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ساکنان هرات تأخیر شش ساله در تخریب دیوار کنسول گری ایران را »شرمساری 
بزرگ« برای حکومت و دستگاه دیپلماسی افغانستان می دانند. فعاالن مدنی نیز 
تأخیر طوالنی در عقب نشینی این دیوار را قابل پذیرش ندانسته و حکومت را به 
سهل انگاری متهم می کنند. برخی مقام های پیشین شهرداری هرات باور دارند که 
مقام های ایرانی با تأخیر در برداشتن دیوار، از اجرای »طرح توسعه شهری« هرات 
جلوگیری کردند و این اقدام خالف تعهدات دیپلماتیک است. دفتر نماینده گی 
وزارت امور خارجه در هرات می گوید که در بدل زمین دفتر کنسول گری ایران، 
معادل مساحت و ارزش آن، زمین دیگری در کابل به سفارت این کشور از سوی 

حکومت افغانستان واگذار شده است.

دیوار کنسول گری ایران در هرات با تاخیر 
شش ساله تخریب شد

۴ ۴

ادامه سیاست ویران گرانه طالبان
روزگار آشفته کابلیان

کشته شدن نگهبانان خط آهن خواف - هرات، یک بار دیگر نشان داد که طالبان تالش دارند، زیربناها را ویران کنند. طالبان با 
جاسازی یک ماین، چهار نگهبان خط آهن خواف - هرات را کشتند. این بمب گذاری نشان داد که طالبان تالش دارند، خط آهنی 

را که پس از سال ها انتظار، ساخته شده است، تخریب کنند.

بیش از دو میلیارد افغانی 
به خزانه دولت واریز شده است

ثبت نزدیک به 36 هزار موتر بی سند ؛ 
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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

۳
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

موفقیت یا شرمساری؛



هیأت  عضو  طالب،  رسول  کابل:  ۸صبح، 
رییس  ارشد  مشاور  و  دولت  مذاکره کننده 
جمهور که از دوحه به کابل برگشته است، روز 
گفته  نشستی  در  دلو  بیست وسوم  پنج شنبه، 
است که طالبان حاضر نشدند روی مشروعیت 

دینی جنگ مذاکره کنند.
دولت  مذاکره کننده  هیأت  که  کرد  تأکید  او 
افغانستان مشروعیت دینی جنگ را از طالبان 

گرفته است.
جنگ  »ادامه  است:  افزوده  طالب  رسول 
جنگ جوی  به  را  طالبان  دینی  توجیه  بدون 
جریان  طالبان  می کند.  تبدیل  غیر مسوول 
دینی  مشروعیت  براساس  که  است  عقیدتی 
می جنگند، اما ما مشروعیت دینی جنگ را از 

طالبان گرفتیم«.
افزود  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
که از هیأت طالبان خواسته شد که براساس 
»قرآن و سنت نبوی« بحث کند که آیا جنگ 
جاری »حرام است یا حالل« اما، طالبان حاضر 

نشدند.
رسول طالب گفت که شرایط افغانستان، جهان 
و توافق نامه دوحه هزینه ادامه جنگ را برای 

طالبان گزاف و سنگین کرده است.
به گفته او، اگر نیروهای خارجی پس از ماه می 
از افغانستان خارج نشوند طالبان با دو گزینه 
پذیرش  گزینه  دو  این  و  خواهند شد  روبه رو 
حضور نیروهای خارجی در کشور و دوام جنگ 
دو  هر  انتخاب  که  بود  خواهد  آن ها  برابر  در 

گزینه برای طالبان دشوار است.
در  که  گفت  طالب  رسول  دیگر،  جانب  از 
حالی که طالبان حاضر به مذاکره نیستند، اما 
حضور هیأت مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
افغانستان در دوحه به نفع مردم است و قدرت 

و اقتدار حوزه جمهوریت را نشان می دهد.
به گفته او، هیأت مذاکره کننده دولت منتظر 
و  نیست  برنامه های سایر کشورها  و  سیاست 

براساس آن مذاکره کند.
رسول طالب تأکید کرد که از وضعیت »رکود« 
مذاکرات عبور خواهد کرد و بحث های جنجالی 
و پیچده پیش روی هیأت مذاکره کننده دولت 

است.
این عضو هیأت مذاکره کننده دولت خواستار 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  موضع  از  حمایت 

شد.
با  مذاکرات  کارشیوه  تهیه  که  داد  توضیح  او 
وجودی که یک مسأله ساده بود، اما پیشنهاد  
طالبان سبب شد که تهیه این کارشیوه حدود 

سه ماه وقت را بگیرد.
رسول طالب گفت که اگر توافق نامه دوحه در 
مذاکرات  پیش برد  مبنای  مذاکرات  اول  دور 
قرار داده می شد، دموکراسی، حقوق شهروند 
و عدالت وجود نداشت و هیأت مذاکره کننده 
دولت از این مساله با عجله عبور نکرد و طالبان 
عنوان  به  را  مردم  خواست  که  کرد  وادار  را 

مبنای مذاکرات بپذیرند.
مذاکرات  اول  دور  در  طالبان  که  گفت  او 
تالش کردند که در بین هیأت مذاکره کننده 
او مصداق  بپاشند.  نفاق  و  کنند  دولت رخنه 
این تالش طالبان را برای دامن زدن به بحث 

»مذهب جعفری« خواند.
مذاکره کننده  هیأت  اعضای  طالب،  گفته  به 
دوش شان  بر  که  تاریخی  احساس  با  دولت 
بود، با اتحاد، هم نظری و هم دلی موفق شدند 
طالبان  برای  این  و  بگذرند  دام  این  از  که 

تعجب برانگیز بود.
رسول طالب آتش بس را اولین اجندای هیأت 
خواند  مذاکرات  برای  دولت  مذاکره کننده 
فهرست  آخرین  در  موضوع  این  که  گفت  و 
پیشنهادی اجندای طالبان برای مذاکرات قرار 

دارد.
به گفته او، با توجه به این تفاوت راه رسیدن به 

صلح طوالنی، پیچیده و مشکل است.
حکومت  تشکیل  بحث   درباره  طالب  رسول 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  که  گفت  موقت 
تالش می کند تا در مسیر مذاکرات از کشاندن 
سیاسی  انقطاع  و  هرج ومرج  سوی  به  کشور 

پرهیز کند.
این در حالی است که عبداهلل عبداهلل، رییس 
که  است  گفته  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
طالبان برای ادامه مذاکرات پیش شرط گذاشته 
توضیح  را  طالبان  پیش شرط های  او  است. 
نداده است، اما گفته است که این گروه موقف 
سرسختانه در قبال ادامه مذاکرات گرفته است 

که به روند صلح کمک نمی کند.

 

نزدیک به دو ماه از شروع سال مالی جدید گذشته است؛ اما هنوز 
مسوده بودجه این سال مالی تصویب نشده است. مجلس نماینده گان 
که باید این روزها در تعطیالت زمستانی به سر ببرد، تا هنوز تعطیل 
نشده است. مطابق حکم قانون اساسی، تا زمانی که مسوده بودجه 
سال مالی جدید تصویب نشود، نماینده گان نمی توانند به تعطیالت 
نظام کنونی است  اولین بار در طول عمر  برای  این  بروند.  زمستانی 
که مسوده بودجه ملی برای سومین بار به هدف تصویب به مجلس 
نماینده گان فرستاده می شود و نماینده گان به خاطر پافشاری روی 

اصالح آن بر تعطیالت زمستانی خود چشم پوشیده اند.
تا هنوز باعث بروز  تصویب نشدن مسوده بودجه سال مالی ۱۴۰۰ 
مشکالتی از جمله در توزیع معاشات کارکنان دولت شده است. طبق 
معلومات کارکنان دولتی، بیش تر آن ها از زمان شروع سال مالی جدید 
کارکنان  نگرانی  باعث  اتفاق  این  نکرده اند.  دریافت  معاش  تاکنون 
دولتی، به ویژه کسانی که معاش پایین تر از ۲۰ هزار افغانی در ماه 
دریافت می کنند، شده است. بسیاری از آن ها می گویند که به دلیل 
تاخیر در پرداخت معاشات، نتوانسته اند کرایه خانه و پول برق و آب 
خود را پرداخت و در خرید مواد و وسایل اولیه مورد نیاز زنده گی با 

دست باز عمل کنند.
مطابق  می شود.  پرداخت  عادی  بودجه  از  دولتی  کارکنان  معاشات 
قانون، حکومت نمی تواند موضوع پرداخت معاشات این کارکنان را به 
دلیل تاخیر در تصویب مسوده بودجه سال مالی جدید، تعلیق کند. 
این کار متأسفانه انجام شده است و برای بسیاری از کارکنان دولت نیز 
علت تاخیر در پرداخت معاشات، تصویب نشدن مسوده بودجه ملی 
عنوان شده است. هرچند مسووالن وزارت مالیه در اظهارات رسمی 
خود گفته اند که تا هنوز تاخیری در پرداخت معاشات کارکنان دولت 

پیش نیامده است.
مجلس نماینده گان به دالیل عدم رعایت اصل توازن در توزیع بودجه، 
اداراتی  برای  بودجه  اختصاص  دولتی،  کارکنان  معاشات  ناهم سانی 
نهاد نیست و اختصاص بودجه زیاد به کدهای  این  تأیید  که مورد 
۹۱ و ۹۲، مسوده بودجه ملی سال جدید را دو بار رد کرده است. 
نسخه سوم این بودجه فعاًل زیر بررسی کمیسیون های مجلس است و 
معلوم نیست چه زمانی برای رای گیری در دستور کار نماینده گان قرار 
خواهد گرفت. با این حال، وزارت مالیه گفته است که کلیه پیشنهادات 
نماینده گان را تا آن جا که ممکن بوده، شامل مسوده سوم کرده است.
متأسفانه، موضع گیری های ناشیانه ارگ نشینان و نماینده گان در برابر 
هم روابط بین حکومت و مجلس را آشفته و پریشان کرده است. این 
موضع گیری ها باعث شده است که مجلس نماینده گان با استفاده از 
خالهای موجود در مسوده بودجه و صالحیت تصویب این نهاد، با ارگ 
وارد زورآزمایی سیاسی شود. به دنبال آن که بحث ها پیرامون بودجه 
بین این دو نهاد از یک موضوع فنی و حقوقی به یک امر سیاسی 
لباس عوض کرد، قضیه پیچیده تر شد. در پیوند به آن، موضوعاتی 
چون دخالت مجلس نماینده گان در روند صلح در دستور کار قرار 
گرفت و موضوع تشکیل حکومت موقت و کنار زدن غنی از قدرت به 
یک بحث پردامنه در این نهاد تبدیل شد. بعدتر مجلس نماینده گان 
نگرانی خود نسبت به سرقت گنجینه باختر را عمومی و هم چنان ارگ 
را متهم کرد که قصد دارد قروض مالی مقربان خود را از بودجه ملی 
پرداخت کند. این اظهارنظرها و اتهامات در پیوند به بحث بودجه، به 

تنش سیاسی بین مجلس نماینده گان و حکومت افزوده است.
مجلس  مواضع  از  حمایت  در  شماری  اخیر،  روزهای  جریان  در 
در  را  تجمعاتی  حکومت  از  حمایت  در  هم  شماری  و  نماینده گان 
والیات مختلف کشور برگزار کرده اند. در بعضی از این تجمعات افراد 
انگشت شمار و در بعضی از آن ها صدها نفر حضور داشته اند. عده ای 
از اشرف غنی قهرمان بی بدیل ساخته اند و عده ای هم از میررحمان 
رحمانی. این مانورها احتماالً در روزهای آینده بیش تر اجرا خواهد 

شد.
منافع  و  مردم  خیر  که  کنند  درک  باید  حکومت  و  مجلس  سران 
عمومی در هماهنگی، همکاری و همسویی با قاعده و مبتنی بر قانون 
نباید وارد  نماینده گان و حکومت  نهفته است. مجلس  نهاد  این دو 
قانونی  امکانات  از  و  با یک دیگر شوند  بی مورد  و  بیهوده  جدال های 
و صالحیت های خود در برابر یک دیگر سوءاستفاده کنند. از این رو 
بایسته نیست که بحث های ساده فنی و حقوقی به یک جدال سیاسی 
و زورآزمایی خالف قانون بین دو طرف تبدیل شود. واضح است که 
تخریب یکی توسط دیگری به معنای آسیب زدن به نظام جمهوری، 

منافع ملی و ثبات سیاسی کشور است.
متأسفانه وضعیت کنونی به دلیل سوء رفتار و سوء نیت در هر دو 
نتایج منفی  از  و  نگران هستند  بسیار  نیست. مردم  جبهه، مطلوب 
این دوئل به ترس و بیم شده اند. اگر چنان چه مانورهای سیاسی و 
جنجال  شود،  دوام دار  مجلس  و  حکومت  طرف داران  همایش های 
کنونی بین دو طرف سر از خیابان ها در خواهد آورد. مسلم است که 
در این حالت اوضاع نسبت به گذشته و حال پیچیده تر خواهد شد. 
بنابراین، انتظار می رود که حکومت و مجلس نماینده گان با رعایت 
احکام قانون و با احترام به اصل تفکیک قوا از تقابل و تنش به سمت 
همکاری و هم یاری بروند. این کار ممکن نیست مگر آن که دو طرف 
وارد گفت وگوی سازنده با هم شوند و نیات سوء در برابر یک دیگر را 

کنار بگذارند.

جنجال حکومت و مجلس سر 
از خیابان بیرون خواهد کرد
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دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  ۸صبح، 
دوحه  مذاکرات  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
بین هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان در حالت 

نسبی »بن بست« قرار گرفته است.
جمعه،  روز  که  جمهوری  ریاست  دوم  معاون 
محمدباقر  سالیاد  اولین  در  دلو  بیست وچهارم 
وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد  فرزند  محقق 
اسالمی مردم افغانستان سخنرانی می کرد، گفت 
که هیأت مذاکره کننده طالبان مصروف سفرهای 
سیاسی است و حتا پیش شرط های نوی را برای 

ادامه مذاکرات گذاشته است.
تأمین صلح  برای  را  کنونی  فرصت  دانش  سرور 
در کشور »طالیی« خواند و اقدامات دولت را در 
راستای تأمین صلح »شجاعانه« توصیف کرد، اما 
از  در کشور  تأمین صلح  برای  طالبان  که  گفت 

خود صداقت و جدیت نشان نداده اند.
افزایش  در کشور  و جنگ  او، خشونت  گفته  به 
یافته است و تعهداتی را که امریکا و طالبان برای 
کاهش خشونت ها داده بودند، عملی نشده است.

نماینده  خلیل زاد،  زلمی  که  گفت  دانش  سرور 
افغانستان در نشستی  امریکا در امور صلح  ویژه 
که رییس جمهور غنی و جمعی از سیاسیون در 
آن حضور داشتند، با لحن تهدیدآمیز گفته بود 
که اگر ۴۰۰ زندانی طالبان آزاد نشوند، خشوت ها 
تشدید می شود. دانش گفت که حکومت براساس 
زندانی   ۴۰۰ صلح  مشورتی  لوی جرگه  فیصله 

۸صبح، کابل: در پی انفجاری در والیت پروان 
چهار نفر زخمی شده اند.

سلیم نوری، مسوول مطبوعات فرماندهی پولیس 
انفجار  این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  پروان 
ساعت ۱۲:۲۰ چاشت روز جمعه، بیست وچهارم 
دلو در منطقه سرصیاد این والیت رخ داده است.

به گفته او، انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده 

از شهروندان کشور در  شماری  ۸صبح، کابل: 
از  همایش هایی  راه اندازی  با  والیت ها  و  کابل 
برای یک سان سازی  نماینده گان  موضع مجلس 
معاشات کارمندان دولت در سند بودجه ۱۴۰۰ 

اعالم حمایت کردند.
این تجمعات در والیت های پروان، کابل، کاپیسا، 
و  بغالن  بادغیس،  پکتیا،  هلمند، خوست، غور، 

شماری دیگر از والیت ها برگزار شده بود.
در برخی از والیت ها شماری از اعضای مجلس 
نماینده گان نیز در میان تجمع کننده گان حضور 

داشتند.
عبدالعزیز حکیمی، نماینده مردم پروان که در 
تجمع مردمی در پروان شرکت کرده بود، گفته 
است که باشنده گان این والیت خواستار تأمین 
قانون  حاکمیت  و  معاشات  در  توازن  عدالت، 

شدند.
حمایت  با  تجمعات  این  در  مردم  او،  گفته  به 
مجلس  اخیر  جهت گیری های  از  قاطع 
معاشات  یک سان سازی  خواستار  نماینده گان 
کارمندان دولت شد ه و اعالم  کرده اند تا زمانی 
که معاشات معلمان و کارمندان پایین رتبه دولت 
سوی  از  بودجه  تصویب  نشود،  یک سان سازی 

مجلس پذیرفتنی نیست.
صدیق احمد عثمانی، نماینده پروان در مجلس 
نماینده گان که به نماینده گی از وکیالن پروان 
سخنرانی می کرد، به مردم وعده داد که تا تحقق 

خشونت  کاهش  وعده  اما  کرد،  آزاد  را  طالبان 
تحقق نیافت. او عملی نشدن تعهدات طالبان در 
قبال کاهش خشونت ها را پرسش برانگیز خواند و 
گفت که اکثر زندانیان رهاشده ی طالبان به میدان 

نبرد بازگشته اند.
به  که  کرد  تأکید  دانش  سرور  دیگر،  جانب  از 
شده  گفته  تأکید  به  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
است که در هر لحظه و زمان آماده مذاکره  باشد.

معاون دوم ریاست جمهوری افزود که تدوام نظام 
سیاسی فعلی و قانون اساسی کشور ضامن بقا و 

صلح پایدار در کشور است.
به گفته او، اگر روند صلح به انحالل نظام کنونی 
پایدار  صلح  شود،  منجر  اساسی  قانون  الغای  و 
دیگر  به شکل  بلکه خشونت  و  نمی شود  تأمین 

ادامه خواهد یافت.
به  کنونی  نظام  انحالل  که  گفت  دانش  سرور 
»امارت  پذیرش  به  مردم  وادارکردن  معنای 
اسالمی« یا نظام مورد نظر طالبان خواهد بود که 

مورد پذیرش مردم و کشورهای منطقه نیست.
معنای  به  را  موقت  حکومت  طرح  هم چنان  او 

بازگشت به گذشته و فروپاشی توصیف کرد.
داده  نشان  تاریخی  تجربه های  که  گفت  دانش 
فروپاشی  از  پس  موقت  حکومت های  که  است 

نظام ها تشکیل شده است.
و تحکیم  انسجام سیاسی  بر حفظ  دانش  سرور 
وحدت ملی برای رسیدن به صلح تأکید کرد و 
گفت که هر نوع شکاف سیاسی، اجتماعی و زبانی 
در کشور خطرناک تر از جنگ است و کشور را در 

سراشیب فروپاشی قرار می دهد.
در این نشست شماری از رهبران سیاسی نیز بر 
در  صلح  تأمین  برای  کنونی  فرصت  از  استفاده 

کشور تأکید کردند.

داده  قرار  را هدف  لندکروزر  نوع  موتر  یک  که 
است. مسوول مطبوعات فرمانده پولیس پروان 
سعادت،  ظهیر  به  متعلق  موتر  این  که  گفت 
نماینده پیشین مردم پنجشیر در مجلس بوده 

است، اما خود او هنگام انفجار در موتر نبود.
مسوولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده 

نگرفته است.

برابر  و کارکنان دولت در  خواست های معلمان 
»خودخواهی« حکومت ایستاده گی می کند.

عبدالعزیز حکیمی گفته است که تأمین عدالت، 
اجرایی دولت  تمکین دستگاه  قانون،  حاکمیت 
در  ارگ  انحصارگرایی  نفی  و  اساسی  قانون  به 
بوده  معترضان  خواست های  دیگر  از  حکومت 

است.
پیش نویس  دوبار  تاکنون  نماینده گان  مجلس 
بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. برای 
بار سوم این پیش نویس به مجلس نماینده گان 

فرستاده شده است.
وزارت مالیه هشدار داده است که در صورت عدم 
تصویب پیش نویس بودجه، سطح فقر و مشکالت 

اقتصادی افزایش می یابد.
معاشات  یک سان سازی  نماینده گان  مجلس 
کارمندان دولت را خط سرخ خود برای تصویب 

بودجه سال مالی ۱۴۰۰ اعالم کرده است.
وزارت مالیه یک وجه جدید ۱.۷ میلیارد افغانی 
را برای یک سان سازی معاشات کارمندان دولت 
که  می گوید  مجلس  اما  است،  کرده  ایجاد 

پیش نویس سوم نیز قانع کننده نیست.
برای سال مالی ۱۴۰۰ در مجموع ۴۷۳ میلیارد 
افغانی در نظر گرفته شده است که ۳۱۱ میلیارد 
و  عادی  بودجه  آن  افغانی  میلیون   ۱۹۹ و 
۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون افغانی آن بودجه 

توسعه ای است.

سرور دانش: 
مذاکرات صلح با 
طالبان در حالت 
نسبی »بن بست« 

قرار گرفته است

انفجار در پروان چهار زخمی برجای گذاشت

در چندین والیت به حمایت از موضع مجلس درباره 
بودجه ۱۴۰۰ تجمعات مردمی برگزار شد

عضو هیأت مذاکره کننده دولت: 
طالبان حاضر نشدند روی 

مشروعیت دینی جنگ 
جاری مذاکره کنند



عبداالحمد حسینی 

دیوار  تخریب  در  شش ساله  تأخیر  هرات  ساکنان 
کنسول گری ایران را »شرمساری بزرگ« برای حکومت 
و دستگاه دیپلماسی افغانستان می دانند. فعاالن مدنی 
قابل  را  دیوار  این  عقب نشینی  در  طوالنی  تأخیر  نیز 
متهم  سهل انگاری  به  را  حکومت  و  ندانسته  پذیرش 
می کنند. برخی مقام های پیشین شهرداری هرات باور 
دارند که مقام های ایرانی با تأخیر در برداشتن دیوار، از 
اجرای »طرح توسعه شهری« هرات جلوگیری کردند 
دفتر  است.  دیپلماتیک  تعهدات  خالف  اقدام  این  و 
که  می گوید  هرات  در  خارجه  امور  وزارت  نماینده گی 
در بدل زمین دفتر کنسول گری ایران، معادل مساحت و 
ارزش آن، زمین دیگری در کابل به سفارت این کشور از 
سوی حکومت افغانستان واگذار شده است. روند تخریب 
دیوار، موانع امنیتی و موانع فلزی مقابل دیوار نماینده گی 
سیاسی ایران در هرات، شامگاه چهارشنبه هفته گذشته 
آغاز شد. مقام های محلی هرات تأکید می ورزند که این 
روند به زودترین فرصت به انجام می رسد و خیابان به 

روی رفت وآمد وسایل نقلیه باز خواهد شد.
پس از شش سال سرانجام دیوار کنسول گری ایران در 
مرکزی  خیابان  وسط  که  دیواری  شد؛  تخریب  هرات 
و  ترافیکی  ازدحام  سبب  و  مانده  باقی  هرات  شهر 
اجرای طرح عقب نشینی  از هنگام  بود.  راه بندان شده 
به  ایران  دیوار کنسول گری  هرات،  مرکزی  در خیابان 
افغانستان  حکومت  تالش   شد.  بدل  پیچیده  معضلی 
برای حل این معضل، بی نتیجه ماند و مقام های ایرانی 
خواهان دریافت زمین بدیل در عوض این زمین  شدند. 
روز چهارشنبه، بیست ودوم دلو، والی هرات و سرکنسول 
برای  توافق دو کشور  از  ایران، در یک نشست خبری 

تخریب دیوار خبر دادند. 
شامگاه  که  می گوید  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
چهارشنبه روند تخریب دیوار آغاز شد و طی ۴۸ ساعت 
دیوار و برخی ساختمان های مجاورش تخریب می شود. 
والی هرات می گوید: »به خواست اجتماعی مردم هرات 
و  شد  گذاشته  احترام  مرکزی  خیابان  به سازی  برای 
خیابان به روی رفت وآمد مردم باز می شود.« به گفته او، 

وزارت مالیه می گوید که در جریان چهار ماه گذشته 
حدود ۳5 هزار موتر بی سند را گمرک و محصول کرده 
بابت  از  وزارت،  این  مسووالن  گفته های  طبق  است. 
محصول موترهای بی سند، دو میلیارد و ۱۰۷ میلیون 
افغانی به حساب دولت واریز شده است. مسووالن این 
وزارت می گویند که هنوز هم شمار زیادی از موترهای 
محصول  و  گمرک  باید  که  است  مانده  باقی   بی سند 
و  ثبت  با  که  است  محتمل  نهاد،  این  باور  به  شود. 
راجستر های موترهای جدید، میزان عواید بیش از این 
شود. به همین  دلیل، وزارت مالیه مهلت تعیین شده 
برای قانونمندسازی این موترها را بار دیگر تمدید کرده 
ثبت  برای  که  می گویند  وزارت  این  مسووالن  است. 
حوت  ماه  دهم  تا  زمانی  میعاد  بی سند،  موترها  سایر 
کسانی  که  رو  این  از  است،  شده  تمدید  جاری  سال 
موترهای شان تاکنون ثبت نشده، فرصت پیدا می کنند 
از سوی  کنند.  و محصول  را گمرک  موترهای شان  تا 
دیگر  قرار بود موترهای دست راست پاکستان از چرخه 

بیش از دو میلیارد افغانی 
به خزانه دولت واریز شده است

دیوار کنسول گری ایران در هرات با تاخیر 
شش ساله تخریب شد
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کابل  ترافیک  ریاست  اما  اکنون  شود،  بیرون  ترافیک 
می گوید که براساس نیازمندی ، این تصمیم ملغا شده و 

قرار است این موترها به فعالیت شان ادامه دهد. 
وزارت مالیه در ماه عقرب سال جاری برای قانونمند سازی 
موترهای یک کلید )بی اسناد(، روند ثبت این نوع موتر 
را آغاز کرد. این وزارت توانسته است از یازدهم عقرب 
سال جاری تا یازدهم دلو ۳5 هزار و ۹۷5 موتر را ثبت و 
محصول کند. فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه، 
از  و  دارد  ادامه  روند  این  روزنامه ۸صبح گفت که  به 
آن جایی  که ممکن شمار زیادی از موترها بدون ثبت 
باقی  مانده باشد، روند ثبت آن را تمدید کرده است. 
طبق گفته های او، مالکان موترهای بی سند مکلف اند تا 
دهم ماه حوت سال جاری، وسایط شان را در گمرک ها 

و مستوفیت های والیات ثبت و طی مراحل کنند. 
این فرصت در حالی تمدید شده که پیش از این نیز 
وزارت مالیه برای ثبت موترهای بی سند، مهلت تعیین 
شده را تمدید کرده بود. با این حال معرفتی بیان کرد 

معادل ارزش زمین کنسول گری ایران در هرات، زمین 
دیگری از سوی حکومت افغانستان در اختیار سفارت 
معلوماتی  بر اساس  است.  گذاشته شده  کابل  در  ایران 
وزارت  نماینده گی  دفتر  رییس  آزادانی،  امین اهلل  که 
امور خارجه در هرات، با رسانه ها شریک کرده است، با 
هماهنگی وزارت های خارجه ایران و افغانستان، »معضل 
کامل حل  گونه  به  ایران  کنسول گری  دیوار  حقوقی« 
شده است. آقای آزادانی می افزاید که با امضای برخی 
اسناد حقوقی میان وزارت  خارجه افغانستان و سفارت 
ایران در کابل، رسماً »زمین بدیل« به دسترس جانب 
مقابل در کابل قرار گرفته است. این مقام محلی هرات در 
مورد »مساحت و قیمت« زمینی که در اختیار سفارت 

ایران در کابل قرار گرفته است، چیزی نمی گوید.
محمد صدیقی فر، سرکنسول ایران در هرات، می گوید 
خارجه  وزارت  نماینده گی  به  یادداشتی  ارسال  با  که 
افغانستان در هرات، آماده گی خود را برای تخریب دیوار 
و ساختمان های این نهاد و تحویل زمین به والی هرات، 
افزود:  هرات  در  ایران  سرکنسول  است.  کرده  اعالم 
»بر اساس تفاهمی که میان مقام های جمهوری اسالمی 
ایران و افغانستان انجام شد، موضوع عقب نشینی دیوار 
کنسول گری ایران که به دلیل طرح توسعه شهری هرات 

از مدت ها قبل مطرح بود، عملی خواهد شد.« 
ایران در  هرچند آغاز روند تخریب دیوار کنسول گری 
برخی ساکنان  اما  هراتیان شد،  هرات سبب شادمانی 
این شهر باور دارند که تأخیر شش ساله در تخریب دیوار 
و بخشی از ساختمان  کنسول گری ایران، نشان گر ضعف 

و ناتوانی حکومت افغانستان است.
روزنامه  با  از ساکنان هرات، در صحبت  الطاف،  احمد 
۸صبح می گوید که ایران با جلوگیری از تخریب دیوار 
کنسول گری، نفوذ و قدرت خود را به نمایش گذاشت 
و تأخیر شش ساله در تخریب آن برای وزارت خارجه 

هزار   ۳۶ به  نزدیک  گذشته  ماه  چهار  جریان  در  که 
موتر بی سند را ثبت کرده اند. این وزارت هرچند آمار 
اما  نکرد،  مشخص  را  والیات  در  شده  ثبت  موترهای 
موتر  و ۲۰۸  هزار  کابل ۱۳  والیت  در  تنها  که  گفت 
و  هزار   ۱۳ میان  این  از  که  رسیده  ثبت  به  بی سند 
با  است.  بوده  زرهی  موتر  و ۱۳5  غیرزرهی  موتر   ۷۳
این همه، آمر نشرات وزارت مالیه خاطر نشان کرد که از 
بابت ثبت و محصول موترهای یک کلید، دو میلیارد و 
۱۰۷ میلیون و ۸۱5 هزار و 5۰۷ افغانی به عواید دولت 

واریز شده است.  
از طرف دیگر وزارت مالیه می گوید که اکنون با تمدید 
این میعاد زمانی، در تخفیف ثبت موترها نیز تغییرات 
در حال  وزارت گفت که  این  نشرات  آمر  است.  آمده 
حاضر برای تمامی وسایط نقلیه ده درصد تخفیف در 
نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش از 
این وزارت مالیه در تعرفه مدل های مختلف موترهای 
بود.  نظر گرفته  را در  انواع مختلف تخفیف  بی اسناد، 
طبق معلومات وزارت مالیه، برای مدل های غیرزرهی 
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، ۸5 درصد تخفیف تعیین شده بود. 
به همین ترتیب برای مدل های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، ۷5 
درصد و ۳5 درصد تخفیف برای موترهای مدل ۲۰۱۶ 
موترهای  برای  هم چنان  بود.  شده  تعیین   ۲۰۲۰ تا 
زرهی مدل ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود 55 درصد تخفیف، 
برای موترهای مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱5 حدود ۴5 درصد 
تخفیف و برای موترهای مدل  ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نیز ۳5 
درصد تخفیف تعیین شده بود. این تخفیف ها نظر به 
وضعیت و مدل موترها تعیین می شود. به این ترتیب 
تعیین  در  موارد  سایر  و  آن  مدل  موتر،  بودن  جدید 
مقدار محصول نقش دارد که در دیتابس گمرکات ثبت 
بودند،  مالیه گفته  می شود. هم چنان مقام های وزارت 
در صورتی که موترهایی در این سه رده تعرفه شامل 

و حکومت افغانستان »مایه شرمساری« است. مرتضی، 
یکی دیگر از ساکنان هرات، باور دارد که مقام های ایرانی 
بدون توجه به اعتراض و انتقاد هراتیان از وجود دیوار 
کنسول گری، به درخواست های حکومت افغانستان هم 
توجه نکردند و بدون دریافت زمین بدیل، حاضر نشدند 

دیوار را تخریب کنند. 
مقام های پیشین شهرداری هرات نیز عقیده دارند که 
اجرای  از  بین المللی«  »تعهدات  ایران خالف  حکومت 
طرح توسعه شهری هرات جلوگیری کرد. داوود انوری، 
به روزنامه ۸صبح می گوید که  شهردار پیشین هرات، 
کامل  آگاهی  عقب نشینی  طرح  از  ایران  کنسول گری 
برابر اجرای  اما در زمان اجرای کار عملی، در  داشت، 
می گوید:  هرات  پیشین  شهردار  کرد.  ممانعت  پروژه 
شد،  عقب نشینی  که  زمینی  مقدار  مقابل  در  »ایران 
معادلش را از افغانستان در نقطه دیگری دریافت کرد. 
این مبادله زمین نشان می دهد که جمهوری اسالمی 
ایران، در برابر عقب نشینی سخاوت برادرانه، همسایه گی 
و حسن دوستی نشان نداد، بلکه بیش تر از قدرت اعمال 

فشار در برابر این پروژه توسعه ای کار گرفته است.«
فعاالن مدنی هرات پافشاری دارند که حکومت مرکزی 
افغانستان، وزارت خارجه و حکومت محلی هرات طی 
شش سال اخیر در تخریب دیوار  سهل انگاری کردند 
مشکالت  و  ترافیکی  شدید  ازدحام  سبب  امر  این  و 
زیادی برای هراتیان شده بود. مسعود مسلم، از فعاالن 
مدنی هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
حکومت افغانستان در جریان شش سال اخیر مردم را 
با »وعده های دروغین« فریب داد و مقام های ایرانی با 
»زورگویی« و نشان دادن قدرت شان، در مقابل مردم 
در  »تأخیر  می افزاید:  مسلم  آقای  گرفتند.  قرار  هرات 
به  هراتیان  بدبینی  سبب  کنسول گری  دیوار  تخریب 
ایران شد. این یک حالت باج گیری است که در مقابل 

اما  اکنون  می شود.  درصدی  محصول ۲5  تابع  نشود، 
وزارت  است.  یافته  کاهش  درصد  ده  به  تخفیف  این 
مالیه می  گوید که تمامی موترها زین پس با تخفیف ده 

درصدی ثبت و راجستر می شود. 
راست  دست  موترهای  سرنوشت  دیگر،  مهم  موضوع 
به  موترها  این  است  قرار  که  است  پاکستان(  )دست 
فعالیت شان ادامه دهد. وزارت مالیه می گوید که ریاست 
ترافیک و معاونت اول ریاست جمهوری باالی آن کار 
می کنند تا برای این نوع موترها یک طرزالعمل ایجاد 
کنند. در این رایطه ریاست ترافیک کابل می گوید که 
این اداره تصمیم گرفته است تا موترهای دست راست  
رییس  مراد،  سیدنوراهلل  دهند.  ادامه  فعالیت شان  به 
عمومی ترافیک، به روزنامه ۸صبح گفت که در حال 
حاضر شهروندان کشور به فعالیت این موترها نیاز دارند، 
این  تا  گرفته اند  تصمیم  ذی ربط  اداره های  رو  این  از 
موترها به فعالیت  خود ادامه دهد. پیش از این امراهلل 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در یکی از جلسات 
۶:۳۰ گفته بود که موترهای دست راست پاکستان باید 
از چرخه ترافیک بیرون شود. وی استدالل کرده بود 
که موترهای دست پاکستان از دالیل اصلی رویدادهای 
ترافیکی در کشور است و خالف قوانین جاده فعالیت 
دارد. به همین ترتیب ریاست  ترافیک کابل افزود که 
موترهای دست راست پاکستان ساحه دید ترافیکی را 
زیر سوال می برد و مشکالت جدی را در جریان ترافیک 

خلق می کند.
قابل یادآوری است که امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
تأمین  رهبری  مسوولیت  پیش  ماه  چهار  جمهوری، 
اوایل کارش  در  او  را عهده دار شد.  کابل  امنیت شهر 
باید  اسناد  فاقد  یا  کلید  موترهای یک  اعالم کرد که 
قانون شود. معاون اول ریاست جمهوری افزوده بود که 
شکایت ها از گشت وگذار موترهای بی اسناد از سال ها به 
این سو مطرح است و این مهم سبب بروز مشکالت در 
ردیابی مجرمان می شود. به باور وی، با ثبت این موترها، 
مشکالت ردیابی مجرمان تا حدودی حل می شود. او 
در  بود،  داده  هشدار  بی اسناد  موترهای  مالکان  به 
صورتی که مالکان این موترها مالیه شان را نپردازند و 
موترهای شان را ثبت نکنند، این موترها ضبط خواهد 
شد و در گزمه های پولیس مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.

عقب نشینی، زمین دیگری چندین برابر بیش تر از قیمت 
اصلی زمین هرات دریافت کنند.«

سال ۱۳۹۴ خورشیدی، طرح توسعه شهر هرات که در 
زمان سردار محمد داوود، رییس جمهور پیشین کشور، 
فرهاد  از سوی  انتظار  از سال ها  بود، پس  نهایی شده 
بر مبنای  شد.  عملی  هرات،  پیشین  شهردار  نیایش، 
مرکزی  خیابان  ساختمان های  عقب نشینی  طرح،  این 
از امالک  هرات آغاز شد. در جریان چند روز، بخشی 
دولتی، مسکونی، تجارتی و حتا مسجدها، گورستان و 
زیارت »خواجه علی موفق«، برای اجرای عقب نشینی 
اما این دیوار جنجالی سر جایش ماند و  تخریب شد، 
مقام های ایرانی اجازه تخریب ندادند. کار ساخت دیوار 
و ساختمان جدید بخش کنسولی در عقب این دیوار 
به پایان رسیده است. با این همه، روند تخریب دیوار و 
بخشی از ساختمان کنسول گری ایران در هرات، شامگاه 

چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
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برطرف  و  شناسایی  را  امنیتی  خالهای  این که  جای 
با  گزینشی  برخورد  می کنند.  داستان سرایی  سازند، 
الپوشانی  و  مشخص  موارد  برجسته سازی  اطالعات، 
ضعف ها و شکست های پی هم استخباراتی، چیزی جز 

پروپاگاندا بوده نمی تواند. شهروندان کابل، حداقل در 
۱۰۰ روز اخیر به جز حرف های دهن پرکن و نشر و 
پخش جهت دار اطالعات، در عمل از مسووالن ارشد 
و  نشنیده  در کل دستگاه حکومت چیزی  و  امنیتی 
از  این پروپاگاندا هرکسی که هست،  ندیده اند. طراح 
روحیه جمعی مردم شناخت دقیق دارد. او به خوبی 
سمت وسو  عامه،  افکار  بر  تسلط  برای  که  می داند 

کابل این روز ها صبح و شام 
گواه انفجار است. چهارشنبه، 

بیست ودوم دلو، در کم تر از یک 
ساعت، سه انفجار در سه بخش 
مختلف شهر کابل رخ داد. در پی 

وقوع این انفجارها، دو تن به 
شمول آمر حوزه پنجم پولیس 

کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. 
در بعد از ظهر همان روز نیز یک 
انفجار گزارش شد. درصدی بلند 
این انفجارها، ماین های مقناطیسی 
است. برخالف گپ وگفت های جلسه 
شش ونیم صبح، نهادهای امنیتی 

تاکنون نتوانسته اند، جلو انفجارها 
و ترورهای هدفمند را بگیرند. 
باندهای ترور در سطح شهر به 
صورت گسترده حضور دارند. 

انفجارها و ترورها در بخش های 
مختلف کابل سازمان دهی و اجرا 

می شود.

کشته شدن نگهبانان خط آهن 
خواف- هرات، یک بار دیگر نشان 

داد که طالبان تالش دارند، زیربناها 
را ویران کنند. طالبان با جاسازی یک 

ماین، چهار نگهبان خط آهن خواف- 
هرات را کشتند. این بمب گذاری 
نشان داد که طالبان تالش دارند، 

خط آهنی را که پس از سال ها 
انتظار، ساخته شده است، تخریب 

کنند. رفتار ویران گرانه طالبان تنها 
در اینجا خالصه نمی شود. در سال 

جاری، ویدیوهایی در شبکه های 
مجازی منتشر شد که نشان می داد، 

طالبان جاده های اسفالت شده را 
در والیت های جنوبی افغانستان با 

تراکتور ویران می کنند و زیربناهایی 
را که با پول کشورهای کمک کننده 
ساخته شد است، به آسانی از بین 

می برند. در حال حاضر، این گروه مانع 
بزرگی بر سر راه تطبیق پروژه های 

زیربنایی به حساب می آید.

اسحق علی احساس

است.  انفجار  گواه  شام  و  صبح  روز ها  این  کابل 
چهارشنبه، بیست ودوم دلو، در کم تر از یک ساعت، سه 
انفجار در سه بخش مختلف شهر کابل رخ داد. در پی 
وقوع این انفجارها، دو تن به شمول آمر حوزه پنجم 
پولیس کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. در بعد از 
انفجار گزارش شد. درصدی  ظهر همان روز نیز یک 
بلند این انفجارها، ماین های مقناطیسی است. برخالف 
نهادهای  صبح،  شش ونیم  جلسه  گپ وگفت های 
امنیتی تاکنون نتوانسته اند، جلو انفجارها و ترورهای 
به  شهر  سطح  در  ترور  باندهای  بگیرند.  را  هدفمند 
در  ترورها  و  انفجارها  دارند.  حضور  گسترده  صورت 
بخش های مختلف کابل سازمان دهی و اجرا می شود. 
شبکه های  و  حلقه ها  که  است  آن  نشان دهنده  این، 
ترور در سطح شهر جابه جا شده اند و با تهیه ماین های 
را هدف  نظامی  و  ملکی  افراد  مقناطیسی،  دست ساز 

قرار می دهند.
ویژه گی برجسته دیگر این ترورها و انفجارها این است 
بر  را  آن  مسوولیت  گروهی  و  سازمان  فرد،  هیچ  که 
عهده نمی گیرند. طالبان رفع مسوولیت می کنند. این 
گروه اعالم کرده است که نقشی در ترورها و انفجارهای 

روزگار آشفته کابلیان
هدفمند ندارد. دولت اما می گوید که طالبان در پشت 
ترورها و انفجارهای اخیر قرار دارند. نهادهای بین المللی، 
به شمول چندین نماینده گی سیاسی کشورها، چند روز 
پیش با نشر اعالمیه ای، طالبان را مسوول این حمالت 
سفرهای  به  طالبان  هیأت  که  شرایطی  در  دانستند. 
منطقه ای روی آورده است و تعدادی از اعضای هیأت 
دولت به کابل برگشته اند، تشدید انفجارهای هدفمند، 
چنین  در  ندارد.  صلح  مذاکرات  جز شکست  معنایی 
تامین  ملی  نهادهای  در  امنیتی  هر خالی  وضعیتی، 

امنیت، کشنده و جبران ناپذیر است.
مسووالن  و  امنیتی  نهادهای  که  است  حالی  در  این 
جلسه شش ونیم صبح، به جای آن که اقدامات عملی 
موج  برابر  در  گیرند،  دست  روی  را  نتیجه بخش  و 
ترورها و بدامنی بی سابقه در کابل، به پروپاگاندا روی 
به  را  نسبی  امنیت  نتوانسته اند  نهادها  این  آورده اند. 
زمینه  امنیتی،  تطبیق طرح های  با  و  برگردانند  شهر 
فعالیت باندهای ترور را در سطح شهر محدود کنند. 
اعالمیه های  و  صبح  شش ونیم  جلسه  گزارش های 
تروریستی،  رخداد  هر  از  پس  امنیتی  نهادهای 
به  نهادها  این  مسووالن  ندارند.  گفتن  برای  حرفی 

ضعف ها  پنهان سازی  اجتماعی،  شبکه های  دهی 
مهم تر  همه  از  و  نهادها  بنیادبرافکن  کاستی های  و 
مدیریت وضعیت به نفع حکومت، با اطالعات چگونه 
و مسووالن صادق  با حکومت  نه  مردم  برخورد کند. 
و پاسخ گو، بلکه با پروپاگاندیست هایی روبه رو هستند 
که برای شان هیچ مصلحتی باالتر از مصلحت شخصی 
و تیمی  وجود ندارد. به همین دلیل است که در چند 
ماه گذشته، در مواردی، مردم مستعمان و نظاره گران 
برخالف  که  بوده اند  تبلیغاتی  بازی های  و  اطالعات 
منافع ملی و مصلحت جمعی پخش شده و به نمایش 

در آمده است.
است  شعله ور  کشور  در  آتش جنگ  که  شرایطی  در 
به حال  نباید  مردم  بلند،  انفجار در شهرها  و صدای 
مسوول  دولت  قانون،  براساس  شوند.  رها  خودشان 
برابر  در  باید  و  است  مردم  مال  و  جان  از  حفاظت 
مردم ساالر،  نظام های  در  باشد.  پاسخ گو  شهروندان 
وظیفه  اجرای  در  که  صورتی  در  دولتی  مسووالن 
محوله ضعیف عمل کنند و نتوانند در برابر خواست ها 
و نیازهای مردم پاسخ گو باشند، بدون فوت وقت استعفا 
افغانستان  از مردم پوزش می خواهند. در  می دهند و 
اما چنین نیست. در این سرزمین، مسووالن به جای 
این که به کارها و وظایف شان رسیده گی کنند، مصروف 
چپاول سرمامه عامه هستند. آنان با وصف آن که در 
تامین امنیت جان و مال مردم ناکام بوده اند، به جای 
کنار رفتن، ضعف های شان را با نشر و تبلیغ جهت دار 

اطالعات توجیه می کنند.
اگر غیر این است، چطور امکان دارد که زنده گی در 
و شهروندان  باشد  ترور گره خورده  و  انفجار  با  کابل 
حین بیرون آمدن از خانه، با این پیش فرض پا بیرون از 
دروازه بگذارند که ممکن است سالم به خانه بازنگردند؛ 
اما مسووالن به جای کار مسووالنه و یا استعفا، هر روز 
بازی جدیدی را راه بیندازند و طرح های رنگارنگ به 

خورد افکار عامه بدهند.
تصور  آن چه  از  بیش  کابل  که  است  این  واقعیت 
می شود، خونین و زخمی است. این شهر یک بار دیگر با 
دشمنانی روبه رو شده است که می خواهند آن را با هزار 
نهادهای  بکشند. در چنین وضعیتی، مسووالن  زخم 
دولتی یا کار کنند و دست از رفتارهای خالف اخالق 
بردارند و پروپاگاندا را کنار بگذارند، یا استعفا دهند. 
ادامه این وضعیت، نظم جمهوری را بیش تر از گذشته 

به مخاطره می اندازد.

شدن زیربناهای ساخته شده در والیات توسط این گروه 
وصف  با  که  است  این  سوال  حاال  می رسد.  گوش  به 
طالبان،  رفتار  شیوه  تغییر  مورد  در  گسترده  تبلیغات 
چرا این گروه دست به ویران گری می زند؟ در سال های 
اخیر، بسیاری از حامیان خارجی و داخلی طالبان تالش 
کردند تا نشان دهند که طالبان کنونی، طالبان ۲۰ سال 
پیش نیستند و این گروه در بیست سال اخیر چیزهای 
زیادی آموخته و رفتارش فرق کرده است. ولی ماهیت 
ویران گری طالبان نشان می دهد که این گروه نه تنها 
و  خوی  گذشته  از  بیش تر  بلکه  است،  نکرده  تغییر 

خصلت ویران گری دارد.

حکومت ناب اسالمی
که  کرده اند  تأکید  بارها  قطر  گفت وگوهای  در  طالبان 
افغانستان  در  اسالمی  ناب  حکومت  ایجاد  خواهان 
هستند. ویران گری های اخیر این گروه نشان می دهد که 
هدف آنان از حکومت ناب اسالمی، بردن افغانستان به 
دوران اولیه اسالم است؛ دورانی که در آن هیچ یک از 
فکر  این گروه  نداشت.  پیش رفته کنونی وجود  مظاهر 
و  وسایل  به  دست رسی  و  انسانی  توسعه  که  می کند 
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کشته شدن نگهبانان خط آهن خواف - هرات، یک بار 
دیگر نشان داد که طالبان تالش دارند، زیربناها را ویران 
کنند. طالبان با جاسازی یک ماین، چهار نگهبان خط 
این بمب گذاری نشان  را کشتند.  آهن خواف - هرات 
از  که پس  را  آهنی  دارند، خط  طالبان تالش  که  داد 
انتظار، ساخته شده است، تخریب کنند. رفتار  سال ها 
اینجا خالصه نمی شود. در  تنها در  ویران گرانه طالبان 
سال جاری، ویدیوهایی در شبکه های مجازی منتشر شد 
که نشان می داد، طالبان جاده های اسفالت شده را در 
والیت های جنوبی افغانستان با تراکتور ویران می کنند و 
زیربناهایی را که با پول کشورهای کمک کننده ساخته 
شد است، به آسانی از بین می برند. در حال حاضر، این 
گروه مانع بزرگی بر سر راه تطبیق پروژه های زیربنایی 
به حساب می آید. در مناطقی که این گروه تسلط دارد، 
ساخت وساز متوقف است و هرازگاهی خبرهایی از ویران 

زیربناهای مدرن، منجر به فساد می شود و مسلمانان را از 
ارزش های ناب اسالم دور می کند. طالبان، مانند داعش 
و سایر گروه های بنیادگرا یک هدف دارند: برگشت به 
عصر پیامبر. آنان فکر می کنند، همان گونه که اسالم در 
دوران پیامبر از شکوه و جالل برخوردار بود، حاال نیز 
و  شکوه  آن  می توانند،  عصر  همان  به  برگشت  با  تنها 
جالل را یک بار دیگر به دست آورند. از نظر گروه های 
هرگونه  است،  آنان  از  یکی  طالبان  گروه  که  تندرو 
پیش رفت و تغییر بدعت است و مسلمانان را از رسیدن 
به هدف باز می دارد. به همین دلیل است که طالبان، 
سازنده گی و توسعه اقتصادی را بر نمی تابند و با تمام 
تا  می رسد  نظر  به  می دهند.  ادامه  ویران گری  به  توان 
زمانی که این باور طالبان تغییر نکند، این گروه همچنان 
به ویران گری ادامه خواهد داد و هیچ استداللی مبتنی 
بر عقل و خرد انسانی را در رابطه به توسعه، ساخت وساز 

و بهبود زنده گی مردم نخواهد پذیرفت.
و  رویارویی  طالبان،  بنیادگرای  گروه  دیگر  خصیصه 
ضدیت با غرب است. طالبان فکر می کنند که ساخت وساز 
و توسعه و استفاده از جاده های اسفالت شده، خط آهن، 
غربی  پدیده های  بشری  دست آوردهای  سایر  و  مکتب 

و  فساد  به  زیرساخت هایی  چنین  موجودیت  و  است 
دور شدن مسلمانان از ارزش ها و باورهای ناب اسالمی 
و  تغییر  هرگونه  که  می کنند  فکر  طالبان  می انجامد. 
پیش رفت نشانه هایی از غرب گرایی و تسلط غرب است 

و باید نابود شود.

مزدوری برای دیگران
کشورهایی  از  پیروی  طالبان،  ویران گری  دیگر  دلیل 
از این گروه حمایت می کنند. همان گونه که  است که 
مجاهدین در زمان جهاد به اشاره آی اس آی پاکستان 
نیز  طالبان  زدند،  افغانستان  در  ویران گری  به  دست 
زیربناها  تخریب  پروژه  پاکستان،  ساختن  خوش  برای 
را در افغانستان به پیش می برند. سیاست های همسایه 
جنوبی افغانستان همواره این بوده است که افغانستان 
نباید به یک کشور خودکفا و توسعه یافته تبدیل شود. 
از نظر استراتژیست های پاکستان، یک افغانستان ویران 
حاال  است.  کشور  آن  نفع  به  همیشه  محتاج،  و  شده 
که طالبان نقش مزدور پاکستان را در افغانستان بازی 
می کنند، فرصت برای پاکستان فراهم است تا با استفاده 
از جهل این گروه، زیربناهای افغانستان را ویران کند. 
تجربه نشان داده است که طالبان مانع بزرگی بر سر راه 
این گروه هرگز اجازه نخواهد  افغانستان اند.  توسعه در 
داد تا افغانستان پروژه هایی را تطبیق کند که در نتیجه 
پاکستان سرازیر می شود،  به  افغانستان  از  که  آبی  آن 
از سوی دیگر، طالبان می خواهند  یا کم شود.  قطع و 
گروه  این  تنها  که  دهند  نشان  همسایه  کشورهای  به 
می تواند از پروژه های بزرگ و عام المنفعه حمایت نماید 
و امنیت چنین پروژه هایی را تامین کند. اخیراً هیأتی از 
این گروه به ترکمنستان رفت و در مورد تامین امنیت 
پایپ الین گاز تاپی با مقامات آن کشور گفت وگو کرد. 
اما سیاست های این گروه و موجودیت چند دسته گی 
در صفوف طالبان در گذشته نشان داده است که آنان 
فطرتاً با ساخت وساز و پیش رفت مشکل دارند. خوی و 
خصلت طالبان نشان داده است که این گروه هیچ زمانی 
کشورهای  و  است  نداشته  خوبی  میانه  ساخت وساز  با 

همسایه نباید به این گروه اعتماد کنند.

ادامهسیاست
حسین سیرت



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.
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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



شاخه خراسان داعش که بیش تر وابسته به افغانستان دانسته می شود، برخالف سال قبل که در انزوا قرار گرفته بود، در حال رشد 
است. مقامات امریکایی تخمین می زنند که سال گذشته داعش در والیات ننگرهار و کنر یک سلسله شکست ها را متحمل شد و تا نصف 

نیروهای خود را نیز از دست داد.

پس از نشر خبر خرید و فروش گرده در هرات توسط تعدادی از رسانه های کشور، در فضای مجازی و رسانه ها هیاهوی زیادی شکل 
گرفت. اغلب اقشار مختلف اجتماعی )فعاالن مدنی و حکومتی، استادان دانشگاه، حقوق دانان، خبرنگاران و...( به تقبیح عمل پیوند گرده و 

یا فروش آن پرداختند.

دوم سال ۲۰۲۰ افزایش دهند.«
دوباره  داعش  خراسان  شاخه  آیا  این که  مورد  در 
خیر،  یا  دارد  را  گذشته  مانند  قلمرو،  توانایی حفظ 
تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا این گروه تاکنون نشانه 
 ۲۰۲۱ سال  در  را  ظرفیتی  چنین  داشتن  از  کمی 

نشان داده است.
ارزیابی های  آخرین  مورد  در  امریکایی  مقام  یک 
اطالعاتی به صدای امریکا گفت: »این گروه از سرعت 
عملیاتی ثابتی برخوردار است و احتماالً توانایی انجام 

حمالت در کابل و سایر مراکز شهرها را دارد«.
بر  داعش  خراسان  شاخه  حمالت  بیش تر  اگرچه 
مناطقی که این گروه از نظر تاریخی در آنجا حضور 
هنوز  گروه  این  رهبری  اما  است،  متمرکز  داشت، 

هدف های بلند پروازانه را دنبال می کند.
خراسان  شاخه  این که  بیان  با  امریکایی  مقام  این 
مرگ بارترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  هنوز  داعش 
شاخه های شبکه جهانی داعش است و رابطه مستقیم 
با رهبران داعش در عراق و سوریه دارد، گفت: »ما 
نگران عالقه آشکار این گروه برای راه اندازی عملیات 

افراد است. آنان دولت های ثروتمند و کشورهایی که 
دارای منابع زیرزمینی وافر هستند را مکلف به اجرای 
برنامه ها جهت فقرزدایی در سطح جهان می دانند؛ زیرا 
سرمایه های زمین مربوط به تمام بشر است نه از یک 
اداره  نیز طبق گزارش  ما  مجموعه خاص. در کشور 
سرمفتش ویژه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان 
)سیگار( و برآوردهای بانک جهانی، میزان فقر در طول 
سال ۲۰۲۰ از55 درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته 
است و این زنگ خطری برای آینده مردم افغانستان 
است. این می تواند در کنار معضله فروش گرده به اثر 
فقر، باعث افزایش صدها مشکل دیگر، مانند افزایش 
انسان ها، کشت و قاچاق مواد مخدر،  ناامنی، قاچاق 
از  افزایش میزان خشونت و... گردد. آزادی و رهایی 
فقر و ترس، خواسته و آرمان مدافعان حقوق بشری در 

سطح جهان است.
نظر می رسد، در صورتی  به  اما چنین  میان  این  در 
که اعطای گرده یا سایر اعضای بدن به انسان دیگر، 
با رضایت طرفین و به دور از هرگونه تطمیع و اکراه و 
اجبار صورت پذیرد، چه بسا که با ارایه بعضی امتیازات 
انجام شود، مسایل عدیده اخالقی و حقوقی را پدیدار 
می سازد که صدور هرگونه نظر قطعی را با دشواری ها 
و چالش های فراوان مواجه می سازد. باید یادآور شد که 
گرفتن اعضای بدن انسان ها با جبر، فریب، تطمیع و یا 

واشنگتن: به نظر می رسد که افراد وابسته به گروه 
سال  که  افغانستان  در  اسالمی  دولت  به  موسوم 
گذشته به دنبال فشارهای بی وقفه نظامیان امریکایی 
و افغان و حمالت متعدد طالبان در پرتگاه نابودی 
قرار گرفته بود، به گفته مقامات نظامی و اطالعاتی 
بیش تر  حمالت  برای  شدن  آماده  حال  در  امریکا 

است.
شاخه خراسان داعش که بیش تر وابسته به افغانستان 
دانسته می شود، برخالف سال قبل که در انزوا قرار 
امریکایی  مقامات  است.  رشد  حال  در  بود،  گرفته 
تخمین می زنند که سال گذشته داعش در والیات 
ننگرهار و کنر یک سلسله شکست ها را متحمل شد و 

تا نصف نیروهای خود را نیز از دست داد.
تحت  قلمرو  از  متحده  ایاالت  اطالعاتی  بررسی های 
شاخه  افراد  تعداد  که  می دهد  نشان  داعش  تصرف 
خراسان این گروه به ۱۰۰۰ جنگ جو کاهش یافته 
است که این امر توانایی های تهاجمی آن ها را مورد 
سوال قرار داده بود. اطالعات تازه نشان می دهد که 

حداقل خون ریزی متوقف شده است.
نیروهای  فرمانده  مکنزی،  فرانک  کنت  جنرال 
امریکایی در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست 
مجازی گفت: »رهبری جدید داعش به افراد این گروه 
دستور داده بود تا به حمالت چریکی خود در نیمه 

هرات  در  گرده  فروش  و  خرید  خبر  نشر  از  پس 
توسط تعدادی از رسانه های کشور، در فضای مجازی 
اقشار  اغلب  و رسانه ها هیاهوی زیادی شکل گرفت. 
مختلف اجتماعی )فعاالن مدنی و حکومتی، استادان 
دانشگاه، حقوق دانان، خبرنگاران و...( به تقبیح عمل 
پیوند گرده و یا فروش آن پرداختند. عده ای عامالن 
این کار را مافیای جان انسان ها دانستند و برخی دیگر 
از آن ها به نام دالالنی نام بردند که با تطمیع فقرا اعضای 
بدن شان را به یغما می برند. در همین راستا، تعدادی 
این  عامالن  گرفتن  قرار  پی گرد  تحت  خواهان  نیز 
قضایا توسط نهادهای کشفی، عدلی و قضایی شده اند. 
حکومت محلی هرات نیز متأثر از این هیاهو، با نشر 
اعالمیه ای ابراز داشته است که مسووالن شفاخانه ها و 
مراکز صحی هرات که در فروش کلیه )گرده( دخیل 
بوده اند، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می شوند. 
سوای این که در بسیاری از موارد مسووالن حکومتی و 
نهادهای تامین کننده عدالت در قبال چنین رویدادها 
و یا شاید خیلی بدتر از آن، واکنشی و گزینشی عمل 
براساس کدام  این است که  اصلی  می کنند، پرسش 
عدلی  ارگان های  به  قضایا  این  عامالن  قانونی  سند 
این چنینی  واکنش های  و قضایی معرفی می شوند؟ 
به جز این که بازخورد سیاست های پوپولیستی دارد، 
تامین عدالت در این راستا طی چه مکانیسمی و بر 
و  شایسته  گونه  به  و حقوقی  قانونی  مبانی  کدامین 

بایسته صورت می گیرد؟
بزرگ  منشا  و  عامل  فقر  که  کرد  نمی توان  انکار 
حقوق  آگاهان  نظر  به  و  است  اجتماعی  مشکالت 
بشری  حقوق  نقض  عمده  عامل  خود  فقر  بشری، 

خارجی هستیم.«
ایاالت متحده و سایر نهادهای اطالعاتی، نشانه هایی 
از تجدید حیات این گروه تروریستی را در مناطقی 
بود،  خوانده  خود  خانه  را  آن  قباًل  که  افغانستان  از 
متحد،  ملل  سازمان  تازه  گزارش  براساس  دیده اند. 
قابل  قلمرو  دادن  دست  از  علی رغم  داعش  »گروه 
توجه، به طور کامل از مناطق مانوگی والیت کنر و 

اچین والیت ننگرهار ریشه کن نشده است.«
»هسته های  است:  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
خوابیده این گروه در برخی از مناطق کشور، به ویژه 
در کابل فعال هستند« و رهبر جدید شاخه خراسان 
آنجا  در  ثنااهلل  به  معروف  شهاب المهاجر،  داعش، 

مستقر است.
اطالعاتی  سرویس های  توسط  که  بررسی هایی  در 
شاخه  جنگ جویان  تعداد  گرفته،  صورت  جهان 
خراسان داعش بین ۱۰۰۰ تا ۲5۰۰ نفر اعالم شده 
 5۰۰۰ که  بود  مدعی  گروه  این  قباًل  اگرچه  است. 
کافی  نیرو  تعداد  همین  دارد.  اختیار  در  جنگ جو 
بود تا این گروه حمالتی را در ماه اگست باالی یک 

گرفتن اعضای بدن اطفال هرگز نمی تواند، توجیه پذیر 
این مورد پرداخته شود  به  این که  از  اما پیش  باشد. 
که اعطای اعضای بدن برای انسانی دیگر که حیات 
او در خطر است، امری اخالقی است؟ یا در مطابقت 
با قوانین نافذه کشور و عرف، پسندیده است یا خیر؟ 
پرداختن به این پرسش ها یک امر ضروری می نماید، تا 

دیدگاه واضح تری نسبت به موضوع ایجاد شود.
- آیا انسان مالک عام و تام جسم خود است یا خیر؟

- آیا اعطای اعضای بدن به مفهوم در خطر قرار گرفتن 
حیات انسان )اعطاکننده( است و یا به مفهوم نجات 

جان انسان دیگر )فرد متقاضی و مریض(؟
دیگری،  به  بدن  اعضای  اعطای  دادن  قرار  منع  با   -
چه تعداد از انسان ها )متقاضی و مریض( به کام مرگ 
خواهند رفت؟ در حالی  که راه نجاتی برای شان بوده 

است.
- دیدگاه پزشکان، به ویژه از منظر اخالق طبابت در 
مورد اعطای اعضای بدن و تهدید حیات انسان ناشی 

از آن، چیست؟
- آیا با »علت« فقر باید مبارزه کرد یا با معلول ها؟

این  به  پاسخ  یافتن  برای  کشورها  سایر  تجارب   -
موضوع  پیرامون  استدالل های شان  و  پرسش ها 
چیست؟ اعم از کشور هایی که این موضوع را پذیرفته 
و یا کشورهایی که این موضوع را ممنوع قرار داده اند.

شنبه
شماره 3541
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زندان در شهر جالل آباد در شرق افعانستان که در آن 
حداقل ۲۹ تن و هم چنین حمله ماه نوامبر بر دانشگاه 

کابل که در آن ۱۹ نفر کشته شدند را انجام دهد.
نتیجه گیری گزارش اخیر سازمان ملل نشان می دهد 
که شاخه خراسان داعش مسوول کشته شدن حدود 
۶۰۰ غیرنظامی و  ۲5۰۰ نیروی امنیتی افغانستان 

طی ۱۲ ماه گذشته بوده است.
وجود  با  که  می دهند  هشدار  تحلیل گران  از  برخی 
نام آن  شکست های سال گذشته این گروه، نوشتن 
تحت عنوان »شاخه خراسان دولت اسالمی« اشتباه 

است.
از  دفاع  بنیاد  ارشد  اعضای  از  یکی  روجیو،  بیل 
شاخه  که  »مادامی  که  داد  هشدار  دموکراسی ها، 
خراسان داعش قادر به راه اندازی تبلیغات با استفاده 
از حمالت مرگ بار باشد«، شانس برای احیای مجدد 
آن بیش تر است. وی افزود: »این در واقع بخشی از 

فراز و فرود جهاد است.«
روجیو گفت: »تمایل شدید گروه داعش به خشونت 
رادیکال ترین  جلب  باعث  غیرنظامیان  کشتار  و 
»گروه  گفت:  وی  است.  شده  جهان  جهادگرایان 
داعش خسارت های وارده بر خود را از طریق جذب 
از  پاکستان  و  افغانستان  طالبان  ناراضی  اعضای 
ذخیره گاه تندروان در افغانستان و پاکستان جبران 

می کند.«
عضو  کشورهای  اطالعاتی  سرویس های  از  برخی 
دارند که  شاخه خراسان  ملل متحد شک  سازمان 
با  که  حقانی  شبکه   - نامعلوم  منبع  یک  از  داعش 
طالبان و القاعده، رقیبان داعش ارتباط دارد، کمک 
به سازمان  از سرویس های اطالعاتی  می گیرد. یکی 
المهاجر، رهبر جدید شاخه خراسان  ملل گفت که 
داعش، زمانی فرمانده سطح میانی حقانی بود و روابط 

نزدیکی با همکاران سابق خود داشته است.
نتیجه  روابط  این  که  گفت  اطالعاتی  سرویس  این 
داده است؛ زیرا حقانی ها »برای شاخه خراسان داعش 
تخصص و دست رسی به شبکه های کلیدی خراسان 
را برای جبران کردن خسارات وارده بر این گروه در 

افغانستان  فراهم کرده اند.«

- دیدگاه های مراکز مختلف علمی و اجتماعی در این 
مورد، مخصوصاً در عرصه های حقوقی چیست؟

پرداختن  و  پاسخ  یافتن  برای  که  است  واضح 
با  اجتماعی،  معضالت  یا  موضوعات  چنین  به 
یا  واکنشی،  عمل کرد  شتاب زده گی،  احساسات، 
شوربختانه  چنانچه  پوپولیستی،  سیاست های  انجام 
برد.  مقصد  به  ره  نمی توان  است،  رایج  جامعه  در 
به  منجر  گاهی  که  مسایلی  به  پوپولیستی  پردازش 
ابراز نظرهای غیراصولی و خالف قانون از سوی اراکین 
دولتی می شود و اغلباً توأم با نقض حقوق بشری افراد 
جامعه است، به جای حل یک مشکل، ده ها مشکلی 
دیگر اجتماعی، هرج ومرج، آشوب، بی نظمی و نیل به 
مناسبات خان و رعیتی را به بار نخواهد آورد؟ چنین 
به نظر می رسد که برای حل معضالت این  چنینی، 
بهتر است با راه اندازی برنامه های مختلف، آن را به 
یک گفتمان تبدیل کرد، تا اقشار مختلف اجتماعی، 
مخصوصاً اندیشمندان و متخصصان حقوق به جوانب 
و پهلوهای اخالقی، حقوقی و فلسفی آن بپردازند و با 
انجام بحث ها و تبادل نظرها از البالی آن،  این موضوع 
بهتر شناخته شود و ضرورت وجود آن و جلوگیری از 
موارد سوءاستفاده از آن، واضح گردد. شاید روزنه ای 
به وجود اید، تا در پرتو آن به وضع قوانین و اسناد 

تقنینی پرداخته شود.

فروشگرده؛

مقامات امریکایی از تجدید نیروی شاخه 
خراسان داعش در افغانستان هشدار می دهند

تهدید حیات انسان یا نجات جان انسان دیگر؟

منبع: صدای امریکا

بهزاد حکاک

نویسنده: جیف سلدین

مترجم: سیدجمال اخگر

بررسی های اطالعاتی ایاالت متحده 
از قلمرو تحت تصرف داعش 

نشان می دهد که تعداد افراد 
شاخه خراسان این گروه به 1000 
جنگ جو کاهش یافته است که این 

امر توانایی های تهاجمی آن ها را 
مورد سوال قرار داده بود. اطالعات 

تازه نشان می دهد که حداقل 
خون ریزی متوقف شده است.



س. پامیری

از گذشته های دور گفته اند که 
دموکراسی را تنها کسانی می سازند 

و پاسداری می کنند که خود 
دموکرات باشند و به نهادهای 

دموکراتیک اهمیت قایل شوند. با 
این تعبیر، وقتی کلیت گفتمان جنگ 

و صلح در افغانستان به دو مفهوم 
»جمهوریت« و »امارت« تقلیل داده 

می شود، نخستین شکی که ایجاد 
می گردد، این است که دستاویز 

قرار دادن جمهوری از سوی کسانی 
که خود به نهاد جمهوریت و روند 

دموکراتیک، شدیدترین آسیب ها 
را زده اند، تالشی جز حفظ قدرت و 
اقتدار شخصی شان نیست که در 

محور آن حفظ و بقای شخص اشرف 
غنی مطرح است. متأسفانه این 

کوتوله های قومی با خلق این روایت 
مجهول که گویا تنها بدیل جمهوری 

در افغانستان، امارت طالبانی است، 
تالش می کنند تا ماهی مراد خویش 

از این آب گل آلود صید کنند تا 
اشرف غنی و حواریون بتوانند چند 

سال دیگر نیز بر کرسی آسیب دیده 
جمهوریت دوام آورند.

به عنوان سفیر در واشنگتن دی سی بوده است.
یک نگاه کوتاه و مختصر مقایسه ای به کارنامه مشاوران 
و  پاکستان  )ایران،  منطقه  کشور  سه  ملی  امنیت 
نشان  محب،  حمداهلل  آقای  کارنامه  با  هندوستان( 
می دهد که جایگاه مشاوریت امنیت ملی برای ایشان 

خیلی بزرگ است.

هندوستان:  ملی  امنیت  مشاور  دوال،  اجیت 
دوال،  اجیت  هندوستان،  برحال  ملی  امنیت  مشاور 
لسانس  فوق  و  است  نظامی  دانشگاه  فارغ التحصیل 
زمینه  در  افتخاری  دکترای  دو  دارای  او  دارد.  اقتصاد 
افتخاری  استراتژیک و یک دکترای  و  امنیتی  مسایل 
عنوان  به  سال ها  دوال  آقای  است.  فلسفه  زمینه  در 
سال  یازده  برای  و  کرده  وظیفه  ایفای  پولیس  افسر 
مسوولیت ریاست آژانس استخبارات داخلی هندوستان 
امنیت  مشاور  این،  بر  عالوه  است.  داشته  عهده  بر  را 
ملی هندوستان چندین سال در چندین دانشگاه معتبر 
و  استخباراتی  مسایل  زمینه  در  بین المللی  و  داخلی 

دفاعی تدریس کرده است.

آقای  پاکستان:  امنیت ملی  معید یوسف، مشاور 
متحده  ایاالت  در  بوستون  معتبر  دانشگاه  از  یوسف 
نیز فوق لسانس  امریکا لیسانس مدیریت و تجارت و 
عنوان  به  یوسف سال ها  آقای  دارد.  فلسفه  و دکترای 
معاون بخش آسیایی انستیتوت صلح امریکا کار کرده 
در  بین المللی  روابط  و  سیاسی  علوم  زمینه  در  نیز  و 
دانشگاه های امریکایی و پاکستانی تدریس کرده است. 
او هم چنان نویسنده و ویراستار چندین کتاب و نشریه 

در زمینه مسایل دفاعی، امنیتی و استخباراتی است.

آقای  ایران:  ملی  امنیت  مشاور  شمخانی،  علی 
کارشناسی  دارای  و  مهندسی  دانش آموخته  شمخانی 
فرمانده  عنوان  به  او  است.  مدیریت  زمینه  در  ارشد 
ارتش ایران، فرمانده ستاد مشترک نیروی دریایی ارتش 
دفاع  وزیر  نیز  و  دریایی خاتم االنبیا  قرارگاه  و  و سپاه 
کار کرده است. آقای شمخانی یک بار به عنوان نامزد 
ریاست جمهوری ایران نیز با سید محمد خاتمی، رییس 
جمهوری اصالح طلب ایران، رقابت کرد. او نیز سال ها به 
عنوان استاد دانشگاه در زمینه مسایل امنیتی و دفاعی 
تدریس کرده و نیز مولف نخستین دکترین استراتژی 
دکترین  هم چنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دریایی 

تطبیق استراتژی امریکا و شوروی سابق نیز است.
که  است  این  می آید،  بر  کوتاه  مقایسه  این  از  آنچه 
حمداهلل در برابر همتایان منطقه ای خویش، کوتوله ای 
بیش نیست. او نه تنها دانش دفاعی ندارد و از مسایل 
نمی شود،  دست گیرش  چیزی  امنیتی  استراتژیک 
برای  مکانی  به  را  ملی  امنیت  مشاوریت  اداره  بلکه 
کرده  بدل  خویش  تباری  و  قومی  عقده گشایی های 
است. یک نگاه مختصر به آنانی که در پست اجرایی 

شورای امنیت ملی گماشته شده اند، به روشنی این ادعا 
را آشکار می کند.

به گفته شماری از اشتراک کنندگان جلسات امنیتی و 
دفاعی که اکثر آن ها را جنراالن و افسران وطن پرست 
و شجاع کشور تشکیل می دهد، حضور آقای محب در 
نیروهای  به  امنیت ملی توهین آشکار  کرسی شورای 

دفاعی و امنیتی و صالبت این نیروها است.
عنوان شهروند جمهوری  به  من  برای  دیگر،  از سوی 
افغانستان پرسش این است که وقتی جناب حمداهلل به 
عنوان مشاور امنیت ملی جمهوری با همتایان منطقه ای 
خویش گفت وگو می کند، با دکترای خویش در زمینه 
ملی  امنیت  منافع  می تواند  بُعدی چگونه  سه  تصاویر 
افغانستان را تفکیک و دسته بندی و از آن به بهترین 

وجه دفاع کند؟ 

فضل محمود فضلی، رییس اداره امور افغانستان
 فضلی یکی دیگر از سه عضو اصلی و عمده جمهوریت 
کوتوله ها است. آقای فضلی در کنار آن که دانش آموخته 
طب است، خطاط الیق و معروفی نیز در شهر جالل آباد 
تحصیالت  اتمام  با  هم زمان  فضلی  آقای  است.  بوده 
رفت  انگلستان  به  ننگرهار  دانشکده طبی  در  خویش 
کشور  دو  مقیم  سال ۱۳۹۴  تا   - سال  هفت  برای  و 

اروپایی بود.
آقای فضلی نیز از معاشران خیلی نزدیک اشرف غنی و 
نیز طبیب شخصی ایشان است. آقای فضلی به تمامی 
برای  و  است  آگاه  غنی  اشرف  صحی  رمزهای  و  راز 
آنجایی  از  نسخه می پیچد.  ایشان  بیماری های  درمان 
که ماده شصت وهفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان »بیماری صعب العالج« را به عنوان یکی از 
عوامل برکناری رییس جمهوری پیش بینی کرده است، 
آقای غنی با گمارش فضلی در پست طبیب شخصی 
خویش، امکان هرگونه تشخیص بیماری »صعب العالج« 
امکان  از  دور  و  منتفی  را  خویش  »مبارک«  بدن  در 

ساخته است.
برای یک رییس جمهور متقلب، ارزش طبیبی که بتواند 
»بیماری های صعب العالج« احتمالی اش را کتمان کند، 
چه پاداشی بهتر از کرسی ریاست اداره امور یک کشور 
می تواند باشد؟ یک اداره کالن، طویل و مهم که شبیه 

کرسی نخست وزیری یک کشور است.
انتخابات  در  مغشوشی  کارنامه  فضلی  آقای  متأسفانه 
انتخابات  او در جریان آن  دارد.  پارلمانی سال ۱۳۹۷ 
نتایج در برخی  برای تغییر  نه تنها تالش گسترده ای 
والیت ها انجام داد، بلکه حتا از سوی یکی از مشاوران 
رییس جمهوری و نزدیکان آقای غنی متهم به »ترویج 
فساد و فحشا«  از طریق دستبرد در نتایج انتخابات شد.
برخی  در  فضلی  آقای  که  است  این  جالب  نکته 
از  یکی  در  حتا  و  خصوصی  و  دوستانه  نشست های 
سخنرانی هایش در شهر جالل آباد، خودش را با مرحوم 
محمدموسی شفیق، آخرین صدراعظم دوران سلطنت 
ظاهر شاه مقایسه می کند. مرحوم شفیق که از قضای 
و  نسبت  هیچ  است،  فضلی  آقای  هم شهری  روزگار 
سنخیتی با ایشان ندارد. او شاعر و نویسنده  برجسته، 
آقای  بود.  بزرگواری  سیاست مدار  و  تیزبین  دیپلمات 
رسید  نخست وزیری  به  مجلس  اعتماد  رأی  با  شفیق 
و در کارنامه سیاسی خویش امضای یگانه معاهده آب 
کشور، یعنی آب دریای هیرمند/هلمند را با ایران دارد. 
از سجایای نیک مرحوم شفیق این که به قول مرحوم 
عبداهلل بختانی، وی مرد حلیم، دانشمند و زیرک بود 
و در برخورد های خویش با زیردستانش پیوسته جانب 

احترام و مساوات را رعایت می کرد.
این در حالی است که به نقل برخی از مسووالن بلند 
پایه حکومتی، آقای فضلی روش مدیریتی خیلی آمرانه 
را  تربیت  احترام و  دارد و حتا در برخی موارد جانب 

رعایت نمی کند.
او برخالف تمامی اصول و پرنسیپ های اداری، وزرای 
کابینه را که با رأی نماینده گان مردم انتخاب شده اند، 
پرس وجو  و  استنطاق  مورد  را  آن ها  و  می کند  احضار 
قرار می دهد. از سوی دیگر، برخی از وزرای کابینه در 
ایجاد  به  نسبت  از جلسات خصوصی خویش  شماری 
موانع و برخورد های گزینشی آقای فضلی در رابطه به 
پی گیری اسناد و مدارک ادارات خویش شاکی اند. آنان 
می گویند که آقای فضلی با ایجاد تاخیر های غیراصولی 
و برخورد های گزینشی و قومی در برابر شماری وزرا، 
به صورت عملی عرصه را بر »غیرخودی ها«  به شدت 

تنگ کرده است.
عالوه بر آنچه گفته شد، آقای فضلی کنترل کاملی بر 
جمهوری  رییس  مالقات های  و  دیدارها  تقسیم اوقات 
دست رسی  که  است  نیز  دلیل  همین  به  و  دارد 
بسیاری ها به رییس جمهوری باید از فلتر آقای فضلی 
بگذرد. شاید یکی از دالیلی که اشرف غنی دست به 
نیز  می زند،  پیش بینی  غیرقابل  و  احساساتی  تصامیم 
ناشی از حساب و کتاب هایی باشد که فضلی آن را رقم 
می زند؛ چرا که آقای فضلی متأسفانه در تهیه تقسیم 
اوقات دیدارها و چیدمان افراد بسیار گزینشی و قومی 

برخورد می کند.

چگونه اشرف غنی، حمداهلل محب و فضل محمود 
فضلی ابهت و جایگاه جمهوریت را در افغانستان 

به بازی گرفته اند
کلیت گفتمان  با طالبان،  بحث مصالحه  داغ شدن  با 
واژه »جمهوریت«  دو  به  افغانستان  در  و صلح  جنگ 
تقلیل گرایی سبب  این  یافته است.  تقلیل  و »امارت« 
می دانند  این که  وجود  با  مردم  برخی  که  است  شده 
و  سنگین  صدمات  حواریونش  حلقه  و  غنی  اشرف 
افغانستان  جبران ناپذیری بر بدنه نحیف جمهوری در 
زده  اند، ناگزیر شده اند تا به خاطر پاسداری از جمهوریت 
در موضع دفاع ناخواسته از اشرف غنی و کوتوله هایش 

قرار گیرند.
حواریون  حلقه  و  غنی  اشرف  که  است  حالی  در  این 
ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  یعنی  نزدیکش، 
از  لشکری  با  امور  اداره  رییس  فضلی،  فضل محمود  و 
بلی گویان و چاپلوسان، چنان با آب و تاب از جمهوریت 
دفاع می کنند که همین دو سه سال قبل، با مداخله و 
تقلب سازمان یافته در روند انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی کشور، ضربات جبران ناپذیر و سنگینی را بر 
پیکر جمهوریت ضعیف و ناتوان افغانستان وارد کردند 
و  سخت  بسیار  کوتاه مدت،   در  آن  ترمیم  امکان  که 

طاقت فرسا است.
تنها  را  دموکراسی  که  گفته اند  دور  گذشته های  از 
کسانی می سازند و پاسداری می کنند که خود دموکرات 
شوند.  قایل  اهمیت  دموکراتیک  نهادهای  به  و  باشند 
در  صلح  و  جنگ  گفتمان  کلیت  وقتی  تعبیر،  این  با 
افغانستان به دو مفهوم »جمهوریت« و »امارت« تقلیل 
می گردد،  ایجاد  که  شکی  نخستین  می شود،  داده 
سوی  از  جمهوری  دادن  قرار  دستاویز  که  است  این 
کسانی که خود به نهاد جمهوریت و روند دموکراتیک، 
شدیدترین آسیب ها را زده اند، تالشی جز حفظ قدرت 
و اقتدار شخصی شان نیست که در محور آن حفظ و 
این  متأسفانه  است.  مطرح  غنی  اشرف  شخص  بقای 
کوتوله های قومی با خلق این روایت مجهول که گویا 
تنها بدیل جمهوری در افغانستان، امارت طالبانی است، 
تالش می کنند تا ماهی مراد خویش از این آب گل آلود 
صید کنند تا اشرف غنی و حواریون بتوانند چند سال 

دیگر نیز بر کرسی آسیب دیده جمهوریت دوام آورند.
افغانستان  اسالمی  جمهوری  شهروند  عنوان  به  من 
اسبق  رییس  امرخیل،  ضیاالحق  که  روزی  همان  از 
»آرای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
گوسفندی« را به نام اشرف غنی جعل کرد و بعدها غنی 
با سپردن کرسی مشاور ارشد در امور مردمی و سپس 
کرسی والیت ننگرهار به او، وی را به خاطر »خدماتش« 
و  و محب  غنی  اشرف  به صداقت  نسبت  داد،  نوازش 
فضلی به روندهای دموکراتیک و نهادهای آن مشکوک 
شدم. برای روشن تر شدن بیش تر این ادعا به چند مورد 

مشخص تر دیگر نیز اشاره می کنم .
اشرف غنی بعد از به قدرت رسیدن به اکثریت تعهدات 
که  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  به  رابطه  در  خویش 
وثیقه تشکیل حکومتش را می ساخت، پشت پا زد. یکی 
ملی،  توافق نامه حکومت وحدت  در  تعهدات عمده  از 
ایجاد کمیسیون اصالحات در قانون اساسی و بعد از آن 
برگزاری لویه جرگه برای تعدیل نظام سیاسی افغانستان 
به یک نظام صدارتی بود. اما از آنجایی که ایجاد نظام 
صدراتی باعث کاهش اختیارات و صالحیت های شخص 
خودش می شد، هرگز تن به ایجاد آن کمیسیون نداد 
ریاست  انتخابات  چهارمین  برگزاری  با  نهایت  در  و 
تاق  به  را  سیاسی  نظام  تعدیل  رویای  جمهوری، 

فراموشی سپرد.
از سوی دیگر، اشرف غنی با ایجاد شوراهای متعدد و 
تمرکز بیش از حد اقتدار در نهاد ریاست جمهوری، به 

صورت سیستماتیک نهادهای جمهوری را از صالحیت، 
اقتدار و صالبت تهی کرده است. این تمرکز به حدی 
نهادهای  غنی،  اشرف  حکومت  در  که  است  گسترده 
در  سمبولیک  و  ظاهری  نقش  جز  جمهوری  دیگر 
هیچ گونه تصمیم گیری های کالن ملی نقش ندارند. به 
عنوان نمونه در چیدمان کرسی ها در جلسات مشترک 
اشرف غنی با قاضی القضات و روسای مجلسین شورای 
اکت  و  می نشیند  راس  در  پیوسته  وی خودش  ملی، 
و اداهای شاهانه از خودش نشان می دهد که به هیچ 
صورت در شأن و شخصیت رییس جمهوری یک کشور 
اصل  یک  قوا،  تفکیک  اصل  آن  در  که  دموکراتیک 

بنیادین است، همخوانی ندارد.
عدم جدی گرفتن نهاد قانون گذاری، مداخله در امور 
نهاد قضا و صدور فرامین تقنینی بی شمار از سوی وی، 
از دیگر نشانه های بارز عدم تمکین و باور غنی به نهاد 

جمهوری است.
به  می توان  چگونه  که  است  این  اما  عمده تر  پرسش 
اقتدار  تامین  راستای  در  را  بیت المال  پول  که  کسی 
جمهوری  ریاست  به  تقلب  با  کرده،   مصرف  خودش 
دست یافته  و آینده انتخابات را مغشوش ساخته است، 

به عنوان پاسدار و حامی »جمهوریت« باور داشت؟ 
در پهلوی این مسأله، جمهوریت اشرف غنی بر محور 
از دانش  بنا یافته است که نه تنها  دو کوتوله قوم گرا 
بلکه  افغانستان برخودار نیستند،  و تجربه سیاسی در 
آینده  از پیش  آنان بیش  رفتارها و تصمیم گیری های 
جمهوری و ثبات سیاسی را در افغانستان با خطر مواجه 
کرده است. این دو تن که از معاشران نزدیک و افراد 
جز  کسانی  هستند،   غنی  اشرف  اعتماد  قابل  بسیار 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی وی و فضل محمود 

فضلی، مشاور و رییس اداره امور نیستند.

حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان
آقای محب جز ارادت خالصانه به اشرف غنی، سرمایه 
امنیت  مشاوریت  کرسی  در  حضور  برای  دیگری 
از  نه  و  است  ملی   امنیت  متخصص  نه  او  ندارد.  ملی 
افغانستان  امنیتی  و  تاریخی  سیاسی،  پیچیده گی های 
و منطقه آگاهی کافی دارد. آقای محب دانش آموخته 
مسایل مرتبط به کامپیوتر است و در زمینه تصاویر سه 
بُعدی از یکی از دانشگاه های کشور انگلستان دکترا دارد. 
عالوه بر آن، آقای محب بخش عمده ای از زنده گی خود 
را در خارج از افغانستان سپری کرده است. تنها تجربه 
کاری مرتبط آقای محب، نماینده گی از دولت افغانستان 
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جمهوری کوتوله های قوم گرا

من به عنوان شهروند جمهوری 
اسالمی افغانستان از همان روزی 
که ضیاالحق امرخیل، رییس اسبق 

داراالنشای کمیسیون مستقل 
انتخابات، »آرای گوسفندی« را 

به نام اشرف غنی جعل کرد و بعدها 
غنی با سپردن کرسی مشاور ارشد 

در امور مردمی و سپس کرسی 
والیت ننگرهار به او، وی را به خاطر 

»خدماتش« نوازش داد، نسبت 
به صداقت اشرف غنی و محب و 
فضلی به روندهای دموکراتیک و 
نهادهای آن مشکوک شدم. برای 
روشن تر شدن بیش تر این ادعا 
به چند مورد مشخص تر دیگر نیز 

اشاره می کنم .



زیادی فروخته شده است. مسووالن محلی نیز معتقد 
اند که این گونه حرکت های به ظاهر کوچک، می تواند 

به یک جریان کالن در زنده گی زنان منتهی شود.
دو روز پیش از برگزاری نمایشگاه، برگزارکننده گان 
تبلیغ نمایشگاه را در صفحات اجتماعی هم رسانی 
کردند تا بتوانند عالقمندان به هنر را از این رویداد 
بازدیدکننده گان  و  بود  شلوغ  سالون  دهند.  آگاهی 
را  نمایش گذاشته شده  به  در جلو میزها، کارهای 
چیزی  هم  گاهی  و  می گرفتند  عکس  می دیدند، 
می خریدند. در شرایطی که زنان افغان برای حفظ 
این  برگزاری  می کوشند،  دست آوردهای شان 
نمایشگاه بر اراده آنان افزوده و امیدشان را بیش تر 

ساخته است. 
نازنین رحیمی ۲۳ سال دارد و دانش آموخته هنرهای 
زیبای دانشگاه بلخ است. او از برگزارکننده گان این 
کارهای  که  است  هنرمندانی  از  یکی  و  نمایشگاه 
هنری اش را در این جا به نمایش گذاشته است. بانو 
نشان  را  نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف  رحیمی 
دادن توانمندی زنان در میدان هنر و صنایع دستی 
برگزاری  که  می گوید  هم چنان  او  می کند.  عنوان 
چنین نمایشگاه ها زمینه ترویج بازارچه های هنری و 
صنایع دستی را فراهم می کند. او می افزاید: »ساعت 
نه صبح نمایشگاه را کلید انداختیم و تا حاال که هر 

چه بازدیدکننده به این جا آمده، ما را تشویق کرده و 
از برگزاری این نمایشگاه استقبال گرمی کرده اند.«

دیگر بانوان هنرمند در این نمایشگاه نیز اثرهای شان 
آنان  اثرهای  از  بسیاری  گذاشته اند.  نمایش  به  را 
به فروش رفته است و شادی را می توان در چهره 
اشتراک کننده گان نمایشگاه و بازدیدکننده گان دید. 
نازنین و هم قطارانش در تاریخی ترین زمان ممکن 
توانایی های شان را به نمایش گذاشته اند؛ روزهایی که 
خبرهایی از حکومت موقت، توقف مذاکرات و ادامه 

جنگ به گوش می رسد.
نازنین به سمتی در بیرون از سالون نگاه می کند و به 
آینده با بیم و نگرانی می نگرد. او می گوید: »از روزی 
شویم،  بیرون  خانه  از  حتا  نتوانیم  ما  که  می ترسم 
حس  آن  و  باشد  خود مان  برای  فقط  ما  کارهای 
زیبایی را که توسط هنر خلق کرده ایم، به دیگران 
منتقل نتوانیم.« نگرانی نازنین از آینده ای است که 
چندوچون آن هنوز معلوم نیست؛ نگرانی ای که همه 
زنان در قبال ارزش های دو دهه گذشته دارند و در 
میز مذاکره به آن پرداخته نشده، یا هم اگر پرداخته 

شده، بسیار اندک بوده است.
از  یکی  با  جوان  پسری  میزها،  از  یکی  کنار  در 
دوستانش به اثرهای به نمایش گذاشته شده روی 
آن میز، نگاه می کنند. اسمش فردوس است و ۲۱ 

سال دارد. فردوس می گوید: »این تنها یک نمایشگاه 
حرکت  یک  می توان  را  حرکت  این  نیست،  هنری 
انگیزشی نیز عنوان کرد، برای زنان دیگری که آن ها 
مختلف،  دالیل  بر  بنا  و  دارند  هنرهایی  چنین  نیز 
نتوانسته اند آن را به نمایش بگذارند.« او خوش بینانه 
به این نمایشگاه می نگرد و امیدوار است که چنین 
معامله  به  صلح  مذاکرات  میز  در  دست آوردهایی 

گذاشته نشود. 
خلق  زیبایی های  هنرمندان  میز،  هر  روی  در 
می کنند.  منتقل  اشتراک کننده گان  به  را  شده شان 
فردوس اما به عنوان یک اشتراک کننده، نگران آینده 
است. می گوید: »هیچ چیزی معلوم نیست. ما حتا 
انتظار  آینده ای در  بزنیم که چه  نمی توانیم حدس 
ما است؛ اما می خواهم همین قدر بگویم که تشکیل 
آمدن صلح  برای  میان بُری  تنها  نه  حکومت موقت 
نیست، بلکه زمینه را برای حضور دوباره طالبان در 

افغانستان مساعد می کند.«
برگزاری  از  بلخ  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
چنین نمایشگاه ها استقبال و آن را به عنوان حرکتی 
کوچک که بتواند به یک جریان کالن منتهی شود، 
از  نمایشگاه  این  که  است  گفتنی  می کند.  تلقی 
ساعت نُه صبح روز پنج شنبه تا  عصر آن روز به روی 

بازدید کننده ها باز ماند.

با  اناری«  هنری  »گالری  دستی  صنایع  نمایشگاه 
نمایش ۱۲ مجموعه هنری در بلخ برگزار شد. این 
نمایشگاه روز پنج شنبه، بیست وسوم دلو، به همت 
۱۳ بانو و همکاری ریاست اطالعات و فرهنگ بلخ 
برگزار شد. در این نمایشگاه که برای یک روز برگزار 
کردند.  اشتراک  باشنده گان  از  زیادی  شمار  شد، 
برگزارکننده گان این نمایشگاه می گویند که هدف از 
این برنامه، نشان دادن توانمندی زنان در عرصه هنر 
و صنایع دستی است. آنان می گویند که باشنده گان 
بلخ از این نمایشگاه به خوبی استقبال کرده اند و آثار 

پروان در همجواری کابل ۱۰ واحد اداری دارد که شهر 
چاریکار را نیز شامل می شود. در این والیت اما تنها یک 
شفاخانه ۱۰۰ بستر برای مداوای بیماران مختلف وجود 
روزافزون  افزایش  به  توجه  با  پروان  باشنده گان  دارد. 
کابل- شاهراه  ترافیکی  رویدادهای  و  بیماران  شمار 
شمال، از وضعیت خدمات صحی در این والیت شکایت 
به  نیز می گویند که  پروان  دارند. مسووالن محلی در 
دلیل نبود بستر کافی و افزایش بیماران، در برخی از 
موارد حتا از یک بستر برای دو بیمار استفاده می شود. 
برای  ماهانه  بیمار  هزار   ۲۰ حدود  آمارها،  براساس 
دریافت خدمات صحی به این شفاخانه مراجعه می کنند 
و از این میان، یک هزار تن آنان بستری می شوند. در 
حالی که بخش نسایی و والدی این شفاخانه ۱۲ بستر 
دارد، روزانه نزدیک به ۳۰ والدت و سه عملیات در آن 
انجام می شود. به گفته مسووالن، ظرفیت شفاخانه برای 
بیماران پاسخ گو نیست و این کاستی سبب می شود که 

به نیاز بیماران به گونه الزم رسیده گی نشود. 
بستر   ۱۰۰ ظرفیت  با  پروان  والیت  ملکی  شفاخانه 
ویژه داخله عمومی، جراحی عمومی،  در چهار بخش 
حالی  در  دارد.  فعالیت  اطفال  داخله  و  والدی  نسایی 
اساسی  و  از ضروریات مهم  که عرضه خدمات صحی 
سبب  بیش تر  اما  پروان  در  می شود،  شمرده  جامعه 
است.  شده  والیت  این  باشنده گان  از  شماری  نگرانی 
کمبود کارمند و خدمات مورد نیاز درمانی، از مواردی 
است که سطح میزان رضایت بیماران این شفاخانه را 
پایین نگه داشته و مسووالن را با چالش هایی روبه رو 
کرده است. هم زمان با این، شاهراه کابل-شمال همواره 
گواه رویدادهای ترافیکی است و بیش تر زخمیان ناشی 
داده  انتقال  پروان  ملکی  شفاخانه  به  رویدادها  این  از 
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این شفاخانه مراجعه می کنند. از میان حدود ۲۰ هزار 
بیمار که ماهانه برای تداوی می آیند، حدود یک هزار 

تن شان بستری می شوند.
افزایش  به  توجه  با  که  افزود  سنگین  آقای 
برای  شفاخانه  کنونی  ظرفیت  مراجعه  کننده گان، 
بیماران پاسخ گو نیست و این امر سبب شده است که 
نیازهای بیماران به گونه الزم برطرف نشود. به گفته 
شفاخانه  این  والدی  ـ  نسایی  بخش  سنگین،  آقای 
ظرفیت ۱۲ بستر را دارد، اما حد اوسط روزانه تا ۳۰ 
والدت در این بخش صورت می گیرد و همین طور روزانه 
تا سه عملیات عاجل در آن انجام می شود. او افزود که با 
توجه به امکانات موجود، داکتران نمی توانند پاسخ گوی 
تصریح  سنگین  آقای  باشند.  بیماران  خواسته های 
می کند که به همین دلیل، در برخی از موارد »مجبور« 

می شوند از یک بستر برای دو بیمار استفاده کنند.
بخش  در  که  گفت  هم چنان  پروان  شفاخانه  رییس 
برای  خالی  بستر  درصد   ۲۰ تا  باید  عمومی  جراحی 
واقعات عاجل اختصاص داده شود، اما به دلیل افزایش 
ندارند.  بخش  این  در  خالی  بستر  هیچ  آنان  بیماران، 
آقای سنگین تصریح کرد که نبود بخش تروماتولوژی، 
ظرفیت پایین بستر و کمبود عملیات خانه از مواردی 
و  ساخته  بیش تر  را  مردم  نارضایتی  میزان  که  است 
عرضه خدمات شفاخانه را زیر پرسش قرار داده است. 

مسووالن در ریاست صحت عامه پروان در کنار پذیرش 
موضوع کمبود امکانات صحی، می گویند که مشکالت 
امنیتی و مداخالت زورمندان محلی در بخش صحی 
به  کم تر  مردم  شده  سبب  که  است  مواردی  دیگر  از 
خدمات صحی و بهداشتی دسترسی داشته باشند. به 
گفته آنان، خدمات صحی در این والیت در دو بخش 

وقایوی و معالجوی عرضه می گردد.
با آن که سال گذشته میالدی چهار بار کمپین واکسین 
اما  است،  شده  راه اندازی  والیت  این  سراسر  در  پولیو 
از  »پاکستانک«،  منطقه  در  واقعه  یک  هم  آن  با 
مربوطات ولسوالی بگرام ثبت شده است. در کنار این 
مورد، باشنده گان پروان می گویند که مردم هنوز هم 
در بخش هایی از این والیت به مراکز صحی دسترسی 
ندارند و ناگزیر اند ساعت ها راه را پیاده بپیمایند تا به 
مراکز صحی برسند. با این حال، ریاست صحت عامه 
پروان می گوید که دسترسی مردم به خدمات صحی از 
سال ۱۳۹۱ تا حال از نُه درصد به ۹۰ درصد افزایش 
معلومات صحی  آمر  امینی،  عبدالمعروف  است.  یافته 
روزنامه ۸صبح  به  پروان،  والیت  عامه  ریاست صحت 

ولسوالی ها،  از  شماری  در  امنیتی  مشکالت  که  گفت 
مشکالت تدارکاتی و مداخله زورمندان در کارهای این 
والیت  این  در  صحت  سکتور  فرا راه  موانع  از  ریاست 
است. آقای امینی هم چنان افزود که کارمندان صحی 
زیر  که  غوربند  دره  ولسوالی های  از  بخش هایی  در 
حاکمیت گروه طالبان قرار دارد، حق ندارند برنامه های 

واکسین را به گونه منظم تطبیق کنند.
ـ   نسایی  زن  متخصص  داکتران  نبود  دیگر،  سوی  از 
چالشی  ولسوالی ها،  کلینیک های  تشکیل  در  والدی 
دیگر عنوان می شود که سبب عدم دسترسی بیماران 
به خدمات صحی شده است. مسووالن ریاست صحت 
عامه پروان نیز تصریح می کنند که موجودیت داکتران 
متخصص بخش نسایی ـ والدی از نیازهای عمده در 
عرضه خدمات صحی به سطح ولسوالی ها است؛ اما به 
دلیل نبود تشکیل در این بخش، آنان با مشکل روبه رو 
شده اند که نارضایتی مردم را نیز در پی داشته است. 
کلینیک های  در  شده  استخدام  داکتران  او،  گفته  به 
خدمات  نمی توانند  متخصص  ظرفیت  با  ولسوالی ها 
عرضه کنند و حتا در شماری از ولسوالی ها، داکتران زن 
حاضر نیستند کار کنند. آقای امینی افزود: »داکتران 
خدمات  نمی توانند  هستند،  تشکیل  در  که  معالجی 
تخصصی را مانند یک متخصص زنانه ارایه کنند و نیاز 

جدی است که به این موضوع رسیده گی شود.«
پروان،  ملکی  آمارهای مسووالن در شفاخانه  براساس 
۶۰ درصد از کارمندان این شفاخانه را زنان و حدود ۴۰ 
درصد آن را مردان تشکیل می دهند. در کنار شفاخانه 
۱۰۰ بستر ملکی پروان که بیش تر بیماران غرض درمان 
به آن جا مراجعه می کنند، دو مرکز دیگر درمانی نیز 
وجود دارد. مرکز تداوی معتادان مواد مخدر با ظرفیت 
اکنون  هم  که  کرونا  بستر   ۲۰ شفاخانه  و  بستر   5۰
شماری از بیماران در آن ها بستری اند و زیر درمان قرار 

دارند.
در حال حاضر ۸۸ مرکز درمانی صحی در سراسر پروان 
از این میان ۴۶ مرکز آن ساختمان و  فعال است که 
تجهیزات مورد ضرورت برای عرضه خدمات را دارد، اما 
۲۸ مرکز دیگر در این والیت در ساختمان های کرایی و 
خانه های شخصی، برای مردم خدمات درمانی و صحی 
عرضه می کنند. به گفته مسووالن ریاست صحت پروان، 
هم اکنون برای هشت مرکز صحی زمین وجود دارد که 
در آن تعمیر ساخته شود. براساس آمارها، ۳۸۷ تن زیر 
چتر ریاست صحت عامه والیت پروان در بخش عرضه 
خدمات صحی مصروف کار اند که از این میان، ۴۴ تن 
آن  ها را خانم ها تشکیل می دهند. گفتنی است که از 
این میان، تنها در بخش وقایوی )واکسیناسیون( حدود 
۴۴ نفر از سوپروایزران صحی در سطح جامعه فعالیت 
دارند و در بخش های مختلف برای مردم آگاهی دهی 

می کنند.

می شوند. با این حال، نبود این بخش سبب شده است 
که کم تر به زخمیان این رویدادها رسیده گی شود.

وارث، از مراجعه کننده گان شفاخانه ۱۰۰ بستر پروان 
که خواهرش در یک رویداد ترافیکی زخمی شده است، 
او در  به بیمارش رسیده گی نشده است.  می گوید که 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید: »خواهرم را پس از 
یک پانسمان سطحی بستری کردند. او اکنون وضعیت 
وضعیتش  به  که  نیست  داکتری  هیچ  و  ندارد  خوبی 
رسیده گی کند. ما مجبور هستیم که بیمار خود را به 

جای دیگری انتقال دهیم.« 
از  انتقاد  با  پروان،  والیت  باشنده  دیگر  غالم سرور، 
پروان،  شفاخانه  در  صحی  خدمات  عرضه  چگونه گی 
گفت: »وقتی به شفاخانه مراجعه کنید، یا داکتر نیست 
نرس  نفر  چند  ندارد.  وجود  بیمار  برای  بستر  هم  یا 
هستند که برای یادگیری کار عملی از انستیتوت ها به 

این جا آمده اند و حتا سواد کافی ندارند.« 
هم زمان با ابراز نارضایتی مردم از عرضه خدمات درمانی 
در شفاخانه ۱۰۰ بستر پروان، داکتران در این شفاخانه 
دسترسی  عدم  دلیل  به  گرما  فصل  در  که  می گویند 
مردم به آب آشامیدنی صحی در بخش هایی از پروان، 
جمله  از  هضمی  بیماری های  به  باشنده گان  بیش تر 
از سوی دیگر براساس آمارها،  اسهال مبتال می شوند. 
بیش تر بیماران در بخش داخله این شفاخانه را بیماران 

قلبی و تنفسی تشکیل می دهند.
انتقادهای باشنده گان  مسووالن شفاخانه ملکی پروان 
رییس  سنگین،  عبدالقاسم  می پذیرند.  را  والیت  این 
شفاخانه ۱۰۰ بستر پروان، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت که به گونه اوسط روزانه ۶5۰ تن از باشنده گان 
این والیت به خاطر دریافت خدمات صحی و درمانی به 

در شفاخانه پروان از یک بستر برای 
شعیب حکیمیدو بیمار استفاده می شود

بانوان در بلخ هنرهای دستی شان 
هما همتارا به نمایش گذاشتند

یاناری«؛ »گالریه�ن
.
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میزان  که  می گویند  قندهار  در  محلی  مسووالن 
بازدیدکننده گان از موزیم این والیت در جریان روزهای 
اخیر بیش تر شده است. به گفته مسووالن، در حال 
حاضر بیش از ۸۰۰ اثر باستانی در این موزیم نگه داری 
می شود و با اختصاص تعمیر جدید برای نمایش آثار 
باستانی، بر شمار بازدیدکننده گان افزوده شده است. 
 ۳۰۰ تا   ۱۰۰ بین  قندهار،  موزیم  آمارهای  براساس 
نفر در جریان یک هفته از آثار باستانی در این موزیم 
بازدید می کنند. در موزیم قندهار آثار با قدمت شش 
هزار سال نگه داری می شود که از شش دوره باستانی 
نماینده گی می کند. به گفته مسووالن، برخی از آثار در 
این موزیم به دوره حجر تعلق دارد. گفتنی است که 
پیش از این موزیم بزرگ قندهار در ناحیه چهارم این 
شهر موقعیت داشت، اما در جریان جنگ های داخلی و 

نتیجه ماه ها گفت وگوی امریکا و طالبان توافق نامه ای 
نیروهای  باالی  طالبان  حمالت  ختم  بر  که  شد 
امریکایی در افغانستان، قطع ارتباط طالبان با القاعده، 
ماه  تا  افغانستان  از  امریکایی  نظامی  نیروهای  خروج 
می ۲۰۲۱ و نهایتاً آغاز مذاکرات طالبان با حکومت 

افغانستان تأکید داشت.
تقریباً یک سال از این توافق نامه می گذرد. واقعیت این 
است که در طول این مدت، هیأت های مذاکره کننده 
دولت و گروه طالبان با یک دیگر گفت وگوی سازنده 
نداشته اند. نخستین خواست حکومت از گروه طالبان 
برقراری آتش بس فوری بود. در طرف مقابل، خواست 
طالبان براساس مفاد توافقی که با امریکایی ها بسته 
حکومت  زندان های  از  زندانیان شان  رهایی  بودند، 
هیچ  بدون  طالبان  زندانی  هزاران  بود.  افغانستان 
ضمانتی رها شدند. گروه طالبان آزادی زندانیان شان 
برد خود در برابر امریکا حساب می کرد و به آتش بس 
تن نداد. چیزی که در رویکرد طالبان در طول سال 
و  است  مانده  ثابت  مذاکرات  جریان  در  و  گذشته 
هیچ گونه انعطافی در آن دیده نمی شود، مخالفت شان 
با حکومت کابل و رییس جمهور غنی است. این گروه 
ساز مخالفت با غنی را به صورت جدی  در مسکو و 
تهران به صدا درآورد. مردم افغانستان از جنگ و خفتی 
که سال ها است گریبان شان را گرفته است، به ستوه 
آمده اند و به هر طریق و هر قیمتی خواستار رسیدن 
مملکت به صلح هستند. در این میان، گروه هایی که 
با حضور غرب در افغانستان مخالف بوده اند و حکومت 
فعلی را رژیمی وابسته می دانند، با جان گرفتن طالبان 

گم  شده موزیم قندهار، سعی بیش تری به خرج دهد. 
که صدها  می گویند  نیز  قندهار  موزیم  در  مسووالن 
از  و  مراجعه  موزیم  این  به  در جریان یک هفته  تن 
آثار باستانی دیدن می کنند. احمداهلل، مسوول موزیم 
قدمت  با  آثاری  که  روزنامه ۸صبح گفت  به  قندهار، 
به  نگه داری می شود.  موزیم  این  در  هزار سال  شش 
گفته او، این آثار از شش دوره است، از جمله دوره های 
حجر، برونز، کوشانیان، باختریان و دوره های معاصر. به 
گفته آقای احمداهلل، در این موزیم ۸5۰  اثر باستانی 
وجود دارد. او افزود که در حال حاضر یک تعمیر جدید 
برای موزیم قندهار در ساختمان ریاست اطالعات و 
این والیت در نظر گرفته شده است که در  فرهنگ 

افزایش شمار بازدید کننده گان نقش دارد.
رییس موزیم قندهار گفت که برخی از آثار موجود در 
این موزیم حتا به دوره های پیش از میالد تعلق دارد و 
از تاریخ شش هزار ساله نماینده گی می کند. به گفته 
گونه  به  نفر  تا ۳۰۰  حاضر ۱۰۰  حال  در  احمداهلل، 
هفته وار از قندهار و سایر والیت ها به موزیم این والیت 

می آیند و از آثار باستانی دیدن می کنند. 
نویسنده گان  و  محققان  از  برخی  دیگر،  جانب  از 
گران بها  آثار  از  تعدادی  که  اند  معتقد  قندهار،  در 
نشده  برگردانده  هنوز  و  رفته  تاراج  به  موزیم  این  از 
است. حیات اهلل رفیقی، محقق و نویسنده، به روزنامه 
۸صبح گفت که برخی از آثار باستانی پیش از شروع 
جنگ های داخلی در موزیم قندهار نگه داری می شد و 
از امپراتوری احمدشاه ابدالی و برخی دیگر از وقایع 
وزیر  تفنگچه  از  او  می کرد.  نماینده گی  کشور  مهم 
توسط  که  برد  نام  نمونه  عنوان  به  خان  محمداکبر 
آن مکناتن، دیپلمات ارشد انگلیسی، به قتل رسیده 

چند نکته در این زمینه قابل تأمل است. 
اول این که طالبان از زمان ظهور خود در سال ۱۳۷5 تا 
حال هیچ گاه در برابر گروه های مختلف )در برخورد با 
گروه های دولت مجاهدین، در تعامل با حکومت کرزی 
در سال های مختلف و در گفت وگو با حکومت کنونی( 
آتش بس  نداده اند.  نشان  کافی  نیت  حسن  خود  از 
واالترین نوع حسن نیتی بود که می توانست در طول 
سال گذشته اتفاق بیفتد. نه تنها آتش بس برقرار نشد، 
بلکه جنگ شعله ورتر و قربانیان ملکی و نظامی بیش تر 
شد. اکنون این سوال مطرح می شود که وقتی در طول 
یک سال با طالبان بر سر آتش بس که در آن نه بحث 

با سقوط حکومت نجیب اهلل، بیش تر آثار باستانی آن به 
تاراج رفت و در کشورهای خارجی فروخته شد. در آن 
زمان، حدود شش هزار اثر باستانی در موزیم قندهار 

نگه داری می شد.
اخیر شاهد حضور  ماه های  قندهار در جریان  موزیم 
برای  هرازگاهی  مردم  و  است  گردشگران  پررنگ 
دیدن آثار باستانی به آن جا مراجعه می کنند. برخی 
از بازدید کننده گان این موزیم می گویند که با گذشت 
افزوده  قندهار  موزیم  باستانی  آثار  تعداد  بر  روز  هر 
تاریخ  عالقمندان  که  می شود  سبب  این  و  می شود 
کشور بیش تر برای دیدن این آثار به قندهار بیایند. به 
گفته باشنده گان قندهار، نیاز است که به آثار موزیم 
قندهار افزوده و زمینه نگه داری بهتر آن فراهم شود. 
آنان از حکومت نیز می خواهند که برای پیدا کردن آثار 

در جبهات جنگ و دیپلماسی، در هم سویی بیش تر 
رییس  سیاسی  مخالفان  گرفته اند.  قرار  گروه  این  با 
جمهور غنی که در سال های گذشته به سیاست های 
او معترض بوده اند، راه خودشان را در پیش گرفته اند. 

عده  دیگر، از موقف طالبان چندان بدشان نمی آید.
در این میان، صدایی که سروصداهای زیادی را بلند 
کرده، تشکیل حکومت موقت است. در این دیدگاه، 
در  بن  پسا  نظام  در  آنچه  مانند  موقت  حکومت 
خطوط  ترسیم  برای  شانسی  افتاد،  اتفاق  افغانستان 
نظامی است که در نتیجه مذاکرات صلح بر آن توافق 
دهل،  این  صدای  خوش آهنگی  تمام  با  اما  می شود. 

از  پس  تفنگچه  این  که  گفت  اما  رفیقی  آقای  بود. 
جنگ های داخلی از این موزیم ربوده شد و هنوز پیدا 
نشده است. به گفته او، نیاز است حکومت در راستای 
باستانی بکوشد و اگر در موزیم  آثار  این  پیدا کردن 
سایر کشورهای یافت شود، باید در برابر پول یا روابط 

سیاسی به موزیم قندهار بازگردانده شود. 
درب موزیم قندهار در سال ۱۳۸۱ دوباره گشوده شد 
از  پیش  کردند.  دیدن  آن  آثار  از  بازدیدکننده گان  و 
این موزیم قندهار یکی از غنی ترین موزیم ها در کشور 
بود و نزدیک به شش هزار اثر در آن نگه داری می شد. 
موقعیت  قندهار  شهر  چهارم  ناحیه  در  موزیم  این 
داشت. جنگ های داخلی در کشور و سقوط حکومت 
داکتر نجیب اهلل سبب شد که بیش تر آثار باستانی به 
گونه  به  شده  دزدیده  آثار  ترتیب  بدین  برود.  تاراج 
قاچاقی به بیرون از کشور منتقل و در آن جا فروخته 
به موزیم  و  آثار گم است  این  از  برخی  تاکنون  شد. 
قندهار برگردانده نشده است. گفتنی است که براساس 
معلومات مسووالن موزیم ملی، نزدیک به ۷۰ هزار اثر 
باستانی کشور در جریان جنگ های داخلی از موزیم ها 
به تاراج رفته و بیش تر در پاکستان فروخته شده است.
وزارت اطالعات و فرهنگ در سال ۱۳۹5 گفته بود که 
یک موزیم ملی در شهرک عینو مینه قندهار ساخته 
می برد  هزینه  دالر  میلیون  دو  موزیم  این  می شود. 
تکمیل  تا چهار سال  آن  کار  بود که  و تصریح شده 

می شود.

فقهی، نه حقوقی و نه اداری یک نظام مطرح است، 
تشکیل  سر  بر  آنان  با  می توان  چگونه  نشود،  توافق 
و دیگر  اساسی جدید  قانون  ترسیم  حکومت موقت، 

سازوکارهای دولت داری توافق کرد؟
دوم، با ایجاد حکومت موقت سرنوشت وزارت خانه ها، 
پارلمان، قضا، اردو، پولیس و سایر ادارات دولتی که 
در جریان ۲۰ سال سرمایه گذاری انسانی و مادی به 
دست آمده اند، چه خواهد شد؟ آیا هدف از حکومت 
اشرف  جمهور  رییس  کنارگیری شخص  تنها  موقت 
غنی است؟ با درک موقف طالبان، چنین گمانی خیلی 

خوش باورانه است.
با  دولت داری شان  تفکر  در  طالبان  که  است  روشن 
چالش های فراوانی روبه رو هستند. با این حال، کوبیدن 
از  یا هر ساختار دیگر، قبل  بر دهل حکومت موقت 
پیش رفت مذکرات، کار عاقالنه ای نیست. طالبان باید 
بعد از این که حسن نیت خود را با اعالم آتش بس به 
مردم افغانستان ثابت ساختند، جزییات خواست خود 
مبنی بر تشکیل حکومت، پارلمان، قضا، آزادی  فردی 

و سیاسی زنان، رسانه و... را روشن کنند.
در صورتی که طالبان با حسن نیت روی میز مذاکره 
برگردند و گفت وگوها را به شکل سازنده دنبال کنند؛ 
برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از راه حل های خوب 
داشته  جایی  جامعه  در  اگر  طالبان  باشد.  می تواند 
باشند، می توانند از طریق انتخابات نقش آفرینی کنند 
و در ساختار دولت شریک شوند. هر راه حل دیگر، 

مشکل افغانستان را پیچیده تر می سازد.

موزیم قندهار دوباره رنگ می گیرد

صلح در پناه نظم کنونی، یا در سایه حکومت موقت؟

احمدشاه شاداب موزیم قندهار در جریان ماه های اخیر شاهد حضور پررنگ گردشگران است و مردم هرازگاهی برای دیدن آثار باستانی به آن جا مراجعه 
می کنند. برخی از بازدید کننده گان این موزیم می گویند که با گذشت هر روز بر تعداد آثار باستانی موزیم قندهار افزوده می شود و 

این سبب می شود که عالقمندان تاریخ کشور بیش تر برای دیدن این آثار به قندهار بیایند. به گفته باشنده گان قندهار، نیاز است که 
به آثار موزیم قندهار افزوده و زمینه نگه داری بهتر آن فراهم شود. آنان از حکومت نیز می خواهند که برای پیدا کردن آثار گم  شده 

موزیم قندهار، سعی بیش تری به خرج دهد.
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به گزارش رادیو فردا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، 
با  هسته ای  توافق  عضو  اروپایی  قدرت  سه 
ایران، در بیانیه  ای مشترک با ابراز نگرانی از 
اقدام ایران در خصوص تولید یورانیوم فلزی، 
رفتار ایران را مصداق نقض تعهدات این کشور 

در چارچوب برجام دانستند.
بیانیه این سه کشور که روز جمعه، ۲۴  در 
دلو، صادر شد، با تاکید بر این که ایران دلیل 
معتبر و غیرنظامی برای تولید یورانیوم فلزی 
ندارد، از حکومت ایران خواسته شده است که 

چنین فعالیت هایی را متوقف کند.
طبق  این که  به  اشاره  با  اروپایی  قدرت های 
زمینه  در  سال   ۱5 طی  نباید  ایران  برجام 
تاکید شده  اقدام کند،  فلزی  یورانیوم  تولید 
است که اقدامات ایران »گام کلیدی در مسیر 

تولید سالح اتمی« است.
روز   نیز  فرانسه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
جدید  گام های  که  بود  داده  هشدار  گذشته 
از برجام، می تواند  ایران برای عدول بیش تر 
پنجره باز شده دیپلماسی توسط دولت جدید 
را  ایران  هسته ای  برنامه  با  رابطه  در  امریکا 

ببندد.
عالوه بر این سه کشور، روز گذشته سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز 
خواستار »خویشتن داری و رویکرد مسووالنه« 

ایران شده بود.
دلو   ۲۲ روز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
گزارش داد که تولید ۳.۶ گرم یورانیوم فلزی 

در کارخانه ای در ایران تأیید شده است.
برای  از قصد خود  اواخر جدی  امسال  ایران 
بمب  ساخت  در  که  فلزی  یورانیوم  تولید 
آن  در  داد.  خبر  دارد،  کاربرد  نیز  هسته ای 

مجوز  چین  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
فعالیت شبکه جهانی بی بی سی در این کشور 
لغو  به خاطر »پخش محتوای غیرقانونی«  را 
کرد. وزیر خارجه بریتانیا این اقدام را به عنوان 
»محدود کردن غیرقابل قبول آزادی رسانه« 

محکوم کرد.
برنامه های  پخش  و  فعالیت  مجوز  چین 
فرستنده بریتانیایی بی بی سی در این کشور را 
به اتهام نقض قوانین رسانه ای لغو کرد. اداره 
تلویزیون  و  رادیو  فعالیت های  بر  ناظر  دولتی 
در چین این خبر را روز گذشته اعالم کرد. این 
اداره می گوید که گزارش های شبکه بی بی سی 
قوانین چین در مورد فعالیت های رسانه ای و 
اصل اساسی وفاداری به واقعیت و بی طرفی را 

»به طور جدی« نقض می کنند.
نهاد ناظر بر فعالیت رسانه ها در چین فرستنده 
بریتانیایی را به لطمه زدن به منافع ملی این 
این  پیش زمینه  اما  است،  کرده  متهم  کشور 
و  پکن  میان  رسانه ای  مناقشه  یک  به  اقدام 

لندن بازمی گردد.
آفکام، نهاد ناظر بر رسانه های صوتی و تصویری 
در بریتانیا، به تازه گی مجوز فعالیت فرستنده 
چینی CGTN را به اتهام تالش برای اعمال 
نفوذ سیاسی لغو کرده است. این نهاد نظارتی 
تحت  چینی  فرستنده  که  می گوید  بریتانیا 

زمان، قدرت های اروپایی در بیانیه ای مشترک 
تاکید کردند چنان چه جمهوری اسالمی ایران 
باید  باشد،  برجام  توافق  »حفظ«  خواستار 
با  کند.  متوقف  فوراً  را  فلزی  یورانیوم  تولید 
انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  این،  وجود 
اتمی نشان می دهد که حکومت ایران توجهی 

به این درخواست نکرده است.
دولت جو بایدن که به تازه گی کارش را در 
امریکا آغاز کرده، از تمایل خود به بازگشت 
تا  است  خواسته  اما  داده،  خبر  برجام  به 
تعهدات  به  ایران  گفت وگوها،  آغاز  از  پیش 
برجامی خود بازگردد. در مقابل، دولت ایران 
امریکا  بازگشت  و  لغو تحریم ها  که خواستار 
خود  تعهدات  به  تنها  نه  است،  برجام  به 
بازنگشته ، بلکه این تعهدات را بیش تر کاهش 

داده است.
عالوه بر این، مجلس ایران در مصوبه  ۱۱ قوس 
خود دولت این کشور را ملزم کرده است اگر 
مالی،  تحریم های  تا سوم حوت سال جاری 
آژانس  بازرسان  نشود،  نفتی حذف  و  بانکی 
ایران اخراج شوند  از  انرژی اتمی  بین المللی 
الحاقی را  و تهران اجرای داوطلبانه پروتکل 

متوقف کند. 
پیش از این مقام های حکومت ایران از جمله 
این کشور،  خارجه  وزیر  محمدجواد ظریف، 
برای  کنونی«  »»پنجره  این که  بر  تاکید  با 
بسته شدن  در حال  »به سرعت  دیپلماسی 
سوم  روز  ایران  دولت  که  گفته اند  است«، 

حوت مصوبه مجلس را اجرایی خواهد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، پیش از 
این هشدار داده است که لغو محدودیت های 
هسته ای توسط ایران باعث شده که آن ها به 

کنترل حزب کمونیست چین قرار دارد و این 
مساله با قوانین فعالیت رسانه ای در بریتانیا در 

تعارض است.
به  را  بی بی سی  جهانی  فرستنده  بارها  چین 
است.  کرده  متهم  جعلی  خبرهای  انتشار 
و  لندن  میان  مناقشه  محورهای  از  یکی 
جنبش  درباره  بی بی سی  گزارش های  پکن، 
دموکراسی خواهی در هنگ کنگ است که قباًل 

مستعمره بریتانیا بوده است.
بر  فشار  درباره  بی بی سی  گزارش های  ظاهراً 
نگهداری  و  اویغورها  مذهبی  و  قومی  اقلیت 
کار  اردوگاه های  در  آن ها  از  زیادی  شمار 
پکن  اخیر  تصمیم گیری  در  نیز  اجباری، 

بی تاثیر نبوده است.
چین بارها تهدید کرده بود که به خاطر اعمال 
در  چینی  رسانه های  فعالیت  بر  محدودیت 
خارج از کشور، دست به اقدام های تالفی جویانه 
می زند و بی بی سی یکی از فرستنده هایی بود 

که احتمال می رفت هدف این اقدام ها باشد.
ضمن  بریتانیا،  خارجه  وزیر  راب،  دومینیک 
انتقاد شدید از تصمیم نهاد ناظر بر فعالیت های 
شبکه  فعالیت  ممنوعیت  چین،  در  رسانه ای 
»محدود  را  کشور  این  در  بی بی سی  جهانی 
خوانده  رسانه«  آزادی  قبول  غیرقابل  کردن 

است.

فاصله »سه تا چهار ماه« برای »داشتن توان 
تولید مواد شکافت پذیر هسته ای )موسوم به 
شکافا( برای ساخت سالح هسته ای« برسند. 
وزیر خارجه امریکا که فشار حداکثری دولت 
نمی داند،  موفق  را  ایران  مهار  برای  ترمپ 
باعث  هسته ای  توافق  این  از  پیش  می گوید 
افزایش  این زمان به یک سال  شده بود که 
یابد، ولی اکنون ایران در کوتاه مدت می تواند 

این کار را انجام دهد.
درباره  خبرهایی  گذشته،  روزهای  در 
برای  عمان  و  قطر  چون  کشورهایی  تالش 
محمدجواد  است.  شده  منتشر  میانجی گری 
بورل،  جوزپ  از  این  از  پیش  ظریف 
اتحادیه  خارجی  سیاست  هماهنگ کننده 
کردن  هماهنگ   و  وساطت  خواستار  اروپا، 
اقدامات ایران و امریکا برای بازگشت به برجام 
شده بود، ولی این پیشنهاد با استقبال دولت 

امریکا مواجه نشد.
از سوی دیگر، امانویل مکرون، رییس  جمهور 
فرانسه، نیز پیشنهاد میانجی گری بین ایران 
منفی  واکنش  با  که  کرد  را مطرح  امریکا  و 

مقام های حکومت ایران مواجه شد.
آقای مکرون خواهان افزوده شدن کشورهایی 
آینده  احتمالی  مذاکرات  به  عربستان  چون 
و هم چنین بسط گفت وگو به مواردی چون 
منطقه ای  رفتارهای  و  ایران  موشکی  برنامه 
جمهوری اسالمی شده است. این پیشنهادات 
که از حمایت ضمنی دولت امریکا برخوردار 
است.  شده  رد  ایران  دولت  سوی  از  است،  
تهران می گوید که درباره برجام دوباره مذاکره 
نمی کند و مذاکره درباره برنامه موشکی خود 

را خط سرخ اعالم کرده است.

فعالیت شبکه جهانی »بی بی سی« در چین ممنوع شد
هشدار قدرت های اروپایی: 

تولید یورانیوم فلزی توسط ایران، گامی کلیدی در مسیر تولید سالح اتمی است


