اجناس 
به دوونیم میلیون افغانی اضافه پرداخته اند. افزون بر این، 
بیش از پنج میلیون افغانی از پول مبارزه با کرونا در بامیان، 
بخش  مسووالن  است.  شده  مصرف  طرزالعمل  خالف 
عمده ای از این پول را برای هموارکاری و به سازی کوچه ها 
و  سیل برها  جویچه ها،  پاک کاری  هم چنان  و  سرک ها  و 
آب روهای شهر بامیان مصرف کرده اند. در یکی از موارد، 
بیش از ۲۷۰ هزار افغانی بدون تایید هیأت نظارت برای 
مصرف یک  ماهه جمع آوری و نگه داری معتادان در نظر 
گرفته شده است. منابع حتا می گویند که مسوول مبارزه 
با کرونا در بامیان نیز با سند جعلی و غیرمرتبط و معاش 
افغانی استخدام شده است. طاهر زهیر، والی  ۱۰۰ هزار 
پیشین بامیان و سرپرست کنونی وزارت اطالعات فرهنگ، 
اما تصریح می کند که او تنها این موارد را منظور کرده و 
خریداری ها پس از حضور او در وزارت اطالعات و فرهنگ 

صورت گرفته است. 
میلیون   ۳۰ حکومت  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا در بامیان اختصاص 
درمان  بخش های  در  پول  این  باید  ترتیب  بدین  داد. 
بیماران کووید-۱۹ و خریداری وسایل و تجهیزات طبی 
که  است  دریافته  ۸صبح  روزنامه    اکنون  می شد.  مصرف 
مسووالن محلی در بامیان بخشی از پول مبارزه با کرونا در 
این والیت را به گونه غیرمرتبط مصرف و بخشی دیگر را 
حیف ومیل کرده اند. در این روند، افزون بر محمدطاهر زهیر 
والی پیشین بامیان و سرپرست کنونی وزارت اطالعات و 
فرهنگ، سیدعلی  ایوب ناصری رییس صحت عامه بامیان، 
امان  محمدامان  اداری،  و  مالی  رییس  طنین  محمدرضا 
شهردار، طواف الدین مدیر محاسبه سارنوالی، محمدجمال 
علوی مسوول والیتی کرونا، حسین داد هدایتی آمر مالی 
دو  و  اداری  و  مالی  معاون  عتیق  عتیق اهلل  مستوفیت، 

نماینده ریاست امنیت ملی بامیان نقش داشته اند. 

تفاوت در نرخ  خریداری ها 

برای  یافته های روزنامه ۸صبح، مسووالن تنها  بر  مبتنی 
و ۷۰۰  هزار  و ۴۷۷  میلیون  دو  جنس،  قلم  پنج  خرید 
افغانی بیش تر از نرخ واقعی آن در بازار پرداخته اند. این 
تفاوت پس از مقایسه  نرخ اجناس خریداری شده  و قیمت 
به دست آمده است. روزنامه ۸صبح  بازار کابل  آن ها در 
در این میان تفاوت قیمت های بازارهای کابل و بامیان و 
هم چنان فاصله  زمانی میان این دو والیت )کرایه راه( را 
در نظر گرفته است. بدین ترتیب اجناس از جمله لباس 
محافظتی شخصی،  بالون گاز، موزه، کلورین پودر، انفرارید 
دیجیتل، کمپل، ماسک و هندرب به مبلغ پنج میلیون و 
۴۹۹ هزار و ۷۰۰ افغانی با پیشنهاد ریاست مالی و اداری 
والیت بامیان و منظوری آقای زهیر خریداری شده است 
که ارزش آن در مقایسه با قیمت بازار، دو میلیون و ۴۷۷ 

هزار و ۷۰۰ افغانی تفاوت دارد.
در اسناد آمده است که ریاست مالی و اداری والیت بامیان 
در سوم ثور ۱۳۹۹ یک هزار لباس محافظتی )PPE( را 
به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی خریداری کرده 
است. براساس اسناد ارایه شده، هر لباس یک هزار و ۸۰۰ 
افغانی خریداری شده است. مبتنی بر یافته ها، نرخ تخمینی 
مجموع لباس ها در بازار در مقایسه با پول پرداخت شده 
۷۰۰ هزار افغانی تفاوت دارد. هم چنان این ریاست برای 
و  مرکز  ضرورت  مورد  وقایوی  مواد  قلم  پنج   خریداری 
بامیان درخواست داده است.  به مقام والیت  ولسوالی ها، 
این اجناس پس از منظوری مقام والیت و کمیته نظارت، 
از »شرکت لوجستیکی و مواد طبی بامیان احمدیار« به 
قیمت یک میلیون و ۶۴۱ هزار خریداری شده است که در 

مقایسه با نرخ بازار ۵۴۶ هزار تفاوت دارد. 
در  بامیان  والیت  اداری  و  مالی  ریاست  این،  بر  افزون 
سیزدهم ثور ۱۳۹۹ طی پیشنهادی به مقام این والیت، 
دواپاشی  برای  را  درصد   ۳۵ کلورین  کیلوگرام   ۱۰۰
دفترهای ولسوالی ها درخواست کرده است. پس  از تایید 
کمیته  نظارت و حکم مقام این والیت،  این جنس به قیمت 
۵۰۰ هزار افغانی خریداری شده است. پس از بررسی ها، 
مشخص شده است که مسووالن برای خرید این جنس در 
مقایسه با قیمت بازار، ۲۵۰ هزار افغانی بیش تر پرداخته اند. 

چهار شنبه
شماره 3530

۸ دلو 1399
2۷ جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

3

محمدرضا طنین، رییس مالی و اداری مقام والیت بامیان، 
بیش تر  پرداخت  دلیل  روزنامه  ۸صبح،  با  در صحبت  اما 
برای وسایل و تجهیزات را کم یابی جنس ها در بازار خواند 
و گفت: »نرخ این وسایل در بازار بلند بود و به همین دلیل 

بلند خریداری شده  است.«

مصرف های غیرمرتبط و خالف طرزالعمل

براساس اسناد، پنج میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۰ افغانی از 
در  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  یافته  اختصاص  بودجه  
طرزالعملی  خالف  و  غیرمرتبط  گونه   به  بامیان،  والیت 
به مصرف  بود،  تعیین شده  بودجه  این  برای مصرف  که 
رسیده  است. محمدامان امان، شهردار بامیان، در سی ویکم 
حمل ۱۳۹۹ طی درخواستی، طرح هموارکاری و به سازی 
والیت  مقام  به  را  شهر  این  خامه   جاده های  و  کوچه ها 
پیشنهاد کرده است. مقام والیت بامیان نیز این طرح را 
پس از تایید کمیته  نظارت، خالف ماده  سوم طرزالعمل 
بدین  است.  کرده  منظور  کرونا  با  مبارزه  بودجه   مصرف 
ترتیب برای این کار سه میلیون و ۱۷۰ هزار و ۴۸۰ افغانی 

از پول مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است. 
پاک کاری  ثور ۱۳۹۹ طرح  دهم  در  دیگر  بار  امان  آقای 
عرضه   برای  را  شهر  آب روهای  و  سیل برها  جویچه ها، 
این  مقام  به  شهروندان،  به  اشتغال زایی  و  موثر  خدمات 

والیت پیشنهاد کرده است. محمد طاهر زهیر، والی پیشین 
بامیان، این طرح را نیز پس از تایید کمیته  نظارت، خالف 
در  کرونا  با  مبارزه  بودجه  مصرف  طرزالعمل  سوم  ماده 
بیست ودوم ثور ۱۳۹۹ منظور کرده و برای آن یک میلیون 
و ۴۶۴ هزار و ۶۰۰ افغانی از پول مبارزه با ویروس کرونا 

اختصاص داده است. 
هرچند آقای امان به تماس های پی هم روزنامه  ۸صبح پاسخ 
بامیان،  اداری  و  مالی  رییس  طنین،  محمدرضا  اما  نداد، 
برای  با کرونا  مبارزه  بودجه  پول  از  می پذیرد که بخشی 
ایجاد شغل زایی افراد در بخش های پاک کاری جویچه ها، 
جاده های  شهر،  ترمیم   ناحیه های  آب روهای  و  سیل برها 
و  یکه ولنگ  ولسوالی های  سرمرغی  و  سرزولیج  روستای 
شهر  خامه   جاده های  و  کوچه ها  به سازی  و  هموارکاری 
بامیان مصرف شده است. مسووالن در بامیان در این روند 

روزانه برای هر فرد ۳۰۰ افغانی دست مزد پرداخته اند.
و  بامیان  پیشین  والی  زهیر،  محمدطاهر  دیگر  سوی  از 
هزار   ۵۰۲ فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  کنونی  سرپرست 
افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا را خالف طرزالعمل 
روستاهای  جاده   در ساخت و ساز  کارمند  استخدام ۵۵  با 
مصرف   ۲ نمبر  یکه ولنگ  ولسولی  سرمرغی  و  سرزولیچ 
این  مقام  که  می دهد  نشان  هم چنان  اسناد  است.  کرده  
از  افغانی  هزار   ۱۰۰ از  بیش تر  طرزالعمل  خالف  والیت 
نام  زیر  تن  برای هفت  را  کرونا  ویروس  با  مبارزه  بودجه 
ناظمینی که برای جمع آوری آمار بیماری کووید-۱۹ به 
شده   استخدام  شیبر  و  سیغان  یکه ولنگ،  ولسوالی های 
بودند، پرداخته   است. برای هر تن از این کارمندان، ۵۰۰ 
این در حالی  است.  پرداخت شده  روزانه  به گونه  افغانی 
از بودجه صحت  نیز  است که هفت کارمند صحی دیگر 
بیماران  آمار  تا  می کردند  دریافت  معاش  بامیان  عامه 

کووید-۱۹ را جمع آوری کنند. 
 ۳۸۰ و  هزار   ۲۶۸ والیت  این  مسووالن  این،  بر  افزون 
آن  طرزالعمل  را خالف  کرونا  با  مبارزه  بودجه  از  افغانی 
الزمه های  خریداری  شامل  که  مختلف  قراردادهای  در 
و  آب  سیستم  ترمیم  لباس شویی،  ماشین  آشپزخانه، 
برق، الماری لباس و کریدت کارت تلفن می شود، مصرف 

کرده اند.
»ساحات  فصل  از  سوم  بند  براساس  که  است  گفتنی 
مصرف و استفاده از بودجه کرونا« که در طرزالعمل بودجه  
اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در بامیان درج 
شده، مسووالن این والیت از این بودجه تنها می توانند در 
تدارک دوا، وسایل و اجناس ویژه  ویروس کرونا، اعالن ها 
و اشتهارات برای وقایه و جلوگیری از ویروس کرونا، کرایه 

به  مبتالیان  درمان  یا  و  قرنطین  جهت  مکان ها  گرفتن 
ویروس کرونا، کمک به افراد و خانواده های بی بضاعت که 
به  امتیاز  یا  معاش  مدد  اجرای  و  دارند  قرار  قرنطین  در 
خاطر تشویق پزشکان و افرادی که در خط مقدم مبارزه 
با ویروس کرونا قرار دارند، استفاده کنند. با این حال درج 
است که  این طرزالعمل سبب شده  ماده سوم  اخیر  بند 
مسووالن محلی در بامیان پول های بودجه مبارزه با کرونا 
را در راه های مختلف مصرف کنند. در این بند آمده است: 
»در سایر موارد ضروری و جدی که در این طرزالعمل به 
آن ها اشاره نشده و به تایید کتبی کمیته  نظارت« مصرف 

شود.

منظوری و مصرف بدون تایید کمیته  نظارت

آمده  که کمیسیون جمع آوری  این سندها  از  در بخشی 
معتادان بدون سرپناه در بامیان، ۲۷۱ هزار و ۷۹۳ افغانی 
را بدون تایید شورای نظارت و با منظوری از سوی آقای 
زهیر مصرف کرده  است. این در حالی است که بند آخر 
از بودجه  از ماده  سوم فصل »ساحات مصرف و استفاده 
کرونا«، مصرف در برخی امور جدی و ضروری ای که در 
طرزالعمل یاد شده نیامده  است را به تاییدی کتبی کمیته  
نظارت مقید خوانده است. در بخشی دیگر از اسناد آمده 
که ۶۶ هزار و ۱۹۳ افغانی به گونه  اضافی و بیش تر از ۴۰ 
هزار آن نیز بدون منظوری آقای زهیر خریداری و مصرف 

شده  است.
بدین ترتیب ۱۰ هزار افغانی از این پول برای کرایه قرارداد 
یک حویلی  پرداخت شده است که باید معتادان بی سرپناه 
در آن از بیست وهشتم حمل تا بیست وهشتم ثور ۱۳۹۹ 
یک  برای  افغانی  هزار   ۱۲ هم چنان  می شدند.  نگهداری 
آشپز پرداخت شده است تا غذای این معتادان را در جریان 
این ماه تهیه کند. مسووالن پیش از این اقدامات، ۲۵ متر 
موکت، ۳۰ بالشت فومی و ۳۰ دوشک را در بیست وهفتم 
حمل از فروشگاه قالین، موکت و کمپل محمد به ارزش 
۴۸ هزار و ۸۵۵ افغانی برای معتادان خریداری کرده اند. 
هم چنان در این جریان سه هزار و ۸۵۵ افغانی برای خرید 
۱۷ قلم وسیله و الزمه های آشپزخانه پرداخت شده است. 
مقام های محلی در بامیان در ادامه ۱۳ قلم مواد اعاشوی 
را در هفتم جوزای ۱۳۹۹ از شرکت خدمات لوجستیکی 
امید نو در بامیان به ارزش ۸۰ هزار و ۷۵۵ افغانی برای 
معتادان خریده اند. ۱۰ قلم مواد اعاشوی نیز در سیزدهم 
ارزش  به  مارکیت  سوپر  انصاف  از  جاری  سال  جوزای 
هم چنان  است.  شده  خریداری  افغانی   ۶۱۵ و  هزار   ۴۷
کچالو  و  پیاز  سیر  جوزای ۱۳۹۹، ۲۰  بیست وچهارم  در 
برای  بامیان  با پیشنهاد مدیریت تهیه و تدارکات والیت 
معتادان خریداری شده است. برای خرید این جنس، چهار 
هزار و ۸۰۰ افغانی پرداخت شده است. مسووالن در ادامه 
و در بیست ویکم اسد، یازده ونیم سیر پیاز و کچالوی مورد 

نیاز معتادان را براساس پیشنهاد ریاست مالی و اداره بامیان 
به ارزش سه هزار و ۱۱۵ افغانی خریده اند. 

افزون بر این موارد، ۹۰ کیلو گاز به ارزش پنج هزار و ۴۰۰ 
افغانی از شرکت گازفروشی ضحاک خریداری شده است. 
هم چنان مسووالن بدون هیچ گونه پیشنهاد و تایید کتبی 
تربوز،  کرونا، ۵۵ سیر  با  مبارزه  بودجه  از  نظارت  کمیته 
ارزش سه هزار  به  را  پیاز  و پنج سیر  هشت سیر کچالو 
کیلوگرام  اسناد، ۱۰۰  براساس  افغانی خریده اند.  و ۵۷۳ 
افغانی خریداری  ارزش ۳۸ هزار  به  نیز  گوشت گوسفند 
نیاز  مورد  گوشت  جدول،  در  که  حالی  در  است،  شده 
معتادان ۶۳ کیلوگرام پیشنهاد شده بود. در یکی از موارد 
نیز ۸۰ سیر تربوز از میوه فروشی برادران به ارزش پنج هزار 
و ۶۰۰ افغانی بدون هیچ گونه پیشنهاد و تایید کتبی کمیته 

نظارت، خریداری شده است. 
همزمان با روشن شدن این موارد، یک منبع به شرط درج 
نشدن نامش به روزنامه  ۸صبح گفت که سیدعلی آقا ایوب 
نام  به  فردی  بامیان،  والیت  عامه   رییس صحت  ناصری، 
جمال که »سند جعلی و غیرمرتبط به این مسلک دارد« را 
با معاش ماهوار ۱۰۰ هزار افغانی در پُست مدیریت تدابیر 
کرده  است.  تعیین  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  و 
ناصری رییس صحت  ایوب  گفتنی است که سیدعلی آقا 
بامیان، طواف الدین مدیر محاسبه  سارنوالی، جمال  عامه 
علوی مسوول والیتی کرونا و حسین داد هدایتی آمر مالی 
مستوفیت این والیت که در پیشنهاد و خریداری اجناس 

نقش داشتند، حاضر به ارایه  اطالعات نشدند.
بامیان،  والیت  مقام  سخنگوی  عظیمی،  لطیف  هرچند 
بلند  قیمت  با  اجناس  خریداری های  درباره   که  می گوید 
زهیر،  محمدطاهر  اما  ندارد،  معلومات  بی جا  مصارف  و 
والی پیشین بامیان و سرپرست کنونی وزارت اطالعات و 
فرهنگ، در صحبت به روزنامه  ۸صبح تایید می کند که او 
این موارد را تنها منظور کرده و خریداری ها پس از آمدن او 
به وزارت اطالعات و فرهنگ صورت گرفته  است. او افزود: 
و معیاری  استندرد  نرخ  این که هیات خریداری  از  »پس 
گرفتند، من خریداری ها را منظور کردم و پس از آن که به 
وزارت اطالعات و فرهنگ آمدم، خریداری ها صورت گرفته 

 است.«
گفتنی است که محمد اشرف 
کشور،  جمهور  رییس  غنی، 
 ۱۳۹۹ جوزای  هژدهم  در 
طی حکمی محمدطاهر زهیر 
را به عنوان سرپرست وزارت 
معرفی  فرهنگ  و  اطالعات 
ماه،  چندین  از  پس  او  کرد. 
مجلس  سوی  از  نتوانست 
اعتماد  رای  نماینده گان 
عنوان  به  اکنون  تا  و  بگیرد 
باقی  وزارت  این  سرپرست 

مانده است.

فساد  عامل  بی برنامه گی؛ 
در مصرف

برخی  از اعضای شورای والیتی بامیان و تعدادی از اعضای 
والیت«  مسووالن  »بی برنامه گی  نماینده گان  مجلس 
ویروس  بودجه   پول های  در  فساد  و  حیف ومیل  عامل  را 
کار  این  اند که  و معتقد  این والیت می خوانند  کرونا در 
سوی  از  پول  طرزالعمل  خالف  و  بی رویه   مصرف  سبب 
مسووالن شده  است. طیبه خاوری، عضو شورای والیتی 
با  مبارزه  بودجه  از مصرف  نظارت  و عضو کمیته   بامیان 
کرونا در این والیت، دلیل کنار رفتنش از این کمیته  را 
بی برنامه گی مسووالن خواند و افزود که پول های بودجه 
مبارزه با ویروس کرونا در این والیت به گونه   غیرمرتبط و 
بدون نیازسنجی مصرف شده  است. او افزود: »مرکز حالت 
ضیق را برای والیت در نظر گرفته  بود و این کار باعث شد 

تا برنامه هایی که در والیت بامیان نیاز بود، عملی نشود.«
هم چنان، حسین داد خلیل، یکی  دیگر از اعضای شورای 
والیتی بامیان، گفت که خریداری ها از پول بودجه  مبارزه 
با ویروس کرونا در این والیت شفاف نبوده است و برخی 
کرده اند.  حیف ومیل  معاش  نام  زیر  را  پول  مسووالن 
محمدعلی علی زاده، نماینده مردم غزنی و عضو کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری در مجلس نماینده گان، نیز می گوید 
که پول اختصاص یافته از مرکز به والیات به گونه درست 
مصرف نشده  است. او افزود، فساد در نهادهای حکومتی 
سبب شده است که شفافیت از بین برود و حکومت توانایی 
بررسی پرونده های فساد، به ویژه فساد مربوط به کرونا را 

ندارد.
را  تحقیقی  گزارش های  نیز  این  از  پیش  روزنامه  ۸صبح 
در مورد فساد میلیونی در پول مبارزه با ویروس کرونای 
برخی از والیات نشر کرده بود. رییس جمهور غنی پس 
از نشر اولین گزارش، دستور داد که جزییات این گزارش 
بررسی و با مسووالن متخلف برخورد قانونی شود. پس از 
نشر گزارش ها در مورد حیف ومیل پول مبارزه با کرونا در 
والیات، بیش از ۱۰۰ تن از مسووالن بلندرتبه والیتی به 
شمول والیان هرات، بدخشان، میدان وردک و نورستان، به 

دادستانی کل معرفی شدند.

مصرف نامرتبط و حیف ومیل 
میلیون ها افغانی از پول کرونا در بامیان

مجتبی بیگزاد



اسحق علی احساس

کشورهای زیادی در جهان، پس 
از جنگ های داخلی ویران گر، به 

صلح و ثبات رسیده اند. ویتنام که 
روزگاری میدان نبرد دو ابرقدرت 
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امضای توافق نامه میان ایاالت متحده امریکا و طالبان، 
از  فروتر  یا  و  برابر   - بد  وضعیت  در  را  کابل  حکومت 
طالب قرار داده است. این توافق نامه با هم سطح قراردادن 

کشورهای زیادی در جهان، پس از جنگ های داخلی 
که  ویتنام  رسیده اند.  ثبات  و  صلح  به  ویران گر، 
اکنون  بود،  ابرقدرت جهان  نبرد دو  روزگاری میدان 
از امنیت کامل برخوردار است. تاجیکستان، همسایه 
شمالی افغانستان، پنج سال درگیر جنگ داخلی بود، 
امروز اما آرام است و پس از امضای توافق نامه صلح، 
در مسیر رفاه و آسایش قرار گرفته است. خاورمیانه 
و کشورهای عربی، پس از بهار عربی و ظهور داعش، 
هرچند  اکنون،  کردند.  سپری  را  پرآشوبی  سال های 
نظر می رسد  به  است،  آوار مدفون  زیر  آن  شهرهای 
به  و  کرده  عبور  و طاقت فرسا  روزهای سخت  از  که 
سوی ثبات و صلح در حرکت اند. اروپا پس از دو جنگ 
ویران گر جهانی اول و دوم، مسر پرآسایشی را در پیش 
ویرانی ها  دوم،  پایان جنگ  از  بعد  ده سال  و  گرفت 
عنوان  به  که  است  دهه ها  حاال  و  کرد  بازسازی  را 
امن ترین قاره جهان شناخته می شود. روی هم رفته، 
با مرور تاریخ معاصر جهان درمی یابیم که کشورهای 
درگیر  داخلی  خشونت  و  جنگ  با  روزگاری  زیادی، 
بوده اند. کتاب قطور جنگ و صلح جهان نشان می دهد 
که تعدادی از امن ترین کشورهای امروز، در گذشته ای 
نه چندان دور، در جنگ ویران شده اند. این ویرانی ها 
اما با دستان همان مردمی که روزگاری اسلحه گرفته 

بودند، به آبادی تبدیل شده است.
از  استثنا  افغانستان،  به نام  کشوری  میان،  این  در 
در  دهه  چهار  از  بیش  سرزمین،  این  است.  دیگران 
جنگ بوده است. در این مدت، چندین تالش صلح 
نبرده است. مذاکرات ژنو، پس از شش  ره به جایی 
موافقت نامه  چندین  امضای  به  آن که  وصف  با  سال 
صلح منجر شد، اما نتوانست به مداخالت منطقه ای 
و جهانی در بازی جنگ و صلح افغانستان پایان دهد. 
رییس  آخرین  نجیب اهلل،  داکتر  ملی  مصالحه  مشی 
جمهور دولت دموکراتیک افغانستان نیز کارگر نیفتاد 
و نتوانست جلو سقوط و فروپاشی کامل نهاد دولت را 
بگیرد. به دنبال آن، تالش دولت مجاهدین، چه در 
دوره جنگ های داخلی و چه پس از ظهور طالبان، به 

است.  متحمل شده  را  زیادی 
ایجاد فاصله با امریکا و نزدیک 
شدن به حریف منطقه ای آن 
ایران(،  اسالمی  )جمهوری 
شخصی بازی و سطحی نگری 
سیاست خارجی کشور را نشان 
می دهد. افزون بر این، دوستان 
و هم پیمانان منطقه ای ایاالت 
حریفان  امریکا،  متحده 
و  سرسخت  دشمنان  و 
آشتی ناپذیر جمهوری اسالمی 
هستند.  منطقه  در  ایران 
جمهوری  محوریت  با  افغانستان  صلح  امور  پیش بردن 
اسالمی ایران، برای ایاالت متحده امریکا و هم پیمانان 

منطقه ای اش قابل تحمل نخواهد بود.
بعد از امضای توفق نامه میان طالبان و امریکا، جمهوری 
افغانستان  با حکومت  را  آن  بدیل  ایران طرح  اسالمی 
را  آن  کابل  حکومت  می رسد  نظر  به  که  کرد  شریک 
برداشته  برای عملی کردن آن گام هایی هم  و  پذیرفته 
است. لغزش به جانب جمهوری اسالمی ایران و یا دادن 
ناامیدی  عنان اختیار به دست آن کشور، نشان دهنده 

محمد اشرف غنی از ایاالت متحده امریکا است.
نظم  که  است  آن  دنبال  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمهوری فعلی باقی بماند و طالبان بخشی از آن باشند؛ 
چون به نظر ایران طالبان آینده افغانستان نخواهند بود، 

اما می تواننند بخشی از آینده این کشور باشند.
ایران تاکنون جانب جمهوری را گرفته است و به نظر 
می رسد همچنان حامی جمهوری باقی می ماند. احتماالً 
از  ایده  تهران، همین  به  اخیر رهبری طالبان  در سفر 
سوی وزارت خارجه ایران مطرح شود. شاید از طالبان 
خواسته شود که از یک طرح و اجماع منطقه ای برای به 

انجام رساندن صلح افغانستان حمایت کنند. در صورت 
پذیرفته شدن چنین خواستی، طالبان به نحوی از چنگ 
و کنترل ایاالت متحده امریکا بیرون خواهند شد. این 
چنگ  غنی  شخص  و  جمهوری  مقامات  دل  به  طرح 
می زند و مورد پسند قرار گرفته است. زیرا بزرگ ترین 
امتیازی که از این طرح نصیب غنی می شود، دوام قدرت 
دور  دو  امتیاز،  این  اختیارداشتن  در  برای  که  است  او 
انتخابات ریاست جمهوری را که یکی از اصل های مهم 

جمهوری و ارزش ملی است، بدنام کرد.
اما تأکید بر تطبیق این طرح و اعتنانکردن به گزینه های 
کنونی   از شرایط  بدتر  در وضعیت  را  افغانستان  دیگر، 
قرار خواهد داد. زیرا امید نجات جمهوری فقط به کمک 
یک کشور منطقه و همسایه )جمهوری اسالمی ایران(، 
پندار خام و بیهوده ای است. امکان صلح افغانستان فقط 
ایاالت  به ویژه  داخلی،  و  منطقه ای  با همکاری جهانی،  
متحده امریکا میسر است. زیرا امریکا بزرگ ترین متحد 
تاکنون  آن  تأسیس  دوران  از  افغانستان  کنونی  نظام 
و  شخصی  موضوع  افغانستان،  صلح  روند  است.  بوده 
تیمی نیست، بلکه موضوع ملی و مردمی است. خواست 
غیرمعقول و رفتارهای واکنشی، آن را از مسیر درست 

منحرف می سازد.
کامل  کنترل  در  وقت  هیچ  طالبان  این،  بر  افزون 
جمهوری اسالمی ایران نبوده اند؛ اما پاکستان و عربستان 
سعودی مدام توانسته اند به وسیله آنان به اهداف خود 
در افغانستان برسند. در صورتی که در این مسیر، غنی 
فقط ایران را ناجی بداند، گروه های نیابتی این کشورها 
این جهت،  از  کشید.  خواهند  چالش  به  را  روند صلح 
یا به دست آوردن رضایت طالبان،  برای آوردن صلح و 
همکاری پاکستان و اعراب و داشتن رضایت این کشورها 
ضرورت اساسی و بنیادی است. افغانستان در محاصره 
نیروهای نیابتی کشورهایی چون پاکستان و عربستان 
ناسنجیده   و  بی رویه  نزدیک شدن  دارد.  قرار  سعودی 
افغانستان به رقیبان منطقه ای هر یک از این کشورها، 
دامنه فاجعه را بزرگ تر می سازد. محور قراردادن ایران 
افغانستان، قطع  از طرح تهران برای صلح  یا پیروی  و 
رابطه با ایاالت متحده امریکا و هم پیمانان منطقه ای آن 
پنداشته می شود و پیامد این کار برای افغانستان ناگوار 

خواهد بود.

امضای  با  فرمول،  بر همین  استوار  پروسه صلِح  اول 
 ۲۹ در  افغانستان«  به  صلح  »آوردن  موافقت نامه 
فبروری ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان در دوحه قطر 
تکمیل شد. بخش دوم آن )گفت وگوهای بین االفغانی( 
دولت  مذاکره کننده  هیأت های  است.  جریان  در 
افغانستان و گروه طالبان، از چهارماه به این طرف در 
برخالف  است که  این در حالی  دارند.  دوحه حضور 
انتظار مردم، مذاکرات بین االفغانی پیش رفتی نداشته 
است و دو طرف در نخستین گام ها میخکوب شده اند.

هم  شرایط  که  می رسد  نظر  به  روز،  هر  گذشت  با 
پیچیده تر  جنگ  میدان  در  هم  و  مذاکرات  میز  در 
خواهان  عده ای  جمهوریت،  جبهه  در  می شود. 
با محوریت حکومت  دیگر  عده  و  موقت اند  حکومت 
فعلی، می خواهند غنی در قدرت باقی بماند. این دو 
گرایش و باور متضاد در حوزه جمهوری، هرازگاهی در 
موضع گیری های اعضای هیأت دولت نیز تبلور می یابد. 
در سطح منطقه ای و جهانی نیز وضعیت همین گونه 
است. دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، اعالم 
کرده است که موافقت نامه صلح ایاالت متحده با گروه 
طالبان را بررسی و در مورد آن با حکومت افغانستان 
و  مهم  بازیگر  عنوان  به  پاکستان  می کند.  مشورت 
متغیر اثرگذار جنگ و صلح افغانستان، از دولت جدید 
صلح  توافق نامه  به  که  است  خواسته  متحده  ایاالت 
که  نیست  معلوم  هنوز  بماند.  وفادار  طالبان  گروه  با 
نتیجه بررسی دولت بایدن به کجا می انجامد. هم چنان 
دیگر  بازیگران  که  نیست  مشخص  دقیق  صورت  به 
منطقه ای و جهانی با توجه به تحوالت اخیر در پیوند 
به صلح افغانستان، چه موضع و رویکرد را در قبال این 

روند اتخاذ می کنند.
که  است  این  است،  هویدا  میان  این  در  آن چه  اما 
طالبان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح، تغییر کرده اند. 
هیأت این گروه در دوحه و جنگ جویانش در میدان 
جنگ، بیش از هر زمان دیگر در احساس پیروزمندانه 
آماده  طالبان  رسمی،  گزارش های  براساس  غرق اند. 
و  برگردند  قدرت  به  نظامی  طریق  از  تا  می شوند 

طالبان با حکومت کابل، آنان را همچون مبارزان برحق 
مشروعیت بخشیده است. برای همین، طالبان پس از 
دولت  و  حکومت  دیپلمات های  همانند  توافق نامه  آن 
کابل، به بعضی از کشورهای منطقه سفر و در مورد نظام 
سیاسی آینده، مشکالت اقتصادی و دیگر مسایل مرتبط 
توافق نامه  این  امضای  افغانستان چانه زنی می کنند.  به 
حکومت کابل و شخص غنی را از ایاالت متحده امریکا 
ناامید کرده است، برای همین، کابل تالش می کند که 
حیات  تضمین  و  نجات  و  وضعیت  این  از  عبور  برای 
جمهوری، حامیان منطقه ای پیدا کند. ظاهراً جمهوری 
اسالمی ایران یکی از کشورهای منطقه است که کابل 
به آن چشم دوخته و باالی آن حساب باز کرده است. 
یا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  غنی  کامل  اتکای  اما 
به عبارت بهتر، دیپلماسی یک جانبه و یک طرفه، پیامد 
خواهد  افغانستان  برای  پیش بینی  غیرقابل  و  ناگوار 

داشت.
ایاالت متحده به نحوی بانی و حامی اصلی نظم جمهوری 
هر  به  کشور  این  است.  بوده  تاکنون  تأسیس  زمان  از 
دلیلی در میدان جنگ افغانستان قربانی جانی و مالی 

برقراری صلح و ثبات در کشور کمک نکرد. کابل به 
دست طالبان افتاد. جنگ به مناطق شمالی کشیده 
میدان  کشور  شمال  پنج سال،  به  نزدیک  برای  شد. 
تاخت و تاز طالبان بود و فرماندهان ائتالف شمال در 

یک جغرافیای پراکنده با این گروه در جنگ بودند.
با سقوط امارت اسالمی طالبان و روی کار آمدن نظم 
جدید، برخالف آن چه انتظار می رفت، جنگ قطع نشد. 
سال های اول دولت جدید، دوره آرام تری بود. ائتالف 
افغانستان  به  نیرو  هزاران  امریکا،  رهبری  به  جهانی 
فرستاده بود. ارتش افغانستان می رفت تا قدرتمند و به 
یک نیروی قوی و کارآزموده تبدیل شود. اتباع ملکی 
کشورهای جهان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان 
حضور چشم گیر داشتند. هرچند گوشه های دوردست 
کشور هرازگاهی گواه رویدادهای امنیتی و جنگ بود، 
در شهرها اما آرامش برقرار بود. این آرامش، چندان 
دوام نیاورد. پس از سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، جنگ جویان 
طالبان از پناه گاه های شان به میدان جنگ برگشتند. 
مهمانی تمام شد. جنگ بنیادبرانداز و خانمانسوزی که 
می رفت به تاریخ بپیوندد، این بار به شکل پیچیده  تر 
از گذشته آغاز شد، ویران گرتر از قبل ادامه یافت و 
فرسایشی تر از همیشه، از سوی بازیگران منطقه ای و 

جهانی مدیریت شد.
کنفرانس بن با وصف آن که ساختار نظم جمهوری را 
چارچوب بندی کرد، اما به دلیل عدم حضور طالبان، 
نتوانست یک افغانستان جدید و آرام را اساس بگذارد. 
امروز جدی ترین نقدی که بر نشست بن وارد است، 
از آن که مذاکرات مستقیم  همین مسأله است. پس 
میان ایاالت متحده و طالبان آغاز شد، زلمی خلیل زاد، 
نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، با اشاره 
فرمول  یک  به  نیاز  از  بن،  کنفرانس  نقطه ضعف  به 
جدید سیاسی سخن  گفت. او می گفت که در معادله 
بن، طالبان غایب بود و در فرمول جدید، باید طالبان 
و تمامی بازیگران جنگ و صلح و طرف های سیاسی 
از  جدید،  فرمول  باشند.  شریک  و  دخیل  افغانستان 
سه سال به این طرف، در حال پی گیری است. بخش 

نظام مورد نظرشان را در کابل برقرار کنند. در جبهه 
جمهوریت نیز وضعیت آشفته به نظر می رسد؛ اجماع 
منافع  و  است  متفاوت  دیدگاه ها  ندارد،  وجود  الزم 
طرف ها در تضاد با یک دیگر دیده می شود. نتیجه این 
خوش بینی های  و  مردم  انتظار  برخالف  که  می شود 
افغانستان در مسیر جدیدی  گذشته، جنگ و صلح 
قرار گرفته است. حداقل در کوتاه مدت، رسیدن به یک 
توافق جامع برای ختم این جنگ و تعریف و تشکیل 
ساختار سیاسی جدید برای افغانستان، متصور نیست. 
از  پیچیده تر  به شکل  که جنگ  می شود  پیش بینی 
نجات بخش  طرح  اگر  و  یافت  خواهد  ادامه  گذشته 
جدیدی روی دست گرفته نشود، احتمال این که روند 
بی نتیجه  گذشته  پروسه های  همانند  صلح،  جاری 

بماند، موجود است.
با مرور تجربه های صلح کشورها به این نتیجه می رسیم 
که در جهان، دولت های زیادی با جنگ دست و پنجه 
نرم کرده اند. این کشور ها اما پس از مدتی، از منازعات 
سیاسی  ساختار  و  صلح  به  و  کرده  عبور  داخلی 
افغانستان می تواند  یافته اند.  مستحکم و قوی دست 
در  دخیل  طرف های  کند.  استفاده  تجربه ها  این  از 
این کشور، با مرور تالش های ناکام صلح در گذشته، 
تجربه های  از  درس هایی  و  آن  ضعف های  شناسایی 
ساختار  یک  روی  می توانند  جهان،  کشورهای  صلح 
مورد پذیرش همه توافق کنند. این توافق ممکن است، 
مشروط به این که اراده ای برای برقراری صلح در این 

سرزمین وجود داشته باشد.

امضای توافق نامه میان ایاالت 
متحده امریکا و طالبان، حکومت 
کابل را در وضعیت بد - برابر 
و یا فروتر از طالب قرار داده 

است. این توافق نامه با هم سطح 
قراردادن طالبان با حکومت کابل، 

آنان را همچون مبارزان برحق 
مشروعیت بخشیده است. برای 

همین، طالبان پس از آن توافق نامه 
همانند دیپلمات های حکومت و 

دولت کابل، به بعضی از کشورهای 
منطقه سفر و در مورد نظام سیاسی 

آینده، مشکالت اقتصادی و دیگر 
مسایل مرتبط به افغانستان 

چانه زنی می کنند. امضای این 
توافق نامه حکومت کابل و شخص 

غنی را از ایاالت متحده امریکا 
ناامید کرده است، برای همین، 

کابل تالش می کند که برای عبور 
از این وضعیت و نجات و تضمین 
حیات جمهوری، حامیان منطقه ای 

پیدا کند. ظاهراً جمهوری اسالمی 
ایران یکی از کشورهای منطقه 

است که کابل به آن چشم دوخته 
و باالی آن حساب باز کرده است. 

اما اتکای کامل غنی به جمهوری 
اسالمی ایران و یا به عبارت بهتر، 

دیپلماسی یک جانبه و یک طرفه، 
پیامد ناگوار و غیرقابل پیش بینی 

برای افغانستان خواهد داشت.

حبیب حمیدزاده



799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:
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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 ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰77۰۶7۶۴۶۵ - ۰7۰۰۱۹88۹7آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



حمید خراسانی، روزنامه نگار 

سیدحشمت میری

موفقیت صلح به تعهد دو طرف 
نیاز دارد و تعهد دولت افغانستان 

بسته گی به اجماع داخلی و سیاسی 
دارد. برخورد آگاهانه و مسووالنه 

با روند صلح از سوی دولت و ملت، 
از الزامات موفقیت این روند است 

و انتظار می رود که در این شرایط 
حساس، این الزامات در اولویت 
قرار گیرد. اما با گذشت هر روز 
و اقدامات سلیقه ای در دستگاه 

حکومت، نه  تنها این اجماع در 
داخل تقویت نمی شود، بلکه هر 
روز از هم می پاشد. در حالی که 
انتظار می رود حکومت برای جلب 

حمایت مردم و تثبیت مشروعیت 
سیاسی، از دست زدن به اقدامات 

حساسیت برانگیز اجتناب کند، 
برعکس همه روزه برخوردهای 

سلیقه ای و شخصی در بدنه نظام 
باعث نارضایتی بخشی از مردم 

می شود و این در واقعیت، فاصله 
ملت و دولت را افزایش می دهد.

افغانستان از جمله کشورهایی 
است که دست  نخورده ترین 

منابع معدنی را در جهان دارد. از 
دولت مردان گرفته تا مردم عام، 

به این باور هستند که در صورت 
استخراج منابع معدنی، افغانستان 

شاهد ترقی و ثبات خواهد بود. 
رسیدن به این آرزو مشکل است، 

اما ناممکن نیست.

موفقیت صلح به تعهد دو طرف نیاز دارد و تعهد دولت 
افغانستان بسته گی به اجماع داخلی و سیاسی دارد. 
برخورد آگاهانه و مسووالنه با روند صلح از سوی دولت 
انتظار  و  است  روند  این  موفقیت  الزامات  از  ملت،  و 
در  الزامات  این  حساس،  شرایط  این  در  که  می رود 
اقدامات  و  روز  هر  گذشت  با  اما  گیرد.  قرار  اولویت 
سلیقه ای در دستگاه حکومت، نه  تنها این اجماع در 
داخل تقویت نمی شود، بلکه هر روز از هم می پاشد. 
در حالی که انتظار می رود حکومت برای جلب حمایت 
به  از دست زدن  تثبیت مشروعیت سیاسی،  و  مردم 
اقدامات حساسیت برانگیز اجتناب کند، برعکس همه 
بدنه نظام  روزه برخوردهای سلیقه ای و شخصی در 
در  این  و  می شود  مردم  از  بخشی  نارضایتی  باعث 

واقعیت، فاصله ملت و دولت را افزایش می دهد.
جدال مجلس نماینده گان و حکومت بر سر معرفی 
نامزدوزیران، تنش های به میان آمده در مورد تصویب 
بودجه سال مالی ۱۴۰۰ و برکناری دو وزیری که از 
سوی ولسی جرگه رأی تأیید گرفته بودند، نشانه های 
خودکامه گی رهبری حکومت و جدال میان دو قوه 
سلب  از  پس  هرازگاهی  حکومت  است.  دولت  مهم 
و  قانون گریزی  فساد،  به  را  آنان  وزیران،  صالحیت 
برخوردهای سلیقه ای متهم می کند. اما جالب اینجا 
معارف  وزارت  سرپرست  حمیدی،  رنگینه  که  است 
که حتا نتوانست آرای تأیید مجلس نماینده گان را به 
دست آورد، نه تنها از کار برکنار نشده است، بلکه مدتی 
می شود که زیر نام اصالحات، دست به برکناری های 
هدفمندانه می زند و افراد مورد نظرش را در این وزارت 
جابه جا می کند. قباًل شمیم خان کتوازی، رییس اداره 
ارگان های محلی نیز ده تن از رییسانی را که براساس 
پروسه رقابت آزاد به این اداره راه یافته بودند، برکنار 
کرده بود. اجمل احمدی در بانک مرکزی، خوشحال 
در  مسووالن  و  عامه  محافظت  معینیت  در  سادات 
و  عامه  فواید  وزارت  دولتی،  برجسته  رجال  ریاست 
ده ها اداره دیگر، دست به اقدامات غیرقانونی می زنند؛ 
شاید  حکومت  نمی دهد.  نشان  واکنش  حکومت  اما 
در  پرسشی  چنین  قطعاً  اما  می داند،  غافل  را  مردم 
اذهان عامه به میان می آید که چگونه از میان دو اداره 
که هردو متهم به فساد اند، یکی مجازات و دیگری 
بام و دو هوا در  آیا سیاست یک   مکافات می شوند؟ 

سرزمین ما در حال پی گیری است؟
شرایط فعلی حکم می کند که رهبری حکومت برای 
سیاسی،  احزاب  میان  همسویی  و  همدلی  ایجاد 
کشور  مختلف  اقوام  و  سیاسی  رقبای  کنش گران، 
بگیرد؛  را  یک جانبه  و  خودسرانه  اقدام  هرگونه  جلو 
نه این که خود باعث خلق اختالف ها و حساسیت های 

افغانستان از جمله کشورهایی است که دست  نخورده ترین 
منابع معدنی را در جهان دارد. از دولت مردان گرفته تا 
باور هستند که در صورت استخراج  این  به  مردم عام، 
منابع معدنی، افغانستان شاهد ترقی و ثبات خواهد بود. 

رسیدن به این آرزو مشکل است، اما ناممکن نیست.
افغانستان، همواره  موجودیت منابع سرشار طبیعی در 
توجه جهانیان را جلب کرده است. بررسی ها در این مورد 
نشان می دهد که در صورت استخراج این منابع، کلید 

خودکفایی کشور به دست خواهد آمد.
رژیم  سرنگونی  از  پس  امریکا  زمین شناسی  سازمان 
طبیعی  منابع  مورد  در  تا  شد  آن  صدد  در  طالبان، 
این  که  می شود  گفته  هرچند  کند.  تحقیق  افغانستان 
پژوهش در هفتاد درصد خاک افغانستان صورت گرفته 
است، اما نتایج آن به شکل شگفت انگیزی مورد توجه 

قرار گرفت.
افغانستان  این پژوهش، تخمین زده شده است که  در 
ارزشمند مس، سنگ آهن، عناصر خاکی  دارای منابع 
نقره،  طال،  الومینیوم،  سریم،  النتانیم،  مانند  کمیاب 
زینک، سیماب و لیتیم است. از این میان، تنها ارزش 
دالر  میلیارد   ۸۹ هلمند،  والیت  در  کاربونیت  ذخایر 

تخمین زده شده است.
در  ذخایر کشف شده  بزرگ ترین  از جمله  و مس  آهن 
این  که  می شود  گفته  و  است  شده  دانسته  افغانستان 
ذخایر به اندازه  ای بزرگ است که می تواند این کشور را به 
بزرگ ترین تولیدکننده  آهن و مس در جهان تبدیل کند. 
بررسی های بانک جهانی در این خصوص نشان می دهد 
که درآمد حاصل از معادن در ذخایر مس عینک لوگر و 
آهن حاجیگک می تواند تا سال ۲۰۳۱ به  طور متوسط به 
۹۰۰ میلیون دالر برسد. این یافته ها، اندازه و تنوع ثروت 

حصلح
نباید قربانی تضادهای درونی شود

معادن؛ کلید خودکفایی افغانستان

جدی شود. هم در زمان حکوت وحدت ملی و هم در 
حکومت کنونی، شاهد نوعی سیاست حذف و تصفیه 
قومی در باالترین سطوح بوده ایم. اگر این روند ادامه 
پیدا کند، نارضایتی از حکومت افزایش پیدا می کند 
و در گفت وگوهای صلح موضع گروه طالبان تقویت 

می شود.
روی دیگر سیاست  افغانستان، احزاب سیاسی  است. 
قرار  که  شرایط  این  در  سیاسی  احزاب  و  گروه ها 
است روی گشایش فصل جدید در تاریخ افغانستان 
چانه زنی شود، باید به لحاظ فهم، درک و مسوولیت 
شهروندی در ارتباط با صلح و تأمین امنیت دایمی در 

افغانستان، نقش فعال داشته باشند.
احزاب،  سازنده  فعالیت  و  همکاری  بدون  حکومت 
تمام  امروزه  داشت.  نخواهد  را  ثبات  و  دوام  قابلیت 
سیاسی  نظام های  مخصوصاً  دنیا،  سیاسی  نظام های 
مشارکت  تا  می کنند  تالش  مردم  اراده  بر  مبتنی 
جامعه  با  و  دهند  گسترش  را  شهروندان  سیاسی 
ابزار  مهم ترین  از  یکی  باشند.  داشته  نزدیک  ارتباط 
مشارکت سیاسی و تأمین ارتباط میان دولت و افراد 
جامعه، وجود و نقش احزاب سیاسی است. از آنجایی 
ایجاب  دارد،  قرار  تاریخی  مهم  مقطع  در  کشور  که 
می کند که هم رهبری حکومت و هم احزاب سیاسی 

معدنی افغانستان را نشان می دهد.
استخراج  فراراه  اساسی  و  این حال، مشکالت عمده  با 
معادن، در ابعاد داخلی و خارجی قابل بحث و بررسی 
و  نظام  سایه  در  است  قرار  که  معادن  استخراج  است. 
دولت افغانستان به منظور خودکفایی اقتصادی صورت 
گیرد، بدبختانه باعث شعله ورشدن جنگ در کشور شده 
است. گروه های مسلح از این رهگذر منبع تمویل خوبی 
برای شان رقم زده اند، اما مردم افغانستان تنها از بخش 

کوچک معادن مستفید می شوند.
مسلح،  گروه های  از  بیرونی  کشورهای  برخی  حمایت 

چهار شنبه
شماره 3530
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از اهداف گروهی، سمتی و  و چهره های مهم دولت 
قومی  شان عبور کنند و از تعصبات و انحصارطلبی ها 
صف  در  تضاد  و  اختالف  هرگونه  بردارند.  دست 
مواجه  با شکست  را  صلح  گفت وگوهای  جمهوریت، 
سود  طرفی  آمده،  وجود  به  وضعیت  از  و  می سازد 

می برد که در جبهه مخالف دولت قرار دارد.
شرایط به گونه ای رقم خورده است که هرکس با نگاه 
خودش برای صلح خط و  مشی تعیین می کند و هر 
جناحی هم تعریف و برداشت شخصی اش را از صلح، 
به کلیت نظام تعمیم می دهد. واقعیت این است که 
جنگ از تمامی گروه ها، اقوام و اقشار مختلف افغانستان 
دهشت افگن  گروه های  برای  است.  گرفته  قربانی 
قومیت، نژاد، سمت و منطقه هرگز مطرح نیست و 
از شرارت آن ها مسجد، بیمارستان، دانشگاه، مدرسه 
و مکان های مسکونی به صورت یکسان آسیب دیده 
است. مردم افغانستان با درک این شرایط، تنها یک 
خواست دارند و آن ختم جنگ و استقرار صلح است. 
مردم از هیأت دولت افغانستان انتظار دارند که نگذارد 
دست آوردهای نوزده ساله آسیب ببیند و ارزش های 
که  در صورتی  شود.  گرفته  معامله  به  مردم ساالرانه 
دولت افغانستان در درون با بحران مواجه باشد و روی 
یک اصل، اجماع وجود نداشته باشد، بدون شک دفاع 

در  معادن  استخراج  فراراه  مشکالت جدی  از جمله ی 
بر  تسلط  با  غیرقانونی  مسلح  گروه های  است.  کشور 
مناطق مشخصی که دارای منابع معدنی است، در حد 
توان شان به استخراج آن پرداخته اند و راه را برای حضور 
دولت افغانستان و استفاده از این منابع طبیعی بسته اند. 
شماری از کشورهای بیرونی که عالقه به سرمایه گذاری 
در بخش استخراج معادن در افغانستان دارند، با بررسی 
دست  از  را  تمایل شان  امنیتی،  نامطلوب  وضعیت 

می دهند.
در بُعد داخلی، حکومت افغانستان اما از ۱۹ سال به این 
طرف، توجه الزم در بخش مدیریت منابع معدنی نداشته 
است. براساس بررسی ها، دیده می شود که تاکنون حتا 
استخراج نشده  به صورت مکمل  یک معدن در کشور 

است.
امنیت  تأمین  عدم  خارجی،  فنی  کادر  به  وابسته گی 
مناطق معدنی، نبود متخصصان داخلی، عدم توجه به 
استخراج معادن، مشکالت در عقد قراردادها و بی توجهی 
به تصویب قانون جامع معادن، از جمله مشکالت داخلی 

فراراه استخراج معادن است.
گسترده تر  کشور  در  روز  هر  فقر  دامنه  حال،  این  با 
تا  هستند  آن  صدد  در  نیز  جهان  کشورهای  می شود. 
کمک های مالی شان را برای حکومت افغانستان کاهش 
دهند و توقع دارند که سرانجام این کشور به خودکفایی 

اقتصادی برسد.
که  افغانستان  معادن  استخراج  وضعیتی،  چنین  در 

از ارزش های مشترک ممکن نیست. با این حال، تنها 
اجماع طرف های سیاسی و حکومت در مورد صلح، 

کلید موفقیت این روند است.
تبعیض و برکناری های سلیقه ای در ادارات در کنار 
این که یکی از چالش های اصلی کشور و مانع جدی 
صلح است، رابطه مردم، حکومت و سیاسیون را نیز برهم 
می زند. بی ثباتی کشور، بی عدالتی، عدم همصدایی در 
تصامیم کالن کشوری و ایجاد تفرقه میان اقوام کشور 
باعث نارضایتی گسترده مردم شده است. این در حالی 
است که از هر زمان دیگر، کشور به تحکیم وحدت 
فرصت  افغانستان  مردم  برای  دارد.  ضرورت  ملی 
تاریخی  به صلح، یک فرصت  ارتباط  در  آمده  پیش 
سیاسیون،  رهبران،  فرصت  این  با  است  نیاز  است. 
کنش گران و نخبه گان برخورد آگاهانه داشته باشند 
و منافع عمومی را بر رقابت های شخصی شان ترجیح 
دهند. برای ختم خون ریزی ضرورت است که بزرگان 
خواست های  درونی،  تضادهای  حکومت  و  سیاسی 
گروهی، منافع تیمی و شخصی شان را کنار بگذارند 
و برای پیروزی پروسه صلح در یک صف واحد قرار 
نفع  طالبان  گروه  تنها  صورت،  آن  غیر  در  بگیرند. 
خواهد برد و پیروزی روایت طالبان، شکست و ناکامی 

مردم افغانستان خواهد بود.

اقتصادی حیاتی پنداشته  برای فقرزدایی و خودکفایی 
داشته  قرار  حکومت  برنامه های  متن  در  باید  می شود، 
باشد. هرچند به تازه گی حکومت افغانستان از نقشه و 
راهکار جدید برای استخراج معادن سخن زده، اما آنچه 
مهم است، عملی ساختن طرح های اصالحی در مدیریت 

معادن است.
با توجه به مشکالت موجود فراراه استخراج معادن در 
کشور، توجه و برنامه ریزی در دو بخش، نهایت مهم و 
ضروری دانسته می شود. در قدم نخست، افغانستان نیاز 
جدی به انکشاف بخش معادن دارد. مسووالن باید توجه 
بخش  در  مسلکی  و  فنی  کادر  پرورش  برای  را  جدی 
معادن داشته باشد، تا گام ابتدایی برای استخراج معادن 
معدنی  ساحات  امنیت  تأمین  دوم،  گام  شود.  برداشته 
حکومت  معدنی،  ساحات  مشخص شدن  از  پس  است. 
بپردازد.  ساحات  این  امنیت  تأمین  به  تا  است  مکلف 
معادن  استخراج  برای  زمینه  طرف  یک  از  کار،  این  با 
به  بیرونی  کشورهای  دیگر،  سوی  از  و  می شود  فراهم 

سرمایه گذاری در کشور اقدام می کنند.
اول  جهان  عنوان  به  امروز  که  قدرتمند  کشورهای 
را  اقتصادی شان  ثبات  و  پیش رفت  می شوند،  شناخته 
استفاده  مدیون مدیریت درست دولت مردان در جهت 
مطلوب از منابع داخلی اند. با توجه به این که استخراج 
معادن یگانه امید برای خودکفایی اقتصادی افغانستان 
صدر  در  معدنی  منابع  مدیریت  تا  است  الزم  است، 

برنامه های دولت قرار بگیرد.

موجودیت منابع سرشار طبیعی در افغانستان، همواره توجه جهانیان را جلب کرده است. بررسی ها در این مورد نشان می دهد که در 
صورت استخراج این منابع، کلید خودکفایی کشور به دست خواهد آمد.



محمدهادی ابراهیمی
معمای یک رابطه؛ 

نسبت طالبان و گروه های تروریستی

با  کندزی  جوانان  از  شماری 
نقاشی روی دیوارهای این شهر، 
و  باثبات  صلح  آمدن  خواستار 
به  این جوانان  دوام دار هستند. 
 رغم تهدیدات امنیتی، نمایشگاه 
نقاشی را در مرکز این شهر برگزار 
کرده اند تا توسط آن از طرف های 
درگیر بخواهند که خشونت را کاهش دهند و با تسریع 
کشور  در  را  خون ریزی  و  جنگ  بساط  صلح،  مذاکرات 
برچینند. آن ها می گویند که از ادامه جنگ و خشونت ها 
نقاشی روی دیوارهای شهر،  با  اکنون  و  خسته شده اند 
برسانند.  کشور  شهروندان  به  را  صلح  پیام  می خواهند 
روی  نقاشی  با  که  دارند  نظر  در  جوان  نقاشان  این 
دیوارهای شهر خسته از جنگ، باشنده گان کندز را به 
زنده گی مسالمت آمیز و به  دور از خشونت تشویق کنند. 
جنگ های  شاهد  اخیر  سال های  در  کندز  باشنده گان 
خونینی بودند که حتا این والیت را تا مرز سقوط رسانده 

بود.
گفت وگوهای صلح میان حکومت و هیأت مذاکره کننده 
طالبان از دیر زمانی بدین سو در دوحه جریان دارد. این 
دل شهروندان  در  را  امیدها  این که  رغم  به   گفت وگوها 
زنده کرده بود، اما با گذشت چندین ماه از آن، پیش رفت 
مذاکرات  دوم  دور  که  اکنون  است.  نداشته  محسوسی 
اساسی بحث   تاکنون روی مسایل  آغاز شده، دو طرف 
نکرده اند. شماری از جوانان کندزی با درک این موضوع، 
از  تا  کرده اند  برگزار  شهر  این  در  را  نقاشی  نمایشگاه 
را  مردم  صدای  که  بخواهند  مذاکره کننده  طرف  های 

بشنوند و هرچه زودتر گفت وگوها را آغاز کنند. 
این  برگزارکننده گان  از  و  مدنی  فعال  جبران،  امید 
دیوارهای  روی  نقاشی  از  هدف  که  گفت  نمایشگاه، 
شهر، رسانیدن پیام به طرف های درگیر جنگ است تا 
پیش  در  را  صلح  راه  و  بگذارند  کنار  را  سالح های شان 
از  شماری  دلیل  همین  به  که  می گوید  جبران  گیرند. 
جوانان رضاکار، به شمول دختران و پسران، در گروهی 
زیر نام »گروه هنری تیراژه« گرد آمده اند و با نقاشی روی 
دیوارها، پیام زنده گی مسالمت آمیز و عاری از خشونت 
را به باشنده گان این والیت می رسانند. او گفت که همه  
باشنده گان کندز از جنگ، خشونت و خون ریزی خسته 
پایدار  و  با ثبات  آمدن صلح  تشنه  رو،  این  از  و  شده اند 

توافق شان  در  طالبان  گذشته،  سال  فبروری   ۲۹ در 
گروه های  با  که  شدند  متعهد  امریکا،  متحده   ایاالت  با 
تروریستی بین المللی قطع رابطه کنند. در قبال این تعهد 
طالبان و همین طور تعهد به مذاکره با دولت افغانستان، 
امریکا نیز تعهد سپرد که به صورت تدریجی، نیروهای 
خود را از افغانستان خارج کند. اما پس از نزدیک به سه 
ماه، در ۲۷ می گزارشی از سوی شورای امنیت سازمان 
القاعده منتشر  ملل متحد، مبنی بر همکاری طالبان و 
فرماندهان  با  بود که طالبان  آمده  این گزارش  در  شد. 
القاعده نشست هایی داشته و بر روی برنامه  های مشترک 
که  گزارشی  در  همین طور  کرده اند.  صحبت  عملیاتی، 
پنتاگن به کنگره  امریکا فرستاده، نیز همکاری طالبان و 

القاعده تأیید شده است.
در گزارش های متعدد دیگری نیز به همکاری طالبان با 
القاعده و دیگر گروه های تروریستی اشاره شده است. از 
جمله حسین احسانی، پژوهشگر گروه های بنیادگرا، در 
تحقیقات میدانی خود در والیت بدخشان به این نتیجه 
رسیده که میان طالبان و داعش، پیوندهایی شکل گرفته 
است. احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی نیز 
در ۲۳ نوامبر سال گذشته گفته بود که با وجود توافق 
القاعده،  طالبان،  بین  رابطه  هم  هنوز  امریکا،  و  طالبان 
لشکر طیبه، جیش محمد، سپاه صحابه، شبکه حقانی، 
اسالمی  نهضت  شرقی،  ترکستان  حرکت  البدر،  تنظیم 
اوزبیکستان و دیگر گروه های فعال تروریستی به شکل 

گسترده برقرار است.
به گزارش های متعددی که در مورد همکاری  توجه  با 
سوال  این  دارد،  وجود  تروریستی  گروه های  با  طالبان 
خواهد  ادامه  همکاری ها  این  آیا  که  می شود  مطرح 
داشت؟ آیا ممکن است در آینده طالبان همکاری خود 
این  در  کنند؟  قطع  مختلف  تروریستی  گروه های  با  را 
نوشته تالش شده است تا به آینده پژوهی ارتباط طالبان 
و گروه های تروریستی پرداخته و احتمال قطع همکاری 
شود.  گرفته  بررسی  به  تروریستی  گروه های  با  طالبان 
مدعای نویسنده این است که این همکاری ادامه خواهد 
داشت و حداقل به این زودی ها، طالبان رابطه شان را با 

است. او می گوید که شماری از جوانان به منظور ختم 
جنگ و برقراری صلح در کشور، بر دیوارهای شهر کندز 
از  باشنده گان کندز  بانو دانش گفت که  نقاشی کردند. 
ادامه جنگ و خون ریزی خسته شده اند، از این رو با نقاشی 
روی این دیوارها، از طرف های درگیر جنگ می خواهند 
که دست از جنگ و خشونت بردارند و صلح را ترجیح 
در گفت وگوهای  که  کرد  بیان  او  دیگر  از سوی  دهند. 
صلح، دست آوردهای دو دهه  اخیر نباید قربانی شود. به 
گفته صدف دانش، شهروندان کشور به ویژه باشنده گان 
کندز صلحی را می خواهند که حقوق همه  اقشار به ویژه 

جوانان و زنان در آن در نظر گرفته شود.
بانو دانش گفت که پیام دیگر این نقاشی ها، روی آوردن 
به زنده گی مسالمت آمیز و پایان دادن به خشونت علیه 
زنان است. به گفته او، در والیت کندز زنان بیش تر مورد 
زن  دو  جاری،  سال  در  تنها  و  می گیرند  قرار  خشونت 
توسط شوهران شان در محله شان به قتل رسیده اند. وی 
گراف خشونت علیه زنان در والیت کندز را باال دانست و 
افزود: »هدف دیگر این نقاشی این است که خشونت علیه 
بیش تر مورد خشونت  متاسفانه  زنان  یابد.  زنان کاهش 
قرار می گیرند. ما به خانواده ها این پیام را می دهیم که از 
خشونت دست بکشند و زنده گی مسالمت آمیز را داشته 

باشند.«

رهبری عبیداهلل اسحاق زی که از مخالفان هیبت اهلل است، 
شورای مال رسول که در سال ۲۰۱۶ از شورای کویته جدا 
شد، شورای میرانشاه که رهبری شبکه  حقانی را بر عهده 
دارد، شورای پشاور که در شرق افغانستان فعالیت دارد 
و شورای شمال که از شورای پشاور جدا شده است و در 

بدخشان فعالیت دارد. 
شوراهای  به  طالبان  تنها  نه  ابراهیمی  داکتر  باور  به 
و  جناح ها  به  نیز  شورا  هر  بلکه  شده اند،  تقسیم  فوق 
با توجه  لذا  پارچه شده است.  پارچه  گروه های مختلف 
به گسترده گی تعداد شوراها و گروه های مختلف طالبان، 
می توان آن را سازمان شبکه ای دانست و نمی توان تنها 
به اتحاد سیاسی در مواردی محدودی چون آتش بس سه 

روزه، گروه طالبان را سازمان سلسله مراتبی پنداشت.
ناهماهنگی  شبکه ای،  سازمان های  مشخصه   مهم ترین 
میان سطوح کالن و خرد این سازمان ها است. همان طور 
طراحی  حوزه   در  بلژیکی  پژوهشگر  والدرز،  برچ  که 
خود  تحقیقات  در  شورشی،  و  تروریستی  سازمان های 
ناهماهنگی  دارای  شبکه ای  سازمان های  می کند،  اشاره 
)تاکتیکی(  خرد  سطوح  و  )راهبردی(  کالن  سطوح  در 
ساختار  دلیل  به  سازمان ها  این  والدرز  باور  به  هستند. 
شبکه ای خود، بر عالوه  این که مستعد انشعاب اند، مستعد 
نیز  راهبری  و  تاکتیکی  سطوح  در  که  هستند  نیز  آن 
دچار اختالف شوند و چه بسا که سطح تاکتیکی و خرد 
این سازمان ها، به گونه ای عمل کند که همراه با سطح 
راهبردی و کالن شان هماهنگ نباشد. به تعبیر ساده تر، 
از  ناهماهنگی  و  سرپیچی  احتمال  سازمان ها،  این  در 
دستور مرکزی )اگر بتوان چنین دستور مرکزی  را تصور 

کرد(، ضمن حفظ ارتباط با مرکز، بسیار زیاد است.
تفکیک  و  طالبان  شبکه ای  ساختار  به  توجه  با  پس 
میان سطوح کالن و خرد تصمیم گیری در ساختارهای 
با  طالبان  مداوم  همکاری  احتمال  می توان  شبکه ای، 
شورای  شاید  دانست.  ممکن  را  تروریستی  گروه های 
قطع  دستور  مستقیماً  امریکا  با  توافق  از  پس  کویته 
همکاری با گروه های تروریستی را داده باشد، اما این که 
این دستور در تمام سطوح و تمام گروه هایی که زیر نام 

پیش از این، والیت کندز در صدر والیت هایی جا گرفته 
بود که خشونت  علیه زنان در آن ها به شکل قابل توجهی 

رخ می دهد. 
بالل حبیبی نیز نقاش است و می گوید که با نقاشی روی 
دیوارها، می خواهند پل ارتباطی بین مردم و طرف های 
درگیر جنگ باشند. او می افزاید که شهروندان کندز دیگر 
تحمل ادامه خشونت و جنگ را ندارند، از این رو، شماری 
از جوانان رضاکار در نظر دارند تا با نقاشی روی دیوارها 
خواست شان را با طرف های درگیر جنگ مطرح کنند. به 
گفته وی، آن ها از وضعیت موجود خسته  شده اند، زیرا هر 
روز نخبه گان، جوانان و شهروندان کشور کشته می شوند. 
بالل حبیبی از طرف های درگیر جنگ، به ویژه طالبان، 
می خواهد که دست از کشتار شهروندان کشور بردارند و 

راه صلح را در پیش گیرند.  
این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که کندز وضعیت 
مناسبی ندارد و حتا یک بار در مرز سقوط قرار گرفت. 
با آن هم جوانان در این والیت معتقد اند که هنوز برای 
صلح دیر نیست و هر زمانی که طرف ها تفنگ های شان 
را بر زمین بگذارند، باشنده گان کشور می توانند به رفاه و 
آسایش برسند. آنان به نقاشی در کوچه و پس کوچه های 
شهر کندز ادامه می دهند تا بقایای جنگ را بپوشانند و 

برای روزهای صلح آمیز زمینه سازی کنند.

طالبان فعالیت می کنند، عملی شود، بعید است. چه بسا 
که سطوح خرد طالبان، به دلیل منافعی که از گروه های 
تروریستی می برند، به همکاری با آنان بپردازند، چنانچه 
تاکنون نیز این همکاری را براساس گزارش های مختلف 
انجام  دیگر،  مستقل  گزارش های  و  متحد  ملل  سازمان 

داده اند.
طالبان از همکاری با گروه های تروریستی بین المللی و 
منطقه ای سود می برند. این گروه ها می توانند طالبان را 
در تجهیز و تأمین تسلیحات همکاری کنند. همان طور 
با  ارتباطی که  گروه های تروریستی بین المللی به دلیل 
قاچاق چیان و گروه های جرمی سازمان یافته بین المللی 
گروه ها  این  با  طالبان  همکاری  زمینه  می توانند  دارند، 
اقتصادی کالنی را برای  از این جهت، سود  را تأمین و 
طالبان آماده کنند. در مقابل، گروه های تروریستی هم از 
طالبان سود خواهند برد، از جمله این گروه ها می توانند از 
طالبان برای همکاری های لوژستیکی و استخباراتی سود 
در  غالباً  تروریستی  گروه های  که  کرد  باید دقت  ببرند. 
مناطقی هستند که تحت سلطه  طالبان است و به همین 
جهت، آنان به همکاری طالبان در بودوباش و اسکان شان 

نیازمندند.
از سویی، میان برخی گروه های تروریستی و طالبان، از 
جمله القاعده، نزدیکی های ایدیولوژیک وجود دارد و این 
امر، جنگ جویان ایدیولوژی زده  طالبان را به این گروه ها 
گروه های  برخی  مورد  در  همین طور  می کند.  نزدیک 
تروریستی، سازمان استخباراتی یکی از کشورهای منطقه 
می تواند به عنوان حلقه  وصل عمل نماید و طالبان را به 
گروه های تروریستی  مانند جیش محمد و سپاه صحابه 

وصل کند.
با توجه به منافعی که سطوح خرد و حتا کالن طالبان 
توجه  با  و  می برند  تروریستی  گروه های  با  همکاری  از 
این  که  گفت  می توان  گروه،  این  شبکه ای  ساختار  به 
همکاری به این زودی، قطع نخواهد شد. حتا اگر شورای 
کویته که نقش رهبری طالبان را بر دوش دارد، به صورت 
گروه های  با  همکاری  قطع  دستور  قاطعانه  و  صادقانه 
تروریستی را صادر کند، باز هم به دلیل ساختار شبکه ای 
این  خرد  و  کالن  میان سطح  اختالف  وجود  و  طالبان 
گروه، احتمال ادامه همکاری همچنان زیاد است. چنانچه 
تاکنون نیز این همکاری وجود داشته است و نشانه ای از 

قطع همکاری به چشم نمی خورد.

اند. امید جبران افزود: »از طریق هنر نقاشی می خواهیم 
و  به جهانیان  برسانیم. می خواهیم  را  پایان جنگ  پیام 
دو طرف گفت وگو کننده پیام بدهیم که همیشه به جای 
استفاده از تفنگ، از قلم استفاده کنند و با هم زنده گی 
انفجار  و  تفنگ  با  ما  آینده   باشند؛  مسالمت آمیز داشته 

ساخته نمی شود.«
رقم  را  کشور  آینده  که  است  قلم  این  جبران،  باور  به 
می زند و به گروه طالبان نیز پیشنهاد می کند که به  جای 
تفنگ، به قلم روی بیاورد. او معتقد است که با نهادینه 
کردن فرهنگ هنر، می توانند طرف های درگیر جنگ را 

به کاهش خشونت و ختم جنگ ترغیب کنند. 
هرچند بارها حکومت و شهروندان کشور از گروه طالبان 
از  دور  به  و  دهند  کاهش  را  که خشونت ها  خواسته اند 
خشونت با حکومت گفت وگو کنند، این گروه اما تاکنون 

زیر بار نرفته و به این خواست ها لبیک نگفته  است. 
آن ها  که  کرد  خاطر نشان  جبران  آقای  دیگر  جانب  از 
که  دارند  نظر  در  کندز،  دیوارهای شهر  روی  نقاشی  با 
خشونت  از  عاری  زنده گی  والیت  این  باشنده گان  به 
آگاهی  مردم  کار  این  با  که  گفت  او  کنند.  پیشنهاد  را 
و  از سالح  دوری  به  جوانان   و  می  کنند  پیدا  بیش تری 

استفاده از قلم ترغیب می شوند. 
نمایشگاه  این  برگزاری  از دیگر مسووالن  صدف دانش، 

گروه های تروریستی قطع نخواهند کرد.
ساختار  به  توجه  با  تا  است  تالش شده  نوشته  این  در 
راهبردی  سطح  تفکیک  همین طور  و  طالبان  شبکه ای 
اثبات  به  شورشی/تروریستی،  سازمان های  تاکتیکی  و 
این مدعا پرداخته شود که قطع همکاری میان طالبان 
ناممکن  عماًل  زودی  این  به  تروریستی،  گروه های  و 
که  همان گونه  گذشته،  مثل  طالبان  و  بود  خواهد 
گزارش های متعدد تأیید کرده است، به همکاری شان با 
گروه های تروریستی ادامه خواهند داد. اما پیش از تبیین 
طالبان  شبکه ای  ساختار  است  الزم  نویسنده،  دالیل 
از  پس  و  بررسی  شبکه ای  ساختار  یک  ویژه گی های  و 
تاکتیکی  سطح  و  راهبردی  سطح  میان  تفکیک  با  آن 
سازمان های شبکه ای، به بررسی احتمال همکاری طالبان 

با گروه های تروریستی پرداخته شود.
سازمان های شورشی عموماً براساس ساختار داخلی خود 
شبکه ای  سازمان های  و  سلسله مراتبی  سازمان های  به 
وحدت  از  سلسله مراتبی  سازمان های  می شوند.  تقسیم 
اند.  برخوردار  بیش تری  یک پارچه گی ِ  و  تصمیم گیری 
از  مواردی  در  هرچند  شبکه ای،  سازمان های  مقابل  در 
در  هم  باز  اما  هستند،  برخوردار  تصمیم گیری  وحدت 
این سازمان ها، هماهنگی در سطح کالن و خرد دشوار 
است. همچنین در سازمان های شبکه ای، احتمال انشعاب 

نسبت به سازمان های سلسله مراتبی بیش تر است.
داکتر یعقوب ابراهیمی در پژوهشی تحت عنوان )الگوهای 
حل منازعه در افغانستان( که از سوی انستیتوت مطالعات 
استراتژیک افغانستان نشر شده است، به این باور است 
داکتر  است.  شبکه ای  سازمان  طالبان،  سازمان  که 
ابراهیمی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که 
اگرچه طالبان در مواردی مانند آتش بس سه روزه عید 
فطر، دارای اتحاد سیاسی بوده اند، اما با توجه به وجود 
را  آن  می توان  گروه،  این  در ساختار  مختلف  شوراهای 
سازمان شبکه ای دانست. آقای ابراهیمی به چند زیرشاخه 
گروه طالبان اشاره می کند؛ شورای کویته به رهبری مال 
هیبت اهلل، شورای مشهد که تاکنون مال هیبت اهلل را به 
عنوان رهبر رسمی خود نشناخته  است، گروه کوچکی به 
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دیوارنگاری در شهر جنگ زده کندز؛ 

»بساط خون ریزی را برچینید«
عبداالحمد حسینی 



 در گوشه ای از شهر پرهیاهوی هرات، نوجوانی در دوکان 
کوچکش، آرزوهای بزرگی در سر دارد. او که از کودکی 
حرفه سلمانی را آموخته و هنوز دانش آموز مکتب است، 

می خواهد دکانش را به کتاب خانه تبدیل کند. 
همه چیز از جایی شروع شد که یکی از مشتریان فهمید 
این نوجوان عالقه زیادی به کتاب خوانی دارد؛ ایده ای به 
ذهنش رسید و از او خواست آن را عملی کند. نعمان، 
مالک دوکان، با اندک پول پس اندازی که داشت، چند 
جلد کتاب خرید و با ساختن کتاب خانه ای کوچک، ایده 

را عملی کرد.
هستند،  نوبت  رسیدن  منتظر  که  زمانی  او  مشتریان 
را  کتاب خانه  قفسه های  داخل  کتاب های  می توانند 
مطالعه کنند. به این ترتیب، هم فرهنگ کتاب خوانی 
ایجاد  نمی شود.  تلف  آنان  وقت  هم  و  می شود  تقویت 
این کتاب خانه، با استقبال مشتریان روبه رو شده است. 
برخی افراد کتاب ها را قرض می گیرند و پس از چند روز 
مطالعه، آن ها را دوباره به کتاب خانه تحویل می دهند. 
همسایه های دوکان هم که بیش ترشان کارهای صنعتی 
را انجام می دهند، دل باخته کتاب شده اند و در اوقات 

فراغت و بیکاری برای مطالعه به این دکان می آیند.
مبنی  کرد  نشر  را  مطلبی  فیس بوک،  کاربران  از  یکی 
دوکانش  مشتریان  برای  هرات،  در  نوجوانی  این که  بر 
و  تماس  شماره  است.  ساخته  کوچک  کتاب خانه ای 
نشانی دوکان را گرفتم و به دیدار او رفتم. وارد دوکان 
کوچکی شدم و چشمم به نوجوانی افتاد که پتویی را 
امان  در  زمستان  سرمای  از  تا  است  پچیده  خود  دور 
خوش رویی  با  دوکان،  مالک  حیدری،  نعمان  باشد. 
کرد. چند  استقبال  از من  و  احوال پرسی  و صمیمیت 
دادم  برایش  را  روزنامه ۸صبح  چاپی  نسخه  از  شماره 
مقدمه  بدون  و  شد  خوشحال  روزنامه ها،  دیدن  با  و 

صفحه های روزنامه را مرور کرد.
از ایده ایجاد کتاب خانه در دوکانش برایم قصه کرد و 
کتاب  اولین  خواندن  با  مکتب،  هفتم  از صنف  این که 
تا  غیردرسی، شوق کتاب خوانی در دلش جوانه زده و 
حاال کتاب همدم و رفیق تنهایی اش  است و نمی تواند از 
کتاب خواندن دل بکند. نعمان از کودکی عالقمند حرفه 
سلمانی بود و چند سال در این حرفه سابقه کاری دارد. 
او حدود یک  سال می شود که دوکان باز کرده و مستقل 
شده است. این نوجوان که هنوز دانش آموز صنف دهم 
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حوزه های گوناگون کتاب وجود دارد. از کتاب های علوم 
سیاسی گرفته، تا طبی، جامعه شناسی، فن سخنرانی، 
کتاب های انگیزشی و کتاب های دینی در این کتاب خانه 
کوچک به چشم می خورد. یونس قاری زاده، از مشتریان 
دوکان، نخستین فردی بود که پیشنهاد ایجاد کتاب خانه 
کتاب خانه ای  و  پذیرفت  را  آن  نعمان  و  را مطرح کرد 
کوچک مهیا کرد. با ایجاد کتاب خانه، کسب وکار نعمان 
ایده  این  از  هم  مشتریان  و  گرفت  بیش تری  رونق 

استقبال کردند.
نوبت  رسیدن  برای  انتظار  قاری زاده،  آقای  دید  از 
از  می توانند  مشتریان  حاال  اما  است،  کسل کننده 
انتظار ،  زمان  در  و  کنند  استفاده  خوبی  به  وقت شان 
کتاب بخوانند و معلومات شان را در زمینه های گوناگون 

بیش ترشان  که  نعمان،  همسایه های  دهند.  افزایش 
کارهای صنعتی مانند فلزکاری انجام می دهند، روزانه 
چند دقیقه هم برای مطالعه وقت می گذارند و با حضور 
در دوکان سلمانی، کتاب های مورد عالقه شان را مطالعه 

می کنند.
مصطفی محمدی، همسایه و مشتری دوکان، برایم قصه 
کرد که با دیدن کتاب ها، هر روز مدتی برای مطالعه وقت 
می گذارد و در زمان استراحت چاشت، کتاب می خواند. 
او باور دارد که این اقدام می تواند الگوی مناسبی برای 

تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی باشد. 
اعضای خانواده نعمان حیدری، او را در ایجاد کتاب خانه 
تشویق کردند و یکی از مهم ترین خواست های پدرش 
این بود که مطالعه و کتاب خوانی را ادامه دهد و هم زمان 
با فعالیت در دوکان سلمانی، درس های مکتب را هم 

بخواند.
تفاوت این دوکان با سایر دوکان ها این است که وقت 
افراد در کنار اصالح  مشتریان در آن تلف نمی شود و 
نعمان  ببرند.  لذت  هم  مطالعه  از  می توانند  موی ، 
دیگر  قفسه  یک  دارد،  که  اندکی  درآمد  با  می خواهد 
روزهایی  ذهنش  در  او  کند.  اضافه  دوکانش  در  کتاب 
را تصور می کند که بتواند دوکانش را گسترش دهد و 

کتاب خانه ای بزرگ با هزاران جلد کتاب بسازد. 
پس از گذشت حدود یک ساعت، وقتی در حال خارج 
شدن از دوکان بودم، نعمان گفت: »تلویزیون، موبایل، 
تبلت و انترنت زنده گی افراد را قبضه کرده و کم تر برای 
کتاب خوانی وقت می گذارند.« در چنین اوضاعی، او باور 
دارد هر کسی هر آن چه در توان دارد، باید برای تقویت 

فرهنگ کتاب خوانی انجام دهد.

مکتب است، هم زمان با درس های مکتب، حرفه سلمانی 
را هم پیش می برد.

که  متوجه شد  وقتی  مشتریان  از  یکی  پیش،  چندی 
از  پیشنهاد کرد که گوشه ای  او عالقمند کتاب است، 
دوکانش را کتاب خانه ای کوچک بسازد. نعمان، با پول  
اندکی که پس انداز کرده بود، راهی بازار شد و چند جلد 
کتاب خرید. کتاب ها را داخل قفسه ها گذاشت تا هم 
خودش در اوقات فراغت مطالعه کند و هم مشتریانی 
که منتظر رسیدن نوبت هستند، وقت شان تلف نشود. 
چنان  و  کردند  استقبال  کتاب خانه  ایجاد  از  مشتریان 
غرق در کتاب خوانی شدند که برخی کتاب ها را از نعمان 

گرفتند تا در خانه بخوانند.
در قفسه های کتاب خانه، کتاب ها دسته بندی شده و در 

کتاب و قیچی زیر یک سقف؛ 
نعمان در پی تقویت فرهنگ 

کتاب خوانی است

در آستانه زمستان سال روان، وزارت دولت در امور 
زمستان،  این  که  کرد  اعالم  حوادث  به  رسیده گی 
است.  اخیر  سال  صد  در  کشور  زمستان  سردترین 
پیش بینی وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، 
باشنده های مرکز و  از  نگرانی یک تعداد زیاد  سبب 
برای  معیاری  و  کافی  مواد  نداشتن  شد.  والیت ها 
سوخت، بی سرپناهی و آلوده گی هوا، عواملی بود که 
یک تعداد از باشنده های پایتخت و والیت ها را بیش تر 

از پیش نگران کرد.
پیش بینی این وزارت، در آستانه زمستان سبب شد 
که مواد سوخت نیز در بازار ها  گران شود. خانواده ها 
سوخت  مواد  که  کوشیدند  مالی  مشکالت  وجود  با 
سردترین زمستان صد سال اخیر را تهیه کنند؛ چون 
در جریان صد سال گذشته مردم زمستان های سرد 
و طوالنی را تجربه کرده بودند. حاال که از زمستان 
حدود چهل روز می گذرد، دیده شده  است که تا کنون 

هزار افغانی تفاوت وجود داشته است. محمد مختاری 
هم چنان گفت که به دلیل گرم بودن، آلوده گی هوای 
کم تر  گذشته  سال های  به  نسبت  امسال  زمستان 
زغال  کم تر  خانواده ها  و  است  گرم  هوا  چون  است؛ 

می سوزانند. 
در همین حال داوود توانا، باشنده شهر کابل، با زبان 
طنز در صفحه فیس بوکش نوشته است: »با سردترین 
زمستان صد سال اخیر چطورید، هههه؟« این پرسش 
طنز آمیز توانا سبب شده است تا یک تعداد دیگر هم 
به این پیش بینی واکنش نشان بدهند. آنان می گویند 
که بعضی از پیش بینی ها به خاطر منفعت جویی های 
شخصی راه اندازی می شود. به گفته آن ها، این زمستان 

نسبت به خیلی از زمستان های دیگر گرم تر است. 
زنده گی   کابل  شهر  ششم  ناحیه  در  که  توانا  آقای 
می کند، هوای زمستان کنونی را معتدل می خواند و 
نکرده  تا کنون احساس سرمای شدید  می گوید که 

است.
در همین حال احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت 
دولت در امور رسیده گی به حوادث، می گوید که این 
پیش بینی شان اشتباه بوده است. آقای عظیمی افزود: 
»آن یک پیش بینی ۱۵ روزه بود که ما آن را ما از 
سیستم جهانی گرفته بودیم، ولی ۱۵ روز دوباره که 
تحلیل شد، آن پیش بینی اشتباه برآمد.« او هم چنان 
این زمستان، سردترین زمستان صد سال  گفت که 
سخنگوی  است.  زودرس  زمستان  بل  نیست،  اخیر 
تصریح  حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
کرد که زودرس بودن زمستان کنونی، برای آنان تازه 

بوده است.
زمستان فصلی است که مردم درباره هوای آن بیش تر 
درباره  هم  دوستانه  محفل های  در  می زنند.  حرف 
هوای گرم زمستان کنونی بحث می شود. طالب شاه 
بام  با دوستانش در پشت  باشنده شهر کابل،  تابان، 
گفتمان  این  در  می نوشند.  چای  و  نشسته اند  دفتر 
خشکی  و  هوا  گرمی  روی  صحبت  نیز  دوستانه 

»سردترین زمستان صد سال اخیر« می آید. تابان با 
خنده می گوید که در زمستان هوای گرم طبیعی است 
و نباید نگران بود! او می گوید که این زمستان تا کنون 
با زمستان های گذشته از لحاظ سردی قابل مقایسه 
نیست.  به گفته او، پیش بینی وزارت دولت در امور 
رسیده گی به حوادث، آنان را در اوایل زمستان نگران 
نگرانی شان  که  است  شده  دیده  حاال  اما  بود،  کرده 
بی جا بوده و پیش  بینی این وزارت دقیق نبوده است. 
او می گوید که در زمستان های گذشته این وقت سال 
در  گشت وگذار  و  می زد  یخ  را  آب  نل های  بیش تر 
بیرون دشوار بود. این باشنده شهر کابل از نهاد های 
دقت  پیش بینی های شان  در  که  می خواهد  دولتی 

کنند و مردم را ناحق نگران نسازند. 
ولسوالی های  از  یکی  باشنده  عوض،  حال  عین  در 
زمستان  گرمی  که  می گوید  غزنی،  والیت  سردسیر 
کنونی، کم پیشینه است. او حدود ۶۰ سال سن دارد. 
از زمستان هایی قصه می کند که گرگ را در  عوض 

کوه در بین برف یخ زده می زده است. 
عوض یکی دو مورد دیگر را نیز به یاد دارد که سردی 
هوا سبب مرگ وابسته گانش شده است. به گفته او، 
در این زمستان از بس که هوا گرم است و برف و باران 
مساجد  به  گرم شدن  برای  کم تر  مردم  نیست،  هم 
قریه می روند. او از بهار کم آب نگران است و می گوید 
که زمستان بدون برف و باران، به دهقانان خسارات 

زیادی وارد می کند.
امور  در  دولت  وزارت  که  وجودی  با  گفت،  باید 
رسیده گی به حوادث می گوید که پیش بینی خود را 
مبنی بر سردترین زمستان در صد سال اخیر، نادرست 
اعالم کرده  است، اما با افرادی که ما گفت و گو کردیم، 
تنها از پیش بینی نخست این وزارت مبنی بر سردترین 
زمستان در صد سال اخیر خبر داشتند و می گفتند 
که این زمستان نسبت به خیلی از زمستان های دیگر 

گرم تر است.

دیگر  زمستان های  از  خیلی  به  نسبت  زمستان  این 
گرم تر و خشک تر است. زمستان های دور را هم اگر 
در نظر نگیریم، ماه های جدی و دلو دو سال گذشته 
هم به مراتب سردتر از ماه جدی زمستان کنونی بود.

آقای  است.  کابل  شهر  باشنده  مختاری،  محمد 
یک  گذشته  سال  زمستان  که  می گوید  مختاری 
اما  بود،  خریده  چوب  سیر  و ۵۰  زغال سنگ  خروار 
در آستانه این زمستان به دلیل ترس از سردی هوا، 
دو تن زغال سنگ و هفتاد سیر چوب خریده است. 
او می گوید: »سال گذشته، صبح و شب چری ترکی 
را برای گرم کردن خانه و خانواده هفت نفری خود 
روشن می کردم، برف و بارش هم زیاد بود و هوا هم 
سرد، اما امسال فقط از طرف شب روشن می کنیم و 

از طرف روز نیاز نیست و احساس گرمی می کنیم.«
این باشنده شهر کابل تصریح کرد که در قیمت هر تن 
زغال سنگ نسبت به سال گذشته، امسال حدود دو 

پیش بینی نادرست؛ 
احساس گرما در سردترین 

زمستان ۱۰۰ سال اخیر

همه چیز از جایی شروع شد که یکی از مشتریان فهمید این نوجوان عالقه زیادی به کتاب خوانی 
دارد؛ ایده ای به ذهنش رسید و از او خواست آن را عملی کند. نعمان، مالک دوکان، با اندک پول 

پس اندازی که داشت، چند جلد کتاب خرید و با ساختن کتاب خانه ای کوچک، ایده را عملی کرد.

حسین حیدری

محمدحسین نیک خواه



شهروندان افغانستان پس از 2001 که کشورشان صاحب نظام نوین سیاسی شد، انتظار داشتند که حاکمیت جدید سیاسی با تقویت 
ارزش های دموکراتیک، حکومت های مردم ساالر را تجربه کند؛ اما طی این مدت، زیر نام جمهوریت و ایجاد نهادهای در ظاهر دموکراتیک، 

به اعتبار، اعتماد و جایگاه قانونی نهادها ارج گذاشته نشد. مجلس  نماینده گان که یکی از این نهادهای دموکراتیک به شمار می رود، از 
سال 13۸4 تا امروز، آن  گونه ای که باید صالبت و متانت داشته باشد، نداشته است. افزون بر مشکالت درونی، دست هایی در درون 

قوه اجراییه کشور نیز همواره برای به حاشیه کشاندن این مجلس فعال بوده اند.

فخرالدین قاری زاده، مشاور پیشین وزارت امور خارجه

آزموندشوارمجلسنمایندهگان؛

مجلس  نماینده گان افغانستان به دلیل ایستاده گی اش 
یکسان سازی  طرح  تطبیق  برای  حکومت  برابر  در 
معاشات کارمندان نهادهای دولتی، در وضعیتی قرار 
گرفته است که کم ترین عقب نشینی از این خواست، 
می تواند بر پیکر نیم بند اقتدار مجلس صدمه جدی 
و غیر قابل جبران بزند. دست کم، مردم از دو دور 
پسین مجلس   نماینده  گان و عمل کرد قانون گذاران 
رضایت چندانی ندارند؛ اما موقف گیری دور هفدهم 
معاشات  یکسان سازی  طرح  به  پیوند  در  مجلس 
کارمندان نهادهای دولتی و متوازن سازی سند ملی 
بودجه، امید های مرده را در میان مردم زنده کرده 
است. یکسان سازی معاشات کارمندان در شرایطی 
که تمامی قدرت و ثروت در اختیار یک حلقه  خاص 
نزدیک به رییس جمهوری قرار دارد، تالشی ا ست 
که تحقق آن می تواند مردم را نسبت به آینده نظام، 

حکومت داری خوب و تأمین عدالت باورمند سازد.
از ۲۰۰۱ که کشورشان  افغانستان پس  شهروندان 
داشتند  انتظار  شد،  سیاسی  نوین  نظام  صاحب 
ارزش های  تقویت  با  سیاسی  جدید  حاکمیت  که 
تجربه  را  مردم ساالر  حکومت های  دموکراتیک، 
کند؛ اما طی این مدت، زیر نام جمهوریت و ایجاد 
اعتماد  اعتبار،  به  دموکراتیک،  ظاهر  در  نهادهای 
مجلس   نشد.  گذاشته  ارج  نهادها  قانونی  جایگاه  و 
نماینده گان که یکی از این نهادهای دموکراتیک به 
آن  گونه ای  امروز،  تا  از سال ۱۳۸۴  شمار می رود، 
که باید صالبت و متانت داشته باشد، نداشته است. 
افزون بر مشکالت درونی، دست هایی در درون قوه 
اجراییه کشور نیز همواره برای به حاشیه کشاندن این 

مجلس فعال بوده اند.
قانون گذارای در ۱۹ سال پسین مورد  روند  هرگاه 
می شود  روشن  صراحت  به  بگیرد،  قرار  کنکاش 
که حکومت های پسا بن در افغانستان، در شعار از 
تصامیم و فیصله های نماینده گان ملت اعالم حمایت 
بر  متمرکز  تمام تالش شان  در عمل  ولی  کرده اند؛ 
قانون گذاری،  امور  در  مقننه  قوه  منزوی ساختن 
از  شایسته  نماینده گی  حکومت،  اعمال  از  نظارت 
مردم و سیاست گذاری در امور سیاسی کشور بوده 

است.
سیاسی  نظام  دارای  کشورهایی  در  پارلمان ها 
صالحیت  قانون گذاری،  بر  افزون  دموکراتیک، 
از کشورهای  نیز دارند. در بسیاری  سیاست گذاری 
جهان اول، امروزه پارلمان ها از اختیاراتی برخوردار 
خارجی  و  داخلی  سیاست های  می توانند  که  اند 
حاکمیت های سیاسی خود را تدوین و ترتیب و در 
کنند.  ایفا  بارز  نقش  سیاست ها  این  اجرایی سازی 
این برجسته  گی در عمل  کرد پارلمان های جهان اول 
بیش تر به ظرفیت، درایت و ابتکار عمل نماینده گان 
قانونی شان  صالحیت های  اعمال  با  که  بر می گردد 
غیاب  در  و  گرفته اند  کنترول  تحت  را  حکومت ها 
نمی تواند،  اجراییه  قوه  آن ها  فیصله های  و  تصامیم 
متوسل  سیاست هایی  به  و  باشد  داشته  تک روی 
شود که به ارزش های مدنی و شهروندی مردم زیان 

برساند.
هرچند در افغانستان، پارلمان پیشینه نزدیک به یک 
قرن دارد، اما این نهاد به شکل دموکراتیک در دوره 
ایجاد  سال ۱۳۸۴  در  بن  پسا  سیاسی  نوین  نظام 
از عهد  از آن، به خصوص  شد؛ زیرا دوره های قبل 
پادشاهی  پایانی  دهه   تا  شاه  نادر  محمد  حاکمیت 
معروف  دموکراسی  دهه   به  که  شاه  ظاهر  محمد 
است، تمام اعضای پارلمان انتصابی بوده اند. در دهه 
دموکراسی هم هیچ گونه انتخابات سراسری در کشور 
مشخص،  حوزه های   در  تنها  و  است  نشده  برگزار 
پای  نماینده  گان شان  انتخاب  برای  رأی دهنده گان 

صندوق های رأی رفته اند.
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را  فرضیه  این  مجلس  اخیر  مصوبه های  و  تصامیم 
باطل کرد.

شبکه های  در  اخیر  روز  چند  نظر سنجی های 
مردم،  مختلف  اقشار  که  می دهد  نشان  اجتماعی 
از  دولتی،  اداره های  کارمندان  و  گوناگون  اصناف 
جمله آموزگاران که دهه ها است با کم ترین امتیاز، 
بیش ترین خدمت را برای افغانستان انجام می دهند، 
از تصمیم مجلس نماینده گان مبنی بر یکسان سازی 
معاشات کارمندان حمایت می کنند و امیدوار اند که 
دادخواهی آنان پس از ۱۹ سال نتیجه دهد و عملی 
شود. این تصمیم مجلس، افزون بر این که به افزایش 
سطح محبوبیت نماینده گان در بین مردم انجامیده، 
حکومت را نیز مجبور ساخته است که کمیسیونی را 

به این منظور ایجاد کند.
ارگ ریاست جمهوری در روزهای نخست که مجلس 
عملی شدن  می کرد،  تأکید  طرح  این  تطبیق  بر 
به  توجه  با  را  کارمندان  معاشات  یکسان سازی 
کاهش عواید ملی و کمک های جامعه جهانی عملی 
نمی دانست؛ اما رد سند ملی بودجه برای دو بار از 
سوی خانه  ملت، رییس جمهور را وادار ساخت که در 
برابر این تصمیم نماینده گان با ایجاد یک کمیسیون 
کمیسیون  و  مالیه  وزارت  نماینده گان  از  متشکل 
این  ارزیابی  به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
باقی  زیادی  گام های  هنوز  هرچند  بپردازد.  طرح 
به  در عمل  کاغذ  روی  از  این طرح  تا  است  مانده 
نیز تالش هایی را  اما حکومت  تطبیق گرفته شود، 
روی دست گرفته است که نماینده گان مردم را قانع 

کند تا از این موضوع صرف  نظر کنند.
مجلس  از  دوم  بار  برای  بودجه  آن که  از  پس 
نماینده گان رأی تأیید نگرفت، حلقات مشخص در 
برابر وکالی  فروان در  اتهام زنی های  به  نظام  درون 
رسانه ای  و  خلق  را  مسایلی  و  کردند  شروع  مردم 
نمودند تا از طریق آن اذهان عامه را نسبت به این 
تصمیم مجلس مغشوش کنند. میررحمان رحمانی، 
رییس مجلس نماینده گان که به دلیل ایستاده گی اش 

برای تطبیق این طرح، بیش تر در معرض تبلیغات 
تأکید  مورد  آخرین  در  گرفته،  قرار  حاکم  دستگاه 
برای  اراده شان  و  استوار  آنان  عزم  که  است  کرده 
متوزان سازی  معاشات،  یکسان سازی  طرح  تطبیق 
بودجه و جلوگیری از حیف و میل بی رویه کدهای 
۹۱ و ۹۲ مستحکم باقی می ماند. آقای رحمانی که 
جلسه عمومی روز چهارشنبه، تاریخ اول دلو مجلس 
را ریاست می کرد، در پیوند به شایعاتی که علیه او و 
همکارانش در مجلس پخش شده اند، پاسخ رد داد و 
از حکومت خواست که وقت خود را در شایعه سازی 
تلف نکند و طرح جدید بودجه را اصالح کند و جهت 
تصویب به مجلس بفرستد. رییس مجلس هشدار داد 
که اگر حکومت اراده ای برای اصالح و فرستادن طرح 
جدید بودجه نداشته باشد، اعضای مجلس به اصالح 
طرح گذشته و حفظ سقف بودجه اقدام و تعدیالت 
الزم را در چارچوب پیشنهادات نماینده گان وارد و 

فیصله خواهند کرد.
در همین حال، وزارت مالیه از ایجاد اصالحات تازه 
تأکید  و  است  داده  خبر  بودجه  جدید  مسوده  در 
دارد که پس از تأیید کابینه در جریان این هفته، 
قرار  نماینده گان  مجلس  اختیار  در  تصویب  برای 
طرح  که  نیست  روشن  هرچند  شد.  خواهد  داده 
بودجه  سند  شامل  کارمندان  معاش  یکسان سازی 
شده است یا خیر، اما نماینده گان تأکید دارند که 
در صورت عدم شمولیت این طرح در سند بودجه، 
داد. همزمان  بار سوم رأی رد خواهند  برای  را  آن 
تقابل  تشدید  پی  در  نیز  کشور  شهروندان  این،  با 
بین مجلس و ارگ، جانب نماینده گان را گرفته اند 
و در شبکه های اجتماعی و محافل و مراسم مختلف 
متهم  عدالت ستیزی  و  قانون شکنی  به  را  حکومت 
می کنند. شهروندان کشور معتقدند که یکسان  سازی 

معاشات کارمندان حق مسلم آنان است.
در وضعیتی که بسیاری از مقام های ارشد دولت، از 
جمله اعضای کابینه ماهانه میلیون ها افغانی معاش، 
امتیاز و مصارف دارند، معلم و مامور این نظام زیر 
حمایت  بنابراین،  می گیرند.  معاش  افغانی  ده هزار 
جنبش  خودجوش  یک  به  باید  مجلس  تصمیم  از 
دولت،  کارمندان  بر  افزون  و  شود  بدل  مردمی 
شهروندان عدالت خواه کشور نیز برای خلق تغییر در 
برای  است  سال ها  که  مامور  و  معلم  هزاران  سفره 
آبادی، آرامی، رشد فرهنگ، دانش، اقتصاد و جامعه 

عرق می ریزند، بسیج شوند.
پا  باشد نظام سیاسی جمهوری در کشور  قرار  اگر 
بگیرد و ارزش های دموکراتیک نهادینه شود، پیش 
اقتدار مجلس  از هر چیزی دیگر، باید حکومت به 
احترام بگذارد و مصوبه های این نهاد را به توشیح و 
تطبیق بگیرد. در غیر آن، استبداد و حاکمیت های 
توتالیتر و خوکامه دیگر در کشوری که هزاران جوان 
ندارد.  جایی  دارد،  تحصیل کرده  و  دانش آموخته 
نسل جدید و دانش آموخته افغانستان برای عدالت 
و صیانت از هنجارهای مردم محور آماده قربانی های 
بی شمار اند و هرگز اجازه احیای نظام های قبیله ای و 

استبدادی را نخواهند داد.

به هر حال، دور هفدهم مجلس نماینده گان امروز 
در یک شرایط کاماًل استثنایی قرار گرفته است. این 
دور، به دلیل حضور نماینده گان منتقد سیاست ها 
محور  در  بیش تر  برنامه های غرض آلود حکومت،  و 
ریاست  ارگ  به ویژه  اجراییه،  قوه  رهبران  توجه 
قرار داشته است. هرچند، قوه مقننه در  جمهوری 
دوره  حکومت حامد کرزی به اندازه امروز روابط تیره 
قدرت  واگذاری  از  پس  اما  نداشت،  اجراییه  قوه  با 
با  در سال ۲۰۱۴، حکومت  غنی  اشرف  محمد  به 
خانه ملت همکاری و تعامل استوار بر احترام متقابل 
نداشته است. حتا دور شانزدهم مجلس که به دلیل 
ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات، از پنج سال به 
هشت سال، خالف قانون و برمبنای یک حکم رییس 
اجراییه  قوه  با  حسنه  روابط  شد،  تمدید  جمهور 
به  کابینه حکومت  موارد،  از  بسیاری  در  و  نداشت 

فیصله ها و مصوبه های آن بی اعتنا بود.
بی اعتنایی حکومت در برابر قانون ثبت احوال نفوس 
که در سال ۱۳۹۳ از سوی نماینده گان دور شانزدهم 
به تصویب رسیده بود، نمونه بارزی از مجلس ستیزی 
حکومت شمرده می شود. این قانون در وضعیتی به 
تصویب رسیده بود که قدرت سیاسی از حامد کرزی 
به حکومت وحدت ملی تحت رهبری محمد اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل انتقال یافته بود. داکتر غنی 
که پس از حضور در ارگ، قدرت و ثروت را در اختیار 
خود گرفت و شریک پنجاه درصدی قدرتش را به 
انزوا کشاند، با مجلس نماینده گان نیز در تقابل قرار 

گرفت.
هفدهم  دور  کارکرد  افغانستان  مردم  که  حاال 
که  دارند  انتظار  می گیرند،  تجربه  به  را  مجلس 
تمثیل  به  را  آنان  واقعی  اراده  نماینده گان شان 
بگیرند و در بدل امتیازهای مادی و سیاسی تن به 
سیاست های استبدادی و انحصاری حکومت ندهند. 
این دور در ابتدا بین مردم محبوبیت چندانی نداشت 
و شهروندان کشور اعتقاد داشتند که نماینده گان شان 
توسط حکومت مهار خواهد شد؛ اما موقف گیری ها، 

طرح یکسان سازی معاشات عملی 
خواهد شد؟
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به گزارش یورونیوز فارسی، طرح استیضاح دونالد ترمپ، 
پیش  روز  دو  امریکا،  متحده  ایاالت  سابق  جمهور  رییس 

از مجلس نماینده گان به مجلس سنای امریکا ارجاع شد.
مجلس نماینده گان امریکا روز ۱۳ جنوری )۲۴ جدی( با 
۲۳۲ رای موافق در برابر ۱۹۷ رای مخالف، طرح استیضاح 
دونالد ترمپ را به دلیل »تحریک به شورش« تصویب کرده 
رییس  هواداران  یورش  از  پس  هفته  یک  طرح  این  بود. 
جمهور وقت ایاالت متحده بر ساختمان کنگره امریکا به 
تصویب رسید. هر چند دوره ریاست جمهوری دونالد ترمپ 
در این فاصله به پایان رسیده، اما مجلس سنا قرار است روز 
سه شنبه به طور رسمی او را برای روند رسیدگی به طرح 

استیضاح که مشابه »محاکمه« خواهد بود، فرا بخواند.
جلسات »محاکمه« رییس جمهور پیشین امریکا البته قرار 
است با حضور وکالی او و در غیاب شخص وی از روز ۹ 
فبروری )۲۱ دلو( آغاز شود. در جریان بررسی طرح استیضاح 
در مجلس سنا، گروهی از اعضای مجلس نماینده گان که از 
آن ها به عنوان »مدیران استیضاح« یاد می شود، برای طرح 
اتهام رییس جمهور پیشین در مجلس سنا حاضر خواهند 
در  واقع  در  نماینده گان  اعضای مجلس  از  گروه  این  شد. 
ایفا  روند »محاکمه« دونالد ترمپ نقشی مشابه دادستان  

خواهند کرد.
ریاست  امریکا،  متحده  ایاالت  اساسی  قانون  متن  مطابق 
برعهده  سنا  مجلس  در  جمهور  رییس  محاکمه  جلسات 
پایان دوره  با توجه به  اما  رییس دیوان عالی خواهد بود؛ 
این  ریاست  است  قرار  ترمپ،  دونالد  جمهوری  ریاست 
جلسات را به جای جان رابرتز، رییس دیوان عالی، پاتریک 

سازنده  دومنین،  شرکت  فارسی،  بی  بی سی  گزارش  به 
جولیانی،  رودی  که  می گوید  آرا،  شمارش  ماشین های 
وکیل شخصی دونالد ترمپ، بدون ارایه شواهد و مدارک، 
ماشین های شمارش آرای تولیدی این شرکت را متهم به 
دست کاری و تقلب در انتخابات کرده است و حاال به علت 
بدنام کردن دومنین باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 

غرامت بپردازد.
»دست کاری در دستگاه های شمارش آرا« یکی از اصلی ترین 
ادعاهای دونالد ترمپ و وکیل شخصی او، رودی جولیانی، 

بود که هیچ گاه اثبات نشد.
سابق  شهردار  جولیانی،  رودی  که  می گوید  دومنین 
نیویورک، در توییتر و رسانه های جمعی بر »موضع نادرست 
و غیرواقعی تقلب در انتخابات« اصرار کرده و دستگاه های 
تولیدی این شرکت را یکی از ابزارهای این تخلف معرفی 

کرده است.
دونالد ترمپ با وجود شکست در انتخابات روز سوم نوامبر 

به گزارش رادیو فردا، جانت یلن، گزینه جو بایدن برای 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده، توانست رای اعتماد 
مجلس سنای امریکا را کسب کند و به عنوان اولین 
زنی شناخته شود که تاکنون به این سمت دست یافته 

است.
رای   ۱۵ برابر  در  موافق  رای   ۸۴ با  امریکا  سنای 
مخالف که همه آن ها از میان جمهوری خواهان بودند، 

صالحیت خانم یلن را تایید کرد.
خزانه داری  وزارت  برای  بایدن  آقای  گزینه  مخالفان 
ایاالت متحده دلیل خود را بسته کمکی ۱.۹ تریلیون 
تاثیرات  با  مقابله  برای  امریکا  جمهور  رییس  دالری 
شیوع ویروس کرونا در کشور و طرح های او در رابطه با 

مالیات و هزینه  دولت عنوان کرده اند.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در سنا، گفت که 
جانت یلن برای دومین بار تاریخ ساز شده است، چرا که 
هفت سال قبل نیز او به عنوان نخستین زن توانست 
ایاالت  مرکزی  )بانک  رزرو  فدرال  مدیریت  سکان 

متحده( را در دست بگیرد.
»سراسر  نوشت:  توییترش  صفحه  در  شومر  آقای 

کاماال  بگیرد.  برعهده  سنا،  مجلس  موقت  رییس  لیهی، 
هریس، معاون رییس جمهور امریکا، بنا بر قانون اساسی 
رییس مجلس سنا است، اما دموکرات ها احتماالً به دلیل 
روند سیاسی و زمانگیر بودن رسیده گی به طرح استیضاح، 
ترجیح داده اند تا ریاست جلسات »محاکمه« دونالد ترمپ 
اکثریت  حزب  سناتور  باسابقه ترین  لیهی،  پاتریک  به  را 

)دموکرات( و رییس موقت مجلس سنا، بسپارند.
اعضای مجلس سنا قرار است روز ۹ فبروری به عنوان اعضای 
هیات منصفه در جریان »محاکمه« دونالد ترمپ سوگند 
یاد کنند. دونالد ترمپ در صورت رای موافق ۶۷ سناتور 
)دو سوم کل اعضای سنا( به اتهام »تحریک به شورش« 
 ۵۰ اکنون  هم  دموکرات ها  شد.  خواهد  شناخته  متخلف 
کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند و به این ترتیب به 
همراهی ۱۷ سناتور جمهوری خواه برای محکومیت دونالد 

ترمپ، نیاز خواهند داشت.
دونالد ترمپ نه تنها اولین رییس جمهور امریکا خواهد بود 
که دو بار در مجلس سنا »محاکمه« می شود، بلکه اولین 
رییس جمهور این کشور نیز خواهد بود که پس از پایان 

دوره مسوولیتش در مجلس سنا »محاکمه« می شود.
در جریان یورش هواداران دونالد ترمپ بر ساختمان کنگره، 
پنج نفر کشته شدند. انتظار می رود که »مدیران استیضاح« 
در جریان جلسات »محاکمه« دونالد ترمپ سخنان او در 
جمع هوادارانش پیش از حمله بر ساختمان کنگره را به 
شورش«  به  »تحریک  در  او  نقش  بر  دال  مدرکی  عنوان 
جمهور  رییس  ادعاهای  به  احتماالً  آن ها  کنند.  مطرح 
پیشین امریکا مبنی بر وقوع »تقلب« در انتخابات ریاست 

جمهوری روز سوم نوامبر نیز اشاره خواهند کرد.
طرح استیضاح دونالد ترمپ در حالی به مجلس سنا ارجاع 
شد که جو بایدن، رییس جمهور جدید امریکا، روز دوشنبه 
برای اولین بار به طور علنی از برگزاری جلسات »محاکمه« 
عنوان  به  فبروری   ۹ روز  تعیین  کرد.  دفاع  ترمپ  دونالد 
سنا،  مجلس  در  استیضاح  طرح  به  رسیده گی  آغاز  زمان 
با موافقت رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در این مجلس به دست آمد. به این ترتیب وکالی دونالد 
ترمپ تا آن زمان برای تهیه الیحه دفاعیه او فرصت خواهند 
داشت و دموکرات ها نیز می توانند صالحیت تعداد بیش تری 

از اعضای دولت جو بایدن را در مجلس سنا تایید کنند.

سال گذشته میالدی، هنوز نتایج این انتخابات را نپذیرفته 
است. آقای جولیانی می گوید که نپذیرفتن نتیجه انتخابات 
از سوی آقای ترمپ، به او اجازه می دهد که به دنبال اثبات 

ادعاهای خود علیه انتخابات برود.
آقای جولیانی در جریان اعتراض و شکایات متعدد ستاد 
دونالد ترمپ نسبت به نتیجه انتخابات، بارها مدعی شده بود 
که دستگاه  های شمارش رای دومنین ساخت یک شرکت 
نفع جو  به  را  ترمپ  بوده و هزاران رای دونالد  ونزویالیی 
بایدن شمارش کرده است. این اتهام ها اما در بیش از ۶۰ 
دادگاه ایالتی و فدرال و حتا دیوان عالی امریکا به هیچ جا 

نرسید.
در جمع  جنوری  روز ششم  در صبح  حتا  جولیانی  آقای 
هواداران آقای ترمپ یک بار دیگر ادعاهایش درباره تقلب 
را تکرار کرد. تعدادی از این هواداران دقایقی بعد با یورش 
بر کنگره، با پولیس درگیر و برای چند ساعت وارد کنگره 

شدند.

سالون وزارت خزانه داری تصاویر وزرای خزانه داری از 
زمان الکساندر همیلتون تاکنون به چشم می خورد که 
همه گی آن ها از میان مردان هستند. بسیار خشنودم 
امروز به جانت یلن رای دادم تا تصویر نخستین زن به 

تصاویر آن سالون اضافه شود.«
یلن برای اجرای طرح های مالی جو بایدن در ارتباط 
تریلیون  دو  سرمایه گذاری  و  کرونا  بیماری  شیوع  با 
دالری برای زیرساخت ها، آموزش، پژوهش و پروژه های 

زیست محیطی نقشی کلیدی ایفا می کند.
وزارت خزانه داری امریکا هم چنین بر طرح دولت بایدن 
با افزایش مالیات  برای کمک به انجام این نوآوری ها 
افزایش  نیز  و  درصد   ۲۸ به  درصد   ۲۱ از  شرکت ها 
مالیات افرادی که ساالنه بیش از ۴۰۰ هزار دالر درآمد 

دارند، نظارت خواهد داشت.
یکی دیگر از برنامه های مهم جانت یلن، بازبینی فوری 
سیاست تحریم های اقتصادی است که در دولت دونالد 
ترمپ شمار موارد آن افزایش یافت. خانم یلن به سنا 
گفته است قصد دارد اطمینان یابد که آیا این تحریم ها 

به شیوه »مناسب و مدبرانه ای« اعمال شده اند یا نه.

جلسات »محاکمه« رییس  جمهور سابق امریکا در سنا 
۲۱ دلو آغاز می شود

دومنین از وکیل ترمپ یک میلیارد و سه صد میلیون دالر 
غرامت خواست

سنای امریکا به جانت یلن به عنوان اولین زن در مقام 
وزیر خزانه داری رای اعتماد داد

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


