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از  کرونا  واکسین  محموله  نخسیتن  است  قرار  که  می گوید  عامه  وزارت صحت 
کشور هند، امروز یک شنبه، نوزدهم دلو، به کابل برسد. این واکسین در حالی 
را نگرفته است.  تا هنوز تصدیق سازمان جهانی صحت  وارد کشور می شود که 
واکسین  این  که  زمانی  تا  می گویند،  عامه  وزارت صحت  مسووالن  حال  این  با 
تصدیق این سازمان را نگیرد، روند تطبیق آن آغاز نمی شود. عالوه بر این، برخی 
کشورهای جهان برای محو ویروس کرونا اقدام به خرید و تطبیق واکسین کرونا 
کرده اند. افغانستان اما تاکنون کدام برنامه ای برای خرید واکسین از شرکت های 
معتبر جهانی، از جمله بیونتک، فایزر و اسپوتنیک ندارد. مسووالن وزارت صحت 
عامه می گویند که حکومت پیش از این در همکاری با بانک جهانی و بانک انکشاف 
آسیایی اقدام به خرید واکسین کرده و قرار است نخستین محموله آن تا چهار ماه 
دیگر به افغانستان برسد. مسووالن این وزارت می افزایند که به محض رسیدن این 

واکسین، تطبیق آن را آغاز می کنند.

افغانستان به کمک های جهانی 
چشم دوخته است

۴ ۴

کرسی لرزان وزیر خارجه؛ سفرهای منطقه ای طالبان؛ اولویت فعلی این گروه چیست؟
اتمر می رود یا برکنار می شود؟ هیأت سیاسی گروه طالبان در جریان حدود یک ماه چهار سفر منطقه ای داشته است. اولین سفر این گروه در این مدت به 

پاکستان و در آستانه شروع دور دوم مذاکرات بین االفغانی انجام شد. دفتر سیاسی طالبان در قطر، به دنبال آن دو گروه از اعضای 
این دفتر را برای بحث درباره صلح افغانستان به ایران و روسیه فرستاد.

واکسین کرونا؛ 

جلوپولشوییگرفتهمیشود؟
طرح تبدیل صرافی به شرکت؛
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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی
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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.
3

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
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۸صبح، کابل: دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و 
قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، 
سه عضو مجلس سنا را که چندی پیش به 
شده  بازداشت  بلخ  از  رشوت  گرفتن  اتهام 
بودند، به ۱۰ سال زندان محکوم به مجازات 
از  کرد. طبق اعالم دادستانی کل، هر یک 
جریمه  دالر  هزار   ۴۰ پرداخت  به  متهمان 
نقدی به طور »تضامن« نیز محکوم شده اند.

بابکرخیل،  لیاقت اهلل  ابتدایی  دادگاه 
محمدانور باشلیق و عظیم قویاش سه عضو 
دالر  هزار  مطالبه ۶۰   اتهام  به  سنا  مجلس 
امریکایی رشوت، روز شنبه، هژدهم دلو در 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 

فساد اداری برگزار شد.
دو  عضویت  که  سنا  مجلس  عضو  سو  این 
نفر آن ها که سناتور انتصابی بودند، از سوی 
رییس جمهور غنی لغو شده است، در هفتم 
ماه جدی از سوی دادستانی کابل و نهادهای 

امنیتی بازداشت شدند.
باشلیق  محمدانور  بابکرخیل،  لیاقت اهلل 
از  هیأتی  ترکیب  در  قویاش  عظیم  و 
ادارات  بررسی  به هدف  سنا  مجلس  سوی 
درآمدزای بلخ از جمله گمرک بندر حیرتان 
کل  دادستانی  اعالم  طبق  اما  بودند،  رفته 
عنوان  به  دالر  هزار   ۴۰ گرفتن  هنگام  در 
رشوت از مجموع ۶۰ هزار دالر  مطالبه شده، 

بازداشت شدند.
و  عدلی  مرکز  ابتدایی  دادگاه  حال،  این  با 
قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 
حکم ۱۰ سال مجازات و پرداخت ۴۰ هزار 
دالر را به عنوان جریمه برای این سه عضو 
متهم به فساد اداری مجلس سنا صادر کرده 
است. براساس قانون، متهمان حق دارند که 

استیناف خواهی کنند.

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
لوید  با  دلو  هفدهم  روز جمعه،  شام  جمهور 
آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا تلفنی 

گفت وگو کرده است.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، دو طرف 
در این تماس تلفنی در مورد روابط میان دو 
صلح  روند  در  اخیر  پیش رفت های  و  کشور 

افغانستان، بحث کرده اند.
لوید آستین به رییس جمهور غنی گفته است 
که حکومت جدید کشورش از صلح پایدار که 
به نفع افغان ها باشد و آتش بس دایمی که در 

نتیجه آن به دست آید، حمایت می کند.
در  که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
افزایش  از  جانب  دو  هر  تلفنی  تماس  این 
خشونت ها و ترورهای هدف مند در شهر کابل 

ابراز نگرانی کرده اند.
وزارت دفاع امریکا نیز با نشر خبرنامه ای گفته 
با رییس جمهور غنی  است که لوید آستین 

تلفنی گفت وگو کرده است.
که  است  نوشته  توییتی  در  آستین  لوید 
گفت وگوی خوبی با رییس جمهور غنی داشته 
است. او گفته است دو طرف در مورد تعهدات 
متقابل، مشارکت قوی بین امریکا و افغانستان 
و نیز اهمیت پیش رفت در روند صلح گفت وگو 

کرده است.
و  جمهوری  ریاست  ارگ  خبرنامه های  در 
وزارت دفاع امریکا به موضوع خروج نیروهای 

امریکایی از افغانستان اشاره ای نشده است.
در حال حاضر، دو هزار و ۵۰۰ سرباز امریکایی 
در افغانستان حضور دارند. طبق توافق نامه که 
همه  است،  شده  امضا  طالبان  و  امریکا  بین 
نیروهای خارجی تا ماه می از افغانستان خارج 

می شوند.
که  است  شده  گزارش  اما  اخیر  روزهای  در 
ممکن است نیروهای خارجی در زمان تعیین 
زیرا شرایط  نشوند؛  خارج  افغانستان  از  شده 
خروج کامل از سوی طالبان عملی نشده است.

قطع روابط طالبان با القاعده و دیگر گروه های 
تروریستی و نیز کاهش خشونت ها از شرایط 
خروج کامل نیروهای خارجی عنوان می شود. 
طالبان نسبت به حضور نیروهای خارجی پس 

از ماه می هشدار داده است.



وزارت صحت عامه خبر داده است که امروز یک شنبه، نوزدهم دلو، 
یک محموله از واکسن کرونا را از دولت هند تحویل می گیرد. این 
محموله حاوی ۵۰۰ هزار دوز واکسن است که تا هنوز تصدیق 
سازمان صحی جهان را به دست نیاورده است. از این واکسن تا 

تصدیق سازمان صحی جهان استفاده نخواهد شد.
در گام نخست از هند به دلیل کمک واکسن کرونا به افغانستان 
باید قدردانی کرد. این کمک نشانه روابط نیک بین این دو کشور 
و مسوولیت پذیری هند برای مبارزه با ویروس همه گیر کرونا است. 
واکسن تصدیق  مایه تعجب آن است که هند چرا  این حال،  با 
ناشده از سوی سازمان صحی جهان را به افغانستان کمک کرده 
است! آیا دولت هند محاسبه کرده که اگر این واکسن از سوی 
سازمان صحی جهان تصدیق نشود، کمک آن به افغانستان بیهوده 
این ها  است؟  بوده  این کمک چه  برای  عجله  دلیل  است؟  بوده 

پرسش هایی است که ظاهراً پاسخی برای آن ها موجود نیست.
متأسفانه دولت افغانستان خود قادر به تولید واکسن کرونا نیست. 
برای  هم  تالشی  کشور،  این  در  صحت  سکتور  ضعف  دلیل  به 
تولید این واکسن انجام نشده است. از این رو، چشم افغانستان 
به کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی دوخته شده است 
تا در امر فراهم کردن واکسن و تطبیق آن با این کشور کمک 
کنند. با وجودی که وعده هایی برای کمک واکسن به افغانستان 
فاصله  زمان  ماه ها  وعده ها  این  عملی شدن  تا  است،  شده  داده 
است. بنابراین، در حالی که روند تولید و تطبیق واکسن کرونا در 
بسیاری از کشورهای جهان در جریان است، در افغانستان خبری 

از این حرف ها نیست.
بودجه ای  تا هنوز  برای خرید واکسن کرونا  دولت هم متأسفانه 
اختصاص نداده است. این نشانه بی توجهی و بی برنامه گی دولت 
اقتصادی  ضعف  نشانه  و  طرف  یک  از  موضوع  این  به  نسبت 

افغانستان از جانب دیگر است.
از ماه حوت پارسال تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر در افغانستان به 
کرونا مبتال شده اند. این رقمی است که توسط وزارت صحت ثبت 
شده است. در این مدت حدود دو و نیم هزار نفر نیز جان باخته اند. 
ممکن است آمار واقعی مبتالیان و مرگ ناشی از کرونا در کشور 

به مراتب بیش تر از این ارقام باشد.
با توجه به این که ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال 
گردش است و از مردم قربانی می گیرد، بهتر است در زمینه فراهم 
کردن واکسن آن به صورت جدی توجه صورت گیرد. دولت تنها 
چشم به راه کمک های خارجی نباشد؛ بلکه برای خرید واکسن نیز 
دست به کار شود. از جانب دیگر، واکسن کمک شده هند را باید 
هر چه زودتر در معرض آزمایش از سوی سازمان صحی جهان 
این واکسن  تا سرنوشت مبهم آن روشن شود. هرگاه  قرار دهد 
برای استفاده مناسب نباشد، باید به دنبال واکسن دیگر از تولیدات 
شرکت های معتبر جهانی رفت. تاخیر در این خصوص می تواند 
رقم قربانیان را بلند ببرد و افراد بیش تری را به کام مرگ بفرستد.

مهم تر از همه برنامه ریزی درست برای تطبیق واکسن کرونا است. 
متأسفانه در جریان شیوع ویروس کرونا، دولت افغانستان دچار 
سراسیمه گی شد و نتوانست از منابع مالی، امکانات صحی و نیروی 
انسانی خود برای مبارزه با آن به شکل درست استفاده کند. در 
جریان مبارزه با ویروس کرونا متأسفانه فساد گسترده مالی اتفاق 

افتاد که مایه شرم عمومی است.
صورت  استفاده  عادالنه  صورت  به  امکانات  و  منابع  از  همچنان 
نگرفت. این مشکل بیش تر در ماه های نخست شیوع کرونا موجود 
بود. کسانی که زور و قدرت داشتند، امکانات و پرسونل صحی را به 
خدمت گرفتند. به مردم عام کم تر توجه و رسیده گی شد. انتظار 
می رود که دولت پس از دریافت واکسن کرونا، برنامه مناسب برای 
تطبیق آن طرح و اجرا کند. بسیار شرم آور خواهد بود که واکسن 
کرونا نیز مثل کیت های آزمایش کرونا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

افغانستان برای حصول معافیت کتله ای نیاز شدید به واکسن کرونا 
دارد. دولت برای فراهم کردن این واکسن باید به طور جدی وارد 
باعث  می تواند  و  نیست  درستی  کار  غفلت،  و  تعلل  شود.  اقدام 
مرگ افراد بیش تری شود. همچنان برای تطبیق این واکسن باید 
از همین حاال آماده گی الزم اتخاذ شود. در کنار آن باید برنامه 
مناسب برای تطبیق واکسن کرونا طرح شود؛ به شکلی که هیچ 

یک از شهروندان کشور از دریافت آن محروم نشود.

برای فراهم کردن واکسن کرونا 
اقدام جدی کنید

یک شنبه
شماره 3537

19 دلو 1399
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۸صبح، کابل: مسووالن ارشد نهادهای امنیتی در 
یک نشست خبری اعالم کردند که صلح خواست 
دولت و مردم افغانستان است، اما اگر گروه طالبان 
جنگ را انتخاب کند، برای نبرد علیه این گروه نیز 

آماده گی گرفته شده است.
امنیت ملی، محمدمسعود  حمداهلل محب مشاور 
اندرابی وزیر امور داخله، شاه محمود میاخیل معاون 
اول وزارت دفاع ملی و عبدالصبور قانع معین ارشد 
امنیتی وزارت امور داخله روز شنبه، هژدهم دلو 
در یک نشست خبری آماده گی نیروهای امنیتی 
را برای جنگ با گروه طالبان در صورت شکست 

مذاکرات صلح اعالم کردند.
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی در این نشست 
خبری گفت که دولت افغانستان »متعهد و حاضر« 
به صلح در هر زمانی است و به همین هدف هیأت 

مذاکره کننده دولت در قطر حضور دارد.
او گفت که برای این که مالمتی شکست مذاکرات 
هیأت  نشود،  انداخته  افغانستان  دولت  دوش  به 
مذاکره  میز  طالبان  این که  رغم  به  مذاکره کننده 

را ترک کرده اند، هم چنان در دوحه مانده است.
محب طالبان را به بهانه جویی ناموجه متهم کرد 
و گفت که این گروه نمی خواهد صلح کند و به 
همین دلیل نیروهای امنیتی برای جنگ آماده گی 
دارند. او افزود که اگر طالبان صلح نکنند، نیروهای 
امنیتی مجبور به »دفاع مقدس« از خاک کشور 

خواهند بود.
و  قدرت  طالبان  که  گفت  ملی  امنیت  مشاور 
به  رسیدن  برای  و  می خواهند  را  نظام  فروپاشی 
تخریب  را  افغانستان  همه  باشد،  نیاز  اگر  قدرت 
و  ظالم«  »قوه  یک  را  طالبان  او  کرد.  خواهند 
تعبیر  به  که  کرد  توصیف  بیگانه گان  دست  آله 
او »باداران شان« نمی خواهند افغانستان به ثبات 
برسد و به طالبان اجازه نمی دهند که صلح کنند.

محب از جانب دیگر گفت که کشورهای منطقه 
نیز از آینده افغانستان نگران هستند و به طالبان 
هیچ  و  کنند  صلح  باید  که  داده اند  قاطع  پاسخ 

کرد  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
برای  امنیتی که هفته قبل  که هیأت مشترک 
بررسی حادثه بهسود به میدان وردک رفته بود، 
نتایج بررسی خود را به این وزارت سپرده است. 
پولیس  فرمانده  موضوع،  همین  به  پیوند  در 
میدان وردک از سوی وزارت امور داخله به کابل 

فراخوانده شده است.
شنبه،  روز  که  داخله  امور  وزارت  اعالمیه  در 
در  که  است  شده  گفته  شد،  نشر  دلو  هژدهم 
موضوع  اعزامی  هیأت  یافته های  روشنایی 
تجمع  جریان  در  غیرنظامیان  تلفات  واردشدن 
جدی  گونه  به  بهسود،  ولسوالی  باشنده گان 

بررسی می شود.
وزارت امور داخله جزییات بیش تری از یافته های 

هیأت اعزامی به بهسود را فاش نکرده است.
به  پیوند  در  که  است  گفته  داخله  امور  وزارت 
میدان  والیت  پولیس  فرمانده  موضوع  همین 
پیرامون  تا  است  فراخوانده  کابل  به  را  وردک 

کشور در منطقه امارت طالبان را نمی خواهد.
گاهی  هیچ  طالبان  که  ملی گفت  امنیت  مشاور 
جنگ را متوقف نکرده اند که هشدار به آغاز دوباره 
آن  بدهند. به گفته محب، تلفات سنگین در جنگ  
وارد  مردم  و  دولتی  نیروهای  به  امسال  زمستان 

شده است.
محب گفت که »طالبان از افغان کشی« دست بر 
همه  از  برسد،  دستش  که  هرجایی  و  نمی دارند 

اقشار قربانی می گیرند.
در این نشست خبری، محمدمسعود اندرابی گفت 
که طالبان ظرفیت سقوط دادن هیچ شهر و مرکز 
در  به تازگی  که  را  جنگی  و  ندارند  را  والیت ها 
روبه رو  کمبود جنگ جو  با  کرده اند،  آغاز  قندهار 
از  قندهار  در  طالبان  که  افزود  اندرابی  شده اند. 
والیت های دیگر جنگ جو دعوت کرده اند که این 
جنگ جویان به شدت سرکوب و تلفات سنگین را 

متحمل شده اند.
اندرابی هشدار داد که اگر طالبان جنگ را انتخاب 
روی  آن ها  سرکوب  برای  مطلق  آماده گی  کنند، 

دست گرفته شده است.
شاه محمود میاخیل، معاون اول وزارت دفاع ملی 
»اشتباه  دچار  طالبان  که  گفت  نشست  این  در 
از  که  می کردند  فکر  و  بودند  شده  محاسباتی« 
در  می توانند  خشونت،  و  جنگ  افزایش  طریق 

مذاکرات امیتاز بگیرند، اما شکست خوردند.
مذاکره  میز  از  گروه  این  هیأت  او،  گفته  به 
برای  اراده ای  که  می رسد  نظر  به  و  کرده   فرار 
صلح  دولت  که  داد  هشدار  میاخیل  ندارد.  صلح 
می خواهد و اگر طالبان جنگ بخواهند، نیروهای 

امنیتی آماده نبرد هستند.
این درحالی است که پس از توافق روی کار شیوه 
مذاکرات، گفت وگوهای اصلی که قرار بود در ماه 
جنوری سال جاری میالدی و هم زمان با روی کار 
آمدن حکومت جدید در امریکا آغاز شود، شروع 
نشده است؛ زیرا به نظر می رسد که طالبان تمایلی 

به آغاز مذاکرات نشان نداده اند.

موضوع بررسی صورت بگیرد.
این وزارت تأکید کرده است که در صورت اثبات 
قانون  پرتو  در  خاطی  افراد  با  تخطی  هرنوع 

برخورد صورت خواهد گرفت.
شماری  دلو  دهم  گذشته،  هفته ی  جمعه  روز 
بهسود  اول  حصه  ولسوالی  باشنده گان  از 
از  اعتراضی  گردهم آیی  یک  در  میدان وردک، 
فرمانده پولیس این والیت خواسته بودند که با 
نیروهای تحت امرش این ولسوالی را ترک کنند؛ 
زیرا حضور سنگین نظامی در این ولسوالی امن، 
بنیاد  بر  است.  کرده  ایجاد  نگرانی  مردم  برای 
باشنده گان محل و یک عضو مجلس  معلومات 
باشنده گان  و  متنفذان  زمانی که  نماینده گان، 
محل با فرمانده پولیس میدان وردک و نیروهای 
»نیروهای  نرسیدند،  نتیجه  به  امرش  تحت 
دولتی بر مردم گلوله باری« کردند و در نتیجه 
۱۱ باشنده ی محل کشته و بیش از ۲۵ تن دیگر 

زخم برداشتند.

مسووالن ارشد نهادهای امنیتی: 
اگر طالبان صلح نکنند، برای جنگ آماده گی 

کامل داریم

وزارت داخله فرمانده پولیس میدان وردک را در پیوند 
به حادثه بهسود به کابل فراخوانده است

سه سناتور به اتهام گرفتن 
رشوت به ۱۰ سال زندان 

محکوم شدند

وزیر دفاع امریکا در 
گفت وگو با غنی: از صلح 
پایدار و آتش بس دایمی 

حمایت می کنیم



تصمیم بانک مرکزی افغانستان مبنی بر شرکت سازی 
فعالیت های صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی، با 
اعتراضاتی روبه رو شده است. این بانک اعالم کرد که 
روند شرکت سازی را برای مبارزه با پول شویی و تمویل 
مسووالن  گفته  به  است.  گرفته  دست  روی  تروریزم 
در این بانک، شرکت سازی صرافی ها مزیت هایی دارد 
کنند.  پشتی بانی  ملی«  »روند  این  از  صرافان  باید  و 
مسووالن  تصمیم  به  واکنش  در  اما  صرافان  اتحادیه 
بانک مرکزی، می گویند که شرکت سازی صرافی ها با 
وضعیت افغانستان سازگار نیست و در صورت تطبیق 
این روند، درصدی زیادی از صرافان به ترک کارشان 
اتحادیه،  این  در  مسووالن  گفته  به  می شوند.  مجبور 
صرافان در صورت شرکت سازی مکلف  به در نظر گرفتن 
مواردی می شوند که از توان شان باالتر است. آگاهان 
اقتصادی هرچند روند شرکت سازی را در تیوری تایید 
اند که این کار چرخش پول در  اما معتقد  می کنند، 
بازار را کندتر می کند و با توجه به وضعیت حکومت، 
کمکی به جلوگیری از پول شویی نخواهد کرد. به گفته 
پولی  در سیستم  شهزاده  سرای  کارایی  آگاهان،  این 
با بانک مرکزی بیش تر است و در  کشور در مقایسه 
نقدینه گی  سیستم  صرافی ها،  شدن  شرکت  صورت 

آسیب می بیند.
بانک مرکزی افغانستان روند شرکت سازی صرافی ها را 
آغاز کرده است. این بانک در بیست وچهارم میزان سال 
جاری یک برنامه آموزشی را برای شماری از صرافان 
و عرضه کننده گان خدمات پولی در مورد »روند تغییر 
ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به 
شرکت« و »مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی« 
برگزار کرد. در هشتم جدی، اجمل احمدی، سرپرست 
بانک مرکزی، در دیدار صرافان با رییس جمهور غنی، 
تاکید  به شرکتی  انفرادی صرافان  تغییر جوازهای  بر 
کرد. او در آن زمان گفت که برای صرافانی که جواز 
شرکتی می گیرند،  برنامه تشویقی در نظر گرفته شده 
است و تالش می شود نرخ افغانی ثابت نگه  داشته شود.

نیز  افغانستان  صرافان  سراسر  شورای  در  مسووالن 
افزون  و  شود  تمدید  صرافان  جواز  باید  که  گفتند 
از  ثابت شدن مالیه و رسیده گی به دوسیه برخی  بر 

صرافان، مشکل انتقاالت داخلی نیز برطرف شود. 
آن  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
نشست اما بر »ضرورت واضح ایجاد شرکت ها«  تاکید 
کرده و گفته بود که بانک مرکزی در جریان مرحله 
برسد.  نتیجه  به  صرافان  با  ثابت  مالیه  روی  انتقالی، 

عبداالحمد حسینی 
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قرار است نخسیتن  عامه می گوید که  وزارت صحت 
محموله واکسین کرونا از کشور هند، امروز یک شنبه، 
نوزدهم دلو، به کابل برسد. این واکسین در حالی وارد 
جهانی  سازمان  تصدیق  هنوز  تا  که  می شود  کشور 
این حال مسووالن وزارت  با  نگرفته است.  را  صحت 
واکسین  این  که  زمانی  تا  می گویند،  عامه  صحت 
آغاز  آن  تطبیق  روند  نگیرد،  را  این سازمان  تصدیق 
نمی شود. عالوه بر این، برخی کشورهای جهان برای 
محو ویروس کرونا اقدام به خرید و تطبیق واکسین 
برنامه ای  کدام  تاکنون  اما  افغانستان  کرده اند.  کرونا 
از  برای خرید واکسین از شرکت های معتبر جهانی، 
مسووالن  ندارد.  اسپوتنیک  و  فایزر  بیونتک،  جمله 
وزارت صحت عامه می گویند که حکومت پیش از این 
در همکاری با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی 
نخستین  است  قرار  و  کرده  واکسین  خرید  به  اقدام 
برسد.  افغانستان  به  دیگر  ماه  چهار  تا  آن  محموله 
مسووالن این وزارت می افزایند که به محض رسیدن 
براساس  می کنند.  آغاز  را  آن  تطبیق  واکسین،  این 
کارمندان  نخست  است  قرار  صحت،  وزارت  رویکرد 
صحی، آموزگان، نیروهای امنیتی و افرادی که بیش تر 

آسیب پذیر اند، واکسین شوند.
در حالی که چندین کشور جهان توانسته اند واکسین 
واکسیناسیون  زیادی  بسازند و حتا کشورهای  کرونا 
آن را آغاز کرده اند، افغانستان اما به کمک های بیرونی 
چشم دوخته است. وزارت صحت عامه می گوید که 
هرچند دولت در حال حاضر طرحی برای خرید کرونا 
از بودجه  دست داشته  خود ندارد، اما پیش از این به 
همکاری بانک جهانی و بانک آسیایی اقدام به خرید 
معاون  معصومه جعفری،  است.  کرده   کرونا  واکسین 

هژدهم  شنبه،  روز  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی 
موسسه  است  قرار  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  دلو، 
کرونا  واکسین  از  مقداری  نیز   »Covax Facility«
که  افزود  جعفری  بانو  کند.  کمک  افغانستان  به  را 
به  جوزای ۱۴۰۰  تا  واکسین   این  محموله   نخستین 
وزارت صحت  ترتیب  بدین  رسید.  افغانستان خواهد 
عامه به محض رسیدن این محموله، روند تطبیق آن 

را آغاز می کند. 
معصومه جعفری گفت که با توجه به کمبود واکسین 
کرونا در جهان، خرید آن برای افغانستان هزینه بر است. 
او اما بیان داشت که وزارت صحت عامه منتظر است 
واکسین  این  به ساخت  تا کشورهای همسایه موفق 
عامه،  وزارت صحت  معاون سخنگوی  باور  به  شوند. 
در صورت ساخت واکسین توسط کشورهای همسایه، 
افغانستان می تواند به قیمت مناسب مقدار زیادی از 
واکسین را خریداری و تطبیق کند. به باور مسووالن 
در این وزارت، تطبیق واکسین باالی ۴۰ درصد نفوس 
در  را  بزرگ«  کتله ای  »معافیت  یک  می تواند  کشور 

برابر ویروس کرونا شکل دهد.        
وعده  افغانستان  به  هند  تازه گی  به  دیگر  سوی  از   
کمک  را  کرونا  واکسین  دوز  هزار   ۵۰۰ که  سپرده 
کند. به گفته معصومه جعفری، نخسیتن محموله این 
واکسین امروز یک شنبه، نوزدهم دلو، به کابل می رسد. 

رییس جمهور غنی هدف از شرکت سازی را »منظم«  
مشکالت  و حل  صرافان  فعالیت  »منسجم« شدن  و 
افغانستان  او،  گفته  به  زیرا  کرد؛  عنوان  مالیاتی شان 
زمینه  آینده  در  و  می رود  دیجیتالی شدن  به سمت 
»انتقاالت برقی به صورت معیاری« فراهم خواهد شد. 

صرافی ها،  شرکت سازی  از  هدف  مرکزی:  بانک 
مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم است

چهارشنبه،  روز  افغانستان  صرافان  سراسری  شورای 
با روند شرکت سازی  اعالمیه ای،  با نشر  پانزدهم دلو، 
صرافی ها مخالفت کرد. صرافان در کشور می گویند که 
گرفتن جواز شرکتی باید از قاعده »حتمی«  خارج شود 
و شکل »اختیاری« بگیرد. این شورا هم چنان تاکید 
انفرادی  سه ساله  جواز  صرافان  گذشته  در  که  کرد 
می گرفتند؛ اما این روند از سوی بانک مرکزی متوقف 
در  مسووالن  است.  آورده  بار  به  را  و مشکالتی  شده 
این شورا روند ارایه خدمات در سراسر کشور، از جمله 
را  تخار  و  کندز  ننگرهار،  قندهار،  بلخ،  هرات،  کابل، 
مشکالت شان  به  رسیده گی  خواهان  و  کرده  متوقف 

شده اند. 
بانک مرکزی اما با تاکید بر »مزیت های شرکت سازی 
صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی«، می گوید 
که این روند را براساس »تعهداتش با شرکای بین المللی 
به منظور مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم« روی 
دست گرفته است. مسووالن در این بانک روند »تغییر 
ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات 
و  می دانند  »آسان«   شرکتی« را  به  انفرادی  از  پولی 
به  را در پی دارد.  این کار مزیت هایی  اند که  معتقد 
است  ثابت  مالیه  تابع  شرکتی  جواز  مسووالن،  گفته 
و نیاز به ارایه بیالنس ساالنه به بانک مرکزی ندارد. 
بانک مرکزی تصریح می کند که این جواز »بدون تاریخ 
انقضا« صادر می شود و در حالی که این شرکت های 
کنند،  ایجاد  نماینده گی  کشور  سراسر  در  می توانند 
مسووالن آن نیاز به تضمین سر و تحصیالت ندارند. 
به گفته مسووالن در این بانک، جواز شرکتی نیازمند 
هیأت نظارت کننده چند نفره نیست و تنها مالک جواز 

می تواند به عنوان هیأت نظارت کننده عمل کند. 

صرافان چه می گویند؟
اما  افغانستان  صرافان  سراسری  شورای  در  مسووالن 
افغانستان پیچیده  روند شرکت سازی صرافی ها را در 
با شرایط فعلی  این روند  اند که  می خوانند و معتقد 

این واکسین اما تاکنون تصدیق سازمان صحی جهان 
را به دست نیاورده است. به گفته وزارت صحت عامه، 
تا زمانی  که این واکسین تصدیق این سازمان را کسب 
نکند، روند تطبیق آن آغاز نمی شود. معصومه جعفری 
اما افزود که قرار است این واکسین در »آینده نزدیک« 
تصدیق سازمان جهانی صحت را کسب کند. به گفته 
او، هر زمانی که این واکسین تصدیق این سازمان را 
بگیرد، مرحله تطبیق آن نیز آغاز می شود. افزون بر 
هند، چین نیز تعهد کرده است که یک مقدار واکسین 
که  گفت  جعفری  بانو  کند.  کمک  افغانستان  به  را 
هرچند این کمک ها در حد تعهد است و هنوز گام 
عملی در این مورد برداشته نشده است، اما افغانستان 
از هر کشوری که بخواهد کمک کند، استقبال می کند. 
عامه  وزارت صحت  سخنگوی  معاون  دیگر  طرف  از 
تصریح کرد که در صورت تطبیق واکسین، در نخست 
این  او،  باور  به  می شوند.  واکسین  صحی  کارمندان 
طیف بیش تر در معرض خطر قرار دارند و از آن جایی  
دارند،  کرونا حضور  ویروس  با  نبرد  اول  در خط  که 
واکسین می شوند. معصومه جعفری  قدم نخست  در 
و  جهانی صحت  سازمان  رهنمود  براساس  که  افزود 
نیروهای  آموزگان،  دوم  قدم  در  امریکا،  سی بی سی 
و  دارند  جانبی  امراض  که  افرادی  زندانیان،  امنیتی، 
کسانی که در خوابگاه ها و کمپ ها زنده گی می کنند، 
مسوولیت  عامه  صحت  وزارت  می شوند.  واکسین 
تطبیق این برنامه را دارد. بانو جعفری خاطرنشان کرد 

کشور سازگار نیست. میرافغان صافی، رییس این شورا، 
که  گفت  8صبح  روزنامه  به  دلو،  هژدهم  شنبه،  روز 
عرضه کننده گان  و  صرافی ها  شرکت سازی  است  نیاز 
صرافان  بیش تر  زیرا  شود؛  »اختیاری«  پولی  خدمات 
گفت  او  ندارند.  را  روند  این  قواعد  تکمیل  توانایی 
شرکت سازی صرافی ها  نیازمند یک هیأت عامل پنج 
تا نُه نفری تخصصی است که هر صراف نمی تواند از 
پس آن بر بیاید. به باور وی، وضعیت کنونی اقتصادی 
نیز  و صرافان  نمی کند  را  کار  این  اقتضای  در کشور 

نمی توانند نیاز این کار را تکمیل کنند.
شرایط  براساس  قانون  این  که  افزود  صافی  آقای 
کشورهای خارجی در نظر گرفته شده است، اما برای 
رییس  گفته  به  نیست.  مناسب  افغانستان  وضعیت 
شدن  شرکتی  صورت  در  صرافان،  سراسری  شورای 
در  کاربری  حساب  طریق  از  صرافان  باید  صرافی ها، 
جریان روز چندین بار به بانک مرکزی معلومات دهند 
و با توجه به کوچک بودن کار صرافی ها، این اقدام برای 
برخی از صرافان عملی  شدنی نیست. او تصریح کرد که 
باید جوازهای شرکتی »اختیاری« شود تا بدین ترتیب 
افرادی که توانایی آن را دارند، جواز شرکتی بگیرند و 
کسانی که این کار از توان شان باال است، به کارشان 

همانند گذشته ادامه دهند. 
به گفته میرافغان صافی، هرچند بانک مرکزی اکنون 
از ارایه بیالنس ساالنه انصراف داده، اما این بانک پس 
از تطبیق روند، بحث ارایه بیالنس ساالنه را نیز مطرح 
شرکت سازی،  روند  تطبیق  با  که  افزود  او  می کند. 
برای  را  کار  و  می گیرد  را  بانک ها  شکل  صرافی ها 
شهروندان سخت تر می کند. او هشدار داد که اگر این 
صرافان  بیش تر  که  می رود  احتمال  یابد،  ادامه  روند 
سرمایه های شان را از کشور خارج کنند؛ زیرا وضعیت 
آنان را به این کار مجبور می کند. میرافغان صافی گفت 
غیرقانونی  پول های  انتقال  بر  شرکت سازی  روند  که 
تاثیر ندارد؛ زیرا صرافی هایی که جواز دارند، حواله ها 
او، اگر  بانک مرکزی گزارش می کنند. به گفته  را به 
هدف مبارزه با پول شویی و انتقال پول غیرقانونی باشد، 
باید همه صرافی ها جواز انفرادی بگیرند تا پس از تایید 

بانک مرکزی، به حواله پول اقدام کنند. 

آگاهان اقتصادی: حکومت حتا با شرکت سازی، 
توانایی مبارزه با پول غیرقانونی را ندارد

شرکتی سازی  با  تیوری  در  اقتصادی  آگاهان  هرچند 
روند سبب  این  اما می گویند که  موافق اند،  صرافی ها 

که این وزارت پیش از این یک کمیته را شکل داده 
است و در آن، روی چگونه گی تطبیق واکسین بحث 
شده است. او تأکید کرد که در بخش تطبیق واکسین 
کرونا از رهنمود سازمان صحی جهان استفاده می شود 

تا جلو گسترش ویروس کرونا گرفته شود. 
عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  معاون  این همه  با 
شهروندان  واکسین،  تطبیق  زمان  تا  که  کرد  تأکید 
کشور باید نکات صحی را در رفتارهای اجتماعی شان 
مراعات کنند. او بار دیگر به شهروندان توصیه کرد که 
دست های شان را با آب و صابون بشویند، به جاهای 
فاصله های  و  استفاده کنند  از ماسک  نروند،  مزدحم 
صحی  مقام های  هرچند  کنند.  مراعات  را  اجتماعی 
گفته اند که موج دوم ویروس کرونا سیر نزولی خود 
را آغاز کرده، اما مواردی از ابتال به کرونا در کشور به 

شکل روزانه ثبت می شود.
گفتنی است که ویروس کرونا در پنجم حوت سال 
این  به  مبتال  فرد  اولین  ثبت شد.  گذشته در کشور 
کشور  به  ایران  از  که  بود  ساله   3۵ مردی  ویروس، 
بازگشته بود. پس از آن، این ویروس به همه والیات 
افغانستان شیوع یافت و تاکنون ۵۵ هزار و 33۵ تن 
به آن مبتال شده اند. از این میان ۴8 هزار و ۲7 بیمار 
بهبود یافته و دو هزار و ۴۱۰ تن دیگر جان باخته اند. 
در  کرونا  بیمار   898 و  هزار  چهار  حاضر  حال  در 

بسترهای وزارت صحت عامه بستری اند.

سیستم  آن،  با  هم زمان  و  نمی شود  فساد  کاهش 
نقدینه گی را نیز آسیب می رساند. سیف الدین سیحون، 
آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه، به روزنامه 8صبح گفت، 
در صورتی که مسووالن بانک مرکزی از پول شویی در 
اما  ارزیابی کنند؛  باید تفتیش و  اند،   باخبر  صرافی ها 
ایجاد  »بدون  و  »شرکت ها«  نام  زیر  کار  این  نباید 
این  که  افزود  او  یابد.  نظم  ساختار«  و  مقرره  قانون، 
روش در تیوری »درست« است و می تواند برای اقتصاد 
قانون مند کمک کند؛ اما با این کار، بیش تر صرافی ها 

کارشان را از دست می دهند. 
طریق  از  حواله ها  ارسال  سیحون،  آقای  گفته  به 
صرافی ها کار را برای شهروندان راحت تر ساخته شده 
است و این کار اگر در چارچوب بروکراسی حکومت 
انجام شود، نیازمند هزینه بیش تر است و روند انتقال 
پول را کند می سازد. او گفت که شرکت سازی صرافی ها، 
وضعیت کنونی را »شکننده تر« می سازد و در صورت 
شرکت شدن، اعتماد بر صرافی ها نیز آسیب می بیند. 
آقای سیحون تصریح کرد که کارایی سرای شهزاد در 
سیستم پولی نسبت به نهادهای دولتی بیش تر است؛ 
مرکزی  بانک  از جمله  دولتی  نهادهای  بر  مردم  زیرا 
اعتماد ندارند و همه وجوه را به صرافان می دهند. او 
گفت که اگر روند شرکت سازی تطبیق شود و فعالیت 
به راحتی  صرافی ها شکل شرکتی گیرد، مردم دیگر 

اعتماد نمی کنند و پول شهروندان از کار باز می ماند. 
و  پیچیده«  »بروکراسی  اقتصادی،  آگاه  این  باور  به 
»ضمانت گیری ها« در نهادهای حکومتی سبب می شود 
که دادوستد مردم با اعتماد انجام نشود و سرانجام به 
سیستم نقدینه گی کشور نیز آسیب رسد. سیف الدین 
سیحون گفت که دولت با توجه به »ساختار ناقص بانک 
مرکزی« توانایی نظارت بر شرکت ها، مبارزه با پول شویی 
و فرار از سرمایه را ندارد؛ زیرا به باور او، نهادهای پولی 
و  ندارند  را  کنترل «   و  نظارت  توان  و  »قدرت  کشور 
برای  بازار دیگر  این روند سبب می شود که یک  حتا 
او  باز شود.  غیرمعقول«  نظارت های  و  اخاذی  »فساد، 
گفت که شرکت سازی می تواند »یک چرخه فساد را در 
ساختار معلول افغانستان« بیش تر سازد و سبب »فساد 
ساختاری دیگری می  شود که بانک مرکزی و حکومت 
به آن دست می زنند.« این آگاه اقتصادی معتقد است 
که اعتراض صرافان، انتقال حواله ها برای شهروندان را 
با محدودیت روبه رو می کند و سبب محدودیت پول در 

بازار، کاهش پول فعال و افت قیمت ها می شود.
پیش تر بانک مرکزی از صرافان خواسته است که از این 
»روند ملی« پشتی بانی کنند و جواز شرکتی بگیرند. 
به گفته این بانک، رهبری اتحادیه سراسری صرافان 
و  خدمات پولی و سرای شهزاده جواز گرفته اند و در 
جریان یک هفته گذشته، حدود ۱۰۰ جواز صادر شده 
است. این بانک تصریح کرده است که سبوتاژ این روند 
به هر طریق یا وسیله ای، »ضد منافع علیای کشور« 
است. شواری سراسری صرافان در کشور اما می گویند 

که اعتراضات شان را ادامه می دهند.

واکسین کرونا؛ 
افغانستان به کمک های جهانی چشم 

دوخته است

کت؛ طرح تبدیل رصا�ف به �ش
.



گروه  تصور  کند.  وارد  برنامه  این  به  جدی  آسیب 
امریکا  برای  خروج  برنامه  اگر  که  است  این  طالبان 
از جنگ  تازه ای  به فصل  وارد شدن  از  باشد،  جدی 

پرهیز خواهد کرد.
راه  از  امریکا  برای  تازه  تهدیدات  خلق  سوم،  گزینه 
توافق با کشورهای رقیب امریکا در منطقه است. گروه 
طالبان باور دارد که امریکا نگران اتحاد این گروه با 
کشورهای نظیر روسیه و ایران است. به همین دلیل، 
امریکا  این کشورها برای  با سفر به  این گروه  هیأت 
یادآوری کرد که اگر به تعهداتش عمل نکند، می تواند 
این کشور وارد تعامل  با رقیبان جهانی و منطقه ای 
شود. به تصور طالبان، این یادآوری می تواند امریکا را 
که نگران قرابت این گروه با روسیه و ایران است، از 

تصمیم بازنگری توافق نامه دوحه باز دارد.
در کنار این سه گزینه، طالبان در صدد همراه کردن 
کشورهای همسایه افغانستان با خود است. پاکستان 
که از حامیان سابق طالبان است، رابطه تنگاتنگ خود 
با این گروه را حفظ کرده است. سفر هیأت طالبان به 
پاکستان نوعی تجدید تعهد بین دو طرف بود. هیأت 
طالبان در سفرش به اوزبیکستان نیز هدفی جز همراه 
کردن این کشور با خود ندارد. اوزبیکستان در مواجهه 
و  است  آمده  پیش  احتیاط  در  از  با طالبان همیشه 
عالقه شدید به سازش این گروه با دولت افغانستان 
دارد. این یک شانس خوب برای طالبان به هدف حفظ 

روابط دوستانه با اوزبیکستان است.
با توجه به آن چه گفته شد، اولویت فعلی طالبان حفظ 
توافق نامه دوحه و جلوگیری از بازنگری و تعدیل آن 
با استفاده از هر گزینه ممکن است. به همین دلیل، 
طالبان در حال حاضر نه تنها تمایلی به ادامه مذاکرات 
بین االفغانی ندارند که از توقف آگاهانه آن به عنوان 
ابزار فشار سیاسی نیز بهره می برند. رهایی زندانیان 
باقی مانده و رفع تعزیرات بین المللی دو شرط جدی 
طالبان برای از سرگیری مذاکرات است. بنابراین، تا 
امریکا  و  نرسند  هدف  دو  این  به  طالبان  که  زمانی  
هم از خروج کامل سربازانش از افغانستان به طالبان 
اطمینان ندهد، بعید است که هیأت این گروه پشت 

میز مذاکرات حاضر شود.
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به نظر می رسد که حنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور 
این  می شود.  زده  کنار  وزارت  این  کرسی  از  به زودی 
مطلب را چندین منبع معتبر در ارگ، در تماسی به 
روزنامه 8صبح به شرط افشا نشدن هویت شان،  تأیید 
کرده اند. به گفته این منابع، رییس جمهور غنی نسبت 
به ناتوانی آقای اتمر در »ایجاد اجماع منطقه ای برای 

صلح« خشمگین است.
آقای اتمر پس از گمارش به عنوان وزیر امور خارجه، در 
جلسات متعددی »ایجاد اجماع منطقه ای برای صلح« 

را اصلی ترین رکن مأموریت خویش عنوان کرده بود.
برخی از تحلیل گران به این باور اند که کنار زدن حنیف 
اتمر از کرسی وزارت امور خارجه، به دلیل آنچه ناکامی 
وی در ایجاد اجماع منطقه ای خوانده می شود، تنها یک 
بهانه است؛  زیرا آقای غنی از همان نخستین روزی که 
کرسی این وزارت را به آقای اتمر سپرد، قصد داشت 

جایگاه سیاسی او را آسیب بزند.
از  قبلی  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اتمر  حنیف 
رقبای جدی اشرف غنی به حساب می آمد و حتا در 
خواستار  خویش،  کمپاینی  سخنرانی های  از  شماری 
تأمین  برای  اداره موقت  ایجاد  و  آقای غنی  استعفای 
صلح شده بود. البته در این موضع گیری در آن زمان، 
رقبای دیگر آقای غنی، از جمله داکتر عبداهلل عبداهلل 
نیز به توانایی حکومت او در رابطه به برگزاری انتخابات 
خواستار  عوض  در  و  نداشتند  باور  جمهوری  ریاست 
برپایی اداره موقت و مصالحه با طالبان بودند. اشرف 
غنی اما با سماجت تمام بر برگزاری انتخابات پافشاری 
کرد و با وجود مشارکت اندک و تقلب گسترده، خود 
را برنده ساخت و رقبا را در برابر یک عمل انجام شده، 

ولی رسوا و پر از تقلب قرار داد.
از آنجایی که اشرف غنی نسبت به آنانی که به توانایی 
اداره وی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
شک داشتند و نیز آن عده از رقبایش که پرچم تقلب 
در انتخابات علیه او را بسیار به اهتزاز درآوردند، ماللت 
از  آن ها  زدن  کنار  برای  که  نیست  بعید  دارد،  خاطر 

فضای عمومی سیاسی، دست به اقدامات متنوع بزند.
چنان چه، تخریب اردوگاه انتخاباتی اتمر و بعد از آن 
کنار کشیدن غم انگیز وی از رقابت در انتخابات ریاست 
جمهوری، به واسطه تیم اشرف غنی رقم خورد. اردوگاه 
در  به حکومت،  اتمر  آقای  بازگرداندن  با  آن گاه  غنی 
شخصیت  باطن  در  اما  کرد؛  دل جویی  وی  از  ظاهر 
سیاسی اتمر را با گمارش وی به وزارت امور خارجه 

دو  در  مصالحه  جدی  موانع  از  یکی  عنوان  به  غنی 
برای  دیپلماتیک  افتضاح  اوج  منطقه،  مهم  پایتخت 
دستگاه دیپلماسی کشور بود که از نظر آقای غنی از 
برای  اجماع منطقه ای  اتمر در »ایجاد  ناتوانی حنیف 

صلح« ناشی می شود.
در این شکی نیست که غنی و اتمر اختالفات جدی 
سیاسی دارند؛ اما انتظار اشرف غنی از وی به عنوان 
وزیر امور خارجه اش این بود/است که آقای اتمر با توجه 
به روابط »نزدیک و مشکوک خویش« با ایران و روسیه،  
باید توانایی جلوگیری از مانور تبلیغاتی طالبان را در 

تهران و مسکو می داشت.
با توجه به اطالعاتی که از منابع نزدیک به ارگ ریاست 
جمهوری در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته، رسوایی 
است که  و مسکو حتا سبب شده  تهران  دیپلماتیک 
ایجاد  برای  اتمر  آقای  رسمی  پیشنهادات  از  برخی 
پست های  و  کشور  دیپلماسی  دستگاه  در  تغییرات 
دیپلماتیک، در میان دوسیه های قطوری که بر سر میز 
فضلی در اداره امور منتظر امضای رییس جمهور غنی 

است، خاک بخورد.
در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  ناتوانی  منابع،  گفته  به 
و  یک طرف  از  برای صلح«  منطقه ای  اجماع  »ایجاد 
از  شماری  به  اتمر  قومی«  »حواریون  حلقه  گمارش 
کرسی های مهم دیپلماتیک در داخل وزارت خارجه و 
شماری از سفارت خانه کشور از جانب دیگر، از عوامل 

خشم اشرف غنی است.
آقای غنی گمان می کند که اتمر با گمارش یاران گرمابه 
و گلستان خویش در کرسی های حساس دیپلماتیک نه 
تنها کاری برای ترمیم وجهه دولت در سطح منطقه و 
جهان انجام نداده، بلکه حتا اتفاقات اخیر ممکن است 

باعث آبروریزی بیش تر افغانستان شود.
یکی از این موارد، گمارش فرید ماموندزی، یار گرمابه 
و گلستان آقای اتمر به کرسی سفارت افغانستان در 
هندوستان است که متأسفانه دولت هندوستان به دلیل 
شک و ظن هایی که نسبت به »روابط مشکوک« آقای 
از کشورهای منطقه داشت، صدور  با یکی  ماموندزی 
اگریمان ایشان را نزدیک به شش ماه  معطل ساخت و 
در پایان کار، اگریمان آقای ماموندزی با بسیار اکراه از 

سوی دهلی جدید، صادر شد. این برای دولت افغانستان 
و شخص رییس جمهور غنی، آن هم در شرایطی که با 
پیش رفت مذاکرات صلح،  نقش پاکستان در سیاست 
افغانستان افزایش بی سابقه ای پیدا کرده است، جز یک 
را  این  اتمر  نبود.  دیگری  چیزی  دیپلماتیک  توهین 
می دانست/می داند که هندوستان کشور مهم و جدی در 
سیاست افغانستان است و گمارش چهره دارای روابط 
مشکوک به عنوان سفیر در دهلی  جدید، تأثیر زیادی 
آقای  هرچند  دارد.  هندوستان  و  افغانستان  روابط  بر 
ماموندزی بعد از نزدیک به شش  ماه، اگریمان خویش 
را به دست آورد، اما هنوز کارش را به صورت رسمی 
در دهلی جدید آغاز نکرده است. شاید بهتر باشد که 
آقای اتمر از خیر فرستادن ماموندزی و خیال گمارش 
در  در عوض،  و  کند  این دست، خودداری  از  افرادی 
گمارش های خود در کنار تنوع قومی، حساسیت های 

دیپلماتیک منطقه ای را نیز درنظر بگیرد.
به عنوان سفیر سیار  نیز  گمارش محمد شفق خواتی 
افغانستان در امور مهاجران در ایران، آن هم در شرایطی 
افغانستان دارای سفارت کالن و سفیر برحال در  که 
تهران است، خبط دیگری بود که نباید رخ  می داد. این 
موارد نشان می دهد که برخی  گمارش های اخیر در 
وزارت خارجه، ریشه در کم تجربه گی دیپلماتیک آقای 
اتمر و عدم درک درست او از حساسیت های منطقه ای 

دارد.
من به این باورم که برای حنیف اتمر بهتر این است 
که به صورت آبرومندانه از کرسی وزارت خارجه کنار 
برود، تا دستگاه دیپلماسی کشور بیش از این آسیب 
نبیند. ما در این شرایط حساس به یک شخصیت مفید ، 
دانشمند، مستقل، پاک و فارغ از زدوبند های قومی نیاز 
نهاد  به  را  کشور  دیپلماسی  دستگاه  بتواند  تا  داریم، 
افغانستان  تنوع کل  مفید و موثر که معرف هویت و 
باشد، بدل کند. نباید اولویت های دیپلماتیک ما برای 
ایجاد اجماع منطقه ای برای صلح، قربانی کم تجربه گی، 
دیپلماسی  دستگاه  بلکه  شود؛  حلقه گرایی  و  ناتوانی 
و همکاری گسترده  امداد  برای  نهادی  به  باید  کشور 
در  ثبات  و  صلح  تأمین  برای  بین المللی  و  منطقه ای 

کشور گردد.

کرسی  به  رسیدن  برای  را  او  شانس  و  گور  به  زنده 
ریاست جمهوری، برای همیشه سد کرد.

آقای حنیف اتمر خود در نخستین روزهای آغاز کارش 
به عنوان وزیر خارجه در یکی از جلسات غیرعلنی به 
شماری از دست اندرکاران و مدیران رسانه های کشور 
گفته بود که )نقل به معنا( سرنوشت و اوضاع بحرانی 
وطن، او را وادار به مشارکت در حکومت اشرف غنی 
کرده است، هرچند با رییس جمهور زیاد راحت نیست.

از سوی دیگر، آقای اتمر در نخستین روزهای تصاحب 
در سخنرانی های خویش  امور خارجه،  وزارت  کرسی 
به وضاحت »ایجاد اجماع منطقه ای برای صلح« را از 
مهم ترین اولویت های دیپلماتیک خویش عنوان کرده 

بود.
محب،  غنی،  اشرف  نظر  از  که  است  حالی  در  این 
فضلی و حتا امراهلل صالح و سرور دانش، آقای حنیف 
اتمر با وجود سفرهای متعدد منطقه ای قادر به ایجاد 
در  آنان،  گفته  به  است.  نشده  صلح  برای  اجماع 
با  و  برای صلح«  منطقه ای  »اجماع  ایجاد  کنار عدم 
وجود سفرهای متعدد آقای اتمر به منطقه و روابط 
»نزدیک و مشکوک« ایشان با تهران و مسکو، وضعیت 
دیپلماسی کشور با یک سیر قهقرایی و ذلت بار مواجه 

شده است.
گفته  که  او  همراه   هیأت  و  برادر  مال  سفر  چنان چه 
می شود در هماهنگی با وزارت امور خارجه و شورای 
مصالحه ملی صورت گرفته بود، یک رسوایی دیپلماتیک 
محض برای افغانستان بود. هیأت طالبان در کنفرانس 
مذاکرات  ادامه  که  کرد  اعالم  تهران،  در  خبری خود 
بین االفغانی در دوحه را مشروط به استعفای آقای غنی 

از کرسی ریاست جمهوری ساخته است.
جالب است که هیأت طالبان عین خواسته را در نشست 
خبری شان در مسکو نیز مطرح کرد. عباس  استانکزی، 
سخنگوی مخلوع هیأت مذاکره کننده طالبان گفت که 
که  بگوید  و  بردارد  از جنگ دست  غنی  اشرف  »اگر 
استعفا می دهم و برای صلح و حکومت جدید... قربانی 
بدهد، ما حاضر هستیم به حکومت جدید. به همین 

خاطر مذاکره می کنیم.«
این دو رسوایی دیپلماتیک، به ویژه متهم کردن اشرف 

سفرهای منطقه ای طالبان؛ 
اولویت فعلی این گروه چیست؟

هیأت سیاسی گروه طالبان در جریان حدود یک ماه 
چهار سفر منطقه ای داشته است. اولین سفر این گروه 
در این مدت به پاکستان و در آستانه شروع دور دوم 
مذاکرات بین االفغانی انجام شد. دفتر سیاسی طالبان 
در قطر، به دنبال آن دو گروه از اعضای این دفتر را 
ایران و روسیه  به  افغانستان  برای بحث درباره صلح 
فرستاد. این دفتر روز گذشته اعالم کرد که هیأتی از 
سوی طالبان به رهبری مال عبدالغنی برادر رهسپار 
هیأت  سفر  چهارمین  این  است.  شده  اوزبیکستان 
طی  که  است  منطقه  کشورهای  به  طالبان  سیاسی 

حدود یک ماه انجام می شود.
گروه  سیاسی  هیأت  منطقه ای  سفرهای  جریان  در 
پیش رفتی  بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور  طالبان، 
ماه  اواسط  در  مذاکرات  از  دور  این  است.  نداشته 
گذشته در فضای کاماًل سرد آغاز شده بود. قرار بود 
در این دور روی موضوعات مورد بحث بین هیأت های 
دو طرف گفت وگو شود. طبق آن چه از دوحه گزارش 
می شود، دور دوم مذاکرات تاکنون بسیار سرد بوده و 
به جز یک نشست مقدماتی و چند نشست حاشیه ای، 
نشست دیگری بین دو طرف برگزار نشده است. از این 
رو، با گذشت یک ماه از شروع دور دوم مذاکرات، تا 
هنوز موضوعات مورد بحث در این دور توحید و ترتیب 

نشده است.
هیأت طالبان در دور دوم عالقه ای به مذاکره با هیأت 
توقف  بیم  بی میلی،  این  است.  نداده  نشان  دولت 
برده است. حاال  باال  را  این مذاکرات  و حتا شکست 
پرسش عمده این است که چرا هیأت طالبان پشت 
میز مذاکرات حاضر نمی شود؟ ساده ترین پاسخ به این 
پرسش آن است که اولویت طالبان فعاًل تغییر کرده 
است. اولویت فعلی این گروه، حفظ توافق نامه دوحه 
و پیش گیری از بازنگری و تعدیل این توافق نامه است. 
بنابراین، انجام مذاکره با جانب دولت از اولویت این 

گروه خارج شده است.

توافق نامه دوحه مشروط کرده است.  از  بند  این دو 
نشود،  اجرا  توافق نامه  از  بند  دو  این  که  زمانی  تا 
با  گرفت.  نخواهد  قرار  مذاکره  میز  پشت  گروه  این 
تعهدشکنی  به  امریکا نسبت  این که جانب  به  توجه 
طالبان اعتراض دارد، پیش بینی نمی شود که این دو 
وضعیت،  این  نتیجه  حاال  شود.  عملی  به زودی  بند 
سردی مذاکرات بین االفغانی و توقف اعالم ناشده این 

مذاکرات است.
حاضر،  حال  در  طالبان  ذهنی  مشغولیت  بیش ترین 
و  دوحه  توافق نامه  در  تعهداتش  به  امریکا  حفظ 
توافق نامه  این  تعدیل  و  جرح  هرگونه  از  جلوگیری 
است. گروه طالبان برای رسیدن به این هدف از سه 
گزینه به صورت همزمان استفاده می کند. این گزینه ها 

زیر نام دیپلماسی تهدید و فشار قابل بررسی است.
این گروه قصد  اول، تشدید خشونت ها است.  گزینه 
دارد، با توسل به خشونت، امریکا را به حفظ توافق نامه 
دوحه و رعایت آن وادار کند. به تصور طالبان، فشار 
نظامی بر دولت، باعث خواهد شد که امریکا به رعایت 
پایان جنگ  راه حل  تنها  به عنوان  توافق نامه دوحه 
آن  متوجه  گروه  این  البته  بماند.  متعهد  افغانستان 
نیست که تشدید خشونت ها می تواند نتیجه معکوس 
از  استفاده  با  قباًل  طالبان  حال،  این  با  بدهد.  هم 

خشونت در باج گیری سیاسی موفق بوده اند.
گزینه دوم، توقف مذاکرات بین االفغانی است. با توقف 
و  افغانستان  ترک  که  امریکا  اهداف  مذاکرات،  این 
روی  توافق  و  جنگ  طرف های  بین  سیاسی  سازش 
نظام سیاسی تازه است، به دست نخواهد آمد. ادامه 
جنگ همزمان با توقف مذاکرات، امریکا را برای یک 
دوره نامشخص دیگر در جنگ افغانستان مصروف نگه 
خواهد داشت. بدیهی است که برنامه ریزی قبلی امریکا 
درباره افغانستان در این حالت مختل خواهد شد. در 
صورتی که دولت بایدن به برنامه دولت ترمپ وفادار 
می تواند  مذاکرات  توقف  و  تشدید خشونت ها  بماند، 

پی  در  دوحه  توافق نامه  تعدیل  و  بازنگری  احتمال 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی 
امریکا به یک کابوس جدی برای گروه طالبان تبدیل 
شده است. ظاهراً جانب امریکا از چگونه گی پای بندی 
مطالعات  نیست.  راضی  دوحه  توافق نامه  به  طالبان 
این کشور نشان می دهد که طالبان به تعهد کاهش 
گروه های  با  را  روابط خود  و  نبوده  پای بند  خشونت 
تروریستی، از جمله داعش و القاعده قطع نکرده اند. با 
این وصف، امریکا نگران است که اگر به صورت کامل 
افغانستان را ترک کند، ممکن است منافع و امنیت 
این کشور و متحدان آن بار دیگر از خاک افغانستان 
با تهدید روبه رو شود. همچنان امریکا نگران فروپاشی 
این  از  سربازانش  خروج  از  پس  افغانستان  دولت 
کشور است. این نگرانی در پی افزایش خشونت ها در 
افغانستان و حفظ رابطه طالبان با گروه های تروریستی 
امریکایی  مقامات  رو،  این  از  است.  آمده  وجود  به 
گفته اند که در حال بررسی توافق نامه دوحه و ارزیابی 
اقدامات طالبان بر مبنای این توافق نامه هستند. این 

تصمیم اما جانب طالبان را نگران کرده است.
را مو  توافق نامه دوحه  گروه طالبان مدعی است که 
اجرای  خواستار  بنابراین،  است.  کرده  رعایت  مو  به 
بندهای باقی مانده توافق نامه از سوی امریکا است. دو 
از  دارند  انتظار  طالبان  که  توافق نامه  این  عمده  بند 
سوی امریکا عملی شود، شامل رهایی حدود هفت هزار 
زندانی این گروه از بند دولت افغانستان و رفع کلیه 
تعزیرات بین المللی در برابر طالبان است. پاسخ امریکا 
درباره رفع تعزیرات بین المللی در برابر طالبان تاکنون 
زندانیان  رهایی  درباره  اما  کشور  این  نیست.  روشن 
به  بگیرد.  تصمیم  نمی تواند  که  است  گفته  طالبان 
گفته امریکا، در این باره باید هیأت های دو طرف در 
یک  زندانیان  رهایی  و  کنند  توافق  مذاکرات  جریان 

مسأله داخلی افغانستان است.
گروه طالبان ادامه مذاکرات بین االفغانی را به اجرای 

کریس لرزان وزیر خارجه؛

اتمرمیرودیابرکنارمیشود؟



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0775207۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUEکاشتموطبيعيبهروش

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

تخفيفویژهشفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠افغاني

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: 0770676۴65 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



دموکراسی بدون تکنوکراسی 
در کشورهای جهان سوم ممکن 

نیست. دموکراسی و تکنوکرات ها، 
هر دو در ساختار متمرکز حاکم در 

افغانستان با دموکرات ها پوسیدند. 
تنها اسمی از این مفاهیم مانده 

و واژه های فریبنده ای است برای 
چند پوپولیست سرمایه دار. 

در کشورهای جهان سومی و در 
واقع از دولت های شکننده انتظار 

دموکراسی راستین که مارکس 
تعریفی از آن بیرون می دهد، 

نمی رود. در دموکراسی راستین 
مدل مارکس، دولت سیاسی محو 

می شود و مردم برای آزادی پیکار 
می کنند نه پادشاه.

دیاسپوراوفراینددولتسازیدرافغانستانافضل عثمانی، دانشجوی دکترای پالیسی و اداره عامه

مفاهیم  این  از  اسمی  تنها  پوسیدند.  دموکرات ها 
چند  برای  است  فریبنده ای  واژه های  و  مانده 
پوپولیست سرمایه دار. در کشورهای جهان سومی 
و در واقع از دولت های شکننده انتظار دموکراسی 
راستین که مارکس تعریفی از آن بیرون می دهد، 
نمی رود. در دموکراسی راستین مدل مارکس، دولت 
پیکار  آزادی  برای  مردم  و  می شود  محو  سیاسی 
سرمایه دار  اما  افغانستان  در  پادشاه.  نه  می کنند 
اتوریته اقتصادی و سیاسی را در دست دارد و مردم 
برای دو عنصر »فرد« و »قوم« پیکار می کنند. این 
نحوی  به  افغانستان  در  را  دموکراسی  عنصر،  دو 
مسخ کرده است. نمی شود گریبان این دو مفهوم 
را گرفت؛ اما در واقع نبود فرهنگ سیاسی و فهم 
اندک مردم از حق رأی شان باعث شد که فرد و قوم 
نسبت به سرنوشت سیاسی شان در جامعه اولویت 
از  پر  انتخابات  با  یک سو  از  دموکراسی  کند.  پیدا 
تقلب دیاسپورا بد نام شد، از جانب دیگر مسوولیت 
مفهوم  و  حاکمیت  قانون،  دموکراسی،  بدنامی 
آزادی را مالها بر عهده داشتند و تبلیغ  کردند که 
دموکراسی یعنی حکومت کفری. آزادی در مخیله 
مالها فقط بی حجابی زنان است. آنان فراتر از آن 
هیچ تعریفی از آزادی و دموکراسی ندارند. بسیار 
ژرف اگر مطالعه کنیم، تبلیغ مالها علیه دموکراسی 
و  از جامعه زدود  را  قانون پذیری  انگیزه  نحوی  به 
قانون گریزی را تقویت کرد. این باریکی را در بحث 
»قانون و حاکمیت آن در جامعه« می شود دقیق 

تحقیق کرد.
توافق  باهم  دموکراسی  و  قدرت  متمرکز  ساختار 
خیلی  مردم ساالری  و  متمرکز  ساختار  ندارد؛ 
دموکراسی  از  کالنی  دروغ  واقع  در  و  فریبنده 
است. تکنوکراسی و پروسه دولت سازی امریکا در 
افغانستان توأم با خلع کردن و به حاشیه کشاندن 
چهره های حوزه جهاد و مقاومت بود. به استثنای 
آشنا هستند،  بروکراتیک  کار  با  جمع محدود که 
بقیه جز جنگ چیزی دیگری بلد نبودند و نیستند. 
برای  آنان  ایستاده گی  قدردان  جوان  نسل  مسلماً 
آزادی افغانستان هستند؛ اما به کارگیری آن ها در 

ساختار بروکراتیک ناممکن به نظر می رسید.
در کتابی که اخیراً به قلم داکتر عمر صدر زیر نام 
آمده  بیرون  از چاپ  آن«  و دشمنان  »جمهوریت 
است، نویسنده از جمهوری شریر نام می برد و نوع 
همانند  شاهانه،  جمهوری  را  غنی  حکومت داری 
رهبری  به  روسیه  در  الیگارشیک  حکومت های 
بوریس یلتسین و ریچارد نیکسون در امریکا می داند. 
»یلتسین مجلس را بی اعتبار، بسیاری از دولت های 
محلی را منحل و دادگاه قانون اساسی را برچید«. 
در کشوری که فقر به شدت حاکم است و اداره امور 
مملکت آن ۱7 نوع گوشت سفارش می دهد و 3۰ 
میلیون دالر را مصرف ساالنه سبزیجات می کند، به 
تمام معنا می توان آن را جمهوری شرور نامید. این 
در واقع نمایان گر همان وجدان سیاسی در حلقه 

دیاسپورای حاکم در افغانستان است.
تکنوکرات ها  و  دموکرات ها  با  دموکراسی  فرایند 
در  دیاسپورا  جماعت  پذیرش  است.  ممکن 
بود.  دموکراسی سازی  مفهوم  بر  مبنی  دولت 
دموکراسی سازی در کشورهای جهان سوم با تفنگ 
برای  جنگ  تروریسم،  علیه  »جنگ  شد:  معرفی 
در  دولت سازی  برای  شعار  دو  این  آزادی«،  دوام 
افغانستان از طرف امریکایی ها بود. کرزی و غنی، 
برای دولت سازی  آمده  به دست  از فرصت  هر دو 

فرایند »دولت - ملت سازی« نسبت به هر جریان 
دیگر سیاسی برجسته بوده است که غالباً مردم به 
آنان تکنوکرات های امریکایی لقب داده اند. دیاسپورا 
در افغانستان قدرت را بنابر ساختار قومی محاسبه 
و تقسیم کرد، تا ادعایی بر ساختار متمرکز قدرت 
صورت نگیرد؛ اما در واقع یکی از محاسبه های غلط 

در باب قدرت همین مسأله است.
بعد از صدام حسین، دولت عراق با دیاسپورا شکل 
واقع  در  و  صدام  رژیم  از  فراری  شیعیان  گرفت، 
البی گرهای امریکا در زمینه قدرت سیاسی شیعه در 
عراق به قدرت رسیدند و تاکنون زمام امور آن کشور 
را به دست دارند. امریکایی ها پیش از سرکوب هر 
گروهی دست به دامان دیاسپورا می شوند. تجارب 
دولت سازی امریکا در هر کشوری با دیاسپورا گره 
خورده است که این تجربه را از عراق تا افغانستان 
دیاسپورا در  این که طیف  با  دید.  لیبیا می توان  و 
کشورهای شکننده خیلی کارا واقع شده است، اما 
کارکرد آن را در افغانستان باید از چشم انداز ساختار 
قدرت دید. دیاسپورا غالباً وقتی در ساختار متمرکز 
با سهمیه بندی قدرت در افغانستان رو به رو می شود، 
مکلف و معذور است که با جو حاکم بسازد. قباًل 
نقش  مرفه  و  بزرگ  کشورهای  در  که  شد  عرض 
دیاسپورا خیلی برجسته است؛ از اقتصاد تا سیاست، 
در  دارند.  سازنده  نقش  دیاسپورا  جامعه  اعضای 
و  دموکراتیک  از جوامع  که  اما کسانی  افغانستان 
آزاد با ظرفیت های بلند علمی به کشور برمی گردند، 
از دایره خبیثه قومی و فزون خواهی قدرت بیرون 
در  دست کم  را  مواردی  چنین  نمی توانند.  آمده 
را  آن  بارز  نمونه  که  بودیم  شاهد  اخیر  سال های 
ناسیونالیسم  ترانس  می شود »مخکشیسم« گفت. 
مسایل  درگیر  شدیداً  افغانستان  از  بیرون  افغانی 
است.  هویتی  مباحث  خصوص  به  و  سیاسی 
همه  اوزبیک ها  و  تاجیک ها  هزاره ها،  پشتون ها، 
و  دارند  جداگانه  انجمن های  افغانستان  از  بیرون 
مباحث غالب این انجمن ها بر محور هویت و قدرت 
صورت می گیرد. آقای مخکش یک عمر در غرب، 
در جامعه ای که دموکراسی، آزادی و مهم تر از همه 
اینجا  اما  کرد؛  زنده گی  است،  حاکم  کثرت گرایی 
در افغانستان دچار تفکر حاکم در ساختار سیاسی 
شد. این که ناسیونالیسم در افغانستان چطور شکل 
روش  موضوع  این  تحقیق  و  پی گیری  گرفت، 
جداگانه و فرصت دیگر می طلبد؛ اما »مخکشیسم« 
به بیان دیگر تفکر قومی در طول تاریخ ناشی از 
ساختار متمرکز قدرت در افغانستان بوده است. در 
واقع تفکر تازه خلق شده و جدید نیست. شکاف 
افغانستان  در  قدرت  متمرکز  ساختار  که  دیگری 
ایجاد کرده، شکل گیری خرده ناسیونالیسم یا »سب 
نشنلیسم« است؛ خرده ناسیونالیسمی که به عنوان 

چتر حمایتی مجرمان خودی عمل می کند.
قدرت در افغانستان به شبکه ها تقسیم شده و نهادها 
سهمیه بندی  کابینه  قدرت اند.  شبکه های  گرو  در 
خود  مردمی  پایگاه  بنابر  رهبر  هر  و  است  شده  
سهمی از آن دارد. یکی از تابوهای حاکم در ساختار 
شکی،  بی هیچ  و  است  همین  افغانستان  سیاسی 
شمرده  کنونی  دولت  شکننده گی  عوامل  از  یکی 
در  عادی  مسأله  نپوتیسم  و  می شود. حامی گرایی 

افغانستان به نظر می رسد.
دموکراسی بدون تکنوکراسی در کشورهای جهان 
تکنوکرات ها،  و  دموکراسی  نیست.  ممکن  سوم 
با  افغانستان  هر دو در ساختار متمرکز حاکم در 

بنابر  که  می شود  اطالق  افرادی  به  دیاسپورا 
به  اقتصادی  و  سیاسی  بد  اوضاع  و  نابسامانی 
دیگری  سرزمین  در  و  می کنند  مهاجرت  بیرون 
مسکن گزین می شوند. اصل واژه، یونانی است که 
مفهوم  این  یونانی ها  می دهد.  را  پراکنده  معنای 
قلمروهای  در  که  می کردند  استفاده  طوری  را 
برای اسکان  را  افرادی  از فتوحات و جنگ،  پیش 
حاال  می گفتند.  دیاسپورا  آن ها  به  و  می فرستادند 
خود  به  پرداختن  و  »هرمنوتیک«  اصلی  مبحث 
مفهوم دیاسپورا نیست، بلکه کارکرد دیاسپورا در 
در  کالن  نقش   ۲۰۰۱ پس  که  است  افغانستان 
فرایند دولت - ملت سازی داشت و امروز هم بدنه 
اکثریت  می دهد.  تشکیل  را  فعلی  اصلی حکومت 
ناسیونالیسم  بر  دیاسپورا  در جمعیت  شامل  افراد 
کژی که در تاریخ اساس گذاشته شده است، تأکید 
دارند و این بحث را در افغانسان بیش از دیگران 
گرم نگه  داشته اند. بحث ملت سازی و دولت سازی 
موضوعات  جمله  از  افغانستان  در  ناسیونالیسم  و 
دیاسپورای  اعضای  اما  می رود؛  شمار  به  بنیادی  
تاریخ  جعل  حلقه  از  نتوانسته اند،  هنوز  »افغانی« 
بیرون بیایند و همواره بر موج ناسیونالیسم  قومی 
افغانستان  قرار است  به زعم خودشان  و  اند  سوار 
ناکام و شکست خورده در مسیر  این رویکرد  با  را 
دیاسپورا  جامعه  اعضای  کنند.  هدایت  توسعه 
بذر تمدن نقش  به عنوان  در کشورهای شکننده 
داشته و در کشور مادری خود ثمر داده اند. آنان در 
بازتولید ارزش های ملی، فرهنگی، نمادها، کاهش 
دموکراتیک،  الگوهای  تقویت  قومی،  اختالفات 
از  را  دولت ها  نهادها،  در  مسلکی  کار  و  مدیریت 
هند،  چین،  داده اند.  نجات  نحوی  به  شکننده گی 
از جمله کشورهای اند  کوریای جنوبی و پاکستان 
که در بخش اقتصادی و صنعت دیاسپورا دست باال 
دارند و فعال اند. در آفریقا اعضای جمعیت دیاسپورا 
در بحث ملت سازی کارهای عمده کردند که این 
بحث را به صورت مقایسه ای در کشورهای مختلف 

می توان به گونه ملموس تر تحقیق و دنبال کرد.
از سوی دیگر، نقش دیاسپورا در حوزه دیپلماسی 
واقع  در  است.  مطرح  جدی  صورت  به  همچنان 
رای زنی غیرمستقیم  و  اتصال  نقطه   دیاسپورا یک 
میان دولت ها به حساب می آید. نمی توان گفت که 
آنان برای کشورها مخل اند؛ بلکه دیپلماسی نوین 
امروز استوار بر طیف دیاسپورا است. در اکثر قضایا 
میان دولت ها، به صورت غیررسمی اعضای جامعه 
دیاسپورا فعالیت می کنند. بنابر تحلیل آقای یوسی 
شین و مطالعات بانک جهانی، مهم ترین اختالفات 
و جنگ ها را در آینده اعضای دیاسپورا در دست 
خواهند داشت و به عنوان عنصر تأثیرگذار و مهم 
در سیاست خارجی و داخلی دولت ها عمل خواهند 
سیاست  در  دیاسپورا  از  استفاده  بی تردید  کرد. 
چه  تا  که  است  واضح  ملموس  صورت  به  امریکا 
متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  در  آنان  حدی 
نقش دارند. در خصوص افغانستان تاکنون دیاسپورا 
سازمانده و خبره سیاست بوده  است. دست کم بعد 
از نشست بن، نقش این طیف در حوزه سیاسی و 
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برعکس  و  نکردند  درست  استفاده  افغانستان  در 
طالبان، این دشمنان اصلی ارزش های دموکراتیک 
از  تعریفی  هیچ  و  دادند  رشد  را  مردم ساالری  و 
دموکراسی سازی  تجربه  ندادند.  بیرون  دشمن 
زیادی  شباهت های  افغانستان  و  عراق  در  امریکا 
افغانی  دیاسپورای  شبیه  شیعه،  عراقی های  دارد. 
جابه جا  آن کشور  در حکومت  رژیم صدام  از  بعد 
شدند؛ اما متعهدانه کار و تاجایی تمام خالهایی را 
که در حکومت عراق به وجود آمده بود، پر کردند 
و با داعش قاطعانه جنگیدند. امروز عراق دست کم 
سرخط خبرهای جهان به دلیل فقر، تنگ دستی و 

جنگ نیست.

گفتمان صلح
اعالم کرد که  دستگاه دیپلماسی جو بایدن اخیراً 
توافق نامه صلح دولت ترمپ با طالبان را بازنگری 
خواهد کرد. این که بازنگری جدید، چه پیامدهایی 
احتماالً  اما  نیست.  معلوم  هنوز  داشت،  خواهد 
فراوان  امتیازدهی  با  ترمپ  اداره  را که  خوشبینی 
به طالبان برای این گروه ایجاد کرده بود، به یأس 

تبدیل کند.
و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  افغانستان 
ژئواستراتژیکش که در حوزه »ریملند و هارتلند« 
قرار دارد، برای امریکا مهم است. نظریه اسپایکمن 
متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  مسیر  »ریملند« 
را در دوران جنگ سرد تعیین می کرد. ریملند یا 
همان هالل نیمه بر اطراف حوزه خاکی »هارتلند« 
که مسیر سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی را 
تعیین می کرد، ایجاد شده بود. بحث حضور امریکا 
در افغانستان از چشم انداز ژیوپلیتیک مهم است. با 
توجه به بازی های منطقه ای در برابر امریکا در طول 
افغانستان،  این کشور در  اخیر و حضور  سال های 
نظریه ریملند در سیاست خارجی ایاالت متحده به 
رهبری بایدن همچنان موضوعیت دارد. در پروسه  
صلح دو گزینه، یکی به نفع غنی و دیگری به نفع 
مردم می تواند مطرح باشد: ۱. البی گری در دولت 
بایدن برای ادامه  دولت غنی و تضعیف و طوالنی 
ساختن پروسه صلح  و ۲. حکومت موقت که اغلب 
آن  خواستار  طالبان  و  احزاب  سیاسی،  جناح های 
هستند و آن را به عنوان پیش شرط پیش رفت در 
با  بتواند  احتماالً  پروسه صلح مطرح کردند. غنی 
رابطه  نشان گر  که  تحقیق هایی  سلسله  یک  ارایه 
تروریستی  شبکه های  دیگر   و  القاعده  با  طالبان 
باشد، احساسات امریکا را برانگیزد، البی گری کند 
و تا حدودی معادله صلح را به نفع خود در دولت 
از  غیر آن خلع شدن غنی  تغییر دهد. در  بایدن 
عمده ترین  می رسد.  نظر  به  حتمی  امر  قدرت 
رویکرد و راهکار برای تغییر معادله جنگ و منافع 
دولت ها در حوزه بین الملل حلقه البی گر دستگاه 
گزینه هایی  از  یکی  این  است.  دیپلماسی دولت ها 

است که غنی می تواند از آن استفاده کند.
آینده  برای  حکومت موقت می تواند گزینه خوبی 
شیرمحمد عباس  اخیراً  باشد.  افغانستان  در  صلح 
استانکزی، عضو هیأت طالبان در دوحه، در سفری 
از  از حکومت موقت و خلع شدن غنی  به مسکو 
قدرت صحبت کرد و در عین حال پارلمان همچنان 
پافشاری و موضع گیری جدی در این زمینه دارد. اما 
حلقه ارگ، طرح حکومت موقت را توطیه پاکستان 
و ننگ برای ملت می داند. نگرانی و ترس از ایجاد 
از هم  نظام  این است که احتماالً  حکومت موقت 
بپاشد و پراکنده گی و هرج ومرج بیش تر در کشور 
حاکم شود. اما با توجه به شرایط فعلی، پیشنهاد 
جنگ علیه طالب در حال حاضر نسخه درست برای 
افغانستان نیست.  از حالت کنونی در  بیرون رفت 
اکنون النه های طالبان و منابع هژمونی این گروه 
به صورت گسترده در گوشه و کنار کشور فعال اند 
و از سوی دیگر اطراف شهرها زیر تهدید آنان قرار 
نهادها )مسجد،  از طریق  دارد. ملت سازی طالبان 
مدرسه، دارالحفاظ، دارالمدارس و حقانیه( هیچ گاه 
تحت حاکمیت دولت توقف داده نشد؛ هرچند این 
بحث بارها مطرح و رسانه ای شد، بازهم توجه خاص 
به آن صورت نگرفت. بنابراین، برای بیرون رفت از 
افغانستان، طرح حکومت موقت  حالت کنونی در 
چه  برای  این که  اما  باشد؛  حل  راه  یک  می تواند 
نظامی حکومت موقت را بایست ایجاد کرد، هنوز 

معلوم نیست.



آسیه حمزه ای

خلق کنند و باعث ترقی و پیش رفت اداره شوند. ولی 
فرهنگ ادارات دولتی از نوع سلسله مراتبی است و کم تر 
که خالق  می شود  داده  شانس  پایین رتبه  کارکنان  به 
باشند و خودشان بتوانند کار ایجاد کنند. بنابراین، ایجاد 
کار و طرح پالن کلی اداره به مدیران عالی رتبه، مثل 
رییسان برمی گردد. آیا رییسان که صالحیت ایجاد شغل 
و نقش عمده در استخدام افراد دارند، خالق، ریسک پذیر 
و به کارهای جمعی باورمند هستند؟ واقعیت این است 
که همین سطوح عالی می توانند نقش تعیین کننده ای را 

در زدودن بیکاری مخفی بازی کنند.
سطح  کارکنان  که  می رسیم  نتیجه  این  به  کل  در 
اجرایی در بیکاری مخفی نقش خاص ندارند. آنان نه 
و  مسوولیت  هم  نه  و  دارند  را  ایجاد شغل  صالحیت 
صالحیت تحلیل و طرح وظایف، اهداف و چشم اندازه 
از  مهمی  بخش  سازمان،  در  مشاغل  تحلیل  را.  اداره 
وظایف مدیریت منابع بشری و سطوح عالی هر اداره 
محسوب می شود. مدیران سطح اجرایی آنچه را که از 
مدیران سطح عالی دستور می گیرند، اجرا می کنند؛ نه 
کم، نه بیش. این که در هنگام تجزیه و تحلیل شغل 
به نیازهای اداره و وضعیت نیروی انسانی آن، براساس 
ویژه گی های انسانی توجه نشده است، مدیران اجرایی 
مقصر نیستند. اگر بخواهیم بیکاری مخفی را در اداره 
از بین ببریم، این کار نیازمند نگاه تخصصی تر در هنگام 
ایجاد شغل است. نباید بیکاری مخفی را به کارکنان 
اجرایی ربط داد. باید به اصل و ریشه مشکل پرداخت 
تا بتوان آن را به گونه اساسی مورد ارزیابی قرار داد. 
تخصصی  گونه  به  اداره  استراتژی های  و  اهداف  اگر 
طرح شود، یقیناً شغل بی هدف و زاید ایجاد نمی شود 
جانب  از  داشت.  نخواهد  وجود  نیز  مخفی  بیکاری  و 
دیگر، کارکنان دولتی نیز به کار خواهند افتاد و زمینه 
در شرایط  کرد.  فراهم خواهند  را  اداره  ترقی  و  رشد 
حاضر که جامعه ما با ده ها مشکل دیگر دست و پنجه 
نرم می کند، منطقی به نظر نمی رسد که به یک باره گی 
جمع کثیری از کارکنان بیکار و خانه نشین شوند. باید 
استخدام شده اند،  ناموثر  گونه  به  کارکنان  اگر  گفت، 
مسوولیت به کسانی بر می گردد که این شغل را ایجاد 
اداره است،  نیاز  ایجاد شغل منطقی و  اگر  کرده اند و 
حذف کتله ای کارکنان پایین رتبه کار منطقی نیست 
تغییرات  اداره  استراتژی  و  برنامه ها  اهداف،  به  باید  و 

آورده شود.

خانه نمی تیم.« در موارد معدود خانه داده می شد، آن  هم 
با شرایط سخت و مضحکانه ای که عماًل مداخله و سرک 
کشیدن در زنده گی شخصی آن ها بود، آن  هم نه به اعتماد 
یا  با ضمانت دو  بلکه  استقالل و هویت مستقالنه آن ها، 
نام  پشت  باید  انگار  این جغرافیا  در  یعنی  این  مرد.  سه 
یک مرد و به اعتبار نام یک مرد بتوانی زنده گی کنی و 

خودت هیچ...
در میان این سال ها، ماه ها و روزهای جنگ زده پایتخت و 
با وجود تمام موانع، روزنه های امید زیادی در دل سهیال 
جوانه زد. کار کرد و ماستری خواند. انگلیسی اش را تکمیل 
برای  دل تنگی  وجود  با  سال  شش  این  تمامی  در  کرد. 
تا اقتصاد آن ها را حمایت  خانواده، تمام تالشش را کرد 
برادری که می گفت  او حتا همان  کند و موفق هم شد. 
اگر کابل بروی از ننگ خودم را گم می کنم را پیش خود 
خواست، برایش وظیفه پیدا کرد و امروز سهیال چشم و 
چراغ خانواده ای شده که زمانی رفتنش به کابل و تالشش 
تعبیر  بی آبرویی  و  بی عزتی  به  را  استقالل  کسب  برای 

می کردند. 
کابل از این دست دختران زحمت کش و مستقل زیاد دارد؛ 
دارند،  هدف  که  دخترانی  خانواده اند،  امید  که  دخترانی 
دخترانی که پای خود و توانمندی های شان ایستاده اند، اما 

سختی ها را به معامله شدن ترجیح می دهند.
کابل در کنار چهره جنگ زده و خسته اش، این روایت های 
زیبا را هم در خود جای داده است، روایت سهیال و امثال 

او.
حاال سهیال روبه رویم نشسته، به یک باره گیالس قهوه اش را 
برمی دارد و می گذارد کنار کلکین و جثه نحیف و ظریفش 
را هم جای می دهد همان جا. همیشه وقتی می خواهد با 
مادرش تلفنی حرف بزند، پشت کلکین می رود و نگاهش 
را می اندازد تا آخر کوه های روبه رو. خیلی کم پیش می آید 
اما هر  ببلعد و عادی صحبت کند،  را  بتواند بغضش  که 
بار که از او می پرسم، با ته لهجه ای ایرانی می گوید: »به 
زودی بره ننه جانم خانه می گیرم، میارمش پیش خودم 

د کابل جان.«

مدیریتی  عالی  سطوح  را  شغل  ایجاد  و  تحلیل  طرح، 
وظایف  به  نگاهی  مدیریتی  دید  از  اگر  دارد.  عهده  بر 
این  که  است  روشن  باشیم،  داشته  مدیریتی  سطوح 
سطوح مربوط به رییس یک سازمان و معاون یا معاونان 
اصلی آن می شود. این درجه، باالترین رتبه در سطوح 
مدیریت به حساب می آید. مدیران عالی، وظیفه تعیین 
اهداف بلند مدت، چشم انداز سازمانی، تبیین برنامه های 
راهبردی و همچنین سیاست های کلی و عمومی یک 
سازمان یا اداره را بر عهده دارند. رییسان اداره هستند 
که مطابق به اهداف بلندمدت اداره، نیروی کار جذب 
می کنند و برای آنان مشخص می سازند که چه نقشی 

را ایفا کنند.
این در حالی است که نقش مدیران متوسط، نه کاماًل 
مدیران  واقع  در  است.  عملیاتی  صرفاً  نه  و  مدیریتی 
سطوح میانی نقطه تالقی طرح استراتژی و عمل به آن 
به حساب می آیند. اما در سطح عملیاتی یا اجرایی که 
کارکنان پایین رتبه را شامل می شود، برخالف دو سطح 
قبلی، کارهای عملی و اجرایی اولویت بیش تری نسبت 
به مفاهیم ذهنی و تفکر استراتژیک دارد. به بیان دیگر، 
مدیران اجرایی، افراد عمل هستند و ترجیح می دهند 
که برای پیشبرد اهداف سازمان ها وارد عمل شوند. در 
برخوردار  امتیازات  کم ترین  از  کارکنان  این  ما  کشور 
هستند؛ اما بیش ترین کار را انجام می دهند. هرچند از 
نگاه اهمیت هر سطح جایگاه خود را دارد، اما آنچه در 
ادارات کشور مرسوم است، جایگاه سطح عالی بیش تر 
سیاست  سایه  و  است  ویژه  امتیازات  دارای  و  سیاسی 
چنین  است.  افتاده  بخش  این  بر  بی رحمانه  گونه  به 
عاملی در کشور به فرهنگ تبدیل شده و یقیناً بنیان 
ادارات را آسیب رسانده است. این فرهنگ خالقیت و 
را  آنان  انگیزه  و  می رباید  کارکنان  از  را  ریسک پذیری 
دید  از  فرهنگ سازمانی  مولفه  در حالی که  می کشد. 
رابینز ایجاب می کند که به کارکنان فرصت داده شود تا 
خالق باشند، ریسک بپذیرند و مورد تشویق قرار گیرند، 
کار  برای شان  پیشبرد وظیفه محوله،  بتوانند ضمن  تا 

نخواهد شد.«
روزهای اولی که به کابل آمد، در خوابگاهی در حوزه سوم 
شهر کابل مستقر شد. هم زمان چند نفر از دوستانش که 
مانند او معماری و آرشیتکت خوانده بودند را مالقات کرد. 
گرفت  وظیفه  خود  تخصص  مطابق  بخش خصوصی  در 
انگلیسی اش را آغاز کرد. زنده گی در خوابگاه  و هم زمان 
مشکل بود. بعد از کار، به کورس انگلیسی می رفت و تا به 
خوابگاه می رسید، شام می شد. آخرین ساعت ورود خانم ها 
ناوقت  کمی  که  بار  هر  بود.  بعدازظهر  پنج  خوابگاه  به 
می رسید، با موجی از سواالت شخصی گاردهای خوابگاه 
روبه رو می شد. کجا بودی؟ با کی بودی؟... حتا در چندین 
اعتراض کردند،  این موضوع  به  مورد که دختران نسبت 
بار  اگر  این شدند که  به  تهدید  توسط مدیریت خوابگاه 
دیگر صدای شان را بلند کنند، آن ها را به اتهام بداخالقی 

به حوزه معرفی خواهد کرد.
هنوز  بود.  امروز  از  متفاوت تر  شرایط  پیش،  سال  شش 
استقالل دختری که تصمیم می گرفت به تنهایی زنده گی 
کند، در جامعه جا نیفتاده بود. سهیال و دوستانش وقتی 
از  نامناسبی  رفتار  بگیرند،  را کرایه  می خواستند خانه ای 
سوی رهنمایان خانه با آن ها می شد. اولین سوال همین 
مجرد  به  نه؟  یا  استین  فامیل  است؟  کی  »مردتان  بود: 

شبکه های  مهم  بحث های  از  یکی  روزها،  این  در 
اجتماعی، پرداختن به ساختار تشکیالتی و بیم بیکار 
است.  دولتی  ادارات  کارمندان  از  زیادی  تعداد  شدن 
زیرا تعداد کثیری از کارمندان دولت از ادارات مختلف 
بی سرنوشت شده اند و کارکنان تنقیص شده وزارت ها 
ادارات  سخنگویان  که  را  جوابی  تنها  معترض اند.  نیز 
بردن  بین  از  و  مسلکی سازی  داده اند،  بیرون  دولتی 
بیکاری مخفی در ادارات است. بی سرنوشتی کارمندان 
ادارات دولتی با وجودی که با کم ترین معاش استخدام 
شده اند، یک معضل جدید دیگری را در جامعه به بار 
جست وجوی  در  دولت  واقعیت،  به  حاال  آورد.  خواهد 
از بین بردن بیکاری مخفی است؟ آیا واقعاً کارگزاران 
می خواهند ادارات را مسلکی بسازند؟ اصاًل چه کسانی 

عامل بیکاری مخفی در ادارات دولتی اند؟

بیکاری مخفی چیست؟
چنین  مخفی  بیکاری  باب  در  مدیریت  متخصصان 
می نگارند: »استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص که 
دانش آن ها مرتبط با مکان اعمال نمی شود و در یک 
سیستم اداری و یا غیراداری در ظاهر نشان دهنده  کار 
است؛ اما در واقعیت این طور نیست. بیکاری پنهان با 
توجه به تناقض شغلی  که با آن تشکیالت دارد، نه تنها 
نقش سازنده ای را ایفا نمی کند، بلکه مشکالت فراوانی 
را برای آن سیستم و کل جامعه ایجاد می کند و این امر 
یکی از مشکالت ریشه ای سازمان ها، ادارات، تشکیالت 

دولتی و غیردولتی به شمار می آید.«
ادارات  انکار کرد که در  نظر به تعریف فوق، نمی توان 
دولتی بیکاری مخفی وجود ندارد؛ چون بخشی از افراد 
نظر به شناختی که با مدیران سطح عالی داشته ، وارد 
آن اداره شده و یا در زمان ایجاد شغل، به گونه تخصصی 
و  توانایی  و  دانش، تخصص  و  نشده اند  تحلیل وظایف 
همچنان  است.  نبوده  بحث  مورد  نیز  کارمند  ضرورت 
ادارات، معمول است که نخست فرد را  از  در بسیاری 
استخدام می کنند و بعد برای او وظایف در نظر می گیرند 

به تازه گی وارد دانشگاه شده بود و تخصصی برای یافتن یک 
وظیفه خوب نداشت. با خودش زمزمه می کرد: »خیر اس، 
سخت کاری هم می کنم، اما درسم را می خوانم.« کارهای 
تولیدی پوشاک، گاهی  را تجربه کرد. گاهی  کوتاه مدتی 
کار در سردخانه های بزرگ میوه و گاهی شیرینی فروشی. 
بهانه  جا  همه  می شد.  پیدا  سختی  به  هم  کارها  همین 
را جریمه  ما  کار  اداره  استی،  افغانی  »تو  که  می گرفتند 
از  کارفرمایان  برخی  که  بود  وقتی  آن  از  بدتر  می کنه.« 
مجبوریت او می خواستند سوءاستفاده بکنند؛ از آزارهای 
کالمی گرفته تا تعرض. به او می گفتند: »جایی دگه تو را 
قبول نمی کنن، چون افغانی استی. اگر به خواسته ما تن 
ندهی، منفک می شوی« و همین بود که اغلب جاهایی که 

کار می کرد، چند صباحی بیش دوام نیاورد.
و  تحقیرها  از  موجی  دیگر  سوی  و  خانواده اش  سو  یک 
تعرض ها که دست سهیال را برای رسیدن به آرزوهایش هر 
روز کوتاه تر می کرد. او برای تامین مخارج و فیس دانشگاه، 
باید وظیفه می گرفت. شرایط اقتصادی خانواده در ایران 
ناپایدار بود و از طرفی نمی شد که درس خواندن را کنار 
بگذارد. از کودکی دنیایی از رویاهای بزرگ در سر داشت 
همان ها  سمت و سوی  به  را  زنده گی اش  می خواست  که 

سوق دهد، اما چگونه؟
یا هجرت.  است؛ وطن  راه  دو  میان  انتخاب  قصه سهیال 
مبارزه برای استقالل در دل سنت ها و عرف های ناپسندی 
که به یک دختر این اجازه را کم تر می دهد. ایستادن برای 
ثابت کردن. درسش که تمام شد، دیگر نمی توانست در 
ایران بماند. خاطرات تلخ دوران مکتب و محله و تجارب 
تحقیرآمیز کار در دوران دانشگاه، دل خوشی برایش نمانده 
بود. از طرف دیگر مهاجرت آن  هم در ایران، امکانی نبود 
که او بخواهد به تحقق رویاهایش فکر کند. تصمیمش را 
گرفته بود که به افغانستان برگردد. او وطن را فقط یک بار 
تا هرات دیده بود، وقتی برای اخذ ویزه تحصیلی سفر کرد؛ 
اما همیشه چیزی شبیه یک حس بی قراری در وجودش 

ریشه می دواند، شبیه دل تنگی برای موطن آدمی.
مخالفت های شدید خانواده شروع شد. این تجربه را شاید 

بیکاری مخ�ف در ادارات؛ 

قصه  سهیال؛ 

که این روند از دید دانش مدیریت کاماًل اشتباه است. 
از همین رو، چنین افراد با توجه به نداشتن تخصص در 
حوزه مربوطه، نه تنها موثر واقع نمی شوند، بلکه مانع کار 
تعداد دیگری از کارمندان نیز می شوند. چنین مسایلی 
در ادارات دولتی عام است، همین عامل باعث شده است 
بی مورد  کاغذپرانی  و  کُندکاری  به  دولتی  ادارات  که 

شهرت کسب کنند.

عامل بیکاری پنهان در ادارات کیست؟
در این شکی نیست که توسعه هر کشوری زاییده تالش 
مردم و مسووالن آن است. به هر پیمانه ای که نگاه آحاد 
جامعه منطقی و علمی باشد، رسیدن به اهداف بزرگ تر 
و توسعه و ترقی سریع تر میسر می شود. بنابراین، مشاغل 
از حدود تعریف شده  باید  ابعاد و سطوح گوناگون  در 
برخوردار باشد، تعیین ویژه گی های هر شغل و منظور 
و مقصود از ایجاد آن باید به صورت واضح بیان شود. 
اگر خصوصیات شغل مشخص نشود و یا ابهام در تعریف 
آن وجود داشته باشد، نیل به اهداف با ناکامی مواجه 
می شود. بر این اساس، با تبیین مولفه های معین و قابل 
روشن  و  واضح  باید  شغل  ایجاد  موضوع  اندازه گیری، 

باشد.
حاال چه کسی شغل را ایجاد می کند؟ تحلیل وظایفی 
شود،  استخدام  آن  براساس  کارمند  یک  باید  که 
مسوولیت کیست؟ واقعیت این است که کارکنان دولتی 
بدون در نظر گرفتن اصول و قوانین کشور نمی توانند 
استخدام  هنگام  در  این که  شوند.  استخدام  وظیفه  به 
ما  بحث  می  شود،  مراعات  اصول  این  پیمانه  چه  به 
خود  برای  نمی توانند  عادی  کارکنان  واقع  در  نیست. 
شغل به وجود بیاورند؛ زیرا استخدام در ادارات دولتی 
روش خود را دارد. اگر سوال فوق را از یک متخصص 
مدیریتی بپرسیم، به صراحت خواهد گفت که مسووالن 
تحلیل  و  طرح  شغل،  ایجاد  مسوولیت  که  کسانی  و 
تا  بر عهده دارند، مکلف اند  وظایف و ارزش یابی آن را 
به گونه تخصصی به موضوع بپردازند. یقیناً مسوولیت 

شماری از دختران داشته باشند. هم مسوولیت اقتصادی 
خانواده، هم سکوت و دم نزدن ها از شرایط دشواری که 
می زند.  رقم  برای شان  غیرتخصصی  و  موقت  کارهای 
مادرش بارها تاکید کرده بود که به سهیال اعتماد دارد، 
اما دهان مردم را نمی تواند ببندد. کار حتا به آن جا کشیده 
بود که علی، برادرش، بارها او را لت و کوب و تهدید می کرد 
و حتا می گفت اگر سهیال به تنهایی کابل برود، از این ننگ 

خانه را برای همیشه ترک خواهد کرد. 
او چیزهای  بود. در ذهن  را گرفته  اما سهیال تصمیمش 
فراتری از قضاوت های سنتی و نادرست مردم وجود داشت. 
برای او استقالل مهم بود، ایستاده گی مهم بود، عزت مهم 
توانمند  زن  باید  آن قدر  بود  معتقد  این که  مهم تر  و  بود 
بشود که آینده اش را خودش رقم بزند و این ها را هر کسی 

برنمی تابید.
مادرش به سختی راضی شد و سهیال به کابل آمد. حاال 
از آن روزها می گذرد؛ شش سالی که کتیبه  شش سال 
جدیدی از زنده گی را برای او گشوده است. هر چند در این 
سال های دور از خانواده، مشکالت فراوانی را تجربه کرده و 
می کند، اما به گفته خودش: »کجای این جغرافیای منطقه 
به من و تو حق می دهد که به راحتی به اهداف مان برسیم؟ 
سنگ اندازها یکی پس از دیگری، اما جریان رود که متوقف 

 یک شنبه
شماره 3537

19 دلو 1399
7 فبروری 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

حیات اهلل مهریارمقصرکيست؟

به او مایه ننگ می گفتند، چون می خواست مستقل باشد



محمد ناصر محمدی، دانشجوی برنامه ریزی آمایش سرزمین

فقر عبارت است از ناتوانی تأمین نیازهای اساسی انسان. 
فقیر به کسی گفته می شود که از تأمین تمام یا برخی 
از ضروریات اساسی زنده گی، مانند غذا، لباس، مسکن 
و وسایل آسایشی و رفاهی معمول در جامعه محروم 

باشد.
در مورد پیدایش فقر، دالیل و نظریات زیادی در البالی 
زیادی  مباحث  آن  روی  و  شده  گنجانیده  کتاب ها 
صورت گرفته و ممکن است که هرکدام از این دالیل، 
بنابر نظام ساختاری هر جامعه متفاوت باشد. یکی از 
ریشه های فقر را نبود منابع می دانند. در صورتی که این 
امر نمی تواند، صحیح باشد. برخی دیگر می گویند که 
مردم به این دلیل فقیر هستند که هنوز اقتصاد آزاد، 
رقابت و بازار آزاد را درک و تجربه نکرده اند. بنابر نظر 
گروه دیگر، عامل فقر، جمعیت است که این مشکل 
جمعیت  هرچه  چون  می شود؛  جدی تر  بلندمدت  در 
بیش تر شود، امکانات موجود بین عده بیش تری توزیع 
می شود و به افراد سهم کم تری می رسد. اما در جای 
دیگر، آب و هوا را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار 
نتیجه گیری  این طور  هانتینگتون  می پندارند.  فقر  بر 

می کند که آب و هوا:
اول، به طور مستقیم بر سالمتی و فعالیت افراد اثر دارد؛

دوم، به طور غیرمستقیم از طریق نوع غذا، انگل ها و 
میکروب ها و نیز شیوه زنده گی بر افراد اثر می گذارد؛

سوم، این خود می تواند عامل قوی و شاید هم قوی ترین 
عامل برای مهاجرت، اختالط نژادی و گزینش طبیعی 

باشد.
بودن  فقیر  علت  که  می پندارند  این گونه  دیگری  عده 
رقم  چنین  آنان  سرنوشت  که  است  این  افراد،  برخی 
در  و  است  خودشان  کارایی  عدم  آن  علت  و  خورده 
نهایت گروه دیگری  در  فقر هستند.  آنان سزاور  واقع 
که  است  فقیر  دلیل  این  به  جامعه  که  است  معتقد 
مورد استثمار واقع شده است. ارزش های اضافی جامعه 
توسط مالکین یا سرمایه داران چپاول می شود و لذا این 
نوع فقر ادامه می یابد؛ زیرا هر آنچه که به دست می آید 

به جیب صاحبان امالک واریز می شود.
پاول مارک هنری در کتاب »فقر، پیش رفت و توسعه« 
در مورد علل پیدایش فقر چنین می گوید: »در بسیاری 
از موارد، بروز سوانح طبیعی )از قبیل خشک سالی، سیل 
و زلزله(، حوادث اجتماعی )از قبیل جنگ، هرج ومرج 

چند کیلومتر دورتر از شهر هرات، با شماری از زنان 
نیروهای  صف  در  که  کردم  مالقات  دست  به  تفنگ 
مرکز  مالقات ،  محل  داشتند.  حضور  ملی  ارتش 
که  جایی  بود؛  کشور  غرب  حوزه  در  ارتش  آموزشی 
سربازان تازه نفس، مهارت های نظامی را فرا می گیرند. 
زنان ارتشی با روحیه قوی و اراده محکم، لباس رزم 
بودند.  امنیت  تأمین  برای  نبرد  آماده  و  کرده  تن  بر 
هرچند خبرهای مرتبط با گفت وگوهای صلح را دنبال 
می کردند، اما دل خوشی شان این بود که پس از توافق 
احتمالی صلح بتوانند وظیفه خود را ادامه دهند. یکی از 
زنان ارتشی که تجربه حضور در میدان های نبرد را هم 
داشت، نزدیک آمد و گفت: »ما زنان افغانستان باید از 
کشورمان دفاع کنیم؛ مگر ما از زنان ُکرد کوبانی کم تر 
هستیم؟« همین انگیزه دفاع از مردم و سرزمین، عامل 

پیوستن زنان به ارتش بوده است.
صف  در  نیز  خانواده های شان  اعضای  زنان،  برخی 
نیروهای امنیتی بودند و آن ها را تشویق کرده بودند 
تا به نیروهای ارتش یک جا شوند. زنان ارتشی، در کنار 
مردان، برای تمرین های نظامی به مرکز آموزشی ارتش 
حاضر می شوند و با جنگ افزارهای »سبک و سنگین« 
شلیک می کنند. با هماهنگی مقام های ارتش در حوزه 
غرب کشور، قرار شد از مرکز آموزشی نیروهای ارتش 
در پایگاه قول اردوی ۲۰7 ظفر دیدار و با سربازان و 
فرمان دهی  مقر  به  رسیدن  با  کنم.  گفت وگو  افسران 
ارتش، به سوی مرکز آموزشی حرکت کردیم که در 

نزدیکی پایگاه ارتش موقعیت داشت.
و  می رسید  گوش  به  گلوله  شلیک  صدای  دور  از 
تیراندازی  و  نظامی  آموزش های  مصروف  سربازان 
از  یکی  بودند.   »M16« و   »M4« جنگ افزارهای  با 
استادان مرکز آموزشی برایم گوش زد کرد که حضور 
در محل آموزش عملی نظامیان خطرناک است و افراد 
غیرنظامی پیش از حضور در آن باید خود را برای هر 
اتفاق غیرمنتظره ای آماده کنند. یکی دیگر از استادان 
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افراد  بازار کار برای  باعث عدم امکان رقابت کامل در 
می شود، موجب پیدایش فقر می دانند. عده  دیگر عوامل 
اجتماعی )آموزش، تکنیک و دانش( را در پیدایش فقر 
اقتصادی  از نظام  این عوامل عمدتاً  مهم می دانند که 

جامعه ناشی می شود.
مهم ترین  اقتصادی،  نظر  از  که  گفت  بتوان  شاید  اما 
به  دالیل فقر، دو عامل »کمبود« و »مالکیت« است. 
این معنا که در بسیاری از جوامع همه چیز به قدر کافی 
نتیجه  در  است؛  عرضه  از  بیش  تقاضا  و  ندارد  وجود 
هرچه که برای زنده گی، ضروری و کمیاب است، ارزش 
ارزشمند  این که  محض  به  و  می کند  پیدا  اقتصادی 
شود، در بسیاری از کشورها عده قلیلی آن را تصاحب 
می کنند و عده کثیری از آن محروم می گردند. به دنبال 
اشیای  به  امکان دست یابی  امر، شاید کسانی که  این 
نادر را ندارند، نسبت به آن احساس فقر کنند. شاید 
بتوان گفت که گاهی خود افراد منجر به فقر خودشان 
می شوند. به این ترتیب که امکانات الزم برای شخص در 
زنده گی وجود داشته و زمینه پیش رفت برایش فراهم 
بوده؛ ولی خود فرد سعی و کوشش نکرده است. بیش تر 
روانشناسان این علت را تأیید می کنند و خود فرد را هم 
ندارند  باور  اما جامعه شناسان معموالً  مقصر می دانند؛ 
که فقر اساساً نتیجه رفتارهای فردی باشد و اشخاص 
به عنوان فرد، مسوول فقر خویش باشند. هرچند که 
ما شخصاً مسوول رفتارهای اجتماعی خویش هستیم، 
اما جامعه شناسان در تالش هستند تا ثابت کنند که 
فراسوی رفتارها و امکانات شخصی، نیروهای اجتماعی 
کلی وجود دارند که مسوول وجود فقر به عنوان یک 

پدیده اجتماعی اند.

عوامل تشدیدکننده فقر
در کنار عواملی به وجود آورنده فقر، عوامل دیگری نیز 
وجود دارد که فقر موجود را دامن می زند و آن را تشدید 

می کند. این عوامل عبارت است از:
در  خصوص  به  اجتماعی  رسوم  اجتماعی:  رسوم 
روستاهای کشورهای فقیر که هزینه های سنگینی را 
به دنبال دارد، شامل جهیزیه، ثروت و دارایی عروس، 

هزینه عروسی و تدفین است.
از  برخی  دارد.  اشکال متعددی  مصیبت ها: مصیبت ها 

نهایت  در  و  گردد  فراهم  مردم  برای  تحصیالت 
هم دیگرپذیری در افغانستان تقویت شود. این زن 
ارتشی، نگران روی کار آمدن »حکومت موقت« 
و بازگشت نظام طالبانی به کشور است و می گوید 
که حضور طالبان در قدرت سیاسی افغانستان، به 
معنای کم رنگ شدن حضور، نقش و جایگاه زنان 
در جامعه است و احتمال دارد زنان دوباره در خانه ها 

زندانی شوند.
 مریم نورزی، یکی دیگر از زنان ارتشی است که ۱۰ 
سال پیش با نظامیان ارتش افغانستان یک جا شد؛ زنی 
پوشیدن  و  دارد  نظامی  مسلک  به  زیادی  عالقه  که 
انتظار و  از سال ها  لباس ارتش آرزویی بوده که پس 

مبارزه به آن رسیده است.
زنان  خارجی،  نیروهای  چهارچوب  »در  گفت:  مریم 
هزاران کیلومتر دورتر از خاک افغانستان برای نبرد با 
هراس افگنان به کشور ما آمدند؛ ما از آن ها چه کمی 
ُکرد کوبانی کم تر هستیم که  زنان  از  ما  داریم؟ مگر 
نتوانیم از خاک و کشورمان دفاع کنیم؟« این نظامی 
ارتش باور دارد که حضور زنان ُکرد در میدان های نبرد، 
سبب شکست داعش در کشورهای عراق و سوریه شد 
و زنان افغانستان هم باید مانند زنان کوبانی، از مردم و 

سرزمین خود در برابر هراس افگنان دفاع کنند.
او با روحیه ای بسیار قوی و شجاعانه گفت: »در کوبانی 

این مصیبت ها ساخته دست بشر است، مانند دزدی، 
قتل، جنگ، شکنجه، آزار رساندن از طریق تخریب و 
یا تصرف محصوالت دیگران و محروم ساختن آن ها از 
حقوق خویش. سایر مصیبت ها نیز به صورت طبیعی 
در سطح وسیع رخ می دهد. سیل و خشک سالی، زلزله، 
اشاعه امراض نباتی، بیماری ها و گرسنه گی از جمله این 

مصیبت ها است.
عامل  سه  از  جسمی  توانایی  عدم  جسمانی:  ناتوانی 
نشأت می گیرد؛ بیماری، مسایل ناشی از دوران بارداری 
و باالخره حوادث. اثرات آن نیز از دو جنبه قابل توجه 
است: در ردیف اول، ضعف و تحلیل نیروی کسب وکار 
بزرگ ساالن سبب تقلیل و یا توقف جریان درآمد و در 
از  می شود،  خانواده  برای  مایحتاج  تأمین  عدم  نتیجه 
طرف دیگر اغلب معالجه ها، هزینه بر است. یک بیماری 

طوالنی می تواند به فقر کامل بینجامد.
هزینه های غیرمولد: هزینه های غیرمولد و نامطلوب نیز 
خرید  هزینه ها صرف  قبیل  این  دارد.  مختلف  اشکال 
مشروبات، مواد مخدر، قمار بازی و یا سایر هزینه های 
مصرفی می شود. این موارد، امروز به طور چشم گیری 
در تمام سطوح جهان گسترش یافته و در بسیاری از 
جوامع به یک معضل بسیار پیچیده تبدیل شده است. 
این هزینه ها ممکن است در قالب رشوت، ایجاد تعهدات 
نامناسب و تسویه  حساب های شخصی نیز ظهور یابد 
و  کارآموزی  هزینه های  صورت  به  است،  ممکن  یا  و 
آموزش تجلی پیدا کند که تا قبل از به ثمر رسیدن، 

فایده ای نخواهد داشت.

منبع ها
۱. روزبهان، محمود )۱37۱(، مبانی توسعه اقتصادی، 

انتشارات مشعل آزادی، چاپ اول.
توزیع  فقر،  تحلیلی  مدل های  کرامت اهلل،  زیاری،   .۲
فصلنامه  ایران،  در  منطقه ای  نابرابری های  و  درآمد 

تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴8، صص 9۱-9۰.
3. کارشناس، مجید، فقر و تأثیر آن در افزایش انحرافات 

اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی، ص 37۱.
۴. هنری، پاول  مارک، فقر، پیش رفت و توسعه، مترجم؛ 
مسعود محمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، ص ۲۴9.

زنان داعش را شکست دادند، هیچ کس دیگری داعش 
را شکست نداد، اما باز هم کسی به توانایی زنان باور 
ندارد و مردم این قشر را دست کم می گیرند؛ زنان هیچ 
کمی از مردان ندارند.« مریم نورزی، مانند بسیاری از 
زنان ارتشی خاطرات تلخ و شیرین زیادی از حضور در 
صف نظامیان ارتش دارد. او برای انجام وظیفه در برخی 
عملیات های نظامی اشتراک کرده و در ولسوالی های 

ناامن هرات حضور یافته است.
است.  افغانستان  جنگ  قربانیان  از  خودش  مریم 
با طالبان کشته شده  او در جنگ  یک عضو خانواده 
بردوش گرفته است.  را مریم  و سرپرستی کودکانش 
شوهرش هم که نظامی ارتش بوده، چند سال پیش 
زخمی شده و این زن نان آور خانواده ۱۵ نفری خود 
است. هم رزمان مریم در ارتش ملی افغانستان، مانند او 
نگران خانه نشین شدن زنان در آینده سیاسی کشور 
هستند، اما دل خوش صلح و پایان جنگ ویران گر در 
کشور نیز هستند؛ جنگی که اعضای خانواده های شان را 

گرفته و مردمان زیادی را داغ دار کرده است.
زنان عضو ارتش افغانستان باور دارند که سال ها جنگ 
و خون ریزی روح و روان مردم را خسته کرده است. 
آن ها از طالبان می خواهند که در جریان گفت وگوهای 
صلح، زمینه ساز آتش بس و صلح همیشه گی در کشور 

شوند به سال ها ویرانی  و جنگ نقطه پایان بگذارند.

یا  و  اقتصادی(  نظام  گسیخته گی  هم  از  و  سیاسی 
جابه جایی  اقتصادی،  )رکود  اقتصادی  فرازونشیب های 
فعالیت های اشتغال زا و تقلیل تقاضا برای مهارت های 
تأمین  و  اشتغال  امکان  حتا  است،  ممکن  مختلف( 
معاش افراد جوان و تندرست را تقلیل دهد و آن ها را 

در معرض فقر و بی چیزی قرار دهد.«
نظریه پردازان در مورد علت فقر، تیوری های گوناگونی 
تیوری  نظریه ها،  معروف ترین  از  یکی  داده اند.  ارایه 
اصلی  یا  اولیه  علل  نظریه،  این  است. طبق  فقر  دایره 
فقر در سرمایه کم، بازدهی کم، درآمد کم و پس انداز 
خصوص  به  و  نابرابری  عامل  که  است  نهفته  کم 
نابرابری های منطقه ای، ثروت های تولیدی نظیر زمین 
بعد  نسل  به  که  است  فیزیکی  و  مالی  سرمایه های  و 
از خود منتقل می شود. عده ای از نظریه پردازان، عوامل 
شخصی مانند شرایط فیزیکی و روحی نامناسب را که 

هنگام  در  ارتش  نیروهای  برخی  که  کرد  روایت  هم 
تمرین های نظامی و زمان تیراندازی با سالح زخمی 
شدند و هر فردی که وارد محل تیراندازی می شود، باید 
قوانین و مقررات را با دقت رعایت کند تا آسیب نبیند.

تا رسیدن به »میدان تیراندازی/محل انداخت«، بخشی 
از راه با موترهای ارتش و قسمتی از راه را پیاده طی 
کردیم. چند دقیقه از حضورمان نگذشته بود که زنان 
ارتشی هم به این محل رسیدند. ارتشیان سابقه دار برای 
زنان تازه کار مهارت های نظامی را آموزش می دادند. در 
میدان تیراندازی، زنان به گونه تمرینی بر هدف های 
صدای  شنیدن  می کردند.  گلوله باری  شده  مشخص 
شلیک تفنگ بسیار آزاردهنده بود، اما زنان ارتشی به 
این صدای گوش خراش عادت داشتند و شنیدن آن 

برای شان عادی بود.
پس از شلیک به هدف های ثابت، سربازان تمرین های 
»تاکتیکی« انجام دادند و برای ایجاد نظم و هماهنگی 
بیش تر در »رژه/مانور« نظامی اشتراک کردند. پاهای 
اقتدار  با  و  می کوبیدند  زمین  بر  قدرت  با  را  خود 
تمرین می کردند. در کنار مردان،  را  »رسم گذشت« 
استادان زن نیز برای زنان ارتشی مهارت های نظامی و 
چگونه گی استفاده از جنگ افزارها را توضیح می دادند. 
در  ارتش  آموزشی  مرکز  استادان  از  مهریار،  معصومه 
کابل  در  ماللی«  »کندک  در  سال  پنج  کشور،  غرب 
حضور داشته و مدتی قبل به هرات تبدیل شده است.

میدان های  در  ارتش  افسران  و  سربازان  هرچند 
تمرینی خود را برای رویارویی با طالبان در فصل تازه 
بهار،  فصل  آغاز  و  هوا  شدن  گرم  با  هم زمان  جنگ، 
مذاکرات صلح هم  به  نیم نگاهی  اما  می کردند،  آماده 
داشتند و منتظر شنیدن خبری در پیوند به پیش رفت 
گفت وگوهای صلح با طالبان بودند. معصومه مهریار، که 
افزون بر حضور در ارتش رشته حقوق و علوم سیاسی 
را خوانده، باور دارد که برای برقراری صلح، طالبان باید 
جنگ را پایان دهند، اقتصاد کشور تقویت شود، زمینه 

دالیلپيدایشوعواملتشدیدکنندهفقر

نظریه پردازان در مورد علت فقر، 
تیوری های گوناگونی ارایه داده اند. یکی 

از معروف ترین نظریه ها، تیوری دایره 
فقر است. طبق این نظریه، علل اولیه 
یا اصلی فقر در سرمایه کم، بازدهی 
کم، درآمد کم و پس انداز کم نهفته 

است که عامل نابرابری و به خصوص 
نابرابری های منطقه ای، ثروت های 
تولیدی نظیر زمین و سرمایه های 

مالی و فیزیکی است که به نسل بعد 
از خود منتقل می شود. عده ای از 

نظریه پردازان، عوامل شخصی مانند 
شرایط فیزیکی و روحی نامناسب را که 
باعث عدم امکان رقابت کامل در بازار 

کار برای افراد می شود، موجب پیدایش 
فقر می دانند. عده  دیگر عوامل اجتماعی 

)آموزش، تکنیک و دانش( را در 
پیدایش فقر مهم می دانند که این 

عوامل عمدتاً از نظام اقتصادی جامعه 
ناشی می شود.

سربازان زن در ارتش؛ 
آماده نبرد و در آرزوی صلح

محمدحسین نیک خواه
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فعاالن  و  باشنده گان  از  شماری 
مدنی بامیان، در یک گردهمایی 
غیرنظامیان  کشتار  اعتراضی، 
والیت  بهسود  ولسوالی  در 
همین طور  و  میدان وردک 
در  هدفمند  ترورهای  افزایش 
کردند.  محکوم  را  کشور  سراسر 
این معترضان حکومت را به بی توجهی و بی کفایتی در 
از  آنان  می کنند.  متهم  شهروندان  امنیت  تأمین  برابر 
جامعه جهانی و به  ویژه ایاالت متحده امریکا خواستند 
امضا  افغانستان  دولت  با  که  امنیتی   پیمان  براساس  تا 
کرده است، در قبال تشدید ناامنی، ترورهای هدفمند و 
قتل غیرنظامیان در این کشور بی تفاوت نباشد. معترضان 
بهسود  ولسوالی  در  گذشته  هفته   رویداد  به  پیوند  در 
بر  امنیتی  نیروهای  اثر »تیراندازی  بر  میدان وردک که 
زخمی  شماری  و  کشته  نفر  ده  از  بیش  غیرنظامیان« 
شدند، نیز ابراز نگرانی کردند و از حکومت و نهادهای 
را  این رویداد  اصلی  تا عامالن  حقوق بشری خواستند 

مورد پی گیرد قرار دهند.
عبداهلل شایگان، از فعاالن مدنی بامیان، گفت که اعتراض 
حق قانونی شهروندان است و به رگ بار بستن معترضان 
نیست. شایگان  پذیرش  قابل  مردم  برای  به هیچ وجه 

افزود که فرمانده پولیس میدان وردک باید در پیوند به 
توقیف  وی،  گفته   به  باشد.  پاسخ گو  بهسود  »فاجعه« 
خودسرانه  افراد، مورد شکنجه قرار دادن آن ها، استفاده 
به  رسیدن  برای  انسانی  سپر  به  عنوان  غیرنظامیان  از 
هدف های شخصی و مهم تر از همه جلوگیری از انتقال 
موازین  خالف  شفاخانه،  به  بهسود  رویداد  زخمی های 
حقوقی ملی و بین المللی است. این فعال مدنی هم چنان 
مسلح  قوای  از  که  می دهد  نشان  آنان  معلومات  افزود 
کشور به دستور فرمانده پولیس میدان وردک، علیه مردم 
استفاده شده است و حکومت و نهادهای بین المللی باید 
عامالن این »جنایت« را هرچه زودتر به دادستانی معرفی 

کنند تا جلود افراد خودسر در داخل نظام گرفته شود.
ابراهیم توال، فعال فرهنگی و یکی از معترضان، گفت که 
وضعیت شکننده امنیتی در کشور قابل قبول نیست و 
تمامی شهروندان از شدت ناامنی و کشتار رنج می برند. 
به باور آقای توال، آنان علیه این ناامنی ها اعتراض دارند 
را  معترضان  صدای  باید  جهانی  جامعه  و  حکومت  و 
پیمان  امریکا،  حضور  وجود  با  که  افزود  توال  بشنوند. 
ناتو، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در افغانستان، 
ناامنی سراسر کشور را فرا گرفته است و هیچ شهروند 
افغانستان حتا در خانه  خود امنیت ندارد. طبق گفته  وی، 
خبرنگاران، فعاالن مدنی و اعتراض کننده گان به رگ بار 
بسته می شوند که این وضعیت قابل قبول نیست. این 

واکسن همه گیر کووید-۱9
واکسیناسیون موثرترین روش 
امراض  از  پیش گیری  برای 
حال،  این  با  است.  همه گیر 
واکسن ها،  تحویل  و  تولید 
همه گیر،  شیوع  هنگام  در  به ویژه 
زیرا  است؛  برانگیز  چالش 
واکسن ها برای جلوگیری از شیوع بیماری باید به موقع در 
دسترس باشد. واکسن نیاز به بهبود، توسعه، تولید و روش 
توزیع دارد. چالش ها تقریباً در هر مرحله از فرایند واکسن 
و  مقررات  تأیید  قدرت،  آزمایش  تولید،  سویه،  )انتخاب 
آزمایشات بالینی برای تعیین دوز( به وجود می آید. پس 
تجویز،  و  توزیع  تدارکات،  چالش   بودن،  دسترس  در  از 
واکسن را با مشکل روبه رو می سازد. مسایل ایمنی پس 
آمده  وجود  به  کشورها  برخی  در  نیز  واکسیناسیون  از 
دسترسی  واکسن  به  کاماًل  کشورها  از  بسیاری  است. 
که  می کوشند  واکسن  اهداکننده  سازمان های  ندارند. 
این بی عدالتی را برطرف کنند. برخی کشورها به دلیل 
نداشتن زیرساخت های سطح محلی برای پذیرش، تحویل 
با چالش  روبه رو هستند. کسانی که  و مدیریت واکسن، 
شرکت ها،  جهانی،  بهداشت  سازمان  با  همکاری  تجربه 
سازمان های غیرانتفاعی و دولت ها را دارند، باید دیدگاه ها 
کردن  برطرف  و  پیش رفت  مورد  در  را  تجارب  شان  و 

چالش ها با کشورهای درگیر با مشکل شریک سازند.

نحوه توزیع واکسن کووید-۱9
برای تولیدکننده گان واکسن، روند آن غیرمعمول است؛ 
براساس  عمومی  بهداشت  مقامات  توسط  توزیع  زیرا 
تعیین  جمعیت ها  از  برخی  برای  آن ها  اولویت بندی 
می شود. اهدای واکسن و محصوالت جانبی آن یک کار 
نیاز به حمایت مالی، حمایت دو جانبه  پیچیده است و 
هماهنگ و توافق نامه های حقوقی مربوط به اهدا و دریافت 
دارد. واکسن ها، به خصوص در صورت کمبود جهانی، بدون 
استفاده نمی ماند. مالحظات حقوقی و نگرانی های سیاسی 
مربوط به اهدای واکسن می تواند به تأخیر در زمان آن 
کمک کند. از منظر سیاسی و حقوقی، وزیران بهداشت/

برقراری  و  پاسخ گویی  برای  را  قدرت  بیش ترین  صحت 
ارتباط در طی یک بیماری همه گیر دارند. آنان قادر به 
ایجاد هماهنگی جهانی از طریق سازمان بهداشت جهانی 
)WHO( هستند. سنگ بنای اقدام وزیران بهداشت/صحت 
قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی )WHO( است که 
می کند.  اجرا  را  عدالت  اصل  و  ارایه  را  بهداشت  تعریف 
سازمان بهداشت جهانی همچنین می تواند دولت ها را در 
تقویت خدمات بهداشتی قبل از بحران یاری کند. سازمان 
همه  همکاری  با  را  کار  این   )WHO( جهانی  بهداشت 
ذی نفعان از طریق هماهنگی و همکاری انجام می دهد. از 
زمان الزم االجرا شدن مقررات تجدید نظر شده بین المللی 
شاهد  بهداشتی  خدمات   ،۲۰۰۵ سال  در  بهداشت 

فعال فرهنگی از کشتار غیرنظامیان در ولسوالی بهسود 
که  امریکا  از  و  کرد  یاد  نمونه  به  عنوان  میدان وردک 
شریک پیمان امنیتی دولت افغانستان است، خواست تا 

هرچه »عاجل قتل عام غیرنظامیان« را متوقف سازد. 
گردهمایی  این  در  که  بامیان  باشنده گان  از  شماری 
اعتراضی شرکت داشتند، نیز خواهان رسیده گی عادالنه 
به رویداد ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک شدند. 
حکومت  از  حسین زاده،  محمدنسیم  و  علی زاده  محرم 
به   میدان وردک  محلی  مقام های  که  خواستند  مرکزی 
این  ملی  امنیت  رییس  و  پولیس  فرمانده  والی،  ویژه 
به  بهسود،  در  »فاجعه«  این  وقوع  خاطر  به  را  والیت 
تأکید کردند که  این معترضان  دادستانی معرفی کند. 
اگر حکومت در این مورد بی توجهی کند، سازمان ملل 
متحد و کشورهای کمک کننده برای افغانستان، باید بر 
دولت افغانستان فشار وارد کنند تا عامالن این قضیه به 

زودترین وقت به پنجه  قانون سپرده شوند.
به باور معترضان، از حضور جامعه جهانی در افغانستان 
حدود دو دهه می گذرد و ارزش هایی چون دموکراسی، 
که  آمده  دست  به  اجتماعی  عدالت  و  بیان  آزادی 
دست آوردها  این  نمی خواهند  هرگز  کشور  شهروندان 
تأکید  آنان  برود.  بین  از  هم  یا  و  شود  گرفته  نادیده 
کردند در صورتی  که جلو کشتار غیرنظامیان و ترورهای 

هدفمند در کشور گرفته نشود، معنایش این است که 
ندارد.  تفاوتی  هیچ  طالبان  حکومت  با  فعلی  حکومت 
بناًء جامعه جهانی نیز به  خاطر دو دهه حضور خود در 
باید نسبت به وضعیت کنونی کشور نگران  افغانستان، 

باشد.
از  شماری  دلو،  دهم  گذشته،  هفته  جمعه  روز 
میدان وردک،  بهسود  اول  حصه  ولسوالی  باشنده گان 
این  پولیس  فرمانده  از  اعتراضی  گردهمایی  یک  در 
این  امرش  تحت  نیروهای  با  که  بودند  والیت خواسته 
نظامی در  زیرا حضور سنگین  ترک کنند؛  را  ولسوالی 
این ولسوالی امن، برای مردم نگرانی ایجاد کرده است. 
بر بنیاد معلومات باشنده گان محل و یک عضو مجلس 
با  باشنده گان محل  و  متنفذان  زمانی  که  نماینده گان، 
فرمانده پولیس میدان وردک و نیروهای تحت امرش به 
نتیجه نرسیدند، »نیروهای دولتی بر مردم گلوله باری« 
کردند و در نتیجه ۱۱ باشنده محل کشته و بیش از ۲۵ 

تن دیگر زخمی شدند.
که  بود  گفته  نشر خبرنامه ای  با  اما  داخله  امور  وزارت 
فرمانده پولیس میدان وردک به  منظور معرفی فرماندهان 
تحکیمات  و  بهسود  دوگانه  ولسوالی های  پولیس 
پاسگاه های پولیس به این ولسوالی ها رفته بود که »افراد 
و  »مانع حضور  علی پور  به  وابسته  غیرمسوول«  مسلح 

فعالیت« نیروهای امنیتی و پولیس شدند.

پیش رفت بوده است. به عنوان مثال، بهبودهایی در ایجاد 
ظرفیت اصلی، عمل کرد کمیته اضطراری و ارایه اطالعات 
به سازمان بهداشت جهانی )WHO( مشاهده شده است. 
به  دسترسی  منظور  به  بودجه  بهبود  برای  حال،  این  با 
دارو، تقسیم منافع و آگاهی از مقررات، به کار بیش تری 
بند جبران خسارت است که  نیاز است. مسأله فوری تر، 
طبق آن از کشورهای دریافت کننده در صورت شکایت از 
اهداکننده، هزینه های حقوقی پرداخت می شود. این بند 

باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت تولید واکسن کووید-۱9
مختلفی  روش های  به  است  ممکن  مقادیر  مشخصات 
ساخته شود. این ممکن است به تعداد قرص ها یا دوزها، به 
تعداد بیماران تحت معالجه در یک دوره زمانی و یا سایر 
پارامترها اشاره داشته باشد. تعهد به تعیین مقدار مورد 
انتظار فقط در مورد اعالن اعمال می شود. این مسأله به 
شرایط خاص مجوز اجباری اشاره نمی کند. مجوز اجباری 
مقدار  تعیین  به  نیازی  واردکننده،  در کشور  صادر شده 
مشخص شده ندارد. می توان اجازه واردات هر آنچه را که 
برای  داد.  نیاز است،  اجباری مورد  در طول مدت مجوز 
که  بار  هر  اجباری  واردکننده، صادر کردن مجوز  کشور 
نیاز به وارد کردن مقدار مشخصی از یک محصول داشته 
باشد، بسیار دشوار است. ممکن است شرایطی پیش بیاید 
که مقادیر اعالم شده )پیش بینی شده( با مقادیر وارد شده 
مطابقت نداشته باشد. ممکن است، کشوری نیاز به واردات 
بر  تأثیری  اختالف  این  باشد.  داشته  انتظار  از حد  بیش 
واردات نخواهد داشت. تا زمانی که مجوز اجباری محدود 
تریپس  موافقت نامه  اعالن  در  شده  مشخص  مجموع  به 

نباشد، استفاده از این تصمیم مستثنا نیست.
اگر یک بیماری همه گیر اتفاق بیفتد، حدود ۶۰۰ میلیون 
دوز )دو مورد برای هر فرد( احتماالً باید در ویال های چند 
دوزه پر شود، همان طوری که توسط سازمان BARDA و 
سایر سازمان ها تعیین شده است. پیدا کردن ظرفیت الزم 
برای پر کردن و تکمیل واکسن ها نیاز به انتقال فناوری 
دارای مجوز از FDA دارد که به نوبه خود امکان استفاده 
از ظرفیت موجود را در صورت لزوم فراهم می کند. این 
فله  اگر  حتا  گیرد.  قرار  توجه  مورد  اکنون  باید  مسایل 
تولید شود، باید در اسرع وقت پر گردد، تا از ایجاد ازدحام 
جلوگیری شود. این امر معموالً شامل تعامل با سازمان های 
تولیدی است که می توانند کار را تمام و کمال انجام دهند 
و این نیاز به هزینه آماده سازی و همچنین سرمایه گذاری 
در فناوری الزم دارد. سرنگ ها یک شکاف اساسی است. 
در  واکسن  تزریق  برای  کافی  سرنگ  که  می شود  گفته 
را  خود  تأمین  زنجیره  تولیدکننده گان،  نیست.  دسترس 
برای تولید واکسن فصلی برنامه ریزی می کنند. همچنان 
ابتکارهای مداوم برای بهبود آماده گی برای تولید همه گیر 
وجود دارد. مشارکت متخصصان تدارکات در برنامه ریزی 

می تواند مفید باشد.

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارکانونو خپلواکه  اداره

د ساروالیو معینیت
کارمندونه پروگرام

..

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره مستقل ارگانهاي محـلي

معینیت شاروالیها 
برنامه اشتغالزائی

اطالعيهتصميماعطایقرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ۲.۴ شرایط قرارداد طرزالعمل بانک 
جهانی به اطالع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست 
مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه خریداری جنراتور ها برای دفاتر مرکزی و 

والیتی دارای کود نمبر 
را به شرکت خدمات تخنیکی اسمارت گروپ  دارانده جواز نمبرD-39۰۴7 به قیمت مجموعی مبلغ 

۱۵.83۲.۲۰۰ ) پانزده میلیون و هشت صد و سی و دو هزار و دو صد( افغانی اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی چهارده )۱۴( روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به برنامه اشتغالزائی 
معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه 

اول شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

IFB No:AF-EZ-K_CCNP-IDGL-200872-GO-RFB 

نحوه توزیع و ظرفیت تولید 
واکسن کرونا

میرویس عظیمی

الیاس طاهری

شماری از باشنده گان بامیان که در این گردهمایی اعتراضی شرکت داشتند، نیز خواهان 
رسیده گی عادالنه به رویداد ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک شدند. محرم علی زاده و 
محمدنسیم حسین زاده، از حکومت مرکزی خواستند که مقام های محلی میدان وردک به  ویژه 

والی، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی این والیت را به خاطر وقوع این »فاجعه« در بهسود، 
به دادستانی معرفی کند.
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به گزارش رادیو فردا، دولت جو بایدن روز  گذشته به کنگره 
امریکا اطالع داد که با توجه به وخامت وضعیت انسانی در 
یمن، در صدد است با لغو تصمیم روزهای آخر دولت دونالد 
ترمپ، حوثی های یمن را از فهرست سازمان های تروریستی 

خارج کند.
از آن اعالم می شود که رییس  این تصمیم یک روز پس 
حمایت  به  متحده  ایاالت  که  کرد  اعالم  امریکا  جمهور 

بی بی سی به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال و به نقل 
بین المللی  آژانس  بازرسان  که  می گوید  دیپلمات  سه  از 
از فعالیت های هسته ای  انرژی هسته ای شواهد جدیدی 
اعالم نشده از سوی ایران یافته اند که باعث بروز سوال در 

مورد دامنه فعالیت های هسته ای ایران شده است.
ذکر  نام شان  که  دیپلمات هایی  از  نقل  به  روزنامه  این 
سایت  دو  از  شده  برداشته  نمونه های  می گوید  نشده، 
هسته ای در پاییز حاوی مواد رادیواکتیو بوده که می تواند 
نشان دهنده فعالیت ایران در زمینه سالح هسته ای باشد. 
این دیپلمات ها تاکید کرده اند که آن ها از ماهیت دقیق 

آن چه پیدا شده، اطالع ندارند.
آژانس هنوز در این باره گزارشی به شورای حکام نداده و 

هنوز منتظر توضیحات ایران در باره این فعالیت ها است.
ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

وال استریت ژورنال می گوید که آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای به سواالت این روزنامه در این باره پاسخ نداده 

است.
تابستان سال پیش ایران جلو بازدید بازرسان آژانس از دو 
سایت هسته ای را گرفت، اما در نهایت اجازه بازدید آن ها 
از دو مرکز هسته ای »یکی در اطراف شهرضای اصفهان و 

دیگری در نزدیکی تهران« صادر شد.
رافایل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، آن زمان گفته بود که ایران از »گفت وگوی جدی 
درباره سواالت مربوط به فعالیت ها و مواد هسته ای اعالم  

نشده احتمالی« در این مراکز امتناع می کند.
جمهوری اسالمی تالش برای تولید و دسترسی به سالح 
فعالیت های  تمام  می گوید  و  می کند  رد  را  هسته ای 

هسته ای این کشور صلح آمیز است.
پس از آن که دونالد ترمپ، رییس  جمهور امریکا، توافق 
هسته ای موسوم به برجام را ترک کرد و تحریم ها علیه 
ایران را از سر گرفت، ایران با ارجاع به مفادی در برجام، 
تعهدات خود در این توافق را گام به گام کاهش داد. اخیراً 
این کشور به دنبال تصویب طرحی در مجلس، اعالم کرد 
که سطحی از بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را 

به گزارش رادیو فردا، وزیران خارجه امریکا، فرانسه بریتانیا 
یک پارچه«  »رویکرد  خصوص  در  گذشته   روز  آلمان  و 
نگرانی های  و  ایران  برنامه هسته ای  قبال چالش های  در 

امنیتی در منطقه رای زنی کردند.
این نخستین مذاکره وزیر امور خارجه امریکا در دولت جو 

بایدن با همتایان اروپایی اش درباره ایران است.
که  است  گفته  ترمپ  دونالد  دولت  برخالف  بایدن  جو 
درباره توافق هسته ای موسوم به برجام با کشورهای متحد 
اروپایی مذاکره می کند. دولت امریکا در سال ۲۰۱7 از این 
توافق خارج شد و تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال 
کرد؛ اما سه کشور اروپایی کوشیدند این توافق با ایران را 

حفظ کنند.
توییتی  در  فرانسه،  خارجه  امور  وزیر  لودریان،  ایو  ژان 
امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  با  که  است  نوشته 
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و دومینیک راب، وزیر 
خارجه بریتانیا، درباره ایران و چگونه گی برخورد مشترک 
منطقه ای  نگرانی های  و  هسته ای  برنامه  چالش های  با 

گفت وگویی عمیق داشته است.
دومینیک راب هم در توییتی نوشته است که سه کشور 
امریکا در خصوص رویکرد یک پارچه در قبال  اروپایی و 

نگرانی های مشترک درباره ایران رای زنی کردند.
خبرگزاری رویترز می گوید که این نشست تازه ترین اقدام 
توافق  احیای  چگونه گی  بررسی  برای  بایدن  جو  دولت 

هسته ای برجام است.
حاضر  امریکا،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
گفته  اما  کند،  نظر  ابراز  نشست  این  در خصوص  نشده 
است واشنگتن می خواهد اطمینان حاصل کند که در این 

مرحله با کشورهای اروپایی همکاری داشته باشد.
بر اساس توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی 
موسوم به برجام در سال ۱39۴، ایران پذیرفت که بسیاری 

پنج ساله خود از ایتالف به رهبری عربستان در جنگ یمن 
پایان می دهد؛ جنگی که میلیون های یمنی را در معرض 
به  آن  از  بین المللی  رسانه های  و  داده  قرار  قحطی  خطر 

عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان یاد می کنند.
است  گفته  بیانیه ای  در  امریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، خیلی روشن 
انصاراهلل  شدن  اعالم  تروریستی  بررسی  که  داشت  تاکید 
برای  زیرا پی آمدهایی  تسریع شود،  )شبه نظامیان حوثی( 
مردم یمن داشت که با بدترین فاجعه انسانی روبه رو هستند.

بررسی  یک  از  پس  که  است  شده  تصریح  بیانیه  این  در 
جامع، می توانیم تأیید کنیم که وزیر امور خارجه قصد دارد 
و  خارجی  تروریستی  سازمان های  فهرست  از  را  انصاراهلل 
طبقه بندی شده به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی 

خارج کند.
این  است که  تاکید کرده  امریکا  وزارت خارجه  مقام  این 
موضوع رسماً به کنگره اطالع داده شده و جزییات بیش تری 

در روزهای آینده ارایه خواهد شد.

در صورت رفع نشدن تحریم های امریکا، کاهش می دهد.
رافایل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
ماه پیش گفته بود که ایران بسیار سریع در حال حرکت 

به سوی غنی سازی ۲۰ درصدی یورانیوم است.
با  پاییز سال ۱39۲ هم زمان  از  غنی سازی ۲۰ درصدی 
با  جهانی  قدرت  و شش  ایران  میان  اتمی  موقت  توافق 
هدف توقف تحریم های بین المللی، متوقف شده بود. تولید 
مجدد یورانیوم با غنای ۲۰ درصد، مصوبه مجلس شورای 

اسالمی ایران است.
یورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصدی هم در مصارف 
صلح آمیز و هم در سالح های اتمی می تواند کاربرد داشته 
قدرت های جهانی  نگرانی  باعث  دلیل  همین  به  و  باشد 

است.
ایران اخیراً گفت سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات اتمی 
آن ها  یورانیوم  غنی سازی  ظرفیت  که  کرده  نصب  نطنز 

تقریباً چهار برابر دستگاه های فعلی است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، هشدار داده است که 
اگر ایران به برداشتن محدودیت های توافق هسته ای ادامه 
دهد »تنها چند هفته« با تولید مواد الزم برای ساخت یک 

سالح هسته ای فاصله خواهد داشت.
ایران هشدار داده که در صورت بازنگشتن امریکا به برجام 
و لغو همه تحریم ها، گام های بعدی قانون اخیر مجلس 
شورای اسالمی درباره رفع محدودیت های هسته ای را اجرا 

خواهد کرد.

از فعالیت های اتمی خود را متوقف و محدود کند و در 
مقابل، تحریم های بین المللی علیه آن کشور لغو یا تعلیق 

شود.
دولت دونالد ترمپ که به دنبال توافق گسترده تری با ایران 
بود تا بتواند عالوه بر اصالح برجام، فعالیت های منطقه ای 
و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد، با خروج از این 
توافق رویکرد »فشار حداکثری« را در پیش گرفت. به رغم 
باقی ماندن فرانسه، بریتانیا و آلمان در برجام، جمهوری 
در  تعهداتش  از  گوناگون  مراحل  طی  ایران  اسالمی 

چارچوب این توافق عدول کرده است.
یک منبع مطلع روز جمعه پیش از برگزاری این مذاکرات 
به رویترز گفته بود که بعید است وزیران خارجه این چهار 
جزییات  وارد  ایران  مورد  در  مذاکرات  جریان  در  کشور 
شوند، چون این اولین باری است که وزیر خارجه جدید 
امریکا در این مورد با همتایان اروپایی خود مذاکره می کند. 
این مقام امریکایی که حاضر نشد نامش در گزارش قید 
شود، اضافه کرده بود که هدف این مذاکرات اساساً تاکید 
در  اول  گام  و  اروپایی  متحدان  با  واشنگتن  همکاری  بر 
عالقه  مورد  موضوعات  پیرامون  مفصل تر  گفت وگوهای 

طرفین است.
به رغم این که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، نسبت به 
بازگشت امریکا به برجام ابراز تمایل کرده، اما چگونه گی 
این توافق و هم چنین اجرای  ایاالت متحده به  بازگشت 
تعهدات برجامی ایران به یک مساله مناقشه برانگیز تبدیل 

شده است.
برجام  کامل  اجرای  به  ایران  که  می گوید  امریکا  دولت 
تعهدات  به  باید  برجام  احیای  برای  و  نیست  متعهد 

هسته ای خود طبق توافق بازگردد.
دولت ایران در مقابل اعالم کرده است که امریکا باید پیش 

از بازگشت برجام، تحریم ها علیه این کشور را لغو کند.

دولت بایدن حوثی های یمن را از فهرست سازمان های 
تروریستی خارج می کند

گفت وگوی بلینکن با وزیران خارجه سه کشور اروپایی درباره 
»رویکرد یک پارچه« در قبال ایران

وال استریت ژورنال: بازرسان آژانس اتمی در ایران »شواهد 
جدیدی از فعالیت های اعالم نشده هسته ای« یافته اند

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 3۰ 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.


