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تشدید جنگ؛ به والیان صالحیت بیش تر داده شود
حکومت مرکزی از یک سو غرق در فساد است و از سوی دیگر از بی کفایتی، پراکنده گی سیاسی، عدم اتحاد و شکننده گی رنج 

می برد. رهبری حکومت، خود نیازمند کمک و مدد نیروهای بیرون از دولت است. حکومت مرکزی بی واسطه نمی تواند امور 
روزانه اش را به گونه درست و آن چنانی که الزم است، اجرا کند.
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یافته  بار دیگر شدت  و کابل  اخیر میان اسالم آباد  لفظی در روزهای  تنش های 
کابل  از سوی  پاکستان  بلند پایه  مقام  اعتراف یک  اما  مورد،  تازه ترین  در  است. 

تحسین شد. 
حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه، 7 سرطان، در 
رشته توییتی نگاشته است که وزیر داخله پاکستان را به دلیل افشای حمایت 
پاکستانی های  به  که  است  افزوده  محب  می کند.  تحسین  طالبان  از  اسالم آباد 

شجاع  تر نیاز است تا علیه حمله پاکستان به افغانستان صحبت کنند.
شیخ رشید احمد، وزیر امور داخله پاکستان، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است 
که خانواده رهبران طالبان در پاکستان زنده گی می کنند و اجساد و زخمی های 

این گروه به شفاخانه های این کشور منتقل و معالجه می شوند.

جنگ افغانستان از کجا مدیریت و رهبری 
می شود؟ 

اعتراف اسالم آباد، تحسین کابل و انکار طالبان؛ 

3

سه نفر به شمول برادر مماتی در پیوند به انفجار پایه های برق 
در پروان بازداشت شدند گشت وگذار موترسایکل در شهر و ولسوالی های 

کابل ممنوع شد
پروان  والیت  در  محلی  مسووالن  پروان:  ۸صبح، 
می گویند که سه تن به اتهام انفجار پایه های برق در 
پروان بازداشت شده اند. طبق اعالم منابع محلی، برادر 
داشته  عهده  بر  را  گروه  این  رهبری  سالنگ  مماتی 

است.
تایید  با  پروان،  پولیس  فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف 
این خبر به روزنامه ۸صبح گفت که پولیس این سه 
کرده  بازداشت  برق  پایه های  انفجار  اتهام  به  را  تن 

است.
از چاشت روز دوشنبه،  افراد پس  این  به گفته وی، 

هفتم سرطان، از ولسوالی سالنگ بازداشت شده اند.
فضل الدین عیار، والی پروان، نیز با تایید این خبر به 
روزنامه ۸صبح می گوید که این افراد از سوی پولیس 
پروان بازداشت شده اند و تحقیقات بیش تر را نهادهای 

امنیتی آغاز کرده اند.
در  برق  پایه  چندین  گذشته  ماه  دو  جریان  در 
ولسوالی های پروان و شمال کابل در اثر انفجار ماین ها 
تخریب شده است. تخریب این پایه ها افزون بر این 
که کابل و چند والیت دیگر را در تاریکی فرو برده، 
برشنا  شرکت  دست  روی  خسارت  دالر  میلیون ها 

گذاشته است.

مماتی سالنگ که بود؟
در نوزدهم جوزای ۱۳۹۸، ریاست عمومی امنیت ملی 
اعالم کرد که یک گروه چهار نفری را به اتهام انفجار 
و تخریب پایه های برق بازداشت کرده است. این افراد 

از ساحه آهنگران ولسوالی سالنگ بازداشت شدند.
به »مماتی  نام دل آقا مشهور  به  فردی  را  گروه  این 
سالنگ« رهبری می کرد و اعضای آن در بدل تخریب 
نکردن پایه ها، خواستار ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بودند.

پس از پاسخ منفی مسووالن شرکت برشنا، اعضای 
این گروه در هفدهم ثور همان سال دست به تخریب 
یک پایه برق زدند که ترمیم آن برای این شرکت ۱۰ 

میلیون افغانی هزینه برداشت.
سرانجام دادستانی ُکل در نهم ثور سال گذشته اعالم 
کرد که همه اعضای این گروه چهار نفری به ۱۶ سال 

زندان محکوم شده اند.
 ۴۰۸ پرداخت  به  گروه  این  اعضای  این،  بر  افزون 
افغانی جبران خسارت  میلیون و ۶۳۲ هزار و ۸۲۰ 

محکوم شده اند.

داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
گشت وگذار  که  است  کرده  اعالم 
شهر  نقاط  تمام  در  موترسایکل ها 
و ولسوالی های کابل تا اطالع بعدی 

ممنوع است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور 
داخله، روز دوشنبه، هفتم سرطان، 
همه  بر  محدودیت  این  که  گفت 
و  اسناد  دارای  موترسایکل های 

بدون اسناد وضع شده است.
پولیس  با  که  خواست  مردم  از  او 
در  آرین،  گفته  به  کنند.  همکاری 
نادیده گرفته شدن دستور  صورت 
و  توقیف  موترسایکل ها  پولیس، 

ضبط می شود.
سخنگوی وزارت امور داخله اذعان 
برای  جدید  محدود  وضع  که  کرد 
مشکل  کابل  باشنده گان  از  برخی 
می رود  انتظار  اما  می کند،  ایجاد 

که مردم با نیروهای امنیتی همکار 
باشند.

کابل  پولیس  اقدام  دلیل 
گشت وگذار  ممنوعیت  برای 

موترسایکل ها اعالم نشده است.
داخله  امور  وزارت  نیز  گذشته  در 
شهر  در  موترسایکل  گشت وگذار 

کابل را ممنوع اعالم کرده بود.
این اقدام معموالً به هدف جلوگیری 
جنایی  و  تروریستی  رویدادهای  از 

صورت می گیرد.

عبداهلل: توسل به ابزار نظامی 
اشتباه محض است

کوچه انتیک فروشی شهر کابل؛ 
حسرت دوران کرزی و 

حضور پررنگ امریکایی ها
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بن بست دیپلماسی صلح؛ 



 

این  کردن  پشت  و  زور  راه  از  قدرت  قبضه  برای  طالبان  عطش 
گروه به مذاکرات صلح، فصل تازه ای از تنش ها بین افغانستان و 
پاکستان را کلید زده است. این تنش ها که از حدود یک ونیم ماه 
پیش با سفر حمداهلل محب به ننگرهار و اظهارات تند او در برابر 
پاکستان آغاز شده بود، به شکل نگران کننده ای در حال افزایش 
است. مقامات افغانستان و پاکستان تاکنون برای مهار تنش ها و 

عادی  سازی روابط دو کشور رسماً دست به کار نشده اند.
افغانستان و پاکستان سال های متمادی است که در روابط خود 
با یک دیگر دچار نوعی بدگمانی و سوءظن هستند. این دو کشور 
به رغم نیاز به همکاری دوستانه و داشتن روابط نیک با یک دیگر، 
تاهنوز نتوانسته اند بر این بدگمانی ها غلبه کنند. از همین رو، روابط 
افغانستان و پاکستان در بیش تر اوقات تنش آلود و سرد بوده است.
در جریان پانزده سال اخیر، کشورهای مثل ترکیه، چین، بریتانیا 
و امریکا زیاد تالش کرده اند تا روابط بین افغانستان و پاکستان را 
بهبود بخشند. دست کم هشت نشست تنها بین رهبران افغانستان، 
پاکستان و ترکیه به خاطر بهبود روابط کابل و اسالم آباد برگزار 
شده است. این نشست ها با پیشنهاد ترکیه از سال ۲۰۰7 شروع 
و تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. به همین شکل، چهار نشست سه 
جانبه بین وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین به همین 
هدف برگزار شده است. این نشست ها زیر نام »مدیریت بحران« به 
ابتکار چین از سال ۲۰۱7 تاکنون در جریان است. شش نشست 
هماهنگی  »گروه  نام  زیر  چین  و  پاکستان  افغانستان،  بین  نیز 
چهارجانبه« در جریان سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱7 با هدف جلب 
همکاری اسالم آباد با روند صلح افغانستان برگزار شده است. به 
همین شکل، چندین نشست سه جانبه بین رهبران افغانستان، 
پاکستان و بریتانیا به خاطر بهبود روابط کابل و اسالم آباد برگزار 
شده است. مقامات امریکایی نیز چندین نشست سه جانبه را برای 
این  با وصف  برگزار کرده اند.  پاکستان  افغانستان و  بهبود روابط 
تالش ها، روابط بین افغانستان و پاکستان پیش رفت چشم گیری 

نداشته و بیش تر اوقات تنش آلود و سرد بوده است.
دولت های افغانستان و پاکستان در دوره دوم حکومت حامد کرزی 
قصد داشتند که توافق نامه همکاری استراتژیک امضا کنند؛ اما به 
دلیل مخالفت های داخلی در افغانستان این کار نشد. افغانستان 
به  پاکستان در دوره حکومت وحدت ملی روی سند معروف  و 
»پالن عمل برای صلح و هم بسته گی« توافق کردند. سال گذشته 
یک توافق نامه تازه بین کابل و اسالم آباد منعقد شد که دو طرف 
در آن به برقراری صلح و ثبات، توسعه روابط اقتصادی و برگشت 
وجود،  این  با  شده اند.  متعهد  پاکستان  از  افغانستان  مهاجرین 
افغانستان هم چنان شاکی است که پاکستان متعهد به این توافقات 
نیست و بین سیاست اعالمی و اعمالی این کشور تناقض فاحش 

موجود است.
تنش های تازه بین مقامات افغانستان و پاکستان نشانه آن است 
نشده  رفع  تاهنوز  اسالم آباد  و  کابل  بین  سوءتفاهم  فضای  که 
برخالف  پاکستان  که  می کنند  تصور  افغانستان  مقامات  است. 
سیاست اعالمی خود از جنگ طالبان در برابر دولت این کشور 
حمایت می کند. در مقابل، مقامات پاکستانی می گویند که آنان 
مسوول جنگ افغانستان نیستند و نباید تقصیر ناکامی های دولت 
با  اخیراً  اتهامات  این  پاکستان گذاشته شود.  بردوش  این کشور 

پیش روی گروه طالبان در میدان های جنگ، شدت گرفته است.
مشکالت بین افغانستان و پاکستان بنیادی است. دو طرف تاهنوز 
باهم نزاع ارضی دارند. هم چنان نگاه پاکستان به روابط افغانستان 
افغانستان و  با هند بسیار بدبینانه است. اسالم آباد باور دارد که 
همین طور  و  پاکستان  طالبان  تحریک  از  هم  با  تبانی  در  هند 
بلوچ و جنبش تحفظ پشتون ها حمایت می کنند.  تجزیه طالبان 
تجزیه طلبانه  و  تروریستی  را  جنبش ها  و  گروه ها  این  پاکستان 
می داند و بر سرکوب آن ها تأکید دارد. برخالف تحریک طالبان 
پاکستان و تجزیه طلبان بلوچ، جنبش تحفظ پشتون ها یک جنبش 

مدنی است و کابل به صورت علنی از آن حمایت می کند.
رفتار توأم با سوءظن و حس عدم اعتماد افغانستان و پاکستان 
با یک دیگر، مانع شکل گیری روابط پایدار بین دو کشور و توسعه 
این روابط شده است. اظهارات خالف واقع مقامات افغانستان و 
پاکستان بعضاً دو کشور را تا مرز قطع رابطه با یک دیگر نیز پیش 
برده است. آنچه از این اختالفات، سوءتفاهم ها و تنش ها تاکنون 
حاصل شده است، شورش گری و بی ثباتی در دو کشور، به  ویژه 
در افغانستان بوده است. پیامد دیگر این وضعیت، از دست رفتن 
اقتصادی است که دو کشور می توانستند در فضای  فرصت های 
دوستانه و برقراری روابط عادی با یک دیگر به آن برسند. از این رو، 
تنش های تازه ای که بین افغانستان و پاکستان به میان آمده است، 
به نفع هیچ یکی از این کشورها نیست. این تنش ها ضمن آن که 
بزرگ  فرصت های  می شود،  منطقه  در  بی ثباتی  استمرار  باعث 

اقتصادی را که منتظر دو کشور است، نیز هدر می دهد.

تنش بین افغانستان و پاکستان 
به نفع دو کشور نیست
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به  کشور  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
اظهارات شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه 
داده  نشان  واکنش  مهاجران  درباره  پاکستان، 
است و از این کشور خواسته است که از مساله 
افغانستان  بر  فشار  ابزار  عنوان  به  مهاجران 

استفاده نکند.
در  سرطان،  ششم  یک شنبه،  روز  قریشی 
جریان  در  پاکستان  که  است  گفته  اظهاراتی 
مهاجر  میلیون   ۳.۵ میزبان  گذشته  سال های 

افغان بوده است و از این بیش تر نمی پذیرد.
او افزوده است که پاکستان باید مرزهای خود را 

ببندد و از منافع ملی خود دفاع کند.
شاه محمود قریشی ابراز نگرانی کرده است که 
است  ممکن  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش 
سبب سرازیر شدن مهاجران بیش تر به پاکستان 

شود.

پیش از این عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
گفته  تایمز  نیویارک  با  مصاحبه ای  در  نیز 
پیدا  تسلط  افغانستان  بر  طالبان  اگر  که  بود 
خان  می بندد.  را  مرزهای خود  پاکستان  کند، 
هم چنان تأکید کرده بود که تالش طالبان برای 
به جنگ  از طریق نظامی  افغانستان  بر  تسلط 
به  مهاجران  هجوم  سبب  و  می انجامد  داخلی 

پاکستان می شود.
است  کرده  تأکید  خارجه  وزارت  حال،  این  با 
که افغانستان همواره خواهان بازگشت دوام دار 
بوده  کشور  به  افغان  مهاجران  عزت مندانه  و 
است و در این راستا در چهارچوپ ساختارهای 
پالن عمل  به شمول  دوجانبه  موجود همکاری 
همبسته گی   و  صلح  برای  افغانستان-پاکستان 

APAPPS با جانب پاکستان کار می کند.
در اعالمیه وزارت خارجه که روز دوشنبه، هفتم 
انتظار  که  است  گفته شده  نشر شد،  سرطان، 
می رود تا کشورهای همسایه از مساله مهاجران 
به عنوان ابزار فشار بر افغانستان استفاده نکنند.

وزارت خارجه تأکید کرده است که همکاری های 
صادقانه پاکستان در راستای ختم خون ریزی و 
افغانستان  در  و همه شمول  پایدار  تأمین صلح 
به مراتب مؤثرتر از اظهار نظرها و پیش بینی های 
پاکستان  دولت  مقامات  جانب  از  نگران کننده 

است.
یک  وارد  اسالم آباد  و  کابل  در  مقام ها  اخیراً 
درگیری لفظی شده اند. چندی پیش وزیر داخله 
پاکستان گفته بود که از طالبان خواسته است 
تا مانع فعالیت تحریک طالبان پاکستانی و دیگر 
پاکستان  علیه  افغانستان  خاک  از  تروریستان 

شوند.
واکنش  پاکستان  داخله  وزیر  سخنان  این 
را در پی داشت. وزارت خارجه  وزارت خارجه 
کشور تأکید کرده است که تحریک طالبان در 
افغانستان هسته گذاری نشده است و اسالم آباد 

در برخورد با تروریستان تبعیض نکند.

۸صبح، کابل: در پی انفجاری ماین کارگذاری 
شده در شهر غزنی، یونس رمضانی، آمر حوزه 

ششم امنیتی و سه سرباز دیگر کشته شدند.
یک شنبه، ششم سرطان،  روز  شام  انفجار  این 
در ساحه بکول از مربوطات حوزه ششم امنیتی 

غزنی رخ داده است.
محمدرحیم حسن یار، سناتور والیت غزنی در 
مجلس سنا، گفته است که موتر حامل یونس 
بود،  گشت زنی  مصروف  که  حالی  در  رمضانی 

هدف انفجار ماین قرار گرفت.
پولیس زخمی  دیگر  این حادثه سه سرباز  در 

شده اند.
حسن یار رمضانی را از منسوبان دلیر نیروهای 

امنیتی یاد کرده است.

۸صبح، بامیان: مسووالن فرماندهی پولیس بامیان 
می گویند که حوالی ساعت ۱۱ یک شنبه شب، ششم 
پاسگاه های  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان  سرطان، 
والیت  این  شکاری  دره  در  واقع  سیغان«  »دهن 

حمله  تهاجمی اجرا کردند.
به روزنامه  بامیان  پولیس  فرمانده  زبردست صافی، 
۸صبح گفت که نیروهای امنیتی در برابر مهاجمان 
مقاومت کردند و جنگ جویان گروه طالبان با دادن 

»تلفات سنگین« از ساحه فرار کردند.
تلفات  شمار  از  دقیقی  آمار  هرچند  صافی  آقای 
معلومات  بنیاد  بر  که  افزود  اما  نکرد؛  ارائه  طالبان 
گروه  فرمانده هان  از  مبارز  بسم اهلل  قاری  ابتدایی، 

اعالم  زندان ها  امور  تنظیم  اداره  ۸صبح، کابل: 
کرده است که روند تطبیق دوز اول واکسین کرونا 

در زندان های کشور به پایان رسیده است.
نشر  با  سرطان،  هفتم  دوشنبه،  روز  اداره  این 
اعالمیه ای گفته است که هزاران تن از زندانیان 
را  کرونا  واکسین  اول  دوز  کشور  زندان های  در 

دریافت کرده اند.
طبق اعالم اداره تنظیم امور زندان ها، روند تطبیق 
دوز اول واکسین کرونا در زندان مرکزی پلچرخی، 
توقیف خانه کابل، زندان زنانه، زندان خاص مواد 
توسط  کودکان  تربیت  و  اصالح  مرکز  و  مخدر 
پایان  زندان ها  امور  تنظیم  اداره  صحی  ریاست 

یافته است.
روند  که  است  گفته  زندان ها  امور  تنظیم  اداره 

۸صبح، کابل: بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت 
دفاع ملی، به هدف بررسی وضعیت امنیتی والیت 

میدان وردک به این والیت سفر کرد.
میدان وردک،  والی  مطبوعاتی  دفتر  اعالم  طبق 
بسم اهلل محمدی روز دوشنبه، هفتم سرطان، در 
ملی  دفاع  وزارت  که  است  گفته  جریان سفرش 
از تمام امکانات استفاده می کند تا امنیت والیت 

میدان وردک را تأمین کند.
سرپرست وزارت دفاع ملی همراه با لونگ فیضان، 
والی میدان وردک و عبدالرحمان رحمانی، معین 
ارشد وزارت امور داخله، از برخی تأسیسات نظامی 
نیز دیدن کرده و پیشنهادات و مشکالت سربازان 

را شنیده است.

درگیری  این  پی  در  همراهانش  از  یکی  با  طالبان 
کشته شده  است.

طبق  که  گفت  هم چنان  بامیان  پولیس  فرمانده 
گروه  این  دیگر  پنج جنگ جوی  ابتدایی،  معلومات 
زخمی شده اند. به گفته  فرمانده پولیس بامیان، در 
این درگیری به سربازان پولیس و امنیت ملی بامیان 

تلفات وارد نشده است.
طبق معلومات مسووالن فرماندهی پولیس بامیان، 
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان تا ساعت 
۰۲:۳۰ بامداد دوشنبه، هفتم سرطان، ادامه داشته و 

سرانجام طالبان از ساحه فرار کرده اند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

زندان های  در  کرونا  واکسین  اول  دوز  تطبیق 
والیات هم تکمیل شده است و روند تطبیق دوز 

دوم این واکسین نیز ادامه دارد.
وقایه ای  تدابیر  که  است  کرده  تصریح  اداره  این 
کرونا  ویروس  گردش  از  جلوگیری  برای  صحی 
میان کارکنان و زندانیان در زندان های کشور از 

پیش گرفته شده است.
این اداره می گوید که به تمام کارکنان زندان ها در 
کشور و زندانیان مواد شوینده، ضد عفونی، ماسک 

و دست کش توزیع کرده است.
چندی پیش شماری از زندانیان به دلیل آن چه 
عدم توجه به موارد بهداشتی برای پیش گیری از 
ابتال به ویروس کرونا خوانده شده بود، دست به 

اعتصاب غذایی زده بودند.

وضعیت  از  گزارش دهی  با  میدان وردک  والی 
دفاع  وزارت  توجه  خواهان  میدان وردک  امنیتی 
ملی برای رفع تهدیدات امنیتی این والیت شده 
امنیتی اطمینان  نیروهای  با  از همکاری مردم  و 

داده است.
این نخستین سفر والیتی بسم اهلل محمدی پس از 
تقررش به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی است.
او در حالی به والیت میدان وردک سفر کرده است 
که طالبان به تازه گی کنترل برخی از ولسوالی های 

این والیت را از دولت گرفته است.
ولسوالی های چک، سید آباد و جغتوی میدان وردک 
در جریان دو هفته گذشته به دست طالبان افتاده 

است.

کابل به اسالم آباد: 
از مهاجران به عنوان ابزار 

فشار استفاده نکنید

آمر حوزه ششم امنیتی پولیس 
غزنی در انفجار ماین کشته شد

حمله طالبان به دره شکاری بامیان؛ 
یک قوماندان طالب کشته شد

هزاران زندانی در کشور دوز اول واکسین کرونا 
را دریافت کردند

سرپرست وزارت دفاع برای بررسی وضعیت امنیتی 
به میدان وردک رفت



روزهای  در  لفظی  تنش های 
اخیر میان اسالم آباد و کابل 
است.  یافته  شدت  دیگر  بار 
در تازه ترین مورد، اما اعتراف 
یک مقام بلند پایه پاکستان از 

سوی کابل تحسین شد. 
حمداهلل محب، مشاور شورای 
امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه، 7 سرطان، در 
رشته توییتی نگاشته است که وزیر داخله پاکستان را 
به دلیل افشای حمایت اسالم آباد از طالبان تحسین 
پاکستانی های  به  که  است  افزوده  محب  می کند. 
به  پاکستان  حمله  علیه  تا  است  نیاز  شجاع  تر 

افغانستان صحبت کنند.
شیخ رشید احمد، وزیر امور داخله پاکستان، در یک 
رهبران  خانواده  که  است  گفته  تلویزیونی  مصاحبه 
و  اجساد  و  می کنند  زنده گی  پاکستان  در  طالبان 
کشور  این  شفاخانه های  به  گروه  این  زخمی های 

منتقل و معالجه می شوند.
شیخ رشید احمد در مصاحبه با جیونیوز گفته است 
که خانواده رهبران گروه طالبان در مناطق میراواد، 

لوی میر، باراکو و ترنول پاکستان زنده گی می کنند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح، گفته های رشید احمد را رد کرد. به 
گفته او، جنگ گسترده در کشور وجود دارد و حضور 

ماه  یک  به  نزدیک  گذشت  با 
مذاکره کننده  هیأت  سفر  از 
دولت به دوحه، مذاکرات میان 
است.  نشده  آغاز  طرف  دو 
مذاکره کننده  تیم  در  منابع 
طالبان  که  می گویند  دولت 
چراغ  مذاکرات  شروع  برای 
سبز نشان نداده اند و حتا در ماه های گذشته به تیم 
به  داده اند.  رد  جواب  »مطلق«  دولت  مذاکره کننده 
گفته این منابع، طالبان به  جای  این که بیش تر روی 
مذاکرات صلح تمرکز کنند، به جبهات جنگ متمرکز 
شده اند. منابع افزود که طالبان در نظر دارند تا با موفق 
شدن در جبهات جنگ، امتیاز بیش تری در مذاکرات 
۸صبح  به  نیز  دیگر  منبع  یک  کنند.  کمایی  صلح 
بر  طالبان  تأکید  مذاکرات،  بن بست  دلیل  که  گفت 
اما اعضای هیأت دولت  تغییر نظام است،  بحث روی 
شورای  که  است  حالی  در  این  نیستند.  موافق  آن  با 
عالی مصالحه ملی تأکید طالبان بر راه حل نظامی را 
اگر  این نهاد می گوید که  »اشتباه محض« می خواند. 
افغانستان  بر مردم  را  نظامی  راه حل  بخواهند  طالبان 
تحمیل کنند، به هدف شان نخواهند رسید. طالبان اما 
در صحبت های شان دلیل شروع نشدن مذاکرات صلح 
را تکمیل نبودن هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان 
عنوان کرده اند. به گفته این گروه، دولت افغانستان برای 
این که از طالبان یک چهره مأیوس کننده به جهانیان 
نشان دهد، مذاکرات را به تعویق انداخته و حتا از این 
گروه در سفرش به امریکا شکایت کرده است. هم زمان 
با این، طالبان می گویند که اعضای هیأت دولت برخی 
از حرف های ردوبدل شده میان دو طرف در مذاکرات 
قرار  اختیار کشورهای خارجی  در  نیز  را  بین االفغانی 
می دهند. گفتنی است که دولت و طالبان از دیر زمانی 
اکنون  و  گرفته اند  فاصله  مذاکرات  میز  از  این سو  به 

بیش تر بر میدان های جنگ تمرکز شده است.
یازدهم جوزای  در  مذاکره کننده دولت  اعضای هیأت 
سال جاری برای از سرگیری گفت وگوهای صلح، راهی 
دوحه شدند. در آن زمان خوش بینی ها مبنی بر شروع 
مذاکرات صلح بیش تر بود و برخی منابع در این هیأت 
گفته بودند که برای از سرگیری این گفت وگو هماهنگی 
الزم صورت گرفته است. اکنون که نزدیک به یک ماه 
از سفر هیأت مذاکره کننده دولت به دوحه می گذرد، 
است.  نشده  گرفته  از سر  تاکنون گفت وگوهای صلح 
از سرگیری  به  طالبان  که  می گویند  دوحه  در  منابع 
مذاکرات صلح حاضر نیستند. یک منبع در دوحه به 
مذاکره کننده  تیم  از  بارها  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
گیرند،  از سر  را  مذاکرات صلح  تا  طالبان خواسته اند 
این گروه اما هیچ عالقه ای برای از سرگیری مذاکرات 

سه شنبه
شماره 3633

8 سرطان 1400
29 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

3

رهبران و مسووالن در پاکستان حقیقت ندارد، زیرا 
این جنگ »کنترل، رهبری و حضور همه مسووالن 
را می خواهد و خانواده نیز از آن ها نباید دور باشد.« 
او افزود که مهاجران افغانستان در پاکستان حضور 
دارند و کسانی از طرفداران طالبان نیز در میان آنان 

شاید باشند. 
شورای  سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل  هم  سویی  از 
مشاغل،  خانه ،  موجودیت  که  می گوید  ملی،  امنیت 
امالک، محل اقامت و کمیسیون های نظامی طالبان 
در پاکستان برای منطقه و جهان آشکار شده است. 
به گفته اندر، بهتر است مقامات پاکستانی به جای 
اعتراف و موضع متزلزل، گام های مشخصی را در روند 

صلح افغانستان بردارند.
گفته  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
جانب  از  نظامی  جاری  عملیات  گسترده  گی  است 
منظم  دستگاه  یک  که  می دهد  نشان  تروریستان 
نظامی دست به کار است، هماهنگی را به دوش دارد 
راه دور را سهل  از  اداره  ارتباطی، سوق و  و وسایل 

ساخته است.
وزیر داخله پاکستان با اشاره به درگیری های طوالنی 
عمران  دارد  باور  وی  که  است  گفته  افغانستان  در 
را  معضل  این  می تواند  پاکستان،  نخست وزیر  خان، 
رهبری کند. به گفته او، عمران خان برای حل این 
ارایه کرده است. وی  بین المللی  معضل یک راهکار 

نشان نداده  است. به گفته این منبع، طالبان به  جای 
این که بیش تر روی شروع مذاکرات و ختم جنگ تمرکز 
کنند، به جهبات جنگ روی آورده  و خشونت  را افزایش 
داده اند. این منبع تأکید کرد که از ماه گذشته تاکنون 
هیچ نشستی با جانب طالبان برگزار نشده و تالش های 
تیم مذاکره کننده دولت برای کشانیدن طالبان به پای 
میز مذاکره بی نتیجه بوده است. به گفته او طالبان در 
حال حاضر بیش تر به فکر جنگ اند و در جبهات جنگ 
این فکر  ند  به  این منبع، طالبان  باور  به  حضور دارند. 
که در صورت موفق شدن در میدان نبرد، می توانند با 

دست باال به دور میز مذاکره بنشینند. 
در عین حال این منبع ادعای طالبان مبنی بر حضور 
را  دوحه  در  دولت  مذاکره کننده  تیم  اعضای  نداشتن 
هیأت  این  دو عضو  استثنای  به  که  او گفت  کرد.  رد 
قطر  در  اعضا  سایر  می برند،  سر  به  افغانستان   در  که 
طالبان  او  طالبان اند.  با  مذاکره  آماده   و  دارند  حضور 
را به »دروغ گویی« متهم کرد و گفت که آنان حاضر 
به گفت وگو نیستند. این منبع تأکید کرد که طالبان 
هیأت  درخواست  به  اخیر  ماه های  جریان  در  حتا 
طور  به  مذاکرات،  شروع  برای  دولت  مذاکره کننده 
مطلق جواب رد داده اند. در حال حاضر خالد نور و باتور 
دوستم، دو عضو جوان هیأت مذاکره کننده دولت، در 
افغانستان  هستند و تاکنون به دوحه نرفته اند. طالبان 
پیش تر در صحبت با رسانه ها گفته بودند که به دلیل 
دولت،  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  نبودن  تکمیل 

مذاکرات صلح را آغاز نکرده اند. 
از سویی هم یک عضو هیأت مذاکره کننده دولت می گوید 
که موضوع مورد اختالف میان دو طرف، نوعیت نظام 
آینده افغانستان است. به گفته این عضو هیأت، طالبان 
می خواهند که روی »تغییر نظام« و »تغییر حکومت« 
روی  دولت  مذاکره کننده  هیأت  هرچند  کنند.  بحث 
تغییر حکومت کدام بحث ندارد، اما تغییر نظام را خط 
تغییر  هیأت،  عضو  این  باور  به  می پندارد.  خود  سرخ  
نظام برای هیأت مذاکره کننده دولت قابل بحث نیست. 
این عضو هیأت مذاکره کننده دولت تأکید کرد که در 
حال حاضر به دلیل اختالف روی تغییر نظام، مذاکرات 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  او،  گفته  به  است.  متوقف 
می خواهد که اول روی آتش بس مذاکره شود و پس از 

با ۲۰ سال حضور  امریکا  افزوده است که  هم چنان 
در افغانستان حتا یک »کارخانه گوگرد« هم نساخته 
است؛ جز این که باعث »خانه جنگی« و ادامه جنگ 
امریکا پای ۴۰  او،  باور  در این مدت شده است. به 

کشور را به افغانستان کشانده است.
او اما در ادامه مخفی بودن رهبران طالبان و اسامه 
بن الدن در پاکستان را رد کرد و گفت: »هر اتهامی 

ممکن است بسته شود.«
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، گفته 
روز  از  طالبان،  میزبان  عنوان  به  »اسالم آباد  است: 
در صلح  لمسی  قابل  نقش  می تواند  امروز  تا  زایش 
ملت  باور  قابل  دوست  به  بدین سان  و  کند  بازی 
افغانستان تبدیل گردد. ادامه سیاست کنونی، یعنی 
در حرف با جمهوریت، در عمل با طالبان هم برای ما 
و هم برای خودشان چیزی به جز از دست و پا زدن 

در لجن زار بی اعتمادی نخواهد بود.«
آقای صالح افزوده است که سیاست انکار و بازی با 
الفاظ قناعت بخش نیست و طالبان هیچ امکان ندارد 

که بر افغانستان »چیره« شوند.
داخله  وزیر  احمد،  رشید  شیخ  حال  همین  در 
تحریک  به  تا  است  خواسته  طالبان  از  پاکستان، 
از  عملیات  اجرای  اجازه   )TTP( پاکستانی  طالبان 
خاک افغانستان علیه این کشور را ندهند. به گفته 
تا  می کند  تالش  پاکستان  که  همان طوری   احمد، 

آن روی موضوعات دیگر مانند مشارکت در قدرت بحث 
کنند. او افزود که هر دو تیم روی موقف شان پافشاری 
ملموس  نتیجه  به  که  مساله سبب شده  این  و  دارند 
نرسند. با این حال این عضو هیأت ابراز امیدواری کرد 
که طالبان روی مذاکرات صلح تمرکز کنند و هرچه 
زودتر برای رسیدن به صلح، به میز مذاکره حاضر شوند. 

طالبان در مذاکرات صلح وقت کشی می کنند
طالبان  که  دارد  تاکید  اما  ملی  مصالحه  عالی  شواری 
با لجاجت به دنبال وقت کشی در مذاکرات صلح اند و 
تعهدی برای پیش برد گفت وگوهای صلح ندارند. عبداهلل 
عبداهلل، رییس این شورا، روز دوشنبه، هفتم سرطان، 
در یک نشست خبری گفت که پیش بینی موافقت نامه 
از  نیروهای خارجی  از خروج  که پس  بود  این  دوحه 
افغانستان، کشور به صلح نزدیک شود. او اما تصریح کرد 
که این پیش بینی ها درست از آب درنیامد و پیش رفتی 
که باید در مذاکرات صلح حاصل می شد، حاصل نشده 
است. به باور عبداهلل، طالبان نمی خواهند که به بحث 
اصلی در مذاکرات وارد شوند. او تاکید کرد که با خروج 
تداوم  برای  بهانه ای  دیگر  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
جنگ، تخریب زیربناها و نهادهای خدمات عامه وجود 
ندارد. رییس شورای عالی مصالحه ملی خاطر نشان کرد 
که راه خوب برای مردم افغانستان پی گیری اختالفات از 
طریق گفت وگوهای صلح است. او اما افزود که این کار 
با تالش های یک جانبه نتیجه نمی دهد. به گفته عبداهلل، 
به  از طریق جنگ  که  باشد  این  اگر محاسبه طالبان 

پیروزی می رسند، اشتباه محض است. 
مردم  که  گفت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
افغانستان خواهان صلح و پایان منازعه اند و دولت نیز 
راه حل سیاسی است.  و  تعقیب گفت وگوها  به  مصمم 
بر مردم  نظامی  اگر جنگ و گزینه   او هشدار داد که 
از  دفاع  و  ایستاده گی  جز  راهی  مردم  شود،  تحمیل 
اخیر  سفر  به  هم چنان  او  ندارند.  و حقوق شان  کشور 
گفت  و  کرد  اشاره  واشنگتن  به  دولت  رسمی  هیأت 
وزیر دفاع،  ویژه رییس جمهور ،  به  امریکا  که رهبران 
مشارو امنیت ملی، اعضای کانگرس و اعضای مجلس 
سنای این کشور به حمایت از روند صلح، ایجاد اجماع 
منطقه ای در حمایت از مذاکرات و حمایت از نیروهای 

افغانستان امن باشد، گروه طالبان نیز باید به تحریک 
طالبان پاکستانی اجازه عملیات از افغانستان علیه این 

کشور را ندهد.
او گفت: »طالبان افغان تصمیم بگیرند که به گروه 
طالبان پاکستانی بفهمانند و همان طوری  که ما تالش 
می کنیم افغانستان در امنیت باشد، آن ها هم تالش 
پاکستان  علیه  افغانستان  خاک  از   TTP که  کنند 

عملیات اجرا نکند و نیز هیچ نوع مداخله  نکند.«
آقای صالح هم چنین گفته است که قیمت هم سویی با 
طالبان بسیار سنگین خواهد بود. به گفته او، وضعیت 
فرق کرده است و امروز نه تنها ما، بلکه وجدان های 
در  کشتار  سیاست  پاکستان،  پارلمان  در  بیدار 

افغانستان توسط گروه طالبان را محکوم می کنند.
بود:  گفته  کشور  خارجه  وزارت  این،  از  پیش 
وجه  به  هیچ   )TTP( پاکستان  طالبان  »تحریک 
ما  خاک  در  نه  و  نشده  هسته گذاری  افغانستان  در 
فعالیت دارد.« این وزارت افزوده بود که این تحریک 
بر اساس پالیسی امنیت ملی، در کنار سایر گروه های 
تروریستی، دشمن صلح، ثبات و رفاه در افغانستان و 
افغانستان علیه  منطقه شناخته شده است و دولت 
این گروه تروریستی، مانند سایر گروه های تروریستی، 

بدون هیچ نوع تبعیضی مبارزه می کند.
با این حال دیده شود که چه زمانی مردم افغانستان 

از صلح و ثبات برخوردار می شوند.

امنیتی افغانستان تأکید کرده اند. این در حالی است که 
رییس جمهور غنی در دوم سرطان در رأس یک هیأت 
بلند رتبه به امریکا سفر کرده بود. این سفر پر دستاورد 
خواند شده و در بیانیه ای که پس از دیدار هیأت دولت 
افغانستان با مقام های امریکایی از سوی کاخ سفید به 
نشر رسیده، به شروع گفت وگوی معنادار صلح تاکید 
تمامی طرف های درگیر  از  امریکا  شده است. رهبران 
جنگ خواسته اند که فوراً به گونه معنادار در گفت وگوی 
صلح به هدف دست یابی به یک توافق سیاسی که شامل 
شمول  به  افغان  شهروندان  تمامی  حقوق  از  حفاظت 

حقوق زنان و اقلیت ها می شود، سهیم شوند.

طالبان: هیأت دولت رازهای پشت پرده را هویدا 
می کند

گروه  طالبان با رد ادعای دولت افغانستان می گوید که 
این گروه آماده مذاکره با جانب مقابل است. محمدنعیم، 
روزنامه  به  قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخنگوی 
۸صبح گفت که تاکنون اعضای تیم مذاکره کننده دولت 
افغانستان در دوحه حاضر نبوده و به همین دلیل این 
گفت وگوها از سر گرفته نشده است. او تأکید کرد که 
مذاکره کننده  تیم  اعضای  از  برخی  نیز  اکنون  همین 
او،  گفته  به  ندارند.  حضور  دوحه  در  مقابل«  »طرف 
یا هم در کارهای  یا در جبهات جنگ اند و  اعضا  این 
شخصی شان مصروف اند. عالوه بر این، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر حکومت را به تخریب این گروه 
طالبان  از  افغانستان  حکومت  که  گفت  و  کرد  متهم 
داده  نشان  جهانیان  به  را  »مأیوس  کننده«  تصویری 

است.
نعیم گفت، جانب مقابل حرف هایی که میان تیم های 
تماس رد و بدل شده را به کشورهای دیگر انتقال داده اند. 
او به سفر هیأت دولت افغانستان به امریکا اشاره کرد 
و گفت که در این سفر نیز تالش شده به امریکایی ها 
تفهیم شود که مذاکرات صلح بی نتیجه است و طالبان 
کدام دلچسبی به این مذاکرات ندارند. او افزود که به 
را  گفت وگوها  دولت،  هیأت  تاکنون  نیز  دلیل  همین 
انداخته است. به این ترتیب این سخنگوی  به تعویق 
دولت  جانب  از  کارشکنی  که  کرد  تصریح  طالبان 
افغانستان صورت گرفته و این گروه کدام مشکلی با از 

سرگیری مذاکرات ندارد. 
مصالحه  عالی  شورای  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
ملی در حالی به تعهدشکنی طالبان در مذاکرات صلح 
تا کنون  ماه می  آغاز  از  این گروه  اشاره می کنند که 
تشدید کرده  از کشور  بر بخش هایی  را  حمالت خود 
اخیر  ماه  دو  جریان  در  گروه  این  جنگ جویان  است. 
نزدیک به ۹۰ ولسوالی را در والیت های بدخشان، تخار، 
لغمان،  قندهار،  سرپل،  سمنگان،  بلخ،  کندز،  بغالن، 
تخار  و  فاریاب  ارزگان،  غور،  بادغیس،  غزنی،  ارزگان، 
تصرف کرده اند. حکومت به تازه گی بسیج ملی علیه این 
گروه را اعالم کرده و شماری از شهروندان در حمایت از 
نیروهای امنیتی سالح برداشته اند. نیروهای امنیتی در 
کنار مردم توانسته اند تاکنون نزدیک به ۲۰ ولسوالی را 

دو باره از چنگ طالبان آزاد کنند.

اعتراف اسالم آباد، تحسین کابل و انکار طالبان؛ 

بن بست دیپلماسی صلح؛

عبداهلل: توسل به ابزار نظامی اشتباه 
محض است

جنگ افغانستان از کجا مدیریت و رهبری می شود؟ 

عبداالحمد حسینی 

حسین حیدری



عصمت اهلل احمدی، ماستر 
علوم استرتژی امنیت ملی

مسووالن حکومت های محلی را سلب صالحیت کرده 
است. وقتی توانایی و کفایت و کارایی رهبری دولت در 
مرکز یک چالش عمده است، حداقل برای والیت ها و 
مقامات حکومت محلی صالحیت اجرایی و رسیده گی 
محلی  حکومت های  تا  شود  داده  محل  مشکالت  به 
دچار  مرکزی  و سستی حکومت  بی کفایتی  به مرض 

نشوند.
شهرهای  دروازه های  به  جنگ  که  کنونی  شرایط  در 
بزرگ کشور رسیده، نیاز است که در زمینه جنگ و 
امور والیت ها برای والیان و فرماندهان امنیه صالحیت 
محل  مشکالت  پس  از  آنان  تا  شود  داده  بیش تر 
خودشان موفق بیرون آیند. در شرایط کنونی که جنگ 
هر روز در حال تشدید و اوضاع رو به وخامت است، 
ضرورت است که ارگ ریاست جمهوری و شخص غنی 
دیگر  و  امور صلح،  جنگ  انحصار  و  به جای تک روی 
مسائل کشوری،  حداقل در کنار سپردن مسوولیت به 
والیان، صالحیت و آزادی عمل را نیز به آنان بدهند. 
سپردن صالحیت و اختیار عمل نه تنها برای والیان که 
برای فرماندهان امنیه نیز نیاز است. با اطمینان کامل 
می توان گفت که والیان و فرماندهان امنیه والیت ها با 
تجربه ای که از کار با مردم محل دارند، بهتر از ارگ و 
غنی مشکالت مردم را درک می کنند و پیشنهادات و 
اقدامات آنان برای عبور از مشکالت موثر و پردستاورد 

خواهد بود.
کنونی  شرایط  در  که  معتقدند  نظامی  کارشناسان 

تمرکززدایی از فیصله های نظامی یک ضرورت حیاتی 
است. به باور مسعود اندرابی )وزیر امور داخله پیشین( 
نظامی  فیصله های  که  است  بهتر  کنونی  شرایط  در 
فیصله های  بودن  غیرمتمرکز  چون  شود؛  غیرمتمرکز 
کارشیوه  از  موثرتر  و  داده  خوب  جواب  طالبان  گروه 
دولت در این مورد بوده است. جنگ جویان طالبان در 
محالت برای عملی کردن تصامیم شان منتظر هدایت 
را  فیصله های شان  آنان  نیستند.  گروه  این  رهبری 
فوری عملی و تطبیق می کنند؛ زیرا تصامیم آنان در 
خود محالت گرفته می شود. جنگ جویان طالبان هر 
به  بیهوده،  بوروکراسی  بدون  می کنند،  که  فیصله ای 
صورت فوری عملی می کنند. اما نیروهای امنیتی برای 
آنان  ندارند.  تام  و  عام  محالت صالحیت  در  اقدامات 
برای عملی کردن بیش تر اقدامات نظامی شان نیاز به 
اجازه و هدایت مرکز دارند که طی مراحل این هدایت 
نیازمند زمان طوالنی است. این شیوه یک بوروکراسی 
بیهوده و فرصت سوز برای ارتش در محالت است و وقت 
زیاد آنان را هدر می دهد. برای همین، شرایط جنگی 
تمرکززدایی  نظامی  فیصله های  از  که  می کند  ایجاب 

صورت بگیرد تا اقدامات نظامی به موقع انجام شود.
نیست.  امنیتی  نیروهای  بخش  در  تنها  مشکل  این 
مجبور  والیت  مشکل  کوچک ترین  حل  برای  والیان 
هستند که طی مکتوب رسمی خواهان هدایت از مرکز 
شوند. این بوروکراسی و ورق بازی های بی معنا جز ضیاع 
وقت نتیجه دیگری ندارد. والیان در تعیین ولسوال ها، 
مسأله  بودجه،   مصرف  ولسوالی ها،  امنیه  فرماندهان 
شده اند.  سلب صالحیت  کاماًل  دیگر  امورات  و  جنگ 
والیان که قاعدتاً رییس نظامی والیت ها هستند، باید 
در  جاری  جنگ  مورد  در  تصمیم گیری  صالحیت 
والیات شان را داشته باشند. در وضعیتی که در تمام 
والیت های کشور جنگ جریان دارد و تهدید طالبان در 
حال افزایش است، وزارت دفاع نمی تواند به تمام سطوح 
جنگ در قریه ها،  ولسوالی ها و والیت ها رسیده گی کند. 
بایستی  امنیه و والیان  در چنین شرایطی فرماندهان 

صالحیت تنظیم امور والیت ها را داشته باشند.

دفاعی به دست آورده اند. این امر باعث شده است که 
جنگ جویان این گروه چنان از مورال رزمی و انگیزه 
جنگی برخوردار شوند که با شور و شوق بسیار حتا 
به دروازه های والیت بلخ رسیده اند. طالبان در نتیجه 
سقوط ولسوالی ها، سالح و تجهیزات نظامی را به دست 
از آن  پیمانه وسیع  به  نزدیک  آینده  آورده اند که در 
در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی و حتا در شهرها 

استفاده خواهند کرد.
اکنون سالح و تجهیزات نظامی طالبان )به استثنای 
امکانات هوایی( معادل نیروهای امنیتی و دفاعی شده 
 MSFV ضربتی  وسایط  حتا  طالبان  اکنون  است. 
نیز  را   MMDC ۱۲۲ توپ  و   MK-19 با سالح  مجهز 
در اختیار دارند که سند خوبی برای تمویل کننده گان 
تمویل کننده گان  این،  از  پس  است.  آن ها  بین المللی 
بین المللی طالبان بسیار به آسانی، آن ها را به پیمانه 
خواهند  مدعی  سپس  و  کرد  خواهند  اکمال  وسیع 
شد که گویا طالبان سالح های متذکره را از نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان به دست آورده اند. این گروه 
با استعمال توپ دی سی و وسایط ضربتی مجهز با 19-

MK از یک طرف نیروهای امنیتی و دفاعی را با مشکل 
تأسیسات  دیگر،  طرف  از  و  مواجه  بیش تر  تلفات  و 

دولتی، عام المنفعه و شهرها را ویران خواهد کرد.
بی برنامه گی نظامی دولت و عقب نشینی های تاکتیکی، 
امنیتی  نیروهای  فروپاشی  سبب  حتا  است  ممکن 
مصرف  با  اخیر  سال  بیست  در  که  شود  دفاعی  و 
میلیاردها دالر تشکیل شده و آموزش دیده اند. اهالی 
مناطق تصرف شده توسط طالبان، اعتماد خود را نسبت 
به نیروهای امنیتی و دفاعی از دست خواهند داد. آن ها 

بسیج می شوند  طالبان  مقابل  در  مختلف  نام های  به 
از منطقه خود دفاع می کنند. آن ها دیگر احساس  و 
کرد  نخواهند  را  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  کمبودی 
و اگر این نیروها دوباره در این مناطق جابه جا شوند، 

قدرت و اقتدار قبلی را نخواهند داشت.
ادغام  و  واضح  برنامه  یک  داشتن  بدون  اقوام  بسیج 
آن ها در چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی، مشکالت 
برای  غیرمسوول  مسلح  افراد  پهلوی  در  را  جدیدی 
سالح های  و  مسلح  افراد  کرد.  خواهد  ایجاد  کشور 
گذاشته  نمایش  به  آن ها  نزد  که  سنگینی  و  سبک 
می شوند، در آینده می توانند خطرناک باشند. چنان چه 
در همین آغاز به نقل از روزنامه ۸صبح، روز پنج شنبه، 
قوماندان  دو  مسلحانه  درگیری  اثر  در  سرطان،   ۳
غیرمسوول در شهر مزار شریف، دو نفر کشته و سه 
تن دیگر مجروح شده اند. ممکن است در کوتاه مدت 
بسیج  مزایای  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
اقوام در برابر طالبان مستفید شود؛ ولی در میان مدت 
و درازمدت قسمی که با موجودیت صدها هزار نیروی 
خارجی، امنیت در این سرزمین تأمین نشد، با حضور 
این نیروها نیز امنیت و آرامش در کشور تأمین نخواهد 
شد. یک احتمال هم این است که اگر امروز این افراد 
در مقابل طالبان می ایستند، فردا در مقابل نیروهای 
امنیتی و دفاعی در صورت به خطر افتادن منافع شان، 

قرار خواهند گرفت.
بسیج اقوام باعث ایجاد جزایر قدرت در کشور می شود. 
رهبران و قوماندانان این بسیج ها طوری که از داخل 
و خارج از کشور به سوی پایگاه های شان می شتابند، 
دنبال  به  هرکدام  و  دارند  منافعی  خود  از  هرکدام 
امتیازاتی هستند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
جزایر  با  را  خود  مخالفت  همیشه  ایجاد،  آغاز  از  که 
استقبال  آن  از  امروز  می گذاشت،  نمایش  به  قدرت 
بلخ،  فاریاب،  بادغیس،  هرات،  والیات  در  می کند. 
جوزجان، سرپل، کندز، پروان و کاپیسا نیروهای زیادی 
بسیج شده اند و هر روز گسترش می یابند. در صورتی 
که منافع رهبران و قوماندانان بسیج های قومی با خطر 
برای شان  معنوی  و  مادی  امتیازات  یا  و  شود  مواجه 
مدیریت خارج خواهند شد.  از  آینده  در  نشود،  داده 
دولت باید روی مدیریت این نیروها به صورت اساسی 
کار کند، در غیر این صورت، مسوول هر پیامدی، خود 

دولت است.
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مشکالت  و  نواقص  از  یکی 
متمرکز  سیستم  عمده 
مرکز  بودن  کنونی، همه کاره 
ادارات  بودن  بی صالحیت  و 
محلی  اداره های  است.  محلی 
باید  کار  کوچک ترین  برای 
منتظر هدایت و فرمان مرکز و 
شخص رییس جمهور باشند. این نقیصه بزرگ همیشه 
محالت را به چالش می کشد و تصمیم گیری ها را برای 
متصدیان امور والیت ها دشوار ساخته است. این، اصول 
مدیریت کارا،  پاسخگو بودن حکومت محلی و سر وقت 

جنگ کردن مانند اجرای هر عمل دیگری به استراتژی، 
منابع و شیوه های رسیدن به هدف نیازمند است. جنگ 
را کسانی می توانند به شیوه درست مدیریت کنند که 
تعلیم و تربیه نظامی دیده و اصول و قواعد جنگ را 
آموخته باشند. هم چنان نیاز است که فرماندهان نظامی 
مورال عالی رزمی و توانایی آن را داشته باشند که به 

زیردستان خود انگیزه مبارزه و پیروز شدن بدهند.
ما  اصطالح  به  که  ندارد  ضرورت  نظامی  قوماندان 
افغان ها مردم دار باشد. برای یک قوماندان بهتر است 
که اصول و قواعد نظامی را بداند. بداند که چه زمانی 
تعرض کند و چه زمان دفاع. او باید بداند که چطور 
برای سربازان خود انگیزه مبارزه را در بدترین شرایط 
بدهد؟ فرماندهان نظامی وظیفه دارند که مورال عالی 
رزمی زیردستان خود را بلند نگه دارند تا هیچ وقتی 
تسلیم دشمن  و  نکنند  فراموش  را  وجیبه ملی خود 

نشوند.
جنگ های چند هفته اخیر میان دولت و گروه طالبان 
نشان دهنده آن است که نظامیان فاقد یک برنامه واضح 
و روشن دفاع از کشور هستند. بی برنامه گی سیاسیون 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  برای  استراتژی  نداشتن  و 
باعث شده است که با کوچک ترین تحرکات طالبان، 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های  و  ولسوالی ها 

سقوط کند.
برنامه ریزی  از این عقب نشینی ها  ممکن است بعضی 
شده باشد؛ اما در این میان پاسگاه ها و ولسوالی هایی 
سقوط کرده است که نباید سقوط می کرد. از مناطقی 
عقب نشینی شده است که نباید می شد. عقب نشینی از 
مناطقی باید صورت گیرد که از نظر استراتژیک مهم 
نباشد و در مسیر شاهراه ها قرار نداشته باشد. نیروهای 

برده  سوال  زیر  را  محل  مردم  مشکالت  کردن  حل 
است. تمرکز همه صالحیت ها در پایتخت کشور، سبب 
مشکالت در زمینه های مختلف می شود و توان فراهم 

کردن رضایت مردم از حکومت محلی را می گیرد.
از  و  است  فساد  در  غرق  یک سو  از  مرکزی  حکومت 
عدم  سیاسی،  پراکنده گی  بی کفایتی،  از  دیگر  سوی 
اتحاد و شکننده گی رنج می برد. رهبری حکومت، خود 
است.  دولت  از  بیرون  نیروهای  مدد  و  نیازمند کمک 
حکومت مرکزی بی واسطه نمی تواند امور روزانه اش را 
به گونه درست و آن چنانی که الزم است، اجرا کند. 
با این حال، تمام اختیار عمل را از والیت ها گرفته و 

امنیتی و دفاعی نه از نگاه تجهیزات، نه از نگاه تأمینات 
و نه هم از نگاه تعلیم، تربیه، مورال و انگیزه ضعیف تر از 
طالبان هستند. مشکل اساسی این نیروها بی برنامه گی 

و ضعف مدیریت رهبران سیاسی و نظامی است.
اجرا  منظم  صورت  به  تاکتیکی  عقب نشینی های 
مهمات،  سالح،  تاکتیکی  عقب نشینی  در  می شود. 
تجهیزات و پرسونل طبق یک برنامه منظم با حمایت 
هوایی و زمینی جابه جا می شوند. تجهیزات و وسایطی 
می شود  تخریب  ندارد،  وجود  آن  انتقال  امکان  که 
و  مورال  برای حفظ  نتواند.  استفاده  آن  از  تا دشمن 
از  را  امرشان  تحت  افراد  مسووالن  پرسونل،  انگیزه 
اجرای چنین برنامه  ای آگاه می کنند. بنابراین، سقوط 
ولسوالی ها و پاسگاه ها در چند هفته اخیر، عقب نشینی 
و  سوق  ضعف  نشان دهنده  بلکه  نیست؛  تاکتیکی 
این  در  است.  نظامی  فرماندهان  بی برنامه گی  و  اداره 
عقب نشینی ها هیچ یکی از اصول و قواعد نظامی در 
عقب نشینی ها  این  بیش تر  است.  نشده  گرفته  نظر 

سیاسی به نظر می رسد.
عقب نشینی های نامنظم باعث می شود تا مورال رزمی 
نگاه سالح،  از  و  تقویت  برای جنگ  انگیزه دشمن  و 
ویدیوهایی  نظامی مجهزتر شود.  تجهیزات  و  وسایط 
می شود،  دست  به  دست  اجتماعی  صفحات  در  که 
زیاد سالح،  مقدار  یک  طالبان  که  است  آن  نمایانگر 
وسایط و تجهیزات نظامی را از نزد نیروهای امنیتی و 

به والیان صالحیت بیش تر داده شود

جنگ به استراتژی نیاز دارد

تشدید جنگ؛ 

حبیب حمیدزاده

حکومت مرکزی از یک سو غرق در فساد است و از سوی دیگر از بی کفایتی، پراکنده گی سیاسی، عدم اتحاد و 
شکننده گی رنج می برد. رهبری حکومت، خود نیازمند کمک و مدد نیروهای بیرون از دولت است. حکومت مرکزی 

بی واسطه نمی تواند امور روزانه اش را به گونه درست و آن چنانی که الزم است، اجرا کند. با این حال، تمام اختیار عمل را از 
والیت ها گرفته و مسووالن حکومت های محلی را سلب صالحیت کرده است. وقتی توانایی و کفایت و کارایی رهبری دولت در 

مرکز یک چالش عمده است، حداقل برای والیت ها و مقامات حکومت محلی صالحیت اجرایی و رسیده گی به مشکالت محل داده 
شود تا حکومت های محلی به مرض بی کفایتی و سستی حکومت مرکزی دچار نشوند.
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مرکزی نقشه ا ی برای استفاده غیرقانونی از ذخایر ارزی 
این بانک و ذهنیت سازی برای این کار در سر داشته 
باشند که این کار برای سالمت نظام پولی کشور پرخطر 

پنداشته می شود.
۳- نویسنده به ثبات سکتور مالی در جریان همه گیری 
ویروس کرونا اشاره کرده و آن را به روی دست گرفتن 
اقدامات راهبردی خود پیوند داده است. حقیقت اما این 
است که مالیم بودن شیوع ویروس کرونا در کشور در 
مقایسه با سایر کشورهای منطقه و همسایه و میزان 
اثرگذاری این ویروس بر اقتصاد و ثبات سکتور بانکی 
قرضه دهی  سطح  بودن  پایین  دلیل  به  تنها  کشور 
بانک ها )۱.۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰( و در برابر سطح 
بلند نقدینه گی سکتور بانکی )۸۵ درصد(،  بسیار اندک 

بوده است.
قبلی  رهبری  توسط  زمینه   این  در  اقداماتی  هرچند 
احمدی  اجمل  آمدن  از  پیش  دقیقاً  و  مرکزی  بانک 
به این بانک صورت گرفته؛  اما سرپرست کنونی بانک 
مرکزی هیچ اشاره ای به عمل کرد خوب رهبری قبلی 
با  است.  دانسته  میدان  فاتح  را  تنها خودش  و  نکرده 
در  جهانی  بانک  اقتصادی  اخیر  گزارش  آن که  وجود 
رابطه به اقتصاد افغانستان که در ماه اپریل سال ۲۰۲۱ 
میالدی به نشر رسید، آمار و معلوماتی را در رابطه به 
سکتور مالی افغانستان نشر کرده است؛  اما پرداختن به 
آن در چنین مقاالتی، مناسب و به صالح سکتور مالی 

کشور نیست.
۴- اجمل احمدی در جای دیگری از مقاله اش گفته 
با  افزایش تالش ها در وزارت صنعت و تجارت،  با  که 
اقتصادی منطقه ای کار کرده است  و  شرکای تجاری 
تا مرزها را برای جریان تجارت کاالی های تجاری در 
جریان چندین دور قرنطین  باز نگه دارد. این در حالی 
است که هیچ کشوری در جریان کرونا مرزهای خود 
بر  صرف  و  بود  نبسته  بین المللی  تجارت  روی  بر  را 
تردد مردم محدودیت  وضع شده بود. او هم چنان در 
بخش دیگری از مقاله اش ادعا می کند که از سرگیری 
نتیجه   قرنطین،  در جریان  بانک ها  عملیات  و  تجارت 
اولویت بندی اهداف و ابتکارات راهبردی ادارت دولتی، 
به ویژه وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی بوده؛ 
اما از هیچ اولویت بندی اهداف و ابتکارات راهبردی نام 
نبرده و با کلی گویی، از اقدامات عملی طفره رفته است.
بانک مرکزی تالش  ادعا کرده است که  نویسنده   -۵
متوسط  و  کوچک  سرمایه گذاران  دست رسی  تا  دارد 
داخلی را به وجوه مالی افزایش دهد. این ادعا در حالی 
صورت می گیرد که حل بنیادی مشکالت دست رسی 
به قرضه با امضای چند تفاهم نامه با اتحادیه بانک های 
بدون  دیگر  نهاد  دو  یکی  و  مالیه  وزارت  افغانستان، 
رسیده گی به چالش های زیربنایی سکتور مالی و حل 
نیست. معلومات  این سکتور مقدور  اساسی  مشکالت 
نشان  افغانستان  بانکی  سکتور  سپرده های  ساختار 
سپرده های  درصد   7۵ میانگین  گونه  به  که  می دهد 
آن،  بر  عالوه  و  است  بوده  جاری  نوع  از  بانک ها 
بانکی،  قروض  حصول  در  مشکالت  ناامنی،  گسترش 
بلند بودن قروض صعب الحصول بانک ها، نبود ابزارهای 
بعضی  موجودیت  اعتباری،  خطرات  انتقال  و  کاهش 
دیگر،  عامل  چند  و  مقرراتی  معقول  محدودیت های 
اجازه نمی دهد که بانک ها بتوانند نقش پویا و سازنده 
در تقویت رشد اقتصادی کشور داشته باشند. رسیده گی 
به این چالش ها نیازمند تقویت زیربنای سکتور مالی 
و داشتن استراتژی واضح و منطقی است که در حال 
به  احمدی  اجمل  سرپرستی  به  مرکزی  بانک  حاضر 
چنین چیزهایی باور ندارد و بخشی از مأموریت و هدف 
اصلی آن نیست. باید گفت که تجارب نشان می دهد 
که یکی از مشکالت اساسی روند توسعه در افغانستان 
در ۲۰ سال پسین، توسل به چاره سازی های کوتاه مدت 
و مقطعی و گریز از انجام اصالحات بنیادین و تقویت 

زیربنا در سکتورها و بخش های مختلف است.
۶- اجمل احمدی در مقاله اش ادعا می کند که در ظرف 
و  مقرره   7۰ مرکزی،  بانک  در  خود  کاری  سال  یک 
دروغ  ادعایی  چنین  است.  کرده  تدوین  را  طرزالعمل 
سندی  هیچ  او  است.  ملت  خرد  به  توهین  و  محض 
از  شمار  این  تدوین  بیان گر  که  نمی تواند  کرده  ارایه 
مقرره های جدید باشد. شاید او متحدالمال هایی را که 
به بانک های تجاری فرستاده است، نیز منحیث مقرره 
معرفی کند که چنین چیزی به گونه کامل از لحاظ 
قانونی و حقوقی نادرست است. مزید بر آن، شاید او 
انگشت شمار  تعداد  سلیقه ای  و  ناسنجیده  تعدیالت 

»سکتور مالی افغانستان در بحبوحه  همه گیری ویروس 
کرونا و اوضاع شکننده  سیاسی«، عنوان مقاله ای است 
در  انگلیسی  زبان  با  در دهم جوزای سال ۱۴۰۰  که 
آژانس خبری باختر به قلم اجمل احمدی، سرپرست 
سلب صالحیت شده بانک مرکزی افغانستان نوشته و 
ترتیب  به  بخش  در چهار  مقاله  این  است.  نشر شده 
»شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن باالی افغانستان«، 
»نهادهای  و  بانکی«  »سکتور  مالی«،  و  پولی  »ثبات 
در  هرچند  است.  شده  نگاشته  بین المللی«  همکار 
ظاهر، این مقاله  به عمل کرد اقتصاد افغانستان در زیر 
سایه  ویروس کرونا و اوضاع پرتنش سیاسی در سال 
درک  آسانی  به  اما  است؛  پرداخته  میالدی   ۲۰۲۰
می شود که نویسنده کوشیده است تا در البالی مقاله، 
اصالح گر  یک  عنوان  به  خود  دادن  جلوه  قهرمان  با 
جدی ای  و  مستند  گسترده،   انتقادات  به  بی جوره، 
تجارت  و  صنعت  وزارت  در  سرپرستی  زمان  از  که 
بانک  کل  ریاست  کرسی  بر  غیرقانونی  زدن  تکیه  تا 
او وارد  با فساد بر  مرکزی و اصالحات زیر نام مبارزه 
است،  پاسخ دهد. هرچند انتقادات گسترده و مستند 
بانک  از عمل کردهای فراقانونی و زورگویی سرپرست 
رسانه های کشور صورت  در  به طور گسترده  مرکزی 
به توضیح  به گونه فشرده  این جا  اما در  گرفته است؛  

چند مورد در پیوند به مقاله  مذکور پرداخته می شود.
۱- در پیوند به رشد اقتصادی، نویسنده ادعا کرده که 
منفی  تأثیرات  شدت  از  است  توانسته  مرکزی  بانک 
تکان )شاک( اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در سال 
۲۰۲۰ میالدی بکاهد. با یک نگرش فنی به این ادعا، 
عنوان  به  احمدی  اجمل  تا  است  باید گفت که الزم 
کسی که خود را دارنده دو سند کارشناسی ارشد از 
دانشگاه هاروارد معرفی می کند، با استناد بر مدل های 
اقتصادی سال قبل  نوع تکان  اقتصادسنجی، منبع و 
در کشور را تثبیت و ثابت کند که شاخص های پولی 
بوده   تکان ها  این  جذب کننده   مرکزی  بانک  ارزی  و 
است یا منبع آن ها؟ سپس با درنظرداشت تشخیص 
)تکان جانب  مذکور  تکان های  منبع  و  نوع  تثبیت  و 
دهد  توضیح  مرکزی  بانک  دو(،  هر  یا  تقاضا،   عرضه،  
هم  یا  و  ارزی  و  پولی  سیاست  مداخله  به  آیا  که 
مداخله سیاست مالی برای مالیم سازی و کاهش اثرات 
شاک های مذکور نیاز بوده است یا خیر؟ از همه مهم تر، 
بانک مرکزی باید میزان اثرگذاری مداخالت پالیسی 
خویش را در چارچوب مدل اقتصادسنجی ثابت کند؛ 
زیرا در غیر آن،  چنین ادعایی برای آگاهان علم اقتصاد 

ارزشی ندارد.
۲- در بخش دیگری از مقاله، اجمل احمدی به بررسی 
سیاست پولی و ارزی کشور پرداخته و بخش بزرگی 
پولی آن مرتبط  رژیم  به  را  بانک مرکزی  از موفقیت 
دانسته و از داشتن ذخایر ارزی بیش از حد لزوم یاد 
کرده است. او اما هیچ اشاره ای به این که چه  زمانی و 
چه  کسانی این رژیم پولی مناسب را برای بانک مرکزی 
افغانستان برگزیده  اند، نکرده و هم از این که این ذخایر 
نیاز محصول زحمات و مدیریت  از حد  ارزی بیش تر 
در  است.  کرده  چشم پوشی  کاماًل  بوده،  کی ها  خوب 
کنار این، آقای احمدی از توضیحات در مورد تبدیلی،  
تهدید،  سرزنش، صدور اخطاریه و در نهایت سوق دادن 
به استعفای اجباری دست کم دو تن از مدیران ارشد 
اسبق سیاست پولی این بانک که جوانان تحصیل کرده،  
بودند،  اداره  به  متعهد  و  وسیع  مسلکی  تجربه  دارای 
 خودداری کرده است. افزون بر آن،  اجمل احمدی بارها 
از سیاست پولی افغانستان در مجالس رسمی به شدت 
انتقاد کرده و آن را ناکارا خوانده؛ اما در متن از کارهایی 
بانک  پولی  بخش سیاست  در  رهبری خودش  به  که 
مرکزی، مانند تغییر چارچوب سیاست پولی و معرفی 
کدام ابزار جدید سیاست پولی با معنا  و موثر، حرفی 

نزده است.
اخیر،  دهه   یک  در  دست کم  که  است  حالی  در  این 
بارها در گزارش های دوره ای  پول  بین المللی  صندوق 
موفقیت آمیز  را  پولی کشور  ارزیابی هایش، سیاست  و 
حصول  در  مرکزی  بانک  توانایی  از  و  کرده  توصیف 
ساختاری  اصالحات  و  ارزی  و  پولی  مقداری  اهداف 
به  سیاسی  بی ثباتی  و  جنگ  تداوم  درنظرداشت  با 
خوبی یاد کرده است. شایان ذکر است که با پرداختن 
می توان  لزوم«،  از »حد  بیش  ارزی  ذخایر  داشتن  به 
بانک  دارد مسووالن  احتمال  برداشت کرد که  چنین 

بانک  موجود  کاری  طرزالعمل های  بیش تر  و  مقررات 
وجود  بانک  در  عاملی  هیأت  این که  بدون  را  مرکزی 
به  فرستادن  از  پیش  را  اسناد  این  تا  باشد  داشته 
شورای عالی تصویب کند، با خاک زدن به چشم مردم، 
دیگر،  جانب  از  کند.  معرفی  تدوین شده  تازه  مقررات 
گویا  که  است  آن  بیانگر  احمدی  اجمل  ادعای  این 
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نهایت کلیدی پیش 
از وی فاقد هرگونه طرزالعمل و مقرره بوده و در نوزده 
سال پسین همه کارها و عملیات آن حسب دل خواه 
هیأت رهبری و مسووالن سابق این بانک انجام شده 
است. آقای احمدی یا این که نمی داند و یا هم کتمان 
و  بزرگ مقرراتی  برای نخستین بار تحول  می کند که 
توسعه چارچوب حقوقی بانک مرکزی و سکتور مالی 
دست کم  تعدیل  و  مرور  تصویب،   تدوین،  با  کشور 
هشت قانون و دست کم ۱۰۰ مقرره، طرزالعمل کاری،  
رهنمود،  پالیسی و صدها متحدالمال در دوره های قبل 
از او صورت گرفته است. چنین ادعایی از جانب کسی 
که بانک مرکزی را منحیث بسته ترین نهاد در عرصه 
پاسخگویی،  شفافیت و شریک سازی معلومات معرفی 

کرد،  چیزی جز فریب نیست.
7- نویسنده هم چنان از شرکتی سازی عرضه کننده گان 
خدمات پولی و صرافان به هدف مبارزه با شفافیت و 
جلوگیری از فعالیت های پولی غیرقانونی یادآوری کرده 
و اذعان داشته است که قبالً  این سکتور از بی نظمی 
می برد.  رنج  شفافیت  و  گزارش دهی  سیستم  نبود  و 
عرضه کننده گان  شرکتی سازی  عمل  ابتکار  از  وی 
بانک  قبلی  رهبری  دوره  در  صرافان  و  پولی  خدمات 
غیر مستقیم  صورت  به  و  کرده  چشم پوشی  مرکزی 
آنان را متهم به بی کاره گی کرده است. او اما از بسته 
ایجاد  بازارهای پولی برای دست کم دو هفته و  شدن 
خدمات  عرضه کننده گان  و  صرافان  برای  آشفته گی 
نظر  به  نمی زند.  نامعقول حرفی  تصامیم  اثر  به  پولی 
چالش های  و  واقعیت ها  احمدی  اجمل  که  می رسد 
کشور و روند و تاریخچه  اصالحات سکتور مالی و به 
ویژه عرضه کننده گان خدمات پولی و صرافان در نوزده 
سال گذشته را یا مطالعه نکرده و یا عقده مندانه به آن 
نگریسته است. الزم است او بداند که روند اصالحات 
در سکتور مالی کشوری که از قانون شکنی به شمول 
رای  بدون گرفتن  بانک مرکزی  بر کرسی  تکیه زدن 
اعتماد از مجلس نماینده گان و ادعای مبارزه با فساد و 
تطبیق قانون،  زورگویی،  ناامنی، حاکمیت فساد سیاسی 
و اقتصادی به شدت رنج می برد،  نیازمند درک ژرف و 
دقیق از مسائل و اتخاذ برنامه های اصالحاتی است که 
اقدامات  با  بر تدبیر و حکمت استوار باشد، نه این که 
نادرست جریان فعالیت  بازارهای پولی کشور را مختل و 

سکتور را متضرر کند.
در  مرکزی  بانک  صالحیت شده  سلب  سرپرست   -۸
حالی از ایجاد و فعال سازی دهلیزهای هوایی و افزایش 
صادرات از راه این دهلیزها حرف می زند که امکانات و 
احتمال پایداری روند صادرات از راه دهلیزهای هوایی 
قطعاً  وابسته به کمک مالی )سبسایدی( 7۰ درصدی 
دولت و دونرها است و هم چنان تداوم صادرات از این 
دریچه به دلیل وضعیت مشکالت شکننده  مالی دولت 
به شدت مورد پرسش است. بر بنیاد پژوهش معروف 
جیمز دانلد فیرر،  اقتصاددان شهیر امریکایی، دهلیزهای 
مجهز  و  وسیع  زیربنای  موجودیت  صورت  در  هوایی 
هوایی برای کشورهای محاط به خشکه که تولیدکننده  
کاالهای تکنولوژیکی با ارزش بلند و حجم اندک باشند،  
می تواند آن ها را از وابسته گی زیاد به تجارت از راه بحر 
باید اذعان کند که هم چون  رها کند. اجمل احمدی 
از پژوهش مطرح  کارهای پوشالی و تقلید کورکورانه 
فیرر که پایداری آن به دالیل باال قطعاً مورد پرسش 
از  بیش تر  چیزی  اقتصادی  صاحب نظران  نزد  است، 
کلوخ را در آب ماندن و از آب گذشتن نیست. در این جا 
امروز  تا  حکومت  که  پولی  مجموع  از  او  تا  بود  الزم 
به خاطر صادرات از طریق دهلیز هوایی هزینه کرده 
است و مهم تر از آن از منبع تمویل این هزینه یادآوری 
می کرد و توضیح می داد که حکومت تا چه وقت و با 

تکیه برکدام منابع می تواند به این کار ادامه دهد.
۹- در بخشی از مقاله نویسنده ادعا می کند که کار را 
در بانک مرکزی با برکناری مسووالن فاسد آغاز کرده 
است. در حالی او  چند تن را پس از آن که با پیشنهاد 
وی مبنی بر خاموش ماندن در برابر تصمیمش مخالفت 
کردند، به دادستانی معرفی کرد و تاهنوز دادستانی کل 
فساد  در  آن ها  داشتن  دست  بر  مبنی  سندی  هیچ 

باتجربه،  کارمند  ده ها  آن،  کنار  در  است.  نکرده  پیدا 
سلیقه  براساس  مرکزی  بانک  متعهد  و  تحصیل کرده 
شخصی و در مخالفت صریح با قانون برکنار و یا جبراً 
از  او  که  است  حالی  در  این  وادار شده اند.  استعفا  به 
پرداختن رشوت به وکال در منزل عباس ابراهیم زاده، 
به  استناد  )با  نماینده گان  مجلس  اسبق  دوم  معاون 
ملی  امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  اظهارات 
مرکزی  بانک  در  که  هم چنان جنجال هایی  و  کشور( 

خلق کرده بود، در مقاله اش اصاًل یاد نکرده است.
کارها  همه  مقاله اش  البالی  در  احمدی  اجمل   -۱۰
رهبری  به  را  مرکزی  بانک  ادعاشده   دستاوردهای  و 
و  قانون  برخالف  و  داده  پیوند  خودش  اصالحات  و 
مرکزی  بانک  کل  رییس  را  خود  اخالقی،  ارزش های 
از  صالحیت شده  سلب  و  غیرقانونی  سرپرست  )نه 
)نه  تجارت  و  وزیر صنعت  و هم چنان  سوی مجلس( 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت( خوانده و به شخص 
خود موقف غیرحقیقی بخشیده است. در هیچ یکی از 
دوره های قبل از اجمل احمدی، رییسان و هیأت عامل 
بانک مرکزی هیچ یکی از دستاوردهای این بانک را به 
نام خود سجل نکرده اند؛ بلکه همه را محصول تالش،  
زحمات و تعهد کارمندان این بانک می دانستند. با آمدن 
اجمل احمدی به بانک مرکزی،  فرهنگ خودپسندی،  
 چشم پوشی از زحمات دیگران و بدنام سازی مسووالن 
ترویج شد. هم چنان در جاهایی که  و  نهادینه  قبلی، 
دستاوردی وجود نداشته است و یا هم کدام دستاوردی 
ملموس نباشد،  نویسنده  مقاله در عقب بهانه هایی چون 
نیروهای  شدن  خارج  سیاسی،  وضعیت  شکننده گی 
قرنطین  کرونا،  ویروس  افغانستان،  شیوع  از  امریکایی 
شهرها و مسدود شدن راه های بازرگانی پناه گرفته و 

برای فرار از مسوولیت، عذر پیش آورده است.
۱۱- به نقل از منابعی در حکومت،  اجمل احمدی بارها 
در مجالس رسمی و در کمیته های عالی دولتی از بلند 
بودن نرخ تکتانه و سخت بودن شرایط تضمین بانکی 
تا حدی شاکی بوده که مقامات و مسووالن اسبق بانک 
مرکزی را در مجالس رسمی بیکاره و بی سواد خطاب و 
توهین کرده است. در پیوند به آن، در یک سال پسین 
اریکه  بر  نافذه  قوانین  نقض  با  وی  که  هنگامی  از  و 
قدرت در بانک مرکزی نشسته و از هیچ اقدام فراقانونی 
دریغ نکرده است، این پرسش ها مطرح می شود: ۱( آیا 
شرایط تضمین قروض از ۱۲۰ درصد به دست کم ۵۰ 
درصد با تعدیل مقررات کاهش یافته است؟ ۲( آیا نرخ 
تکتانه از میانگین ۱۲ درصد به سه درصد که مطلوب 
اجمل احمدی بود، کاهش یافته است؟ ۳( آیا نسبت 
قرضه بر سپرده های بانکی از میانگین حدود ۱۵ درصد 
دوره  در  درصد  پنج  دست کم  به  اخیر  سال  چند  در 
اجمل احمدی افزایش یافته است، یا برعکس از ۸.۱۵ 
درصد در سال ۲۰۱۹ میالدی به رهبری هیأت عامل 
برکنارشده بانک مرکزی به ۱.۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ 
میالدی )سال رهبری دل خواه اجمل احمدی در بانک 
مرکزی  بانک  کادرهای  گروهی  برکناری  و  مرکزی 
زیر عنوان فساد( کاهش یافته است؟ یا این که باز هم 
با پنهان  بانک مرکزی  سرپرست سلب صالحیت شده 
شدن در عقب بهانه هایی چون شیوع ویروس کرونا و 
شکننده گی وضعیت سیاسی در کشور، خود را تبرئه 

می کند؟
درباره  مقاله اش  در  احمدی  اجمل  که  بود  الزم   -۱۲
پایین  اساسی  دالیل  مانند  پرسش برانگیزی  مسائل 
آمدن منفعت خالص بانک مرکزی از ۲۹ میلیارد افغانی 
در  افغانستان  دوباره  سقوط  میلیارد،   چهار  حدود  به 
شاخص کسب وکار بانک جهانی از ۱۶7 در سال مالی 
۱۳۹۸ به ۱7۳ در آغاز سال مالی ۱۳۹۹ )زمانی که وی 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت بود(، شناخته شدن 
از نقطه  بانک مرکزی منحیث بسته ترین نهاد دولتی 
قانونی مبنی  ارایه دلیل  به اطالعات،  نظر دست رسی 
بر تداوم سرپرستی در بانک مرکزی و دلیل این که چرا 
و حکومت  از دست وی  یما سیاووش  خانواده شهید 
افغانستان به دادگاه الهه و شورای امنیت سازمان ملل  

شکایت کرد، نیز به مردم توضیحات ارایه می کرد.
به  مقاله اش  احمدی در  اجمل  بود که  بهتر  پایان  در 
جای وارد کردن ادعاهای فساد در بانک مرکزی و سخن 
زدن از اصالحات خودخواسته اش، از کارکردهای خود 
می گفت و براساس فرمول های موجود و استدالل های 
منطقی، مخاطبانش را قانع می کرد؛ زیرا تکیه بر دالیلی 
که از نگاه اقتصادی خاستگاه منطقی ندارد، نمی تواند 

عمل کرد او در بانک مرکزی را توجیه کند.

سرپرست بانک مرکزی خرد ملت را به تمسخر می گیرد؟
نقد مقاله اجمل احمدی؛

اجمل احمدی در مقاله اش ادعا می کند که در ظرف یک سال کاری خود در بانک مرکزی، ۷0 مقرره و طرزالعمل را تدوین کرده است. چنین ادعایی دروغ محض و 
توهین به خرد ملت است. او هیچ سندی ارایه کرده نمی تواند که بیان گر تدوین این شمار از مقرره های جدید باشد. شاید او متحدالمال هایی را که به بانک های تجاری 

فرستاده است، نیز منحیث مقرره معرفی کند که چنین چیزی به گونه کامل از لحاظ قانونی و حقوقی نادرست است.
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علت  معتقدند  برخی  است.  اشرف غنی  »وطن دار« 
به معصوم  اعتماد رییس  جمهور  ارتباط نزدیک و 
استانکزی، تا اندازه ای به این مساله برمی گردد. او 
مهمی  پست های  سیاسی،  مختلف  دوره های  در 
هیات  راس  در  اکنون  است.  کرده  رهبری  را 
با طالبان در دوحه  افغانستان  مذاکره کننده دولت 
خواهیم  وی  کارنامه  به  ادامه  در  دارد.  قرار  قطر 

پرداخت. 
در  استانکزی  محمد معصوم  که  بود   ۱۳۳7 سال 

دارد.  عضو   ۲۱ صلح  مذاکره کننده  هیأت  اشاره: 
آن ها مسوولیت سنگینی در زمینه جنگ و صلح 
افغانستان بر عهده گرفته اند. آشنایی مردم با آن ها 
بسیار مهم است. از این رو، روزنامه ۸صبح در نظر 
دارد تا هر یک از اعضای هیأت مذاکره کننده صلح را 
با تهیه شناس نامه آن ها به مردم معرفی کند. این 
کار به نوبت و در شماره های مختلف انجام خواهد 

شد.

مغل خیل  قریه  در  استانکزی  محمودخان  خانواده 
ولسوالی محمد آغه لوگر به  دنیا آمد. در محمد آغه 
تعلیمات ابتدایی خود را به پایان رساند و سپس وارد 
انستیتوت تربیتی مخابرات کابل شد. دوره جدیدی 
را در این انستیتوت تجربه کرد و در صنف چهاردهم 
شد.  فارغ    )Microwave( ویف  مایکرو  رشته  از 
تحصیالت او به دلیل دوره عسکری متوقف شد و 
پس از آن تحصیالت نظامی را در رشته مخابرات 

حربی پوهنتون تکمیل کرد. 
استانکزی پس از آن دروس »قرارگاه و قوماندانیت« 
پیشاور  به  آموخت.  افسران  عالی  کورس  در  را 
پاکستان رفت و ماستری خود را در رشته مدیریت 
و اداره از دانشگاه پریستون در سال ۱۳7۹ اخذ کرد. 
او ماستری دوم خود را در سال ۱۳۸۵در دانشگاه 
کمبریج انگلستان در رشته انجنیری انکشاف پایدار 
امریکا  انستیتوت صلح  در  خواند. هم چنین مدتی 
و  صلح  بخش  در  سرمحقق  عنوان  به   )USIP(

امنیت کار کرد. 
تا سال ۲۰۰۱ که حاکمیت طالبان در  استانکزی 
مهاجر  پاکستان  و  ایران  در  فروپاشید،  افغانستان 
بود. در این مدت در نهادهای غیردولتی امدادرسانی 
کار می کرد. هم چنین  توسعه ای  بشری و خدمات 
با  هم زمان  داشت.  اشتراک  بُن  مهم  اجالس  در 
ابتدا  بازگشت.  کابل  به  موقت  حکومت  تشکیل 
بشر  عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق  به 
معرفی و مصروف به کار شد و پس از آن در دولت 
حامد کرزی جایگاه بیش تری یافت و رهبری وزارت 
کارنامه  در   ۱۳۸۳ تا   ۱۳۸۱ سال  از  را  مخابرات 
خود به ثبت رساند. در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ 
رییس داراالنشای شورای عالی صلح افغانستان شد. 

با طالبان و تالش برای صلح را  ارتباط  از  تجاربی 
ترور  از  پس  آورد.  دست  به  زمانی  مقطع  آن  در 
عالی  شورای  پیشین  رییس  ربانی،  برهان الدین 
با  رابطه  در  جدی  سواالت   ،۱۳۹۰ سال  در  صلح 
ناکارآمدی استانکزی و ارتباطش با طالبان در اذهان 

عمومی و رسانه ها خلق شد. 
به  نخست  ملی،  وحدت  حکومت  در  استانکزی 
معرفی  نماینده گان  مجلس  به  دفاع  وزیر  عنوان 
ندادند.  اعتماد  رای  او  به  مجلس  اعضای  اما  شد، 
مدتی سرپرست این وزارت بود و سپس به عنوان 
رییس عمومی امنیت ملی افغانستان منصوب شد. 
زمام  خورشیدی  تا ۱۳۹۸  سال های ۱۳۹۵  در  او 
امور ریاست امنیت ملی کشور را به دست داشت. 
و  خشونت ها  تشدید  دنبال  به  سال ها  همان  در 
استانکزی شدت  به طرف  انتقادات  ناامنی ها، موج 
گرفت. دامنه این فشارها و انتقادات سبب استعفای 

وی از این سمت شد. 
اکنون رییس هیات مذاکره کننده صلح  استانکزی 
رییس  مشاور  وزیر  هم چنین  و  افغانستان  دولت 
جمهور  غنی در امور امنیت داخلی افغانستان است. 
با توجه به پیشینه کاری او و موج انتقادات از تشدید 
ناامنی ها در سال هایی که در مسند ریاست امنیت 
ملی بود، باید دید که در ادامه روند مذاکرات صلح 
دوحه قطر چگونه پیش خواهد رفت. نظر به این که 
از ۲۲ سنبله سال گذشته مذاکرات با طالبان آغاز 
شده و هنوز بدون نتیجه مشخصی ادامه دارد، نقش 
رییس هیات مذاکره کننده در رای زنی با مقام های 
حکومت و جامعه جهانی، غیرقابل انکار است؛ نقشی 
که در ادامه باید دید که استانکزی در آن چگونه 

ظاهر خواهد شد.

رییس هیات مذاکره کننده دولت 
چه کارنامه ای دارد؟

کوچه انتیک فروشی شهر کابل؛

شهرنو  انتیک فروشی  کوچه 
قدیمی،  کوچه ای  کابل، 
نقش های  با  دیوارهایی 
دکان های  است.  رنگارنگ 
و  قالین بافی  جواهر سازی، 
کنار  کوچه  این  در  دست دوزی 
هم قرار دارد. دکان داران معموالً 
هستند،  بزرگ سال  مردان 
و  پسران  به  شغل شان  اهدای  از  پس  بسیاری شان  اما 
نواسه های شان حاال تنها نقش نظارت کننده و حامی را 
دارند. صاحبان کار با عشق و عالقه به کارشان می پردازند 
و مردم با شوق و شور استقبال می کنند. این را می توان 
زرگران،  کار  اشتیاق  و  مشتریان  رفت وآمد  از  به خوبی 
اما بسیاری که تاریخ  قالین بافان و دست دوزان دانست. 
قدیم این کوچه را می دانند، راضی نیستند و جمعیت و 
شلوغی امروزی این کوچه را کم می دانند. یکی از زرگران 
که حدود ۶۰ سال سن دارد و از دوران کودکی در کنار 
پدرش زرگری را آغاز کرده است، می گوید: »این روزها 
زیاد بیروبار نیست. آن زمان هایی که تازه کرزی سر کار 
بود.  دوران  خوب  بود،  شده  جنگ خالص  و  بود  آمده 
این جا هر روز شلوغ بود و هر روز ما خرید داشتیم، حاال 

کم شده.« 
بسیاری از کارکنان کوچه انتیک فروشی انگار با در و دیوار 
عمر  و  کرده اند  سفید  ریش  شده اند،  بزرگ  کوچه  این 
گذرانده اند. هر کدام، تاریخ زنده و طوالنی از کارهای شان 
هستند. یکی ۲۰ سال کار کرده، یکی ۱۱ سال و دیگری 
۳۴ سال... این کوچه قصه های زیادی دارد؛ قصه یک عمر 
جنگ که شاید در میان دود برخاسته از جنگ، زمرد را با 

نقره ترکیب کرده و زر و زیور ساخته است. 
زرگرزاده هایی  توسط  کوچه،  این  در  زرگرزاده  شرکت 
هر طرفش چشم  که  کوچک  دکانی  می شود.  مدیریت 
گاه  می بینی،  را  مختلف  نورهای  انعکاس  بچرخانی، 
سبز و گاه زرد و نقره ای. انگشترهایی که از سنگ های 
مختلف ساخته شده و گردن بند هایی که در آن از زمرد 
و یاقوت کار گرفته شده است. حکمت اهلل زرگرزاده که 
فعاًل مسوولیت این شرکت ساخت جواهرات را برعهده 
خود  کارگران  توسط  را  سنگ ها  »این  می گوید:  دارد، 
ما از معادن به دست می آوریم و بعد صیقل کرده و در 

زیورآالت جا می دهیم.« 
در انتهای کوچه انتیک فروشی، دکانی کوچک در منزل 
عنوان  به  آن  از  زرگرزاده  که  است  یک ساختمان  دوم 
کارگاه استفاده می کند. در این کارگاره، تمام روز چند نفر 
به شدت کار می کنند و با دستگاه های کوچک لحیم کاری، 
نقره ها را وصل می کنند و یا سنگ ها را صیقل می دهند. 
شرکت،  این  مسوول  عنوان  به  زرگرزاده  حکمت اهلل 
سال ها می شود که با مشکالت فروشات مواجه است. او 

می ماند. اکنون اصیل توانسته است صنعت گران کوچک را 
به بازارهای بین المللی وصل کند. محمد ناصر، مسوول فنی 
شرکت اصیل، می گوید: »پس از تقریباً دو سال فعالیت 
سایت اصیل، ماهانه ۸۰۰۰ بیننده و به تعداد ۳۰۰ دانلود 
دارد که توانستیم در مدت کم رضایت  مشتریان مان را در 
افغانستان و از خارج کشور که بیش تر مشتریان از آسیا، 

امریکا و انگلستان هستند، داشته باشیم.« 
توانسته  دارد،  فعالیت  اصیل در مدت کمی که  شرکت 
است حدود ۱۵۰ هزار دالر در بخش فروشات به دست 
بیاورد. این شرکت هم چنان با برگزاری دو نمایشگاه صنایع 
دستی صنعت گران افغانستان در امریکا و انگلستان، موفق 
شده  صنایع دستی افغانستان را به بازارهای بین المللی 
شرکت  این  بازاریابی  مدیر  محب علی،  کند.  معرفی 
می گوید: »ما می خواهیم برای ده هزار نفر شغل در بخش 
و  ایجاد شغل  باعث  این  که  کنیم  ایجاد  صنایع دستی 
بلند بردن صنایع دستی سنتی افغانستان می شود. بعضی 
تبلیغات زیادی در بخش  از سایت های فروشات آنالین 
فروش محصوالت شان دارند، اما وقتی مشتری می خرد، 
با اصل کیفیت متفاوت است؛ اما تا حاال شرکت اصیل 
بیرون  و  داخل  در  را  مشتریانش  رضایت  است  توانسته 

افغانستان جلب کند و صنعت گران نیز راضی هستند.«
اصیل عالوه بر این که به صنعت گران و فروشات صنایع 
دستی کمک می کند، با گالری های هنری نیز همکاری 
به  نیز  هنر  که  باور ند  این  به  اصیل  بنیان گذاران  دارد. 
عنوان جزیی از فرهنگ یک جامعه باید مورد توجه قرار 
گیرد، دست هنرمندان گرفته شود و برای فرهنگ سازی 
شود.  کمک  هنرمندان  با  هنری  کارهای  افزایش  و 
آرت،  سیما  آرت،  رنگین  نََمد،  سنگ،  گل  گالری های 
افغانستان جزو  تجسمی  هنرهای  گالری  و  زنان  گالری 
با شرکت اصیل همکاری می کنند و  گالری هایی اند که 
به گفته  مسووالن این گالری ها پیش از آن که با اصیل 
کار کنند، کارهای شان کم تر به فروش می رفت و کم تر 
مورد استقبال قرار می گرفتند؛ اما پس از همکاری اصیل، 
کارهای شان در داخل و خارج فروخته و نمایش داده شده 

است.
محب علی می گوید: »اصیل در تالش است تا صنعت گران 
به  افغانستان  دوردست  مناطق  از  را  افغانستان  کوچک 
خارج افغانستان وصل کند و محصوالت شان را به صورت 
آنالین از راه دور به فروش برساند.« شرکت اصیل مانند 
نقطه  وصل افغانستان با تمام دنیا است که از یک خانم 
روستایی در محروم ترین نقطه کشور گرفته تا هنرمندی 
که در کابل فعالیت دارد، سهمی از فروش کارهای شان 
زن  یک  کارهای  ظرافت  می تواند  دنیا  حاال  برمی دارند. 
خامک دوز در کوه پایه های بامیان، خانواده قالین باف در 
بدخشان و مردی که در فاریاب ظر ف می سازد را ببیند. 
اصیل این سهولت را ایجاد کرده است تا هنر و صنایع 

دستی مردم از هر گوشه  کشور در معرض دید جهانیان 
قرار گیرد و صنعت گران نیز بتوانند از کارشان استفاده 

کنند. 
رییس  او  است.  کاظمی  زهرا  این صنعت گران،  از  یکی 
با  سال ۲۰۰۳  در  که  است  بامیان  ممتاز  زنان  شرکت 
کمک همسرش با پنج نفر به کار شروع کرد و تا سال 
۲۰۰۶ کارمندانش به ۵۰ نفر رسید. کارهایی که شرکت 
»زنان ممتاز بامیان« انجام می دهد، مانند خامک دوزی، 
توسط  افغانی،  لباس های  دوخت  و  طراحی  گل دوزی، 
زنان در بامیان صورت می گیرد. این شرکت برای تعداد 
زیادی از زنان بامیانی شغل ایجاد کرده است و اکنون این 
زنان در کنار کارهای خانه، می توانند از هنر دستی شان 
از  بسیاری  در  که  کاظمی  زهرا  کنند.  استفاده  نیز 
نمایشگاه های صنایع دستی در داخل و خارج افغانستان 
همکاری  اصیل  شرکت  با  حاال  است،  کرده  شرکت 
می کند. پس از کار با اصیل، تعداد کارمندان شرکت زنان 
ممتاز بامیان به 7۰۰ نفر رسیده است که ۲۰ نفر آن ها 
به صورت دایم کار می کنند. زهرا کاظمی می گوید: »از 
زمانی  که با شرکت اصیل همکاری کردم، کارم رونق پیدا 
کرده است و تمام صنایع دستی که زنان در بامیان توسط 
و  به خوبی  بامیان ساخته می شود،  ممتاز  زنان  شرکت 
قمیت خوب به خارج و داخل کشور با کمک اصیل به 
از شرکت هایی  بسیاری  مانند  اصیل  می رسانیم.  فروش 
به  بعد  و  می گرفتند  عکس  ما  کارهای  از  کابل  در  که 
عدالت  با  بلکه  نیست،  استفاده می کردند،  نام خودشان 

محصوالت ما را به فروش می رساند.« 
زمانی  که در سال ۲۰۱۹ اصیل کارش را آغاز کرد، نه 
بزرگ  شرکت های  نه  و  کرد  استقبال  کارش  از  دولت 
تنها چند شرکت های کوچک صنایع دستی  خصوصی؛ 
و  الجورد  زیورآالت سازی  بامیان،  ممتاز  زنان  مانند 
ایستادند  اصیل  بنیان گذران  کنار  در  کرکی  قالین بافی 
در  است  توانسته  شرکت  این  سال  دو  از  پس  حاال  و 
افغانستان به یکی از شرکت های معتبر تبدیل شود. زهرا 
حتا  کردم،  همکاری  اصیل  با  »وقتی  می گوید:  کاظمی 
میز و چوکی خود را نخریده بود و حاال بعد از دو سال نه 
تنها من پیشمان نیستم، بلکه بیش تر حمایتش می کنم و 

همکاری خود را نیز افزایش می دهم.«

با بی میلی می گوید: »در قدیم وقتی که مه خورد بود م، 
پدرم زرگری می کرد. آن وقت فروشات ما خوب بود؛ به 
خاطری  که بیش تر خارجی ها و امریکایی ها از ما خرید 
می کردند. اما بعد از سال ۲۰۱۴ وقتی امریکایی ها خارج 
شدند، دیگر فروشات کم شد؛ چون مردم خود ما کم تر 
می خریدند تا این که دو سال پیش با »اصیل« آشنا شدیم 
و بعد از همکاری با اصیل حاال شکر وضعیت خوب شده 
و دیگر اصاًل نگران فروش خود نیستم. با کمک اصیل، 

ماهانه فروش ما بسیار خوب است.«
نام  به  شرکتی  و  اپلیکیشن  »اول«  تکنولوژی  شرکت 
منظور  به  آنالین  صورت  به  که  است  ساخته  »اصیل« 
بین المللی  بازارهای  به  افغان  صنعت گران  کردن  وصل 
صنایع دستی، فعالیت می کند. هدف این شرکت، حمایت 
از تجارت های کوچک، توانمندسازی زنان و اشتعال زایی 
در کشور است. »اصیل« در می ۲۰۱۹ به فعالیت آغاز 
اپلیکیشن در چهار کشور افغانستان،  کرد و اکنون این 

استرالیا، امریکا و انگلستان نماینده گی دارد. 
رشته  دانش آموخته   اصیل،  بنیان گذار  خالد،  نصرت 
کمپیوتر ساینس و یکی از کارآفرینان موفق است. او پس 
از تاسیس شرکت خدماتی و تکنولوژی اول، در ماه می 
۲۰۱۹ اپلیکیشن اصیل را به هدف ایجاد ده  هزار شغل 
در بخش صنایع دستی افغانستان ایجاد کرد . او در یک 
دهه  اخیر در زمینه توسعه  بین المللی در سطح جهانی 
کار کرده و چهره ای شناخته شده در حکومت افغانستان 

و بانک جهانی است.
صنایع دستی شاخص ترین و اصیل ترین جلوه گاه تاریخ و 
تمدن مردم افغانستان بوده که نمودی پر معنا از فرهنگ، 
هنر، باور و بینش مردم هر منطقه است. با وجودی که 
اما  تسخیر شده،  به روز  و  مختلف  ماشین های  با  جهان 
جایگاه صنایع دستی هنوز هم در بین تمام مردم حفظ 
را دارد. اصیل  این صنعت هنوز طرفداران خود  و  شده 
نیز به عنوان یک پلت فرم آنالین در مدت دو سالی که 
فعالیت کرده، در صدد کشف و توانمندسازی تجارت های 
تولید می کنند.  کوچکی است که صنایع دستی سنتی 
همه تمرکز اصیل بر فروش محصوالت نیست، بلکه روی 
ایجاد  کنار  در  اصیل  دارد.  تأکید  نیز  رشد صنعت گران 
با فراهم آوری  شغل در بخش صنایع دستی، می خواهد 
فرصت  ارتقای مهارت های زنان، به آنان کمک کند تا با 
پیوستن به نیروی کار جهانی هزینه های زنده گی خود را 

تامین کنند.
اصیل یک ویب سایت و یک اپلیکیشن برای موبایل دارد 
با تمام مشتریانش در سراسر جهان  که از طریق آن ها 
که  کسانی   تمام  حاضر  حال  در  می کند.  برقرار  ارتباط 
تجارت کوچک صنایع دستی دارند، با مشکالت در بخش 
بازاریابی محصوالت شان مواجه می شوند و گاه بسیاری 
سازنده گان  دست  روی  دستی  صنایع  و  محصوالت  از 

حسرت دوران کرزی و حضور پررنگ امریکایی ها

معصوم استانکزی؛ 
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نگرانی زنان شمال؛  

سه شنبه
شماره 3633

8 سرطان 1400
29 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

8

با امضای توافق صلح میان حکومت و طالبان که در 
نهایت منجر به شامل شدن طالبان در قدرت خواهد 
به  نسبی  خوش بینی  کنار  در  شمال  در  زنان  شد، 
برقراری صلح ، نگران از دست دادن آزادی های فردی و 

دستاوردهای بیست ساله شان هستند.
برخی از زنان در شمال نگران اند که با روی کارآمدن 
دوباره  گروه طالبان در کشور، حقوق شان نادیده گرفته 

شود و بار دیگر خانه نشین شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال نیز نگران از 

بسیاری ولسوالی های این والیت جنگ جریان دارد. در 
ولسوالی هایی که طالبان حضور دارند، اکثراً مانع کار 
زنان می شوند و این ما را بیش تر نگران ساخته که اگر 
طالبان با دولت افغانستان یک جا شوند، شاید آن زمان 

اصاًل به زنان اجازه کار را ندهند.« 
پروین ۳۰ ساله، کارمند یکی از ادارات دولتی فاریاب 
است. در حال حاضر پنج ولسوالی این والیت توسط 
طالبان کنترل می شود. پروین که به پذیرش صلح از 
سوی گروه طالبان باور ندارد، نگران است که پس از 
آمدن این گروه، خانه نشین شود و کارش را از دست 
دهد. او می گوید: »طالبان به هیچ عنوان قابل اعتماد 
نیستند و به صلح باور ندارند. اگر این ها به صلح باور 
مردم  و  می کنند  جنگ  روز  هر  چرا  باشند،  داشته 

بی گناه را به قتل می رسانند.«
روشن روشنا که از زمان سقوط طالبان تا اکنون در 
والیت بلخ کار می کند، می گوید: »تمام زنانی که در 
بیرون کار می کنند، نگرانی دارند که اگر صلح بیاید و 
گروه طالبان حاکم شود، شاید محدودیت هایی ایجاد 

دست رفتن قانون اساسی، نادیده گرفتن حقوق زنان 
و بسته شدن مکاتب دخترانه پس از تفاهم حکومت با 

طالبان برای صلح افغانستان است.
و  دستاوردها  حفظ  به  بارها  حکومت  حال،  این  با 
حقوق زنان در مذاکرات صلح تأکید کرده است. نانسی 
در  نیز  امریکا،  نماینده گان  مجلس  رییس  پلونسی، 
دیدار با رییس جمهور غنی به تازه گی یک  بار دیگر 
حمایت این کشور را از زنان و دختران افغان اعالم کرد. 
زنان در شمال از توافق حکومت با طالبان نگرانی های 
به  از والیت جوزجان  دارند. مریم ۲۵ ساله  متفاوتی 
که  داریم  زیاد  نگرانی  »ما  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
مبادا با آمدن طالبان دوباره دوره سیاه طالبان حاکم 
شود و زنان را دوباره خانه نشین بسازند.« به گفته بانو 
و خشونت،  نیز جنگ   حاضر  حال  در  هرچند  مریم، 
حضور و فعالیت بانوان در والیت جوزجان را کم رنگ 
ساخته ، اما او می ترسد که با آمدن طالبان این حضور 
نسبی در جامعه نیز از بین برود. مریم می گوید: »همین 
حاال هم حضور زنان در جوزجان کم است؛ چرا که در 

شود؛ شاید اجازه کار کردن از زنان گرفته شود؛ چون 
ما زمان طالبان را به یاد داریم و خاطره های تلخ آنان 

از ذهن ما فراموش نمی شود.«
حکومت  از  زنان  این  تمام  مشترک  خواست  تنها 
و  حقوق  پسا صلح،  دوره  در  که  است  این  افغانستان 
آزادی های فردی زنان که با مبارزات طوالنی و فداکاری 
به دست آمده است، حفظ شود و با آن معامله ای نشود.  
با این حال رییس امور زنان در بلخ می گوید که تاکنون 
روشن  صلح  گفت وگوهای  اجندای  در  زنان  نقش 
نیست و از سویی هم پس از خروج نیروهای خارجی 
از کشور هیچ تضمینی وجود ندارد که بانوان بتوانند به 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی شان ادامه دهند.
شهال حدید، رییس امور زنان والیت بلخ، می گوید: »تا 
هنوز تفاهمی که نقش زنان را در دوره پسا صلح روشن 
بسازد، وجود ندارد و روی آن کار صورت نگرفته است. 
این خودش یک نگرانی عمده برای زنان است. ما از 
گفت وگوهای  در  زنان  بحث  تا  می خواهیم  حکومت 

صلح را به صورت جدی در نظر بگیرد.«
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال 
می گوید که نگرانی های جدی از نادیده گرفتن حقوق 
قانون اساسی  زنان، بستن مکاتب و زیر سوال رفتن 
طالبان، وجود  با  تفاهم صلح حکومت  از  کشور پس 
دفتر ساحه ای  رییس  سامع،  قاضی سیدمحمد  دارد. 
می گوید  شمال،  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دو  یا  مفکوره  دو  شدن  یک جای  که  است  طبیعی 
اندیشه ای که حتا سر نوعیت نظام اختالف نظر دارند، 

بسیار دشوار است.
آقای سامع می افزاید: »پا فشاری طالبان این است که 
ما یک دولت اسالمی داشته باشیم، در حالی  که نظام 
افغانستان نیز جمهوری اسالمی است. طالبان آیا واقعاً 
حاضر می شوند که نظام جمهوریت باشد و انتخابات 
وجود داشته باشد یا خیر؟ این نگرانی ها وجود دارد و 
با آمدن صلح و روی  کار آمدن طالبان، ممکن ما شاید 

یک سلسله محدودیت ها باشیم.«
مسیر  هنوز  افغانستان،  در  صلح  رویای  تحقق  تا 
طوالنی ای در پیش است. نوعیت نظام سیاسی آینده، 
حقوق زنان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته، برای 

تمام افغان ها حیاتی است.

با آمدن طالبان خانه نشین می شویم

شکیبا سعیدی

زنان در شمال از توافق 
حکومت با طالبان نگرانی های 

متفاوتی دارند. مریم 2۵ ساله از 
والیت جوزجان به روزنامه 8صبح 

می گوید: »ما نگرانی زیاد داریم که 
مبادا با آمدن طالبان دوباره دوره 
سیاه طالبان حاکم شود و زنان را 

دوباره خانه نشین بسازند.« به گفته 
بانو مریم، هرچند در حال حاضر نیز 

جنگ  و خشونت، حضور و فعالیت 
بانوان در والیت جوزجان را کم رنگ 
ساخته ، اما او می ترسد که با آمدن 

طالبان این حضور نسبی در جامعه نیز 
از بین برود.

که  می شود  روز   ۱۰ از  بیش  
والیت  قادس  ولسوالی  مرکز 
بادغیس در تحریم اقتصادی 
افراد  و  دارد  قرار  طالبان 
طالبان  تهدید  با  غیرنظامی 
اجازه ورود یا خروج از ولسوالی 
محلی  مقام های  ندارند.  را 
این  ارتباطی  راه های  تمامی  که  می گویند  قادس 

ولسوالی با مرکز والیت بادغیس مسدود شده است.
وضعیت  از  ناگواری  روایت های  هم  قادس  ساکنان 
موجود در این منطقه دارند. طالبان راه های ارتباطی 
قادس با مرکز بادغیس را ماین  فرش کرده و حلقه 
در  خوراکی  مواد  بهای  کرده اند.  تنگ   را  محاصره 
قادس افزایش یافته و برخی دکان داران با ذخیره  مواد 

خوراکی، از فروش آن خودداری می کنند.
هرچند بزرگان قومی و موی سفیدان برای شکستن 
محاصره، گفت وگوهایی را با فرماندهان محلی طالبان 
آغاز کرده اند، اما تاکنون تالش آن ها بی نتیجه مانده 
و محاصره اقتصادی به قوت خود باقی است. اعضای 
شورای والیتی بادغیس از فاجعه انسانی و سقوط این 

ولسوالی به دست طالبان هشدار می دهند.
ولسوالی  که  می پذیرند  بادغیس  محلی  مقام های 
آنان  دارد.  قرار  اقتصادی طالبان  قادس در محاصره 
برای  که  می سپارند  وعده  ولسوالی  این  ساکنان  به 
شکستن محاصره اقدام می کنند. پیش از این ولسوالی 
اقتصادی  محاصره  در  سال ها  نیز  بادغیس  جوند 
طالبان بود و سرانجام ماه گذشته به دست طالبان 

سقوط کرد.
روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  قادس  ساکنان  برخی 
اقتصادی  شدید  تحریم  زیر  زنده گی  دشواری  از 
قادس،  ولسوالی  ساکنان  از  محمد،  می کنند.  قصه 
تنها  که  شده  تنگ  چنان  محاصره  حلقه  می گوید 
در  قادس  پولیس  فرماندهی  و  ولسوالی  ساختمان 

اختیار حکومت قرار دارد. به گفته او، مردم روستاهای 
به  ترس جان شان  از  ولسوالی شب ها  مرکز  هم جوار 
بازهم  اما  پناه می آورند،  نزدیکی ساختمان ولسوالی 

زیر رگ بار گلوله و راکت قرار می گیرند.
قادس،  ولسوالی  ساکنان  از  دیگر  یکی  حمیداهلل، 
مالداران  که  نمی دهند  اجازه  حتا  طالبان  می گوید 
اطراف  چراگاه های  و  علف زارها  به  را  خود  حیوانات 
ولسوالی ببرند و مردم، مالداران و کشاورزان ساکن در 
قادس، با مشکالت زیادی روبه رو هستند و نمی دانند 

برای تهیه خوراک حیوانات خود باید چه کار کنند.
بادغیس،  والیتی  شورای  عضو  قادسی،  بهاءالدین 
به  قادس  ولسوالی  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
مسیرهای  تمامی  و  تقسیم شده  مختلف  حوزه   ۱۲
رفت وآمد آن به مرکز ولسوالی از سوی طالبان مسدود 
او، تنها مرکز ولسوالی در اختیار  شده است. از دید 
حکومت است و سایر بخش ها به دست طالبان سقوط 

کرده است.
این عضو شورای والیتی بادغیس هشدار می دهد که 
با توجه به خشک سالی و میزان اندک بارنده گی در 
زمستان گذشته و فصل بهار سال روان خورشیدی، 
خطر »فاجعه انسانی« ساکنان قادس را تهدید می کند 
خوراکی  مواد  نبود  دلیل  به  مردم  است  نگران  او  و 
مجبور شوند به شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس و 

یا هم شهر هرات مهاجرت کنند.
دنبال  به  خورشیدی   ۱۳۹۸ و   ۱۳۹7 سال های  در 
خشک سالی بی سابقه در والیت بادغیس، هزاران نفر 
از ساکنان این والیت از روستاها و مراکز ولسوالی ها به 
دلیل نبود مواد خوراکی به حومه شهر قلعه نو و اطراف 
شهر هرات بی جا شدند و هزاران حیوان گوشتی نیز 

در نبود علف تلف شدند.
میرزاعلی بیدار، ولسوال قادس، در صحبت با روزنامه 
دلیل  به  منطقه  این  مردم  که  می پذیرد  ۸صبح 
مشکالت ناشی از تحریم اقتصادی در وضعیت بدی 

تمام مناطق هم جوار  او،  به گفته  زنده گی می کنند. 
سوی   از  دارد،  قرار  طالبان  کنترل  زیر  که  قادس 

جنگ جویان طالب مسدود شده است.
ولسوال قادس می افزاید که مشکالت ناشی از محاصره 
شدید اقتصادی با والی بادغیس، مقام های امنیتی و 
گذاشته  میان  در  ظفر   ۲۰7 قول اردوی  فرماندهان 
شده، اما اقدامی برای شکستن محاصره و نجات مردم 

از وضعیت دشوار موجود انجام نشده است.
عبدالرازق صدیقی، خبرنگار و فعال رسانه ای بادغیس، 
محاصره  به  مربوط  خبرهای  اخیر  روزهای  طی 
از دشواری  او  است.  کرده  دنبال  را  قادس  اقتصادی 
اقتصادی  تحریم  در  ولسوالی  این  ساکنان  زنده گی 
سخن می گوید و این که تداوم محاصره ممکن است 

پیامدهای ناگواری برای مردم به دنبال داشته باشد.
از دید وی، مهم ترین نگرانی ساکنان ولسوالی قادس 
این است که با تداوم و تنگ تر شدن حلقه محاصره 

مانند  ولسوالی  این  مرکز  قادس،  نظامی  و  اقتصادی 
ولسوالی جوند به دست طالبان سقوط کند. چندی 
پیش ولسوالی جوند پس از سال ها محاصره اقتصادی 

به دست طالبان سقوط کرد.
از جانب دیگر، حسام الدین شمس، والی بادغیس، به 
ساکنان قادس اطمینان می دهد که تجربه ولسوالی 
محلی  اداره  و  شد  نخواهد  تکرار  قادس  در  جوند 
این  اقتصادی  محاصره  موانع  زودی  به  بادغیس 
ولسوالی را برطرف می کند و وضعیت به حالت عادی 

باز خواهد گشت.
مردم  برای  را  وعده  »این  می افزاید:  بادغیس  والی 
شریف قادس می دهم که تجربه جوند در قادس تکرار 
برای رفع تحریم  برنامه ای  به زودی  نخواهد شد. ما 
ظالمانه اقتصادی که بر سر مردم ملکی و غیرنظامی 
در قادس از سوی طالبان اعمال شد، داریم. ما این 

موانع را برخواهیم داشت.«
 چند ماه پیش امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور، 
در صفحه رسمی فیس بوکش از وضعیت دشوار مردم 
ساکنان  به  و  داد  خبر  بادغیس  جوند  ولسوالی  در 
اقتصادی  این محاصره  این ولسوالی وعده سپرد که 
چند ساله را با ارسال مواد خوراکی می شکند. مدتی 
اقتصادی ولسوالی جوند  این وعده ، محاصره  از  پس 
شکست، اما نه از سوی حکومت، بلکه با سقوط کامل 
ولسوالی جوند به دست جنگ جویان طالبان، محاصره 
اقتصادی شکسته شد و حاال طالبان مرکز ولسوالی را 

در اختیار دارند.
طالبان تاکنون در پیوند به گفته های مقام های محلی 
و مردم قادس مبنی بر محاصره اقتصادی این ولسوالی 
اظهار نظری نکرده اند، اما پیش از این سخنگویان آنان 
اظهارات مردم جوند در پیوند به مشکالت اقتصادی 

ناشی از محاصره ولسوالی را بی اساس خوانده بودند.
با این همه، نگرانی مهم ساکنان ولسوالی قادس که این 
به سر می برند، سرمای  اقتصادی  روزها در محاصره 
زمستان  فصل  در  بادغیس  طاقت فرسای  و  مرگ بار 
برای  حاال  از  نتوانند  اگر  که  زمانی  است؛  رو  پیش  
سپری کردن آن مواد خوراکی ذخیره کنند، فاجعه 

انسانی در انتظارشان خواهد بود.

محاصره اقتصادی قادس؛ 
مردم از فاجعه انسانی هشدار می دهند

محمدحسین نیک خواه



افغانستان در چهار دهه جنگ به شدت ویران شده است. در سال 19۷9 میالدی 
اتحاد جماهیر شوروی به هدف پشتی بانی از رهبران طرف دار شوروی که تازه قدرت 

را در کابل در اختیار گرفته بودند، به افغانستان حمله کرد. در دهه بعد، افغانستان یکی از 
آخرین صحنه های جنگ سرد بود؛ چون نیروهای شوروی در جنگ خونین و چریکی در برابر 
مجاهدان افغان که از سوی امریکا و دیگر کشورها پشتی بانی می شد ند، جنگیدند. شوروی 

در سال 1989 از افغانستان بیرون شد؛ اما جنگ داخلی که آن کشور به جا گذاشت، ادامه 
یافت. دهه بعد را هم افغانستان در مبارزه سپری کرد. سیزده سال پس از بیرون  شدن 

شوروی از افغانستان، این کشور بار دیگر از سوی امریکا مورد حمله قرار گرفت.

مردم در جنگ باالترین هزینه را می پردازند. در حالی 
 که جنگ در افغانستان به  رهبری امریکا رو به پایان 
است، در این گزارش به آخرین آمار هزینه بیست سال 

جنگ پرداخته شده است.

هزینه انسانی جنگ
براساس آمار دانشگاه براون در مورد هزینه جنگ، در 
پی حمالت یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا و پس از 
آن حمله این کشور به افغانستان که منجر به سرنگونی 
رژیم طالبان شد، تخمین می شود که تاکنون ۲۴۱۰۰۰ 
تن به  گونه  مستقیم در جنگ جان باخته و صدها هزار 
فرد ملکی به علت گرسنه گی، بیماری و جراحت ناشی 

از جنگ ویرانگر قربانی شده اند.
مرز  طرف  دو  در  ملکی  فرد   7۱۳۴۴ میان،  این  در 
-۴7۲۴۵ تن در افغانستان و ۲۴۰۹۹ تن در پاکستان- 

جان باخته اند.
افغانستان ۲۶7۰ کیلومتر مرز طوالنی و کوهستانی با 
پاکستان دارد که به صورت مکرر درگیری های مرزی و 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در آن دیده 

شده است.
براساس آمار سازمان موسوم به شمارش تلفات ائتالف 
هزار عضو  الی ۶۹  که ۶۶  تخمین می شود  عراق،  در 
ارتش و پولیس افغانستان که در کنار نیروهای امریکایی 
جنگیدند، در جنگ جان باختند و نیروهای امریکایی 
و کشورهای عضو ناتو ۳۵۸۶ تابوت سربازان خود را به 
خانه برگشت دادند و دست کم شش بار چندین نظامی 
شدند.  زخمی  جنگ  در  خارجی  نیروهای  کهنه کار 
تخمین می شود که شمار تلفات شورشیان، به شمول 

جنگ جویان طالب به ۸۴۱۹۱ تن می رسد.
افغانستان هنوز هم مرگ بارترین مکان برای کودکان به 
شمار می رود. براساس آماری که معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان )یوناما( ثبت کرده است، تنها در 
یک دهه گذشته دست کم 77۹۲ کودک جان باخته 
این  بیش تر  شده اند.  زخمی  دیگر  کودک   ۱۸۶۶۲ و 
کودکان توسط ماین های کنارجاده ای و حمالت هوایی 

زخمی شده و اعضای بدن خود را از دست داده اند.
زنان هم هزینه سنگینی در جنگ پرداخته اند. از سال 
جان  جنگ  جریان  در  زن   ۳۰۰۰ این سو،  به   ۲۰۱۰
پار،  سال   شده اند.  زخمی  دیگر  زن   7۰۰۰ و  باخته 
مرگ بارترین سال برای زنان در افغانستان در یک دهه 
گذشته قلمداد شد. در این سال، مرگ ۳۹۰ زن به علت 

جنگ ثبت شده است.
براساس آمار سازمان ملل از مجموع نفوس تخمینی ۳۸ 
میلیونی افغانستان، ۲.7 میلیون نفر آن مجبور به فرار 
از کشور و مهاجرت به کشورهای همسایه -پاکستان و 
ایران- و فراتر از آن شده اند و عالوه بر آن چهار میلیون 

نفوس کشور نیز بی جاشده داخلی هستند.

افغانستان 2001 با افغانستان 2021 چگونه مقایسه 
می شود؟

افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ 
و  آموزش  عرصه  در  خوب  دستاوردهای  این سو،  به 
پرورش، صحت و حقوق زنان داشته است. امروز امید 
به زنده گی در این کشور بیش تر شده، میزان مرگ ومیر 
مادران به نصف رسیده و ۲7 درصد کرسی های مجلس 
شده  داده  اختصاص  زنان  به  پارلمان  در  نماینده گان 

است.
و  »صلح  شاخص  براساس  پیش رفت ها،  این  وجود  با 
امنیت زنان« که رفاه زنان را در میان انبوه شاخص ها 
ارزیابی می کند، افغانستان هنوز در جایگاه آخر و پیش 

سازمان ناتو، متعهد شده اند که افغانستان را تا یازدهم 
سپتامبر سال روان ترک کنند.

در بیش از بیست سال جنگ، ۵۰ عضو ناتو در مأموریت 
افغانستان شرکت کردند. اوج حضور نیروهای امریکایی 
و ناتو در سال ۲۰۱۱ میالدی بود که تعداد این نیروها 
نزدیک به ۱۴۰۰۰۰ نفر می رسید. در حال حاضر، شمار 
آنان نزدیک به ۱۰۰۰۰ نفر می رسد که از ۳۶ کشور 

دنیا در افغانستان مستقر هستند.
عالوه بر این، براساس آخرین آمار فرماندهی مرکزی 
افغانستان حضور دارند.  امریکا، ۲۲۵۶۲ پیمان کار در 
بخش های  در  امریکا  دفاع  وزارت  مرکزی  واحد  این 
معلوماتی  فناوری  و  ترجمه  ساختمانی،  حمل ونقل، 
افرادی را به کار گرفته است. هشت درصد )۱۸۱۳ تن( 
امنیت خصوصی را  این پیمان کاران کارمندان نیروی 

تشکیل می دهند.

کنترل  افغانستان  در  را  چیزی  چه  کسی،  چه 
می کند؟

افغانستان تا حد زیادی کشور کوهستانی و محاط به 
خشکه است که ایران در غرب و پاکستان در شرق آن 
موقعیت دارند. کنترل باالی این کشور پس از راندن 
گروه طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ میالدی به  گونه 

فاحش در نوسان بوده است.
براساس ارزیابی ژورنال جنگ طوالنی )اف دی دی(، پس 

از اوج حضور نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۱ و بیرون 
 شدن این نیروها، گروه طالبان بی چون وچرا احیا شده 
است. آخرین آمار نشان می دهد که حکومت افغانستان 
یک سوم کشور را در کنترل دارد و دو سوم این کشور 
بستر جنگ است و یا گروه طالبان در آن کتنرل دارد. 
در  که  افغانستان  پایتخت  کابل،  اطراف  در  مناطقی 
کنترل حکومت قرار داشت، در سال های اخیر از کنترل 
حکومت بیرون شده یا هدف حمالت گروه طالبان قرار 

گرفته است.

حضور نظامی امریکا در منطقه
در  متحدانش  و  امریکا  می رود  انتظار  که  حالی  در 
سازمان ناتو تا یازدهم سپتامبر افغانستان را ترک کنند؛ 
خواهد  ادامه  هم چنان  کشور  این  در  آنان  حضور  اما 
یافت. انتظار می رود که امریکا نیروهای هوایی، پهپادها 
و سالح های دوربرد خود را برای عملیات های هدفمند 

در سراسر افغانستان مورد استفاده قرار دهد.
پایگاه های امریکا در چندین کشور خاورمیانه میزبان 
نیروهای هوایی این کشور هستند و پایگاه های نیروی 
در  که  فعال اند  منطقه  در  نیز  متحده  ایاالت  دریایی 
فاصله قابل توجه از افغانستان قرار دارند. عالوه بر آن، 
امریکا هنوز هم ۲۵۰۰ سرباز در عراق دارد که شمار 
آنان در سال ۲۰۰7 میالدی به ۱۶۵۰۰۰ تن می رسید 
و هزاران سرباز دیگر در پایگاه های خاورمیانه و شمال 

آفریقا حضور دارند.
تا   ۲۰۱۳ از  امریکا،  هوایی  نیروی  گزارش  براساس 
به  نزدیک  کشور  آن  هواپیماهای  میالدی،   ۲۰۱۹
7۰۰۰۰ حمله باالی افغانستان انجام داده اند و نزدیک 
و  سرنشین دار  هواپیماهای  توسط  بمب   ۲7۰۰۰ به 

هواپیماهای از راه دور پرتاب شده است.

هزینه اقتصادی جنگ
براساس آمار پروژه هزینه جنگ، تخمین می شود که 
جنگ در افغانستان تاکنون ۲.۲۶ تریلیون دالر هزینه 
داشته است. بخش عمده این پول )۹۳۳ میلیارد دالر( 
به بودجه جنگ وزارت دفاع امریکا اختصاص داده شده 
است. در ادامه، ۴۴۳ میلیارد دالر دیگر نیز به آن اضافه 

شد.
بودجه باقی مانده که شامل ۲۹۶ میلیارد دالر می شود، 
سربازان  معلولیت  و  بهداشتی  مراقبت های  برای 
کهنه کار و ۵۹ میلیارد دالر برای بودجه جنگ وزارت 
امور خارجه اختصاص یافته بود. امریکا هم چنان برای 
قرض های سنگین خود در طول جنگ ۵۳۰ میلیارد 
طرح  برای  دالر  میلیارد   ۱۴۴ و  پراخته  سود  دالر 

بازسازی افغانستان هزینه کرده است.
این ارقام شامل مراقبت های سربازان کهنه کار در تمام 
عمر و پرداخت سود در آینده نیست. به این معنا که 
امریکا پس از ترک افغانستان هم چنان هزینه جنگ را 

پرداخت خواهد کرد.

از یمن قرار دارد. در بخش آموزش و پرورش، یافته های 
گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که ۳.7 
میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده اند که ۶۰ 

درصد آن دختران هستند.
عالوه به این، هنوز هم بیش تر افغان ها در فقر به سر 
می برند. با وجودی که امریکا بیش از ۹ میلیارد دالر را 
در مبارزه با مواد مخدر در این کشور مصرف کرد، هنوز 
هم افغانستان مقدار زیادی از تریاک غیرقانونی را که 
برای ساخت هیروهین استفاده می شود، تولید می کند.

وقوع  محل  پروژه  یا   )ACLED( آمار  براساس 
سال  از  رویداد،  داده های  و  مسلحانه  درگیری های 
۲۰۱7 به این سو ۱7۰۵ رویداد خشونت در برابر افراد 
ملکی ثبت شده است. براساس آمار این نهاد، برای پنج 
سال پی هم افراد ملکی در بیش تر روزها در طول سال 
مورد حمله قرار گرفتند. در سال ۲۰۲۰ میالدی ۴۲۴ 
حمله در ۲۳۵ روز در سراسر افغانستان ثبت شده است.

طالبان  گروه  و  امریکا  میالدی،   ۲۰۲۰ فبروری  در 
توافق نامه دوجانبه ای را امضا کردند و در سپتامبر همان 
سال مذاکرات صلح افغانستان به  گونه رسمی آغاز شد.

با وجود این، حمله باالی افراد ملکی در حال افزایش 
میالدی،  روان  نخست  سال  ماه  در جریان چهار  بود. 
۲۴۵ حمله در ۹۵ روز ثبت شده است که بیش تر از دو 

حمله در روز را نشان می دهد.
ویران شده  به شدت  دهه جنگ  چهار  در  افغانستان 
است. در سال ۱۹7۹ میالدی اتحاد جماهیر شوروی 
به هدف پشتی بانی از رهبران طرف دار شوروی که تازه 
قدرت را در کابل در اختیار گرفته بودند، به افغانستان 
آخرین  از  یکی  افغانستان  بعد،  دهه  در  کرد.  حمله 
صحنه های جنگ سرد بود؛ چون نیروهای شوروی در 
افغان که  مجاهدان  برابر  در  و چریکی  جنگ خونین 
دیگر کشورها پشتی بانی می شد ند،  و  امریکا  از سوی 
جنگیدند. شوروی در سال ۱۹۸۹ از افغانستان بیرون 
شد؛ اما جنگ داخلی که آن کشور به جا گذاشت، ادامه 
یافت. دهه بعد را هم افغانستان در مبارزه سپری کرد. 
سیزده سال پس از بیرون  شدن شوروی از افغانستان، 
قرار  حمله  مورد  امریکا  سوی  از  دیگر  بار  کشور  این 

گرفت.

طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا و ناتو
امریکا به  ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در هفتم 
اکتوبر ۲۰۰۱ میالدی، یعنی در کم تر از یک ماه پس از 
حمله باالی امریکا در یازدهم سپتامبر همان سال، به 
افغانستان حمله کرد. ائتالفی که رهبری آن را رییس 
 جمهوری امریکا به دوش داشت، رژیم گروه طالبان را 
به پناه دادن به اسامه بن الدن، رهبر شبکه القاعده و 
فردی که مسوولیت حمله های یازدهم سپتامبر را به 

دوش گرفته بود، متهم کرد.
دوره  چهار  و  سال  بیست  به  نزدیک  از  پس  اکنون 
در  متحدانش  و  کشور  این  امریکا،  ریاست  جمهوری 
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حزب کارگر بریتانیا:   
پیدا شدن اسناد محرمانه 
در ایستگاه بس »شرم آور و 

نگران کننده« است

شدن  پیدا  پی  در  بریتانیا  دولت  نیوز،  یورو  گزارش  به 
مدارک محرمانه و طبقه بندی  شده وزارت دفاع این کشور 
در ایستگاه بس، اعالم کرده که تحقیقاتی را در این زمینه 

آغاز کرده است.
پیدا  از  روان  هفته  یک شنبه  روز  بریتانیایی  رسانه های 
دفاع،  وزارت  شده  طبقه بندی  و  محرمانه  اسناد  شدن 
حاوی جزییاتی درباره ارتش این کشور از جمله ناوشکن 
در  بسی  ایستگاه  در  دیفندر«،  »اچ ام اس  بریتانیایی 

جنوب شرقی انگلستان خبر داده است.
حزب  کارگر،  حزب  سخنگوی  هیلی،  جان  همین رو  از 
شدن  پیدا  خبر  به  واکنش  در  بریتانیا،  دولت  مخالف 
بس  ایستگاه  در  کشور  این  دفاع  وزارت  محرمانه  اسناد 
او  گفت که این موضوع »شرم آور و نگران کننده« است. 
گفت مسووالن باید تضمین دهند که امنیت ملی تضعیف 
نشده و هیچ گونه عملیات نظامی یا امنیتی تحت تأثیر قرار 
نگرفته و هم چنین روش های مناسب برای جلوگیری از 

تکرار این نوع اتفاقات اتخاذ شده است.
وزارت دفاع بریتانیا اعالم کرد که یکی از کارمندان هفته  
گذشته خبر گم شدن اسناد محرمانه دفاعی را گزارش 
کرده بود. با این حال سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا از ذکر 

جزییات این موضوع خودداری کرد.
این اسناد محرمانه و طبقه بندی  شده وزارت دفاع بریتانیا 
نخواست  که  فردی  توسط  است،  صفحه   ۵۰ حدود  که 

نامش فاش شود، بامداد سه شنبه هفته گذشته پیدا شد.
محرمانه  اسناد  این  شده،  منتشر  گزارش های  براساس 
واکنش  و  دیفندر  ناوشکن  درباره  جزییاتی  حاوی 
»احتمالی« روسیه به عبور این ناوشکن از آب های جزیره 

کریمه در روز چهارشنبه بوده است.
ناوشکن  که  بود  داده  خبر  روسیه  ارتش  این  از  پیش 
بریتانیایی پس از نقض حریم دریایی این کشور در نزدیکی 
شبه جزیره کریمه، هدف شلیک هشدار قرار گرفته است؛ 

روایتی که توسط بریتانیا تکذیب شد.

علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، روز دوشنبه در دیدار 
با رییس و مسووالن قوه قضاییه این کشور، از عملکرد 
ابراهیم رییسی در این قوه تجلیل کرد و آن را »جهادی، 

جدی، شبانه روزی، پرتالش و پرانگیزه« دانست.
با  دیدار  این  در  خامنه ای  آقای  یورونیوز،  گزارش  به 
اشاره به »تغییر و تحول طبیعی« در قوه قضاییه بعد 
از انتخاب ابراهیم رییسی به  عنوان رییس جمهور، ابراز 
امیدواری کرد که این قوه در فصل جدید خود، همان 

مسیر دو سال گذشته را با قدرت ادامه دهد.
در  »تحول  سند  بودن  مالک  ضرورت  بر  ایران  رهبر 
تأکید  قوه  این  آینده  مسووالن  برای  قضا«  دستگاه 
کرد و گفت که مسیر گذشته باید با »شدت« و حتا 

»پرشتاب تر« ادامه یابد.
تمجید رهبر ایران از رییس پیشین قوه قضاییه و رییس 
جمهور کنونی این کشور در حالی انجام شده است که 
»نقض  از  گزارش هایی  بشری،  حقوق  نهادهای  برخی 
حقوق بشر« در زمان ریاست او بر قوه قضاییه منتشر 

کرده اند.

او با بیهوده خواندن تالش هایی که برای انکار »عظمت« 
احراز  بحث  از  شد ،  انجام  جمهوری  ریاست  انتخابات 
که  موضوعی  عنوان  به  صالحیت ها  احراز  عدم  یا 
این  در  مشارکت  میزان  تا  بود  داده  امید  مخالفان  به 

انتخابات را کاهش دهد، سخن گفت.
ممکن  بنده  »البته  گفت:  خامنه ای  آقای  حال  این  با 
مثاًل  نگهبان  محترم  نظرات شورای  از  بعضی  با  است 
نباشم،  یا کم تر و بیش تر موافق  در باره یکی دو مورد 

بررسی ها نشان می دهد که دو سوم کشورهایی که به 
عنوان ناقضان حقوق بشر و آزادی های شهروندان خود 
شناخته شده اند، طی یک دهه گذشته مقصد صادرات 

تسلیحات نظامی بریتانیا بوده  اند.
به گزراش یورو نیوز، خانه آزادی که یک گروه حامی 
متحده  ایاالت  دولت  بودجه  با  و  است  بشر  حقوق 
تاسیس شده، اعالم کرده است که ۳۹ کشور از میان 
۵۳ کشوری که توسط این نهاد به دلیل نقض حقوق 
از  وارد کننده سالح  گرفته اند،  قرار  انتقاد  مورد  بشر 

بر  امریکا  هوایی  حمله  به  واکنش  در  شعبی  حشد 
نیروهای این گروه در عراق، اعالم کرد که پاسخ به 
عراق  نخست وزیر  می داند.  را »حق« خود  اقدام  این 
این حمالت را محکوم کرد و آن را »نقض آشکار حق 

حاکمیت و امنیت ملی عراق« دانست.
به گزارش دویچه وله فارسی، به دنبال حمالت هوایی 
نیروی نظامی امریکا بر پایگاه های شبه نظامیان طرفدار 
ایران در عراق و سوریه، مصطفی کاظمی، نخست وزیر 
عراق، این حمالت را به شدت محکوم کرد و آن را 

»نقض حاکمیت و امنیت ملی عراق« دانست.
پایگاه های  بر  حمله  ده ها  به  پاسخ  در  امریکا  ارتش 
طرفدار  شبه نظامی  نیروهای  توسط  عراق  در  امریکا 
در  آنان  تاسیسات  بر  به چندین حمله  ایران، دست 
منطقه مرزی عراق و سوریه زد. جان کربی ، سخنگوی 
دقیق«،  را »دفاعی  این حمالت  امریکا،  دفاع  وزارت 

»مناسب« و برای »دفاع« نامید.
دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش 
داد که حداقل هفت عراقی از شبه نظامیان در حمالت 
هوایی ایاالت متحده به مرز عراق و سوریه کشته و 

 از آقای رییسی به عنوان یکی از اعضای هیأت معروف 
مخالفان  از  زیادی  تعداد  حکم  که  مرگ«  »هیأت  به 
حکومت ایران را در سال ۱۳۶7 صادر کرده است، یاد 

می شود.
که  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  خامنه ای  آقای 
سیزدهمین  برگزاری  از  پس  او  عمومی  حضور  اولین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، این انتخابات 

را »حقاً و انصافاً حماسه« نامید.

اما اعضای محترم این شورا را افراد متشرع، پرهیزگار و 
مقید به وظیفه دینی می دانم که بر طبق قانون و وظیفه 

دینی عمل می کنند.«
ریاست  انتخابات  جریان  در  ایران  نگهبان  شورای 
مسووالن  از  توجهی  قابل  تعداد  صالحیت  جمهوری 
اسحاق  الریجانی،  علی  جمله  از  نظام  سابق  و  فعلی 

جهانگیری و محمود احمدی نژاد را رد کرد.
خامنه ای هم چنین با اشاره به آرای باطله در انتخابات 
خود  به  را  رتبه  دومین  که   ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  
اختصاص داد، این آرا را دلیل جدایی این افراد از نظام 
ندانست و گفت که به عکس این قضیه معتقد است. از 
همین رو آقای خامنه ای گفت: »کسی که پای صندوق 
رأی آمده و فرد مقبول خود را در لیست نامزدها ندیده، 
ولی اسم شخص مورد نظرش را نوشته یا رأی سفید 
داده، در واقع عالقه مندی خود را به صندوق رأی و نظام 

نشان داده است.«
این سخن رهبر مذهبی ایران در حالی بیان شده است 

که او پیش تر چنین رأی دادنی را جایز نمی دانست.

بریتانیا بوده اند.
ارزش صادرات سالح توسط  نهاد حقوق بشری  این 
بریتانیا به این کشورها را طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ 
یورو(  میلیارد   ۱۹.۵۳( پوند  میلیارد   ۱۶.۸ حدود 

برآورده کرده است.
کارزار مقابله با تجارت اسلحه نیز پیش تر اعالم کرده 
بود که طی یک دهه گذشته ۲۱ کشور از مجموع ۳۰ 
عنوان  به  بریتانیا  وزارت خارجه  توسط  که  کشوری 
وارد کننده  شده اند،  شناخته  سرکوب گر  رژیم های 

گروهی نیز زخی شده اند.
از  تن  چهار  که حداقل  گفته اند  منابع حشد شعبی 
یکی  کشته  شده اند.  این حمالت  در  آن ها  نیروهای 

 ۱۳.7۲( پوند  میلیارد   ۱۱.۸ ارزش  به  تسلیحاتی 
میلیارد یورو( از این کشور بوده اند.

گزارش های رسمی دولت بریتانیا نیز ۹ کشور از جمله 
مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه 
بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور  را به عنوان 
معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر 
شهروندان  مدنی  آزادی های  سیستماتیک  نقض  به 

خود اقدام می کنند.
دولت بریتانیا پیش تر اعتراف کرده بود که نیروهای 
ایتالف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از 
سالح های ساخته شده توسط شرکت های این کشور 
استفاده می کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی 

مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است.
افزون بر این، روسیه نیز طی یک دهه گذشته در زمره 
ذی نفعان فروش اسلحه ساخت بریتانیا بوده است، به 
 ۵۱.۱۶( پوند  میلیون   ۴۴ مدت  این  در  که  طوری 
میلیون یورو( مهمات، اجزای سالح تک تیرانداز و صدا 

خفه کن از بریتانیا خریداری کرده است.
یورو(  میلیون   ۱۰.۸۱( پوند  میلیون   ۹.۳ نیز  لیبیا 
سالح، اجزای وسایل نقلیه نظامی و مهمات از بریتانیا 
وارد کرده است. البته بریتانیا اعالم کرده که فروش 
سالح به روسیه و لیبیا پیش از آغاز تحریم های مداوم 

تسلیحاتی علیه هر دو کشور انجام شده بوده است.

کرد  اعالم  بیانیه ای  در  الشعبی  حشد  فرماندهان  از 
که این حمالت تالفی خواهد شد و منتظر دستورات 

»برای پاسخ دادن و انتقام گرفتن« هستند.
این گروه در بیانیه ای مطبوعاتی گفت که جنگنده های 
امریکایی ساعت سه بامداد نقطه محل استقرار نیروهای 
حشد الشعبی در ۱۳ کیلومتری داخل مرزهای عراق 

در غرب والیت االنبار را هدف قرار دادند.
خبرگزاری تسنیم به نقل از »مقاومت اسالمی عراق« 
نوشته که این گروه »وعده داد که انتقام خون« چهار 

تن از نیروهای حشد شعبی را خواهد گرفت.
یحیا رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 
به  تبدیل شدن عراق  با  بر مخالفت کشورش  عراق، 
میدان تسویه حساب ها تاکید کرد و گفت: »عراق بر 
حق خود برای داشتن حاکمیت و ممانعت از استفاده 
از آن به عنوان میدانی برای واکنش ها و تجاوزها تاکید 

دارد.«
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
نیز امریکا را محکوم کرد و این کشور را مخل امنیت 

در منطقه دانست.

تمجید علی خامنه ای از ابراهیم رییسی و انتقاد تلویحی از شورای نگهبان

بریتانیا به دو سوم کشورهای ناقض حقوق بشر سالح فروخته است

حشدالشعبی: حق پاسخ به حمالت امریکا را محفوظ می دانیم


