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و  اخیر  حمالت  نتیجه ی  در  طالبان  گروه 
سقوط  برعالوه  داشته اند،  که   پیشروی هایی 
مراکز  بر  گسترده  حمالت  و  ولسوالی ها  پی هم 
غرب  و  جنوب  شمال،  در  والیت ها  از  برخی 
و  ترانزیتی  مهم  گمرک های  و  بنادر  کشور، 
افغانستان  حکومت  کنترل  از  نیز  را  تجارتی 
گذشته  روزهای  در  چنان که  کرده اند.  خارج 
مرزی  پوسته های  بر  گروه  این  حمالت  پی  در 
امنیتی و دفاعی کشور در والیت های  نیروهای 
هرات و فراه، این گروه مدعی شدند که کنترل 
گمرک های تجارتی »اسالم قلعه«، »تورغندی« 
و »ابونصر فراهی« که افغانستان را با کشورهای 
به دست  را  می کند  وصل  ترکمنستان  و  ایران 
گرفته اند. قبل از این در هفته های گذشته گروه 
بندر«  »شیرخان  که  بودند  کرده  اعالم  طالبان 
در والیت قندوز که هم مرز با تاجیکستان است، 
را از کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

خارج کردند.  
جنرال  همزمان  و  طالبان  گروه  آن که  با 
می گویند  هرات،  والی  قانع،  عبدالصبور 
با  مرز  در  تورغندی  و  اسالم قلعه  گمرک های 

ایران و ترکمنستان،...
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گرسنگی را بر مردم 
تحمیل نکنید
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»نبود امکانات مالی«؛ 
وزارت مالیه خواستار توقف 
روند تدارکاتی پروژه های 
انکشافی اختیاری شد

عینیت نظامی و خیال سیاسی

سقوط اتوبوس حامل 
پناهجویان در نزدیکی 

مرز ترکیه با ایــران؛ 
۱۲ کشـته، ۲۶ زخمی

اعتراض ایــران به 
حضور نخست وزیر 
اسلوونی در کنـفرانـس 
سازمان مجاهدین خلق
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از برنامه ریزی برای فساد ده ها میلیون دالری 
تـا ارائه ی گزارش ناقص بـه رییس جمـهـور

گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت های دفاع و داخله چگونه قرارداد و مصرف شده است؟

تهیه  و  وزارت ها  این  مرکزی  قطعات  در  گوشت  مصرف 
اول  ماه  سه  در  مسلخ  دولتی  شرکت  سوی  از  گوشت 
سال مالی 1400 )جدی، دلو و حوت سال 1399( نشان 

می دهد که وزارت دفاع در...

پرسونل قطعات  برای  تهیه گوشت  قرارداد  آن که  از  پس 
مرکزی وزارت های دفاع و داخله با شرکت دولتی مسلخ 
و  پالیسی  اداره  گزارش  یک  یافته های  رسید،  امضا  به 
استراتژی ریاست جمهوری از بررسی این قراردادها، مقدار 
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زندگی زیر سلطه ی طالبان؛ 

خدمات ملکی و شهروندی 
تعطیل شده است

اوضاع در ولسوالی هایی که در دو ماه اخیر به دست طالبان 
در  این  از  پیش  که  ملکی  خدمات  است.  آشفته  افتاده 
ولسوالی ها از سوی دولت ارائه می شد، متوقف شده و اکثر 

اداره هایی که قبال خدمات عمومی ارائه می کرد،...

در مناطق تصرف شده 
توسط طالبان چه می گذرد؟

تصرف  زیر  ولسوالی های  و  ساحات  افزایش  پی  در 
طالبان عمدتا در والیت های شمال و غرب، نهادهای 
حقوق بشری، منابع محلی و باشندگان این والیات 
برابر  در  طالبان  مخرب  و  »توهین آمیز«  برخورد  از 
دارند.  اعتراض  عامه  تأسیسات  و  زنان  شهروندان، 
محل  به  ورود  هنگام  در  طالبان  که  می گویند  آنان 
برخی  مواردی  در  همه  از  نخست  سکونت شان 
مکاتب  و  ساختمان ها  پل،  مثل  عامه  تأسیسات  از 
مردم،  با  برخورد  در  سپس  و  کرده اند  تخریب  را 
تطبیق  را  امارت شان  دوران  اصول  نیز  زنان،  به ویژه 
کرده اند. قوانین و رفتاری که اکنون از نظر بسیاری 
آزادی های حقوق  و  اصول  با  از شهروندان در تضاد 

اساسی و بشری است. 
محدودیت شهروندان

را  طالبان  تصرف  زیر  ساحات  در  زندگی  که  آنانی 
مشاهده کرده اند می گویند که...

نهادهای امنیتی و دفاعی حکومت افغانستان از راه اندازی سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی کابل خبر داده اند. 
این سیستم به تازگی در میدان هوایی کابل نصب شده است. روح اهلل احمدزی، سخن گوی وزارت دفاع ملی در صحبت با روزنامه 

اطالعات روز، تأیید کرد که این سیستم حوالی ساعت 2:00 بامداد دیروز )یک شنبه، 20 سرطان( رسما فعال شده است.

سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی کابل 
»تجهیزات مهم برای نیروهای افغان است«

صفحه 2

وزارت خارجه ی هند 
خروج موقت کارمندان 
قنسولگری این کشور 
از قندهار را تأیید کرد

۲۲ پایه جنراتور 
پایگاه نظامی بگرام به 
ننگرهار منتقل می شود
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در اختیار جنگ جویان گروه طالبان قرار 
دارند اما این جا در پایتخت کشور، اجمل 
مسلح  قوای  سخن گوی  شینواری،  عمر 
افغانستان می گوید که گمرک اسالم قلعه 
در والیت هرات در کنترل طالبان نیست 
این  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و 
شینواری  دارند.  اختیار  در  را  گمرک ها 
در  بندر  شیرخان  که  است  شده  مدعی 
از  یک  هیچ  تصرف  در  نیز  کشور  شمال 
برآیند  بنابراین  نیست.  درگیر  طرف های 
این ادعاهای ضدونقیض از سوی حکومت 
پیچیدگی  بر  طالبان  گروه  و  افغانستان 
وضعیت بیشتر از قبل می افزاید و بازار را 
از هر وقتی در آشوب فرو می برد  بیشتر 
این ها  همه ی  نتیجه ی  همه  از  بدتر  که 

روی سفره مردم عادی نمایان می شود. 
برای حکومت  کشور  گمرک های  و  بنادر 
حیاتی  اهمیت  از  افغانستان  مردم  و 
حکومت  بنابراین  است.  برخوردار 
افغانستان و گروه طالبان همزمان متوجه 
و  بنادر  کنترل  که  هستند  موضوع  این 
مانور قدرت است.  برای  ابزاری  گمرک ها 
کشور  یک  به عنوان  افغانستان  که  چرا 
محصور در خشکی زمانی که بنادر خود را 
از دست بدهد، عمال در تنگنای اقتصادی 
که  وضعیتی  در  آن هم  می گیرد.  قرار 
اولیه و مواد غذایی  بخش زیادی از مواد 
برآورده  را  مردم  روزمره  نیازهای  که 
می کند، از طریق همین بنادر و گمرک ها 
روزمره  زندگی  و  می شود  کشور  وارد 
و  بنادر  همین  فعالیت   به  بستگی  مردم 

گمرک های تجارتی دارد.
از  آگاهی  با  طالبان  گروه  که  حاال 
تغییر  در  گمرک ها  و  بنادر  ویژه  اهمیت 
بنادر  به مرزها و  را  ناامنی  نتیجه جنگ، 
کشانده اند، تمام تالش شان را خواهند کرد 
افغانستان  اقتصادی  گلوگاه های  این  که 
با  را  حکومت  طریق  این  از  و  ببندند  را 
قرار  تنگنا  در  اقتصادی  مضاعف  فشار 
دهند و در درون این جغرافیای خشن و 
محصور در خشکه گیر بیندازند. حکومت 
افغانستان، اما در قبال این مسأله بی توجه 
ممکن  ولسوالی ها  پی هم  سقوط  است. 
سیاسی  و  امنیتی  فشار  زیر  را  حکومت 
گمرک ها  و  بنادر  سقوط  اما  بدهد،  قرار 
کرد  خواهد  زمین گیر  را  حکومت  عمال 
ناحیه  این  از  که  آسیب هایی  برعالوه  و 
منفی  پیامدهای  می شود،  وارد  مردم  بر 
شد.  خواهد  نیز  حکومت  دامن گیر  آن 
بنابراین توقع می رود که واکنش و برخورد 
حکومت در قبال سقوط بنادر و گمرک ها 
سقوط  با  حکومت  برخورد  از  متفاوت تر 
ولسوالی هایی باشد که اهمیت استراتژیک 

کمتری دارند. 
در  جنگ  و  بنادر  در  آشوب  این همه،  با 
روی  را  خود  مستقیم  تأثیر  گمرک ها 
عادی  مردم  سفره  روی  همچنان  و  بازار 
می گذارد، آن هم در کشوری که بیشتر از 
فقر  خطر  زیر  آن  جمعیت  درصد  هفتاد 
قرار دارند. با شدت گرفتن جنگ و آشوب 
کاال  واردات  میزان  و گمرک ها،  بنادر  در 
نتیجه  در  که  می آید  پایین  اولیه  مواد  و 
مردم  می یابد،  افزایش  بازار  در  قیمت ها 
قدرت خرید را از دست می دهند، فقر و 
گلوی  دیگر  وقت  هر  از  بیشتر  گرسنگی 
ارزهای  و  دالر  ارزش  می فشارد.  را  مردم 
می رود  باال  افغانی  پول  برابر  در  خارجی 
بی ثباتی  در  عمال  بازار  آن صورت  در  که 
فرو خواهد رفت. بنابراین اگر این وضعیت 
و  کند  دوام  گمرک ها  و  بنادر  در  آشوب 
پیش آمده  وضعیت  این  نتواند  حکومت 
شک  بدون  کند،  کنترل  و  مدیریت  را 
همچنان  و  مردم  برای  بد  پیامدهای 
که  چرا  داشت.  خواهد  پی  در  حکومت 
گرسنگی  خطر  از  جدی تر  خطری  هیچ 
مردم  بر  را  گرسنگی  پس  نیست،  مردم 

تحمیل نکنید.

وزارت خارجه ی هند خروج موقت کارمندان قنسولگری این کشور از قندهار را تأیید کرد
توسط کارمندان محلی اداره می شود.

وزارت خارجه ی هند در ادامه گفته است که اوضاع در حال تحول در افغانستان را زیر 
نظر دارد و در حال حاضر ترتیبات برای اطمینان از صدور مداوم ویزا و ارایه ی خدمات 

قنسولی از طریق سفارت هند در کابل، در حال انجام است.
و  طالبان  گروه  جنگ جویان  میان  درگیری  اخیر  روزهای  در  که  است  درحالی  این 
نیروهای امنیتی و دفاعی تا دروازه های شهر قندهار پیش رفته است. روز جمعه گذشته 

نیروهای امنیتی و دفاعی، حمالت طالبان بر شهر قندهار را عقب زدند.

اطالعات روز: وزارت خارجه ی هند تأیید کرده است که کارمندان قنسولگری خود در 
والیت قندهار را از این شهر خارج کرده است. سخن گوی این وزارت گفته است که این 

یک اقدام موقتی است، تا زمانی که وضعیت امنیتی دوباره بهبود یابد.
در  سرطان(   20 )یک شنبه،  دیروز  هند  خارجه ی  وزارت  سخن گوی  باغچی،  آریندام 
افزایش  اعالمیه ای گفته است که کارمندان قنسولگری این کشور در قندهار به دنبال 

درگیری در نزدیکی این شهر، به گونه ی موقت خارج شده اند.
باغچی تأکید کرده است که قنسولگری هند در قندهار مسدود نشده و به گونه ی موقت 

دیروز )یک شنبه، 20 سرطان( منتشر شده، 
آمده است که در این نشست ها در خصوص 
همکاری  مصارف،  در  اصالحات  آوردن 
تجدید  همدیگر،  با  مربوطه  ادارات  بیشتر 
و  بودجه  مصارف  باالی  الزم  دقت  و  نظر 
آمادگی در رابطه به بودجه ی وسط سال و 

سال آینده صحبت شده است.
وزارت هـا  کـه  اسـت  افـزوده  غنـی  آقـای 
کمـک  از  موثـر  اسـتفاده ی  به منظـور 
جهانـی[،  ]جامعـه  دالـری  میلیـارد  چهـار 
او  آورنـد.  به وجـود  را  الزم  ظرفیت هـای 
بخش هـای  و  قراردادهـا  در  شـفافیت  بـر 

اسـت. کـرده  تأکیـد  دیگـر  مختلـف 

از  شماری  اخیرا  که  است  درحالی  این 
گمرک ها و بندرهای تجارتی که منابع مهم 
به دست  می شود،  محسوب  کشور  عایداتی 

گروه طالبان سقوط کرده است. 
غنی  اشرف  رییس جمهور  هم،  سویی  از 
مسئوالن  با  جداگانه  نشست های  طی 
و  وزارت ها  از  دیگر  شماری  و  مالیه  وزارت 
که  است  کرده  تأکید  مستقل،  ریاست های 
عده  آن  سال،  وسط  بودجه ی  بررسی  در 
آغاز  کنون  تا  پروژه های شان  که  اداراتی 
برنامه های  برای  بودجه ی شان  است،  نشده 
قابل تطبیق دیگر در نظر گرفته خواهد شد.

که  ریاست جمهوری  ارگ  خبرنامه ی  در 

همچنین بلند رفتن مصارف صحی و امنیتی 
موجب کسر بودجه ی ملی شده است: »به 
نسبت نبود امکانات مالی، تمویل پروژه های 
مالی  سال  منظورشده  اختیاری  انکشافی 
نظر  به  امکان  از  بعید  ملی،  بودجه   1400

می رسد.«
امر  این  مکتوب،  این  متن  از  نقل  به 
مالی  ارزیابی های  از  پس  تا  می کند  ایجاب 
در  گسترده  و  الزم  تغییرات  اقتصادی،  و 
پیش نویس بررسی وسط سال مالی 1400 
رونما شود و برای مواردی که از اولویت های 
مهم دولت می باشند، وجوه مورد نیاز تدارک 

گردد.

مکتوبی  در  مالیه  وزارت  روز:  اطالعات 
اداره  این  از  ملی،  تدارکات  اداره  عنوانی 
خواسته است که به دلیل نبود امکانات مالی، 
روند تدارکاتی پروژه های انکشافی اختیاری 

را طی مراحل نکند.
این مکتوب به تاریخ 17 سرطان با امضای 
محدخالد پاینده صادر شده است. اطالعات 
مکتوب  این  سقم  و  صحت  نمی تواند  روز 
به  مالیه  وزارت  سخن گوی  کند.  تأیید  را 
درخواست اطالعات روز مبنی بر تأیید و یا 

رد صحت این مکتوب، پاسخ نداده است.
در این مکتوب آمده است که کاهش عواید 
و  کنندگان  تمویل  کمک های  و  داخلی 

»نبود امکانات مایل«؛ 
وزارت مالیه خواستار توقف روند تدارکایت پروژه های انکشایف اختیاری شد

بخش های  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
شدت  را  حمالتش  کشور  مختلف 
اخیر،  ماه  دو  در جریان حدود  بخشیده اند. 
سقوط  را  ولسوالی   90 از  بیش  گروه  این 

داده اند.
افزون بر این ها، طالبان شماری از روستاها 

را نیز سقوط داده اند.
همچنیـن در ماه هـای اخیـر مـوارد ابتـالی 
روزانـه بـه ویـروس کرونـا و مـرگ و میـر 
اسـت.  یافتـه  افزایـش  هـم  آن  از  ناشـی 
 134 از  بیـش  رسـمی  به صـورت  تاکنـون 
هـزار موارد مثبـت ویروس کرونا در کشـور 
مبتالیـان  مجمـوع  از  شـده اند.  شناسـایی 
ایـن مـوارد، حـدود پنج هـزار و ۸00 نفـر 

باخته انـد. جـان 

مهاجرت  بخش  در  همکاری  زمینه ی 
با  سه جانبه  و  دوجانبه  تفاهم نامه ی  و 
فرانسه،  فنلند،  ناروی،  سویدن،  کشورهای 
دنمارک، انگلیستان، سویس و هالند صورت 

گرفته است.
موضوع  این  که  کرده  تأکید  وزارت  این 
با کشورهای میزبان  بارها  این هم  از  پیش 
و  گذاشته  میان  در  بین المللی  اداره های  و 
خواهان توقف روند بازگشت مهاجران شده 

است.
گفته  افغانستان  دولت  مورد،  این  بر  افزون 
و  بی جاشدگی  رقم  افزایش  نگران  که 
از  بیرون  به  مهاجرت  موج  کلیدخوردن 

کشور است.
اخیر  ماه های  در  که  است  درحالی  این 

کنونی کشور برای بازگشت پناه جویان افغان 
از خارج مناسب نیست.

گفته  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
بر  مبنی  افغانستان  دولت  تصمیم  که 
به صورت  مهاجران،  اجباری  بازگشت  توقف 
اروپا  اتحادیه ی  عضو  کشورهای  با  رسمی 
افغانستان  با  که  اروپایی  سایر کشورهای  و 
تفاهم نامه و اعالمیه ی مشترک در خصوص 
اطالع  دارند،  مهاجرت  پدیده ی  مدیریت 

داده شده است.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته که 
بادرنظرداشت  افغانستان  دولت  اقدام  این 
اتحادیه ی  با  افغانستان  مشترک  اعالمیه ی 
زمینه ی  در  همکاری  به  رابطه  در  اروپا 
در  آلمان  مشترک  اعالمیه ی  مهاجرت،  

حمالت  تشدید  با  همزمان  روز:  اطالعات 
گروه طالبان و گسترش شیوع ویروس کرونا 
کشورهای  از  افغانستان  دولت  کشور،  در 
اروپایی خواسته است که برای سه ماه آینده 
کشور  این  به  افغان  پناه جویان  اخراج  از 

خودداری کنند.
روز  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
گفته  اعالمیه ای  نشر  با  شنبه، 19 سرطان 
کشورهای  از  افغان  مهاجران  بازگشت  که 
کنونی  شرایط  در  افغانستان  به  میزبان 
نگران کننده است و کشورهای اروپایی باید 
اواخر  تا  افغان  پناه جویان  اجباری  اخراج  از 
ماه میزان سال جاری خورشیدی خودداری 

کنند.
اوضاع  که  است  شده  تأکید  اعالمیه  در 

افغانستان به کشورهای اروپایی: 
از اخراج پناه جویان افغان تا سه ماه دیگر خودداری کنید

)C-RAM( استفاده می شد.
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با 
گزارش شده است که ترکیه مسئولیت تأمین 
امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده می گیرد. 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز 
رسما تأیید کرده است که مسئولیت حفاظت 

از این میدان را بر عهده می گیرند.
نقل  به  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  پیشتر 
که  بود  کرده  گزارش  امریکایی  مقام های  از 
سامانه  که  کرده اند  توافق  ترکیه  و  امریکا 
ضدموشک و راکت )C-RAM( را در میدان 
هوایی کابل نصب و شماری از نیروها را برای 
راه اندازی این سیستم در این میدان جابه جا 

کنند.

از  استفاده  بتوانند ظرفیت های الزم  آنان  تا 
این سالح را به دست بیاورند.

از سوی هم، در اعالمیه ی مشترک نهادهای 
»سکتور  است:  آمده  دفاعی  و  امنیتی 
به  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  و  امنیتی 
مردم  از  دفاع  آماده ی  جان های شان  قیمت 
برای  نیز  این سیستم  و کشورشان هستند. 
تطبیق همین هدف ها ایجاد می شود که باالی 

احضارات محاربوی تأثیر مثبت می گذارد.«
سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی کابل 
این  از  پیش  که  است  شده  فعال  درحالی 
مدیریت  را  هوایی  میدان  این  ناتو  نیروهای 
از  ناتو،  نیروهای  زمان حضور  در  می کردند. 
سامانه ی ضدموشک، ضدتوپ و ضد خمپاره 

شینواری،  عمر  اجمل  حال،  همین  در 
که  می گوید  کشور  مسلح  قوای  سخن گوی 
این سیستم را »دوستان خارجی« افغانستان 
قرار  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  اختیار  در 

داده اند.
آقای شینواری دیروز در یک نشست خبری 
که  گفت  حکومت  رسانه های  مرکز  در 
سیستم دفاع هوایی یکی از تجهیزات بسیار 
مهم نظامی و در عین حال یک افتخار بزرگ 
افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  برای 

است. 
»همکاران  حاضر  حال  در  او،  به گفته ی 
با  قسمت  این  در  افغانستان  خارجی« 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کار می کنند 

دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  روز:  اطالعات 
حکومت افغانستان از راه اندازی سیستم دفاع 
داده اند.  خبر  کابل  هوایی  میدان  در  هوایی 
این سیستم به تازگی در میدان هوایی کابل 

نصب شده است.
دفاع  وزارت  سخن گوی  احمدزی،  روح اهلل 
روز،  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  ملی 
ساعت  حوالی  سیستم  این  که  کرد  تأیید 
2:00 بامداد دیروز )یک شنبه، 20 سرطان( 

رسما فعال شده است.
و  امنیتی  نهادهای  اعالمیه ی  این  براساس 
دفاعی، سیستم دفاع هوایی در دفع راکت ها 
و مزایل ها در جهان، براساس تجربه سودمند 

ثابت شده است. 

سیستم دفاع هوایی در میدان هوایی کابل »تجهزیات مهم برای نریوهای افغان است«

۲۲ پایه جرناتور پایگاه نظامی بگرام به ننگرهار منتقل می شود
همچنین در نسخه ای از این پیشنهاد که سخن گوی شرکت برشنا آن را تأیید می کند، 
تولید  پایه جنراتور به ظرفیت مجموعی 10.۶9 میگاوات برق  این 22  آمده است که 

می کند.
رییس جمهور در این پیشنها به وزارت دفاع ملی و اداره ی عملیاتی و حمایوی انکشاف 
ملی ریاست جمهوری گفته است که »در حصه ی توزیع و اجازه ی انتقال 22 پایه دیزل 
اصوال  برشنا شرکت،  افغانستان  د  به جمع  بگرام  پایگاه هوایی  از  جنراتورهای موجود 

اقدام کنند«.
سال   20 در  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  پایگاه  بزرگ ترین  بگرام  نظامی  پایگاه 

گذشته بود. نیروهای امریکایی این پایگاه را در تاریخ 11 سرطان تخلیه کردند.
پس از آن در تاریخ 14 سرطان اجمل عمر شینواری، سخن گوی عمومی قوای مسلح 
کشور گفت که از پایگاه نظامی بگرام به حیث پایگاه عملیات های ویژه ی نیروهای امنیتی 

و دفاعی استفاده می شود.

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی پیشنهاد شرکت برق رسانی افغانستان )برشنا( 
مبنی بر انتقال 22 پایه جنراتور دیزلی پایگاه نظامی »بگرام« به والیت ننگرهار را تأیید 

کرده است.
روزنامه  به  سرطان(   20 )یک شنبه،  دیروز  برشنا  شرکت  سخن گوی  نیازی،  سنگر 
این شرکت  براساس پیشنهاد  این جنراتورها  اطالعات روز گفت که هم اکنون ملکیت 
ملی  انکشاف  و حمایوی  عملیاتی  اداره ی  و  ملی  دفاع  وزارت  از  غنی  آقای  تأییدی  و 

ریاست جمهوری به برشنا انتقال داده شده است.
به  بگرام  میدان هوایی  دیزلی  جنراتور  پایه   22 این  به زودی  که  افزود  نیازی  آقای 
انتقال  پیشنهاد  برشنا  شرکت  که  کرد  تأکید  او  می شود.  داده  انتقال  ننگرهار  والیت 
آن ها به حوزه ی ننگرهار را به دلیل کمبود انرژی برق در این حوزه مطرح کرده بود و 
رییس جمهور غنی هم آن را در تاریخ 1۵ سرطان تأیید کرده است. این حوزه شامل 

والیت های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان می شود.



مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.
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در مناطق ترصف شده توسط طالبان چه یم گذرد؟

دشت بود که اگر به سنگر تبدیل می شد جایی 
برای مقاومت نداشت. مجاهدان را از آن جا زیر 
آتش می گرفتند و ولسوالی از دست می رفت.« 
در  ساختمانی  که  می گویند  طالبان  همچنان 
این که  به دلیل  نیز  را  فاریاب  قیصار  ولسوالی 
شود،  تبدیل  دولتی  سربازان  سنگر  به  نتواند 
تخریب کرده اند. آقای مجاهد می گوید به جز این 
موردها و مواردی که در اثر درگیری ها تخریب 
شده باشد، دیگر عمدا دست به تخریب نزده اند. 
گذشته  روزهای  خرابکاری ها،  ادامه ی  در 
تخریب  نیز  روزنک–هرات  آهن  خط  ایستگاه 
نظامی  مسئوالن  شد.  دزدیده  آن  تجهیزات  و 
حکومت گزارش دادند که تخریب این ایستگاه 
نیز کار طالبان بوده است. طالبان این ادعا را رد 
می کنند و می گویند، زمانی که سربازان دولتی 
با  ناشناس  افراد  کرده اند،  فرار  ایستگاه  آن  از 
استفاده از فرصت در آن جا هجوم آورده و دروازه 
از  و شیشه های آن را تخریب کرده و شماری 
تجهیزات آن را با خود برده اند. به گفته ی آقای 
از  و  رفته  آن ساحه  در  طالبان  اکنون  مجاهد 

مردم خواسته اند که تجهیزات را برگردانند. 
سخن گوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که 
کرده اند،  تصرف  که  ولسوالی  هر  در  طالبان 
پلچک،  پل،  مثل  عامه ی  تأسیسات  نخست 
آن  جاده های  و  ایستگاه  ساختمان ها،  مکاتب، 
ولسوالی  هر  در  این گونه  کرده اند.  تخریب  را 
میلیون ها افغانی به تأسیسات عامه ضرر زده اند. 
ویرانی  طالبان  هدف  امان،  آقای  گفته ی  به 
است. از طرف دیگر، طالبان می دانند مناطقی 
که تصرف کرده اند را نمی توانند حفظ کنند و 
دوباره از دست خواهند داد، ازین رو تأسیسات 
عامه، ساختمان ها و پایگاه های نظامی را تخریب 

می کنند. 
تخریب تأسیسات عامه از سوی طالبان از زبان 
نیز  طالبان  تسلط  زیر  ولسوالی های  باشندگان 
شورای  عضو  صادقی  کریمه  می شود.  گزارش 
که  می گوید  روز  اطالعات  به  قندوز  والیتی 
کرده اند  تصرف  که  ولسوالی هایی  در  طالبان 
پلچک،  پل،  تمام  کرده اند  که  کاری  نخستین 
جاده و سایر مکان های عمومی مورد استفاده ی 
شهروندان را تخریب کرده اند. مکاتب را تخریب 
و از آن سنگر ساخته اند، میز و چوکی ها را با 
اگر  که  می گوید  صادقی  خانم  برده اند.  خود 
پس  دارند  حکومتداری  برای  اراده  ای  طالبان 
صادقی  خانم  می کنند.  ویران  و  تخریب  چرا 
می گوید که طالبان همان رفتاری را دارند که 
که  است  نگران  او  داشتند.  پیش  سال  بیست 
با  حکومت  صلح  روند  نتیجه ندادن  صورت  در 
طالبان افغانستان ممکن است به عقب برگردد و 

در وضعیت 20 سال پیش قرار گیرد.
خارجی  نظامیان  کامل  خروج  با  همزمان 
دامنه ی جنگ حکومت با طالبان بر سر تصرف 
یافته  افزایش  نظامی  پایگاه های  و  ولسوالی ها 
است. اکنون طالبان ادعا دارند که بیش از 1۸0 
این  اما حکومت  دارند.  زیر کنترل  را  ولسوالی 
ادعا را رد کرده می گویند که طالبان تنها به ۸0 

ولسوالی تسلط دارند. 

آتش زده، تالشی خانه به خانه کرده و شماری از 
موسفیدان را بدون دلیل با خود برده اند. شماری 
از اعضای شورای والیتی پروان این موضوعات را 

تأیید می کنند. 
که  است  حاکی  گزارش ها  نیز  بلخ  والیت  از 
طالبان در مناطق زیر کنترل شان زنان را شالق 
چادری  و  نشوند  بیرون  خانه  از  که  می زنند 
اخیرا  بلخ،  والی  عظیمی  محمدفرهاد  بپوشند. 
در ساحات  است که طالبان  رسانه ها گفته  به 
پیش شان  سال  بیست  قوانین  تسلط شان  زیر 
را تطبیق می کنند، زنان را مجبور به پوشیدن 

چادر کرده و شالق می زنند. 
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  امان،  فواد 
افغانستان در گفت وگو با اطالعات روز می گوید 
که هرازگاهی شهروندان از مناطق زیر کنترل 
می دهند  گزارش  مختلف  والیات  از  طالبان 
بشری شان  و  اساسی  شهروندی،  حقوق   که 
است.  شده  نقض  طالبان  جنگ جویان  توسط 
از شهروندان کوچ اجباری داده شده،  بسیاری 
شده  تاراج  اموال شان  و  تخریب  خانه های شان 
است. زنان و کودکان نمی توانند از خانه بیرون 
شوند و به آموزشگاه ها بروند. در بین کوچه و 
کنترل  زیر  مسکونی  مناطق  پس کوچه های 
طالبان جنگ جویان خارجی پاکستانی، چچنی 
شهروندان  برای  و  شده  جا به جا  ازبیکستانی  و 
امان  آقای  گفته ی  به  کرده اند.  خلق  وحشت 
فاریاب  و  قندوز  پروان،  والیت های  در  طالبان 
فروشگاها و خانه های مردم را آتش زده و اموال 

و دارایی شان را غارت کرده اند.
برعکس  می کنند.  رد  را  ادعاها  این  طالبان 
طالبان  دفاع،  وزارت  مسئوالن  ادعاهای 
می گویند که حمله های هوایی نظامیان حکومت 
افغانستان باعث شده است که شماری از خانه ها 

محمدیعقوب نظری، عضو شورای والیتی والیت 
تخار نیز به نقل از باشندگان آن والیت می گوید 
تخار طالبان  از والیت  که گویا در بخش هایی 
از مردم چنین درخواستی داشته اند. هم چنان 
آقای نظری می گوید که طالبان در مناطق زیر 
که چادری  آورده اند  فشار  زنان  به  کنترل شان 
بپوشند. همچنان گفته می شود که طالبان در 
در  که  داده اند  هشدار  جوانان  به  تخار  والیت 
نه  ورزشی  لباس های  از  فوتبال  ورزش   هنگام 

بلکه از »پیراهن تنبان« استفاده کنند.
بنابر گفته های منابع محلی، در والیت قندوز، 
تسلط  و  نفوذ  آن  ولسوالی  هشت  به  طالبان 
دارند. باشندگان این والیت نیز نسبت به برخورد 
اعتراض  زنان  و  مردم  با  طالبان  »توهین آمیز« 
دارند. کریمه صادقی عضو شورای والیتی قندوز 
این  ولسوالی  خان آباد  در  طالبان  که  می گوید 
والیت به خانه های مردم به  زور وارد شده و از 
آنان آب و نان خواسته اند. همچنان در بعضی 
مناطق و ولسوالی ها خانه ها و دکان های مردم 
ملکی را سوزانده، تخریب کرده و از آن به حیث 
سبب  این  از  کرده اند.  استفاده  جنگ  سنگر 
بسیاری از خانواده ها از روستاها به سمت شهر 
و  زنان  با  خانواده ها  این  اکنون  شده اند،  آواره 
اطفال شان در سر جاده ها، چهارراهی ها، پارک ها 
و اماکن عمومی خیمه زده و مسکن گزیده اند. 
محدودیت شدید در گشت وگذار نیز وضع شده 

است. 
نشر  به  نیز  از سایر والیات  گزارش های مشابه 
رسیده که حاکی است طالبان از خانه های مردم 
ملکی به حیث سنگر استفاده می کنند. یا این که 
تالشی خانه به خانه راه انداخته و باشندگان آن 
والیت  در  نمونه  به گونه ی  برده اند.  خود  با  را 
پروان طالبان در ولسوالی غوربند فروشگاه ها را 

لیاقت الیق

در پی افزایش ساحات و ولسوالی های زیر تصرف 
غرب،  و  شمال  والیت های  در  عمدتا  طالبان 
نهادهای حقوق بشری، منابع محلی و باشندگان 
از برخورد »توهین آمیز« و مخرب  این والیات 
تأسیسات  و  زنان  شهروندان،  برابر  در  طالبان 
عامه اعتراض دارند. آنان می گویند که طالبان 
در هنگام ورود به محل سکونت شان نخست از 
همه در مواردی برخی از تأسیسات عامه مثل 
کرده اند  تخریب  را  مکاتب  و  ساختمان ها  پل، 
نیز  زنان،  به ویژه  با مردم،  برخورد  و سپس در 
کرده اند.  تطبیق  را  امارت شان  دوران  اصول 
از  بسیاری  نظر  از  اکنون  رفتاری که  و  قوانین 
شهروندان در تضاد با اصول و آزادی های حقوق 

اساسی و بشری است. 

محدودیت شهروندان
آنانی که زندگی در ساحات زیر تصرف طالبان 
را مشاهده کرده اند می گویند که طالبان در آن 
ساحات قوانین امارتی بیست سال پیش شان را 
تطبیق می کنند و هیچ تغییری نکرده اند. طالبان 
به زنان بدون محرم، اجازه ی بیرون شدن از خانه 
را نمی دهند. در ساحات زیر تسلط طالبان زنان 

مجبورند چادری بپوشند.
بهای چادر مخصوص زنان در والیت تخار که 
گفته می شود تمام ولسوالی های آن اکنون در 
تصرف طالبان است، به یکبارگی از 400 افغانی 
به یک هزار و ۶00 افغانی رسیده است. گذشته 
باشندگان  از  شماری  گذشته  روزهای  این،  از 
در  اعتراضی  خبری  نشست  در  تخار  والیت 
زیر  ولسوالی های  در  طالبان  که  گفتند  کابل 
تصرف شان از مردم خواسته اند که هر خانواده 
درآورند.  طالبان  نکاح  به  را  دخترشان  یک 

و فروشگاه های مردم در والیات قندوز، فاریاب و 
پروان تخریب شود. 

می گوید  طالبان  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
با مردم »پرعاطفه« و خوب  رابطه طالبان  که 
است. در مناطق زیر کنترل شان رفتار مردم با 
اصول »شریعت« برابر است و هیچ محدودیت 
آقای  است.  نشده  وضع  آنان  به  شرایطی  و 
مجاهد می گوید که برخی از اوراق که در وضع 
جعلی  نیز  شده  نشر  زنان  برای  محدودیت ها 
افراد  اگر  است.  و شایعات حکومت  تبلیغات  و 
طالبان در برخورد با مردم مرتکب خطا شوند 

به زودی جلوگیری خواهد شد. 
جست وجوی  و  منازل  به  هجوم  طالبان 
خانه به خانه شهروندان ملکی را نیز رد می  کنند. 
جدیدی  ساحات  در  که  می گویند  طالبان 
از  شماری  خانه های  به  تنها  کرده  تصرف  که 
مراجعه  »اربکی«  و سربازان  محلی  فرماندهان 
کرده و آنان را خلع سالح کرده اند. این کار را 
نظامی  ضرورت  اساس  به  محدود  ساحات  در 

کرده اند. 

تخریب ساختمان ها و تأسیسات عامه
طالبان می پذیرند که پس از تصرف شماری از 
پایگاه های  و  دولتی  ولسوالی ها، ساختمان های 
اخیر  هفته های  در  کرده اند.  تخریب  را  نظامی 
طالبان  با  دولتی  سربازان  جنگ  دامنه ی  که 
و  شهر ها  مراکز  ولسوالی ها،  تصرف  سر  بر 
پایگاه های نظامی افزایش یافته است، تصاویری 
که  می رسد  نشر  به  اجتماعی  شبکه های  در 
نشان می دهد شماری از ساختمان های دولتی 
و تأسیسات عامه، در آتش می سوزند و انفجار 
داده می شوند. این کار با واکنش تند مسئوالن 
است.  شده  روبه رو  شهروندان  و  حکومتی 
به  مسئوالن حکومتی و شهروندان در خطاب 
طالبان می گویند که »ساختمان ها کافر نیستند، 

تخریب نکنید.« 
ذبیح اهلل مجاهد سخن گوی طالبان در گفت وگو 
با اطالعات روز می پذیرد که ساختمان ولسوالی 
موقعیت  به خاطری  را  فراه  والیت  اناردره ی 
سنگر  به  دوباره  تا  داده  انفجار  آن  استراتژیک 
داشتیم  نشود: »آگاهی  تبدیل  دولتی  سربازان 
را  ولسوالی  می خواست  دوباره  حکومت  که 
آن  پیش  که  بود  قسمی  آن  موقعیت  بگیرد. 

نابودشدن ماشین جنگی طالبان بیمناک باشد. 
دو( اشرف غنی رییس جمهوری ناالیق و بی کفایت است، 
برای مدیریت یک کشور بحران زده ظرفیت الزم را ندارد 
و از هوش و اراده ی کافی برای مقابله کردن با گروه های 

تروریستی بی بهره است. 
سه( اشرف غنی فریب آی اس آی پاکستان را خورده و 
قبول کرده که طالبان اهل مذاکره و صلح و مشارکت 

سیاسی در نظام جمهوری هستند. 
هرکدام از این گزینه ها )یا هر ترکیبی از این گزینه ها( 
شکست  است:  یکی  کار  حاصل  باشد،  درست  که 

جمهوریت در برابر امارت.

ابزارهـای  و  می کننـد  تسـخیر  را  ولسـوالی ها  گـزاف 
جنگـی به جامانـده از نیروهـای اردوی ملـی را به دسـت 
امـا مگـر  نمی شـود؛  تسـلیم  می آورنـد. می گویـد کـه 
عقب تـر  روز  هـر  کـه  همیـن  چیسـت؟  تسلیم شـدن 
بنشـینی و مناطق بیشـتری را به دشـمن واگـذار کنی، 

نیسـت؟  تسلیم شـدن 
و  اشرف غنی  است: چرا  این  اکنون پرسش مهم دیگر 
سه  سوال  این  نمی جنگد؟  طالبان  برابر  در  حکومتش 

جواب دارد:
تعلقات  بجنگد.  با طالبان  نمی خواهد  اشرف غنی  یک( 
از  او  قبیله ای و سلطه خواهی قومی سبب می شوند که 

سخیداد هاتف

و  می کنیم  »ایستادگی  که  گفته  غنی  رییس جمهور 
افغانستان همین  تسلیم نمی شویم.« آرزوی اکثر مردم 
است. وقتی که مقامات حکومت داکتر نجیب از ایستادگی 
افغانستان  در برابر»اشرار« سخن می گفتند، اکثر مردم 
با آنان همنوا نبودند. مردم به دعا از خدا می خواستند 
که رژیم کمونیستی سقوط کند و مجاهدین بتوانند آن 
افغانستان  در  می دادند  وعده  که  را  زمین  روی  بهشت 
برپا کنند. اما امروز چنان نیست. اکثر مردم می خواهند 
که نظام جمهوری کنونی باقی بماند و طالبان مغلوب و 

مخذول شوند. 
حال، سوال این است که ایستادگی کردن و تسلیم نشدن 
ما  که  است  مهم  جهت  این  از  سوال  این  چه؟  یعنی 
رییس جمهوری داریم که خیال های خود را اصل می داند 
و واقعیت های بیرونی را فرع. به بیانی دیگر، اشرف غنی 
خود  ذهن  در  کامیاب  حکومت  یک  از  خیالی  صورت 
دارد و آن حکومت کامیاب خیالی همه چیزش چنان که 
باید کار می کند. اگر در عالم واقع وضعیت طور دیگری 
خواهد  تدبیری  رییس جمهور  است.  خیر  دارد،  جریان 
اندیشید و آن واقعیت سرکش را نیز در چارچوب همان 

تصویر خیالی خود رام خواهد ساخت. 
طالبان  برابر  در  تسلیم نشدن  و  ایستادگی کردن  همین 

عینیت نظایم و خیال سیایس
طالبان  علیه  خود  خیال  در  غنی  اشرف  بنگرید.  را 
ابا  طالبان  به  تسلیم شدن  از  خود  خیال  در  و  ایستاده 
وجود  ایستادگی  به نام  چیزی  واقع،  عالم  در  می ورزد. 
تسلیم شدن  دارد  جریان  آن چه  واقعیت،  در  ندارد. 
وقتی  است.  طالبانی  امارت  به  نظام جمهوری  پرشتاب 
ایستادگی  واقعا  خوب،  می کنیم،  ایستادگی  می گویید 
که  دارد  خیالی  آرمانی  صورت  یک  ایستادگی  بکنید. 
در آن هربار که دشمن حمله می کند به صورت خودکار 
سرش به سنگ می خورد و از پا می افتد. اما در صورت 
واقعی ایستادگی، سرباز خون می دهد و نان می خواهد 
و مهمات الزم دارد و روحیه نیاز دارد و محتاج مدیریت 
و رهبری سالم جنگ است. در صورت واقعی ایستادگی، 
سرقومندان اعالی قوای مسلح ضمن آن که با قاطعیت 
و روشنی علیه دشمن تروریست اعالم جنگ می کند، با 
تمام توان پشت نیروهای مسلح کشور خود می ایستد و 
در هر وجب خاک وطن از هر سرباز حمایت می کند. در 
سرقومندان  نیست.  کار  در  معجزه ای  واقعی  ایستادگی 
اعال واقعا کار می کند و موازنه ی جنگ را به نفع اردوی 

ملی و نظام جمهوری تغییر می دهد. 
اشـرف غنـی الف ایسـتادگی می زند، اما ایسـتادگی اش 
در  و  واقـع  عالـم  در  اسـت.  خیـال  دنیـای  در  فقـط 
عرصـه ی نبـرد واقعـی، ایـن طالبان انـد کـه بـدون الف 

روزهای گذشته شماری از 
باشندگان والیت تخار در نشست 
خبری اعتراضی در کابل گفتند 
که طالبان در ولسوالی های زیر 
تصرف شان از مردم خواسته اند 
که هر خانواده یک دخترشان را به 
نکاح طالبان درآورند.
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برای  گوشت  تهیه  قرارداد  آن که  از  پس 
دفاع  وزارت های  مرکزی  قطعات  پرسونل 
امضا  به  مسلخ  دولتی  شرکت  با  داخله  و 
رسید، یافته های یک گزارش اداره پالیسی 
بررسی  از  ریاست جمهوری  استراتژی  و 
در  گوشت  مصرف  مقدار  قراردادها،  این 
قطعات مرکزی این وزارت ها و تهیه گوشت 
ماه  سه  در  مسلخ  دولتی  شرکت  سوی  از 
اول سال مالی 1400 )جدی، دلو و حوت 
سال 1399( نشان می دهد که وزارت دفاع 
مقدار  درصد   41 خود  مرکزی  قطعات  در 
کمیسیون  سوی  از  تصویب شده  گوشت 
درصد   33 داخله  وزارت  و  ملی  تدارکات 
محاسبات  است.  توانسته  مصرف  را  آن 
به  روز  اطالعات  روزنامه ی  این گزارش که 
یافته، نشان می دهد  از آن دست  نسخه ی 
مورد  گوشت  قراردادهای  در  گذشته  در 
داشته  وجود  فساد  وزارت ها  این  ضرورت 
نصف  از  کمتر  مصرف شدن  به  باتوجه  و 
گوشت تصویب شده در قطعات مرکزی این 
وزارت ها، در وزارت دفاع برای فساد 43.۶۸ 
میلیون دالری و در وزارت داخله برای فساد 
9.79 میلیون دالری، برنامه ریزی شده بود.

ارائه  ارقام  و  آمار  گزارش  این  در  هرچند 
میلیون ها  فساد  برای  برنامه ریزی  ادعای  و 
مورد  گوشت  مصرف  و  قرارداد  در  دالری 
وزارت  دو  این  مرکزی  قطعات  ضرورت 
مطرح شده است، اما در عین حال ابهامات 
وجود  ارقام  و  آمار  این  در خصوص  جدی 
دارد که درستی آن را شک برانگیز می کند. 
آمار  این  نادرستی  و  روز درستی  اطالعات 
و ارقام را به صورت مستقل تأیید نمی تواند. 
یک  از  بعد  نیز  داخله  و  دفاع  وزارت های 
روز  اطالعات  پرسش های  به  انتظار،  هفته 
پاسخ نداد که این ابهامات برطرف می شد. 
هرچند گزارش دچار ابهام های جدی است، 
اما رییس جمهور غنی تمامی پیشنهادهای 
استراتژی  و  پالیسی  اداره  گزارش 
که  است  کرده  تأیید  را  ریاست جمهوری 

شامل موارد مهم است.
در گزارش اداره تدارکات ملی در خصوص 
قطعات  ضرورت  مورد  گوشت  قراردادهای 
مرکزی وزارت های دفاع و داخله آمده است 
جزوتام های  و  قطعات  گوشت  ضرورت  که 
مالی  سال های  در  دفاع  وزارت  مرکزی 
1400 و 1401 پنج هزار و 799 تُن گوشت 
گوسفند و هفت هزار و 77۶ تُن گوشت گاو 
که مجموع آن 13 هزار ۵7۵ تُن می شود 
تثبیت شده است. ضرورت گوشت قطعات 
مرکزی وزارت داخله در سال مالی 1400 
خورشیدی، 9۶7 تُن گوشت گوسفند و یک 
هزار و 347 تُن گوشت گاو که مجموع آن 
شده  تثبیت  می شود،  تُن  و 314  هزار  دو 

است.
استراژی  و  پالیسی  اداره  گزارش  در 
ریاست جمهوری آمده که نیازمندی گوشت 
قطعات مرکزی وزارت های دفاع و داخله که 
ملی در شماره  تدارکات  توسط کمیسیون 
تأیید شده  قوس 1399  مورخ 30   4۵3۵

است، شامل این ارقام است. )جدول 1(

روند تدارکاتی و تصویب از سوی 
کمیسیون تدارکات ملی

اداره  گزارش  یک  و  تدارکاتی  اسناد  در 
تدارکات ملی که اطالعات روز به آن دست 
تدارکات  کمیسیون  که  است  آمده  یافته، 

شرکت های خصوصی و قراداد آن با شرکت 
دولتی مسلخ نقش اصلی داشته است. بعدا 
این اداره چگونگی مصرف گوشت در سه ماه 
اول سال مالی 1400 را در قطعات مرکزی 
این دو وزارت بررسی و پیشنهادهایی را به 
رییس جمهور غنی ارائه می کند، که تمامی 

آن از سوی آقای غنی تأیید می شود. 

برنامه ریزی برای فساد 43 میلیون 
دالری در وزارت دفاع

یافته های گزارش اداره پالیسی و استراتژی 
پس  که  می دهد  نشان  ریاست جمهوری 
ضرورت  مورد  گوشت  قرارداد  تصویب  از 
قطعات مرکزی وزارت دفاع با شرکت دولتی 
نیم )۵3 درصد(  تقریبا  وزارت  این  مسلخ، 
کمیسیون  سوی  از  تصویب شده  مقدار  از 
تدارکات ملی را با این شرکت قرارداد کرده 
است. اما قطعات مرکزی وزارت دفاع در سه 
ماه اول سال مالی 1400 خورشیدی 100 
قراردادشده  و  شده  تصویب  گوشت  درصد 
مرکزی  قطعات  است.  نتوانسته  مصرف  را 
تصویب شده  مقدار  از  درصد   41 تنها 
از  درصد   7۸ و  ملی  تدارکات  کمیسیون 
مسلخ  دولتی  شرکت  با  قراردادشده  مقدار 

را مصرف توانسته است.
در  دفاع  وزارت  گزارش،  این  براساس 
دولتی  شرکت  با  گوشت  قرارداد  امضای 
سال های  در  مرکزی  قطعات  برای  مسلخ 
فساد  به  اقدام  برای  و 1401  مالی 1400 
تفاوت  مبلغ  این   - دالری  میلیون   43.۶۸
و  ملی  تدارکات  کمیسیون  تصویب  بین 
آماده   - است  گوشت  مصرف شده  مقدار 
مصرف نشده  گوشت  مقدار  اگر  است.  بوده 
ضرب قیمت هر تُن گوشت شود، مجموع 
آن 4۵ میلیون و 203 هزار دالر می شود که 
نشان می دهد که اداره پالیسی و استراتژی 
ریاست جمهوری در این خصوص دقت الزم 

را نکرده است. )جدول 2(
این جدول نشان می دهد که اداره پالیسی و 
استراتژی ریاست جمهوری 13 هزار و ۵7۶ 
نخست  ماه  سه  برای  را صرف  گوشت  تُن 
وزارت  مرکزی  قطعات   1400 مالی  سال 
دفاع درنظر گرفته و گفته که از این مقدار 
پنج هزار و ۶12 تُن آن، یعنی 41 درصد، 
مصرف شده است. بنأ باتوجه به مصرف نشدن 
۵9 درصد گوشت، امکان فساد 43 میلیون 
دالری در این وزارت وجود داشته است. در 
حالی که در زیرنویس گزارش خود گفته که 
نیازمندی وزارت دفاع برای دو سال 1400 
و 1401 است و این اداره آمار دقیق روزانه 

هر تُن گوشت گوسفند را پنج هزار و ۸9۸ 
دالر و ارزش هر تُن گوشت گاو را پنج هزار 

و 123 دالر درج کرده است.
که  می کند  پیشنهاد  ملی  تدارکات  اداره 
تهیه  پروژه  تدارکات بخش مرکزی  پروسه 
گوسفند  و  گاو  گوشت  قلم  دو  تدارکات  و 
وزارت دفاع ملی ضرورت سال های 1400 
و 1401 که در جریان می باشد، فسخ شود. 
این قرارداد مطابق نرخ های تأییدشده بعد 
از منظوری این پیشنهاد طی موافقت نامه با 
شرکت دولتی مسلخ قرارداد شود. در نهایت 
با  و  فسخ  خصوصی  شرکت   با  قراداد  این 

شرکت دولتی مسلخ امضا می شود.
کمیسیون تدارکات ملی در ادامه فیصله های 
مورخ  نشست  در   43۸3 و   4309 شمار 
 4۵3۵ شماره  فیصله  با   1399 قوس   20
مندرج  »پیشنهاد  می کند:  منظور  چنین 
 1399 قوس   19 مورخ   4۶4 مکتوب 
است.  منظور  استراتژی  و  پالیسی  اداره 
تفاوت  مورد  در  داخله  و  دفاع  وزارت های 
نرخ مسلخ و قراردادی های سکتور خصوصی 
همچنان  کند.  ارائه  گزارش  کمیسیون  به 
قراردادی های  سرنوشت  تعیین  مورد  در 
برنده اند،  آزاد  رقابت  پروسه  در  که  فعلی 
نظر خویش را به کمیسیون تدارکات ملی 
پالیسی،  اداره  اظهارات  طبق  نماید.  ارائه 
قراردادها  قیمت های  از  مسلخ  قیمت های 
ارزان تر است و در زمینه گزارش واحد ارائه 

شود.«
ملی،  تدارکات  اداره  گزارش  به  باتوجه 
ریاست جمهوری  استراتژی  و  پالیسی  اداره 
فسخ  روند  در  منان  حارث  ریاست  به 
قطعات  ضرورت  مورد  گوشت  قراردادهای 
با  داخله  و  دفاع  وزارت های  مرکزی 

از مصرف گوشت در نیروی مرکزی وزارت 
دفاع طی یک ربع دارد و آن را ضرب ۸ ربع 
کرده است تا تقاضای دو ساله را برآورد کند. 
قطعات  گوشت  ضرورت  تثبیت  اسناد  اما 
مرکزی وزارت دفاع نشان می دهد که 13 
گوسفند  و  گاو  گوشت  تُن   ۵7۶ و  هزار 
و   1400 سال های  برای  اول  »الت«  در 
برای هر سال  1401 خورشیدی است که 
اگر  می رسد.  تُن   7۸۸ و  هزار  شش  مالی 
 1400 سال های  برای  گوشت  مقدار  این 
و  پالیسی  اداره  محاسبه  باشد،   1401 و 
در سه  میزان مصرف گوشت  از  استراتژی 

ماه نخست سال مالی درست نیست.
نشان  ملی  تدارکات  ادراه  گزارش  همزمان 
و  قطعات  در  دفاع  وزارت  که  می دهد 
جزوتام های مرکزی خود در سال های مالی 
تُن   799 و  هزار  پنج  به   1401 و   1400
تُن   77۶ و  هزار  هفت  و  گوسفند  گوشت 
گوشت گاو ضرورت دارد که مجموع آن 13 
هزار و ۵7۵ تُن می شود. در این گزارش قید 
ماه  سه  برای  گوشت  مقدار  این  که  نشده 
نخست هر سال است یا برای سه ماه نخست 
دو سال یا هم برای دو سال مکمل است. اگر 
این مقدار گوشت برای دو سال یا هشت ربع 
سال باشد، برای یک ربع یک هزار و ۶9۶ 
مصرف  درصدی  اگر  می رسد.  گوشت  تُن 
شود،  سنجش  ربع  یک  در  مقدار  این  از 
محاسبه اداره پالیسی و استراتژی از اساس 

نادرست است.
همچنان یک گزارش وزارت احیا و انکشاف 
از سوی  ارائه شده  از آمار  دهات که در آن 
اداره تدارکات ملی به این وزارت در پاسخ 
به فیصله شماره 4423 کمیسیون تدارکات 
که  می دهد  نشان  شده،  استفاده  ملی 
سراسر  در  دفاع  وزارت  گوشت  نیازمندی 
کشور در یک سال حداکثر 14 هزار و 2۸۸ 
تُن تثبیت شده که شش هزار و 7۸۸ تُن 
آن نیازمندی قطعات مرکزی و هفت هزار 
برآورده  نیروها  بقیه  برای  آن  تُن   ۵00 و 
شده است. اگر قطعات مرکزی وزارت دفاع 
در یک سال شش هزار و 7۸۸ تن گوشت 
ضرورت داشته باشد، به یک ربع سال یک 
این  به  باتوجه  می رسد.  تُن   ۶97 و  هزار 
ارائه شده در گزارش  آمار و درصدی  ارقام، 
ریاست جمهوری  استراتژی  و  پالیسی  اداره 

خیلی دور از واقعیت به نظر می رسد. 
و  پالیسی  اداره  گزارش  در  بااین هم 
استراتژی ریاست جمهوری آمده که اگر 41 
درصد نیازمندی واقعی نیروهای اردوی ملی 
در قطعات مرکزی با نیازمندی کل مقایسه 

فیصله  در   1399 میزان  اول  در  ملی 
منان،  مورد طرح حارث  در  شماره 4309 
استراتژی  و  پالیسی  اداره  عمومی  رییس 
دولتی  شرکت  مورد  در  ریاست جمهوری 

مسلخ، فیصله های زیر را انجام داده است: 
• طرح فعال سازی مسلخ روی دست گرفته 
فروشندگان  میان  ارزش  زنجیره ی  و  شود 
حیوانات، مسلخ ها و سردخانه ها به طور کلی 

مورد ارزیابی قرار گیرد. 
• فعال سازی و ایجاد این زنجیره در کشور 
کمیسیون  به  پیشنهاداتی  و  شده  ارزیابی 

تدارکات ملی ارائه شود. 
حفظ الصحه  سیستم  به  توجه  مورد  در   •
و همچنان خطرات محیط زیستی ناشی از 
مطالعات  دَرک«  »شش  مسلخ  فعال سازی 

بیشتر صورت گیرد. 
• بعد از تکمیل موارد فوق، وزارت های دفاع 
و داخله نظر به توانایی مسلخ شش درک با 

آن قرارداد کنند. 
بودجه سازی در  • حارث منان در راستای 
وزارت های دفاع و داخله با همکاران ذیربط 

همکاری نموده و انتقال دانش کند. 
با  ساسج سازی  فابریکه  ساخت  طرح   •
یا  و  مسلخ  کنونی  تسهیالت  از  استفاده 
با سکتور خصوصی مورد  هم در مشارکت 

ارزیابی قرار گرفته و گزارش آن ارائه شود.
استراتژی  و  پالیسی  اداره  بعدا 
را  طرحی  میزان   17 در  ریاست جمهوری 
اداره  به  مسلخ  دولتی  در خصوص شرکت 
در  طرح  این  که  می فرستد  ملی  تدارکات 
کمیسیون   1399 عقرب  هفتم  نشست 
تدارکات ملی با فیصله شماره 43۸3 تأیید 

می شود.
در  دفاع  وزارت  قوس  هشتم  تاریخ  به 
خصوص دو فیصله کمیسیون تدارکات ملی 
با شرکت  قلم گوشت  دو  قرارداد  مورد  در 
تحقق  برای  که  می نویسد  مسلخ  دولتی 
اداره  مسئوالن  کمیسیون،   4309 فیصله 
پالیسی و استراتژی پس از بازدید از مسلخ، 

توانایی آن را تأیید کرده اند. 
در گزارش اداره تدارکات ملی آمده است که 
اکنون شرکت دولتی مسلخ آماده ی تهیه و 
و گوسفند/بز  گاو  قلم گوشت  دو  تدارکات 
مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی 
سال های  برای  ملی  پولیس  و  ملی  اردوی 
حال  در  ولی  است.  و 1401  مالی 1400 
حاضر پروسه تدارکات گوشت مورد ضرورت 
اداره  در  وزارت  دو  هر  مرکزی  قطعات 
جریان  خصوصی  شرکت  با  ملی  تداکات 

دارد.
وزارت  که  است  که  آمده  گزارش  این  در 
دفاع در قطعات و جزوتام های مرکزی خود 
در سال های مالی 1400 و 1401 به پنج 
میلیون و 799 هزار و ۵47 کیلوگرام )پنج 
تُن( گوشت گوسفند و هفت  هزار و 799 
میلیون و 77۶ هزار و ۸۸2 کیلوگرام )هفت 
هزار و 77۶ تُن( گوشت گاو ضرورت دارد. 
تنها  خود  مرکزی  زون  در  داخله  وزارت 
در سال مالی 1400 به 9۶7 هزار و 2۵9 
کیلوگرام )9۶7 تُن( گوشت گوسفند و یک 
میلیون و 34۸ هزار و 70۶ کیلوگرام )یک 
هزار و 34۸ تُن( گوشت گاو ضرورت دارد. 
افغانی  گاو 397  کیلوگرام گوشت  نرخ هر 
و نرخ هر کیلو گرام گوشت گوسفند 4۵7 
افغانی تثبیت شده که از سوی شورای عالی 
اداره  می شود.  تأیید  مسلخ  دولتی  شرکت 
پالیسی و استراتژی در گزارش خود ارزش 

عصمت اهلل سروش و فاطمه فرامرز

از برانمه ریزی برای فساد ده ها میلیون دالری 
ات ارائه ی گزارش انقص به ریـیـس جمـهـور

گوشت مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت های دفاع 
و داخـله چگـونـه قـرارداد و مـصـرف شـده اسـت؟

نیازمندی گوشت قطعات مرکزی وزارت دفاع در سال های 1400و 1401 و ضرورت گوشت وزارت داخله در سال مالی 
1400 و قیمت آن به دالر که اداره پالیسی و استراتژی ریاست جمهوری در گزارش خود محاسبه کرده است
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)جدول 2(

)جدول 3( تجزیه و تحلیل مقدار ضرورت و مصرف گوشت در قطعات مرکزی وزارت داخله در سه ماه اول سال مالی 1400

فیصله  خصوص  در  رییس جمهوری  دفتر 
سهل انگاری  تدارکات  کمیسیون   4۵9۵
نکرده  عمل  کمیسیون  تصویب  مطابق  و 
که باعث خسارت به درآمد و سود خالص 

شرکت دولتی مسلخ شده است.
از  حمایت  به  دیگر  پیشنهادهای  در 
جمله  از  و  شده  تأکید  دولتی  شرکت های 
گفته شده که تمامی خریدهای دولتی در 
سال مالی 1400 و سال های بعدی از طریق 
تدارکات ملی با شرکت های دولتی به امضا 

برسد.
استراتژی  و  پالیسی  اداره  گزارش 
ریاست جمهوری به تاریخ 19 حمل 1400 
به رییس جمهور غنی فرستاده شده است. 
به  ایمیلی  حمل   23 تاریخ  به  غنی  آقای 
می فرستد  اداره  این  رییس  منان،  حارث 
تأیید می کند.  را  و تمامی پیشنهادات وی 
بوده  متن  این  حاوی  رییس جمهور  ایمیل 
یافته های  از  تشکر  صاحب:  »منان  است: 
شما  توصیه های  تمام  شما.  توجه  جالب 
تأیید شد. لطفا با فضلی و محب برای جلسه 
با من و مقامات ارشد دو وزارت خانه و وزارت 
کنید.  هماهنگی  تصمیم گیری  برای  مالیه 
برای انتقال مسلخ از وزارت زراعت آبیاری 
و مالداری به شما، یک پیشنهاد بفرستید.«

اداره امور ریاست جمهوری در مکتوب مورخ 
هدایت  به عنوان  ایمیل  این  از  حمل   2۵
شماره 347 رییس جمهور یاد کرده و گفته 
که مطابق هدایت رییس جمهور در خصوص 
تطبیق پیشنهادهای شامل گزارش که مورد 
تأیید آقای غنی قرار گرفته، اجراآت کرده و 

از چگونگی تحقق آن اطمینان دهید.

شرکت دولتی مسلخ
استراتژی  و  پالیسی  اداره  گزارش  در 
فروش  که  است  آمده  ریاست جمهوری 
سال  ماه  سه  در  مسلخ  دولتی  شرکت 
و کمکش  دالر  میلیون  جاری، 4.۶۵  مالی 
به اقتصاد کشور 4۶7 هزار دالر بوده است. 
فروش ساالنه ی شرکت 1۸.۶0 میلیون دالر 
و مشارکت در اقتصاد کشور 1.90 میلیون 

دالر برآورد شده است.
این شرکت در سه ونیم  افزوده که  گزارش 
از  افغانی  یک  مالی،  سال  نخست  ماه 
نکرده  دریافت  دفاع  و  داخله  وزارت های 
پنج  ارزش  به  تقریبا  بااین وجود،  است. 
اعتباری  طور  به  که  گوشت  دالر  میلیون 
این  به  را  شده  خریداری  کوچی ها  از 
»وزارت های  است:  فرستاده  وزارت خانه ها 
امور داخله و وزارت دفاع تعهد کرده اند که 
در این هفته پرداخت را آزاد کنند. اگرچه 

ما در این زمینه کامال مطمئن نیستیم.«
دوره، شرکت  این  در  که  آمده  گزارش  در 
وزارت های  برای  همه روزه  مسلخ  دولتی 
در  است،  رسانده  گوشت  داخله  و  دفاع 
حالی که قرارداد قبلی در یک مورد تا ۶ روز 
در هفته قادر به تهیه گوشت نبوده است: 
»حتا آن ها کل ماه حمل 1399 را تأمین 

نکردند.«
پیشنهاد شده از آن جایی که شرکت دولتی 
برای  گوشت  تهیه  در  را  ظرفیتش  مسلخ 
دفاع  و  داخله  وزارت های  مرکزی  قطعات 
گوشت  )تهیه  دوم  فاز  است،  کرده  ثابت 
نهادهای  سایر  و  دفاع  و  داخله  وزارت های 
موازات  به  افغانستان(  سراسر  در  دولتی 

مرحله اول قرارداد شود.
همچنان در گزارش آمده که شرکت دولتی 
در  را  خود  فعالیت های  دارد  قصد  مسلخ 
ما  سراسر کشور گسترش دهد: »بنابراین، 

تدارکات ملی، 9۶7.2 تُن گوشت گوسفند 
وزارت  مرکزی  قطعات  یک ساله  ضرورت 
آن 241.۸  ربع  است که سهم یک  داخله 
تن می شود و یک هزار و 349 تُن گوشت 
گاو نیز ضرورت یک ساله است که سهم یک 
گاو  اگر گوشت  ربع آن 337 تن می شود. 
هیچ مصرف نشده باشد - برخالف بررسی 
در وزارت دفاع - درصدی ارائه شده از مقدار 
است.  درست  داخله  وزارت  در  مصرف 
بااین هم اسناد ثبت ضرورت قطعات مرکزی 
مجموع  که  می دهد  نشان  داخله  وزارت 
 92۶ گوسفند  گوشت  یک ساله  ضرورت 
تُن و مجموع گوشت گاو یک هزار و 290 
گزارش  در  ارائه شده  ارقام  با  که  است  تُن 
ریاست جمهوری  استراتژی  و  پالیسی  اداره 

و گزارش اداره تدارکات ملی تفاوت دارد.
استراتژی آمده  و  پالیسی  اداره  در گزارش 
در  داخله  وزارت  مرکزی  قطعات  برای  که 
هزار  یک  خورشیدی،   1400 مالی  سال 
ضرورت  حد  از  بیشتر  گوشت  تُن   ۵2۸ و 
برآورد شده که قیمت آن 9.79 میلیون دالر 
پولیس  نیروهای  برای  همچنان  می شود. 
 1400 مالی  سال  در  کشور  سراسر  در 
گوشت  تُن   473 و  هزار   17 خورشیدی، 
که  شده  برآورد  ضرورت  حد  از  بیشتر 
قیمت آن 9۵ میلیون دالر می شود. این آمار 
بدان معنا است که تنها در قرارداد گوشت 
نیروهای مرکزی وزارت داخله 9.79 میلیون 
پولیس  نیروهای  قرارداد گوشت  در  و  دالر 
در سراسر کشور در سال مالی 1400، برای 
فساد 9۵ میلیون دالر برنامه ریزی شده بوده 

است.
یادآوری  بودجه سازی  بخش  در  گزارش 
بودجه ی  میان  اختالف  اگر  که  کرده 
برآوردشده در وزارت داخله و مصرف واقعی 
در سایر موارد وجود داشته باشد، می توان 
وزارت امور داخله را با 34 درصد کل بودجه 

مصوبه ی فعلی مدیریت کرد.

توصیه ها؛ از تغییر رژیم غذایی 
نیروهای امنیتی تا ممنوع الخروج شدن 

مقام ها
ریاست جمهوری  استراتژی  و  پالیسی  اداره 
که  است  کرده  توصیه  خود  گزارش  در 
در  گوشت  مصرف  و  قرارداد  به  پیوند  در 
چون  مقام های  داخله،  و  دفاع  وزارت های 
تدارکات،  رییسان  و  تدارکات  معینان 
لوجستیک و کنترل بودجه این دو وزارت از 
کار برکنار، ممنوع الخروج و برای تحقیقات 
بیشتر در پیوند به سوء استفاده از منابع مالی 

به دادستانی معرفی شوند.
کمیته  یک  که  شده  توصیه  همچنان 
و  پالیسی  اداره  نمایندگان  از  متشکل 
تدارکات  اداره  ریاست جمهوری،  استراتژی 
دفتر  و  مالیه  وزارت  مالی  معاونت  ملی، 
رهبری  به  رییس جمهور  حقوقی  مشاوره 
تا  شود  تعیین  استراتژی  و  پالیسی  اداره 
گوشت مورد نیاز وزارت های دفاع و داخله و 
همچنین تقاضا و مصرف گوشت در این دو 
وزارت در سال های 1397، 139۸ و 1399 

را بررسی کند.
ریشه کن کردن  برای  که  شده  پیشنهاد 
فساد در قراردادهای گوشت و تهیه گوشت 

قطعات  گوشت  قرارداد  در  فقط  شود، 
مالی  سال های  در  دفاع  وزارت  مرکزی 
فساد  احتمال  و 1401 خورشیدی   1400

91.۸۸ میلیون دالری وجود داشته است.
نیازمندی  دفاع  وزارت  که  افزوده  گزارش 
کمیسیون  به  را  خود  پرسونل  گوشت 
تصور  این  با   - بود  فرستاده  ملی  تدارکات 
که قرارداد مانند سال های گذشته به بخش 
خصوصی اعطا خواهد شد - و طبق معمول 
اما  شد.  خواهند  بهره مند  فساد  از  آن ها 
انتظار  خالف  بر  ملی  تدارکات  کمیسیون 
دولتی  شرکت  با  را  مربوط  قرارداد  آن ها، 
آن ها  دلیل  همین  به  کرد،  تصویب  مسلخ 
چیزی  مسلخ  دولتی  شرکت  از  نمی توانند 
به دست آورند. بنابراین، آن ها تقاضای خود 
را کاهش داده و قرارداد را برخالف آن چه در 
کمیسیون تدارکات ملی تصویب شده بود، با 

شرکت دولتی مسلخ امضا کرد.
ریاست جمهوری  استراتژی  و  پالیسی  اداره 
در این گزارش گفته که مبنای تهیه بودجه 
و  است،  آن  تشکیالت  دفاع  وزارت  برای 
نیروها  تعداد  براساس  نیز  گوشت  تقاضای 
 41 مصرف شدن  به  باتوجه  باشد.  باید 
قطعات  برای  تصویب شده  گوشت  درصد 
که  شود  فرض  اگر  دفاع،  وزارت  مرکزی 
بودجه وزارت دفاع ۵9 درصد بیشتر از نیاز 
واقعی، تخمین زده شده باشد، این نتیجه را 
می توان گرفت که بودجه وزارت دفاع بیش 
می شود  و  است  شده  زده  تخمین  حد  از 
این وزارت خانه را با 41 درصد کل بودجه 
مصوب، اداره کرد. ۵9 درصد دیگر در واقع 

ضایع شدن بودجه است.

میلیون   9.79 فساد  برای  برنامه ریزی 
دالر در وزارت داخله

یافته های گزارش اداره پالیسی و استراتژی 
ریاست جمهوری در خصوص قرارداد گوشت 
مورد ضرورت قطعات مرکزی وزارت داخله 
نشان می دهد که این وزارت توانسته در سه 
ماه اول سال مالی 1400 تنها 34 درصد از 
مقدار گوشت قراردادشده را مصرف کند. با 
گوشت  نیازمندی  داخله  وزارت  وجود  این 
زون های مرکزی خود را ۶۶ درصد بیش از 
حد ضرورت، تخمین زده است. )جدول 3(

اداره  گزارش  و  جدول  این  ارقام  به  نظر 

باکیفیت به نیروهای امنیتی، قرارداد تهیه 
سایر  و  داخله  و  دفاع  وزارت های  گوشت 
و   1400 مالی  سال  در  دولتی  نهادهای 
به  با شرکت دولتی مسلخ  آینده  سال های 

امضا برسد. 
نیروهای  غذایی  رژیم  آمده که  گزارش  در 
کالوری  مصرف  براساس  پولیس  و  ارتش 
است، اما این رژیم غذایی نه سالم است و 
نه ارزان، که باید تغییر کند. رژیم غذایی در 
عین حالی کالوری کافی داشته باشد، باید 
ارزان تر نیز باشد: »مصرف گوشت در شش 
نه منطقی  نیروهای مسلح  برای  روز هفته 

است و نه سالم.«
یک  که  شده  پیشنهاد  این ها،  به  افزون 
کمیته از اداره پالیسی و استراتژی، شورای 
ریاست جمهوری  امور  اداره  و  ملی  امنیت 
عالی  بست های  نامزدان  گزینش  برای 
نهادهای  سایر  و  داخله  و  دفاع  وزارت های 
دولتی تعیین شود تا از تعهد آن ها قبل از 
حاصل  اطمینان  رییس جمهور  با  مصاحبه 

کند. 
وزارت های  خصوص  در  گزارش  این  در 
از  است.  شده  ارائه  توصیه هایی  نیز  دیگر 
جمله گفته شده که وزارت مالیه )خصوصا 
بودجه  تنظیم  و  تهیه  در  مالی(  معاونت 
وزارت های دفاع و داخله سهل انگاری کرده، 
این وزارت یک مجموعه  در عین حالی که 
مشاورین برای بررسی بودجه بخش عمومی 
و امنیتی دارد اما تاهنوز وظیفه ی خود را 
به طور درست و دقیق انجام نداده است که 
باعث سوء استفاده از منابع ملی شده است: 
»ما توصیه می کنیم در معاونت مالی وزارت 

مالیه تغییرات بیاید.«
مالی  معینیت  سرطان  اول  تاریخ  به 
محمدخالد  پیشنهاد  براساس  مالیه  وزارت 
منظوری  و  مالیه  وزارت  سرپرست  پاینده، 
این  ساختار  از  غنی  اشرف  رییس جمهور 
وزارت لغو شد. معلوم نیست که لغو معینیت 
و  پالیسی  اداره  پیشنهاد  این  پی  در  مالی 
اما  نه،  یا  است  گرفته  صورت  استراتژی 
یک منبع از وزارت مالیه می گوید که این 
معینیت چون به یک وزارت دیگر در درون 
از  بنابراین  بود،  شده  تبدیل  مالیه  وزارت 

سوی رییس جمهور لغو شد.
جای  به  که  است  این  دیگر  پیشنهاد 
بودجه بندی افزایشی، یک بخش در وزارت 
مالیه برای بودجه بندی صفر پایه برای همه 
در جریان  دولتی  نهادهای  و  وزارت خانه ها 
که  شده  گفته  همچنان  شود.  ایجاد  سال 

می خواهیم از پنج مسلخ مدرن ساخته شده 
توسط ADH که فعال نشده اند، چهار تای 
آن را مدیریت کنیم. چهار مسلخ آماده در 
شکردره، ریش خور، بلخ و هرات واقع شده 

است«.
محاسـبه ادراه پالیسـی و اسـتراتژی نشـان 
می دهـد کـه ایـن امـر بـه ایجـاد بیـش از 
200 فرصت شـغلی، افزایش چشـم گیر در 
فـروش و سـود خالـص مسـلخ و همچنین 
خواهـد  کمـک  ملـی  بودجـه  پس انـداز 
کـرد: »بـرای تجسـم اسـتراتژی شـرکت و 
تبدیـل دارایی هـای نامشـهود آن بـه نتایج 
امتیـازی  کارت  یـک  بـه زودی  ملمـوس، 
متعادل و نقشـه اسـتراتژی در کنـار برنامه 
بـه  مسـلخ  دولتـی  شـرکت  بـرای  اقـدام 
جنـاب رییس جمهـور به اشـتراک خواهیم 

گذاشـت.«

خرید گوشت از کوچی ها 
می شود  گرفته  تصمیم  آن که  از  پس 
مرکزی  قطعات  گوشت  قرادادهای 
با شرکت دولتی  داخله  و  وزارت های دفاع 
تدارکات  کمیسیون  برسد،  امضا  به  مسلخ 
ملی فیصله می کند که این شرکت گوشت 
وزارت  دو  این  به  و  خریده  کوچی ها  از  را 
و  احیا  وزارت  گزارش  یک  در  کند.  توزیع 
انکشاف دهات آمده که کمیسیون تدارکات 
هفتم  مورخ  فیصله شماره 4423  در  ملی 
است:  کرده  تصویب  چنین   1399 عقرب 
گوشت  اتحادیه های  با  تدارکاتی  »پروسه 
اتحادیه هایی که در وزارت احیا و  با  لغو و 
سران  با  همچنان  و  است  دهات  انکشاف 
پیش  به  پروسه  و  شود  مذاکره  کوچی ها 

برده شود.«
احیا  وزارت  راپور  واقع  در  که  گزارش  این 
فیصله  این  تحقق  از  دهات  انکشاف  و 
کمیسیون تدارکات ملی است، در آن آمده 
وزارت،  این  استراتژیک  اهداف  به  نظر  که 
اتحادیه ها در این وزارت ثبت نیست تا برای 
تهیه گوشت به اداره تدارکات ملی معرفی 
وزارت  این  که  شده  یادآوری  اما  شود. 
در  کوچی ها  نام  تحت  انکشافی  شوراهای 
 72۸ به  آن ها  تعداد  که  دارد  والیت   32
شورا می رسد که قبال ایجاد شده است. قرار 
ایجاد  نیز  دیگر  شورای   174 حدود  است 
شود که مجموع آن ها به 902 شورا خواهد 
کوچی ها  مالداری  وضعیت  سروی  رسید. 
ساالنه  کوچی ها  شورای  می دهد  نشان 
و  هزار   ۵00 و  میلیون   1۶ تولید  ظرفیت 
143 کیلوگرام )1۶ هزار و ۵00 تُن( گوشت 
که حداقل  رفته  تذکر  گزارش  در  دارد.  را 
نیازمندی گوشت وزارت های دفاع و داخله 
یک  در  ملی،  تدارکات  اداره  آمار  براساس 
سال 2۵ هزار و 2۵2 تن است، اما وزارت 
انکشاف دهات ساالنه 1۶ هزار و ۵00 تُن 
گوشت را از طریق شوراهای کوچی ها تأمین 
را  دیگر  تُن   7۵2 و  هزار  هشت  می تواند. 

تأمین نمی تواند.
وزارت احیا و انکشاف دهات در این گزارش 
گفته در حال حاضر سرخیالن کوچی ها در 
هر والیت از سوی شورای کوچی ها انتخاب 
در  شوراها  است.  معرفی شده  وزارت  به  و 
تهیه  برای  را  نماینده خود  ولسوالی  سطح 
تولید  ظرفیت  کرده اند.  معرفی  گوشت 
گوشت از طریق کوچی ها در سراسر کشور 
تشخیص شده است و در هر والیت کمیته 
کوچی ها ایجاد شده است. این وزارت تعهد 
سپرده که به خاطر تسریع روند، کمتیه های 
ایجاد  کوچی ها  طریق  از  را  گوشت  تهیه 

می کند.

در گزارش اداره پالیسی و 
استراتژی ریاست جمهوری 
آمده که اگر ۴۱ درصد 
نیازمندی واقعی نیروهای 
اردوی ملی در قطعات مرکزی 
با نیازمندی کل مقایسه 
شود، فقط در قرارداد گوشت 
قطعات مرکزی وزارت دفاع 
در سال های مالی 1400 و 1401 
خورشیدی احتمال فساد 
91.88 میلیون دالری وجود 
داشته است.

تجزیه و تحلیل مصرف گوشت قطعات مرکزی وزارت دفاع )ارقام ارائه شده به ُتن است(
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نیروهای امریکایی در سه حمله موشکی و پهپادی هدف 
حمله قرار گرفتند و از جمله دست کم 14 موشک به یک 
پایگاه هوایی عراق میزبان نیروهای امریکایی اصابت کردند 
و دو نیروی ارتش امریکا به صورت سطحی زخمی شدند.

ساعاتی پس از حمله  دوباره به فرودگاه بین المللی اربیل و 
پایگاه هوایی عین االسد در عراق، بامداد پنج شنبه هفدهم 
ماه سرطان به وقت محلی نیز، دو راکت به نزدیکی سفارت 
امریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد که پدافند هوایی 
سفارت یکی از این راکت ها را رهگیری و منهدم کرد و یک 
راکت دیگر نیز در خارج از منطقه سبز بغداد سقوط کرد.

به  داعش  ضد  بین المللی  ائتالف  سخن گویان  از  یکی 
رهبری امریکا همان شب در گفت وگو با نیوزویک ضمن 
تایید حمله به نزدیکی سفارت امریکا در بغداد، گفت که 
حمله های پیاپی علیه مواضع امریکا در عراق را طی چهار 

روز اخیر »وضعیتی ادامه دار« است.

یه تلفات جاین نداشت یکایی در سور یکایی: حمله بامداد یک شنبه به نریوهای امر مقام امر
چهارشنبه  امریکا،  سنای  جمهوری خواه  عضو  کروز،  تد 
اعمال  جای  به  بایدن  جو  »دولت  نوشت:  توییتی  در 
وعده  و  است  تحریم ها  رفع  حال  در  ایران،  علیه  تحریم 
ارائه صدها میلیارد دالر دیگر را نیز داده است. در همین 
به  اقدامات بی سابقه هسته ای و حمله  به  حال آیت اهلل ها 

نیروهای امریکا در عراق ادامه می دهند.«
ما  دیپلمات های  که  حالی  در  گفت  نیز  سنتکام  فرمانده 
مذاکرات دیپلماتیک را دنبال می کنند، این به نفع ایران 
کند  آشفته  را  فضا  نظامی،  ماجراجوی های  با  که  نیست 

چون هیچ گزینه ای از روی میز خارج نیست.
حمالت  مقابل  در  امریکا،  رییس جمهوری  بایدن،  جو 
ماه های گذشته به فرودگاه اربیل و همچنین حمالت مکرر 
تاکنون  بغداد،  امریکا در  امریکایی و سفارت  نیروهای  به 
دوبار دستور حمله به تاسیسات شبه نظامیان تحت حمایت 

ایران در خاک سوریه و عراق را صادر کرده است.

فاش  نامش  خواست  که  امریکایی  دفاعی  مقام  یک  این 
نیروهای  به  یک شنبه  بامداد  حمله  که  گفت  نشود، 
دیرالزور  شرق  در  کونیکوی  گازی  میدان  در  امریکایی 

سوریه رخ داد.
این حمله جدیدترین مورد از مجموعه حمالت پیاپی چند 

روز اخیر به نیروهای امریکا در عراق و سوریه است.
مراکز دیپلماتیک و نیروهای نظامی امریکایی در عراق و 
سوریه در چند هفته اخیر به طور مکرر در عراق و سوریه 

مورد حمله قرار گرفتند.
دوشنبه گذشته سفارت امریکا در بغداد مورد حمله قرار 
اقلیم  اربیل در  بین المللی  فرودگاه  نیز  از آن  بعد  گرفته، 
در  امریکایی  نیروهای  استقرار  محل  و  عراق  کردستان 
بخش نظامی این فرودگاه سه شنبه شب برای سومین بار 

طی چهار ماه گذشته مورد حمله قرار گرفت.
استقرار  محل های  و  امریکا  سفارت  چهارشنبه  روز  طی 

اطالعات روز: یک مقام دفاعی امریکایی گفت که »حمله 
شرق  کونیکو،  در  امریکایی  نیروهای  علیه  غیرمستقیمی 
سوریه، صورت گرفته است«، اما بر اساس اطالعات اولیه، 
خسارت و تلفات جانی یا آسیب ساختاری گزارش نشده 

است.
به گزارش ایران اینترنشنال، خبر این حمله ابتدا از سوی 
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، در نخستین ساعات بامداد 
یک شنبه بیستم ماه سرطان منتشر شد و این خبرگزاری 
انفجار  وابسته به دولت بشار اسد از شنیده شدن صدای 
در نزدیک پاالیشگاه گاز کونیکو در دیرالزور، محل استقرار 

نیروهای امریکایی، خبر داد.
با  گفت وگو  در  امریکایی  دفاعی  مقام  یک  آن،  از  پس 
خبرگزاری رویترز وقوع این حمله را تایید کرد اما تاکید 
کرد که این حمله »به شکل غیر مستقیم« علیه نیروهای 

امریکایی انجام شده است.

نهایی شود.«
اوالف شولز، وزیر دارایی آلمان قبل از شروع این نشست 

گفته بود که »یک لحظه تاریخی است.«
در سال های اخیر شرکت های چندملیتی بزرگ با استقرار 
حساب  به  را  مالیات  کمترین  مالیاتی  گریزگاه های  در 
وزارت های دارایی کشورهای محل ثبت واریز کرده اند. طرح 
اصالح مالیاتی برای مقابله با این موضوعات مورد مذاکره 

قرار گرفته است.
پیش بینی می شود توافق نهایی در این زمینه در نشست 
رهبران گروه 20 در شهر رم در اکتبر امسال حاصل شود.

نشست  در  ژوئیه  اول  در  درصدی   1۵ دست کم  مالیات 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد توافق قرار گرفت. 
و  فرانسه  امریکا،  متحده  ایاالت  جمله  از  کشورها  برخی 
افزایش  برای  آکسفام  مانند  به همراه سازمان هایی  آلمان 

نرخ باالتر فشار آوردند.
اما برخی از کشورها از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی 
شرکت هایی  هستند.  مخالف  موضوع  این  با  ایرلند  مانند 
این  در  مالیاتی  پایین  نرخ  به خاطر  گوگل  و  اپل  مانند 

کشورها حضور دارند.
شرکت  هزار   10 از  کمتر  نرخ،  این  می شود  پیش بینی 
بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد اما سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی تخمین زده است که با نرخ مالیات 1۵ درصدی، 

توافق  وزرای گروه ۲۰ درباره مالیات جهاین؛ 

ین انقالب مالیایت قرن است فرانسه: بزرگرت
ساالنه 1۵0 میلیارد دالر درآمد اضافی ایجاد شود.

این اقدام یکی از دو به اصطالح ستون اصالح مالیات جهانی 
است که سال ها در حال مذاکره بوده اما در زمان جو بایدن، 

رییس جمهوری امریکا با انگیزه جدی تری پیگیری شد.
فعالیت  کشورها  از  بسیاری  در  ملیتی  چند  شرکت های 
کشور   ۸۵ در  بی پی  نفتی  غول  مثال  به عنوان  می کنند 
گلچین  را  کشورهایی  تنها  این شرکت ها  اما  دارد  حضور 

می کنند که نرخ مالیاتی پایینی دارند.
ابتدا 100 شرکت را هدف قرار می دهد که  این طرح در 
غول های فناوری مانند آمازون، فیس بوک و اپل نیز شامل 

می شود.
به  فبروری 2020  از  بار  نخستین  برای   20 گروه  وزرای 
طور حضوری با یکدیگر مالقات کردند گرچه وزرای چین 
و هند از راه دور به این نشست که در ونیز برگزار می شد، 

پیوستند.
را  از ثروت جهانی  کشورهای گروه 20 حدود ۸۵ درصد 
نمایندگی می کنند. این کشورها شامل آرژانتین، استرالیا، 
اندونزی،  هند،  ژاپن،  آلمان،  فرانسه،  کانادا، چین،  برزیل، 
کره  عربستان،  جنوبی،  آفریقای  روسیه،  مکزیک،  ایتالیا، 
اتحادیه  همراه  به  متحده  ایاالت  بریتانیا،  ترکیه،  جنوبی، 
جمعیت  درصد   ۶0 حدود   20 گروه  این  می شوند.  اروپا 

جهان را تشکیل می دهند.

اقتصادی در همین ماه با مالیات دست کم 1۵ درصدی از 
این شرکت ها به توافق رسیده بود.

با این حال تایید 19 اقتصاد برتر جهان به همراه اتحادیه 
اروپا کمک می کند تا پس سال ها مذاکره این موضوع به 

واقعیت تبدیل شود.
در بیانیه پایانی نشست وزرای گروه 20 آمده است: »پس 
از سال ها بحث و بررسی و پیشرفتی که در سال گذشته 
حاصل شد، ما به توافق تاریخی در مورد معماری مالیاتی 

بین المللی با ثبات تر و عادالنه تر دست یافتیم.«
کردند  تاکید  موضوع  این  در  اصلی  مولفه  دو  به  آن ها 
شرکت های  مالیات  برای  حداقلی  نرخ  تعیین  شامل  که 
چند ملیتی خواهد بود و مولفه دوم نیز به تعریف روش 
میان  را  شده  جمع آوری  مالیات  بتواند  که  ساختاری  و 

کشورها عادالنه قسمت کند، خواهد پرداخت.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه از این توافق استقبال کرد و 
گفت که این بزرگترین انقالب مالیاتی در یک قرن گذشته 

است.
وی افزود: »ما در حال خاتمه دادن به مسابقه مالی هستیم 
و غول های دیجیتال سرانجام سهم عادالنه مالیات خود را 

پرداخت می کنند.«
جنت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده نیز در واکنش 
به این توافق گفت که »جهان باید سریعا پیش رود تا توافق 

اطالعات روز: وزرای دارایی گروه 20 روز شنبه 10 جوالی 
»تاریخی«  توافق  یک  از  را  خود  حمایت  سرطان(   19(
چند  شرکت های  از  عادالنه تر  مالیات  اخذ  برای  جهانی 

ملیتی اعالم کردند.
به گزارش یورو نیوز فارسی، چارچوبی برای اصالح مالیات 
بین المللی که 130 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه 
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سرطان، اجالس مجازی سه روزه ای را با عنوان » 
ایران آزاد 2021« برگزار کرد که در نخستین روز 
این اجالس نخست وزیر اسلوونی نیز حضور داشت.
به نقل از رادیو فردا، بنا بر اعالم دیروز این سازمان، 
در این اجالس شرکت کنندگانی از 10۵ کشور از 
جمله 30 سناتور امریکایی و برخی شخصیت های 
سیاسی سابق اروپایی در این نشست حضور دارند 

و برخی نیز سخنرانی خواهند داشت.
از شخصیت های سیاسی برجسته سیاسی تاکنون 
مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت پیشین امریکا، در 
این اجالس سخنرانی کرده و »تحریم« انتخابات از 
سوی مردم ایران را نشانه روی گردانی کامل آن ها 

از حکومت دینی و نامزدهایش دانسته است.
موضع گیری  تاکنون  ایران  امورخارجه  وزارت 
رسمی در خصوص برگزاری اجالس اخیر »سازمان 

مجاهدین خلق« نکرده است.
کرده  اعالم  هم چنین  خلق«  مجاهدین  »سازمان 
بود که این سازمان عالوه بر این نشست مجازی، 
قصد دارد که در طول سه روز آینده تجمعاتی در 
شهرهایی چون برلین، لندن، پاریس، واشنگتن، رم 

و ... برگزار کند.

به  اعتراض  در  ایران  خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
»سازمان  اجالس  در  اسلوونی  نخست وزیر  حضور 
مجاهدین خلق ایران«، کریستینا رادی، سفیر این 

کشور در تهران را »احضار کرده است«.
ایران،  ایسنا، وزارت خارجه  به گزارش خبرگزاری 
نخست وزیر  یانشا«،  »یانز  حضور  به  خود  اعتراض 
را  خلق  مجاهدین  سازمان  اجالس  در  اسلوونی 
دولت  مقام های  توضیح  خواستار  و  کرده  اعالم 

اسلوونی شده است.
از روز شنبه 19  ایران«  »سازمان مجاهدین خلق 

یر اسلووین  اعرتاض ایران به حضور نخست وز
در کنفرانس سازمان مجاهدین خلق

قرار  درمان  تحت  جاده  کنار  در  می گریستند 
داشتند.

پناهجویان  که  است  اصلی  گذرگاه های  از  ترکیه 
برای مهاجرت به اروپا از این مسیر عبور می کنند. 
افغانستان،  ایران،  شهروندان  مهاجران  این  اغلب 

پاکستان و بنگالدش اند.
پناهجویان در طول مسیر خود به سمت شهرهای 
غربی ترکیه از جمله استانبول و آنکارا از مرزهای 

مشترک این کشور با ایران عبور می کنند.
پناهندگی  مطالعات  مرکز  رییس  کوراباتیر،  تین 
خروج  می گوید  آنکارا  در  مستقر  مهاجرت  و 
برنامه ریزی شده امریکا از افغانستان انگیزه بیشتری 
راه های  مهاجرت  برای  که  است  داده  کسانی  به 

کوهستانی را در پیش می گیرند.
رابرت منندز، رییس کمیسیون روابط خارجی سنای 
امریکا، رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و 
نیز در  این کشور  همچنین تد کروز دیگر سناتور 

این گردهمایی حاضر بودند و سخن گفتند.
در اوایل تابستان سال گذشته در اثر واژگونی یک 
جان  پناهجو   ۶0 دستکم  وان،  دریاچه  در  کشتی 

باختند.

اطالعات روز: مقامات محلی می گویند یک اتوبوس 
حامل پناهجویان افغانستانی، پاکستانی و بنگالدشی 
در ساعات اولیه روز یکشنبه در شرق ترکیه سقوط 
کرد. در این حادثه دستکم 12 نفر کشته و 2۶ نفر 

دیگر زخمی شدند.
محلی  منبع  دو  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
این  که  گفتند  رویترز  به  موضوع  این  از  اطالع  با 
تصادف در منطقه مرادیه استان وان در نزدیکی مرز 

ترکیه با ایران رخ داد.
هنوز هویت کشته شدگان این حادثه روشن نیست.
مقامات گفته اند که 11 نفر از کشته شدگان پناهجو 
بودند. قربانی دیگر فردی بود که این حمل و نقل 

غیرقانونی را سازماندهی کرده بود.
دو منبع محلی به رویترز گفته اند که اتوبوس پس 

از سقوط به یک گودال آتش گرفت.
بر اساس این گزارش مالک اتوبوس بازداشت شده 
است و مجروحان نیز برای مداوا به بیمارستان اعزام 

شدند.
امدادرسانان  این حادثه  از  تلویزیونی  گزارش  های 
میان  در  جستجو  حال  در  که  می داد  نشان  را 
درحالی  بازماندگان  و  اتوبوس اند  سوخته   الشه 

سقوط اتوبوس حامل پناهجویان در نزدییک 
مرز ترکیه با ایران؛ ۱۲ کشته، ۲۶ زخمی
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زندیگ زیر سلطه ی طالبان؛ 

خدمات ملیک و هشروندی تعطیل شده است
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CALP وزارت زراعت. آبیاری ومالداری در نظر دارد،که اطالعیه 
تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعماربند های کوچک تنظیم آب یاره گی واقع قریه یاره گی ولسوالی گوشته والیت ننگرهار را با شرکت محترم  )ساختمانی انصار نجات( دارای جواز نمبر )59254( آدرس- بگرامی 

مور حاجی عمیر دتیلو پمپ مرکز ننگرهار، جالل آباد ننگرهار افغانستان به قیمت مجموعی )1.270.784.2( یک میلیون و دوصدو هفتاد هزارو هفت صدوهشتاد چهاراعشاریه دوافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری 

به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت. آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

کار گرفته می شود. آنان وظایف خود را پیش 
می برند.«

در  آقای حکیمی  که  مرکزی  بغالن  رادیوی 
حاال  می کرد،  کار  اداری  مدیر  به عنوان  آن 
پس  رادیو  این  فعالیت  است.  افتاده  کار  از 
از آن متوقف شد که بیش از یک ماه پیش 
یک مهاجم انتحاری سوار بر موتر پر از مواد 
پولیس  فرماندهی  به  را  خودش  انفجاری 
که  انفجاری  کوبید؛  مرکزی  بغالن  ولسوالی 
چهار کشته و 2۸ زخمی برجای گذاشت. در 
مرکزی  بغالن  رادیوی  ساختمان  انفجار  این 
که در فاصله ی 30 متری از فرماندهی پولیس 

این ولسوالی قرار دارد، نیز تخریب شد. 
آقای حکیمی می گوید پس از آن که طالبان 
دست  در  را  مرکزی  بغالن  ولسوالی  کنترل 
این  مسئوالن  سراغ  گروه  این  افراد  گرفته، 
رادیو آمده و از آنان خواسته اند که رادیو را به 
نفع این گروه فعال کنند. پاسخ آقای حکیمی 
و همکارانش به طالبان اما این بوده که وسایل 
رادیو به کلی تخریب شده است و اگر طالبان 
آن  برای  باید  کنند،  فعال  را  آن  می خواهد 
تجهیزات و وسایل جدید خریداری کنند. این 

گروه اما تا حاال این کار را انجام نداده اند. 

وضع قیودات سخت، به ویژه برای زنان 
به  نسبت  که  کرده  ادعا  بارها  طالبان  گروه 
در  از سال 2001  قبل  دوران حاکمیت شان 
افغانستان تغییر کرده اند. طالبان با این ادعاها 
سعی کرده اند که چهره ی نرم تری از خودشان 
به جهان ارائه کنند. حرف و عمل طالبان اما 
تا حاال در تضاد بوده است. آن چه این گروه 
این  باشندگان  و  تسلط شان  تحت  مناطق  با 
مناطق انجام می دهند، فرقی چندانی با رویه 

این گروه پیش از سال 2001 ندارد.
اختیار  در  اخیرا  ولسوالی هایی که  باشندگان 
طالبان قرار گرفته در مصاحبه های تلفنی با 
روزنامه اطالعات روز می گویند گروه طالبان 
شرایط  آنان  ولسوالی ها ی   به  تسلط  از  پس 
کرده اند.  وضع  زنان  برای  به ویژه  سخت 
محرم،  بدون  بیرون رفتن  از  زنان  منع کردن 
تحمیل چادری بر آنان و مجبورکردن مردم 
به پنج وعده نمازخواندن از مواردی است که 
طالبان پس از تسلط بر هر ولسوالی به انجام 

آن دستور داده اند. 
صالح الدین برهانی، عضو شورای والیتی تخار 
ولسوالی  در  رویداد  یک  به  نمونه  به عنوان 
که  می کند  اشاره  تخار  بهاوالدین  خواجه 
طالبان طالفروشان را لت وکوب کرده اند، چرا 
که به گفته ی او آنان باعث می شوند زنان از 

خانه بیرون شوند و طال بخرند. 
در یک رویداد دیگر به گفته ی آقای برهانی 
را  روستا  یک  اهالی  از  شماری  طالبان  که 
صرف به این دلیل لت وکوب کرده اند که اهالی 
گوشت  گروه  این  جنگ جویان  برای  روستا 
مرغ خارجی، یا به اصطالح »یخکی« پخته اند.
گروه طالبان از دو ماه به این سو، کنترل مراکز 
گرفته  اند.  دست  در  را  ولسوالی   100 حدود 
درگیری  بدون  ولسوالی ها  این  از  شماری 
در  می شود  گفته  افتاده اند.  طالبان  به دست 
و  قومی  بزرگان  ولسوالی ها،  برخی  سقوط 
مالامامان مساجد نیز دست داشته اند؛ طوری 
امنیتی  نیروهای  پاسگاه های  به  رفتن  با  که 
را  پاسگاه های شان  که  می خواسته اند  آنان  از 

ترک کنند.
شورای  عضو  برهانی،  صالح الدین  اما  حاال 
والیتی، تخار و باشندگان ولسوالی های چاه آب، 
بغالن مرکزی و سیاه گرد همه می گویند حتا 
افرادی که به آمدن طالبان خوش بین بودند و 
به نحوی از این گروه حمایت می کردند، حاال با 
دیدن اعمال طالبان اظهار ندامت و پشیمانی 

می کنند.

مرکزی« که در حال حاضر در این ولسوالی 
به  می کند  زندگی  طالبان  حاکمیت  زیر 
شهرداری  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
مؤثری  کار  هم  است  فعال  اداره ی  تنها  که 
طالبان  نظر  زیر  »شاروالی  نمی دهد:  انجام 
پل  مثال  این که  پول می گیرد.  مردم  از  فقط 
و پلچکی ساخته باشد یا جایی را پاک کرده 
را  کار  این  طالبان  است.  نشده  انجام  باشد، 
توسط برخی از کارمندان رسمی دولتی انجام 

می دهند.«
گروه طالبان برای مدیریت برق این ولسوالی 
یکی از افراد خود را تعیین کرده است. آقای 
حکیمی می گوید کارمندان مدیریت برق که 
در واقع کارمندان دولتی اند حاال زیر نظر یک 

مولوی طالب کار می کنند. 
انکشاف  دفتر  مرکزی،  بغالن  ولسوالی  در 
دهات هم گاهی باز می شود، اما کاری مؤثری 

کارشان  به  که  کردند  درخواست  ولسوالی 
را  مردم  کارهای  معمول  طبق  و  برگردند 
به پیش ببرند. آقای برهانی می گوید از ترس 
و وحشت طالبان حتا یک مأمور عادی دولت 
کارش  به  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 

برنگشت و اکثریت فرار کردند.
طالبان  اعالمیه ی  در  می گوید  برهانی  آقای 
مورد  این  رستاق،  ولسوالی  تصرف  از  پس 
نیز آمده بود که اگر زنی در اداره ای در کنار 
مردان کار می کند، باید از شعبه بیرون شود 
و در مقابل در اداره های که ویژه زنان است، 
اداره  از  باید  دارد،  حضور  مرد  یک  اگر  حتا 
به  متأسفانه کسی حاضر  »ولی  بیرون شود: 
این کار نشد. اکثر فرار کردند و اگر مأمورینی 
هستند که فرار نکرده اند، خود را به طالبان 

معرفی نمی کنند.«
ارگان های  سخن گوی  حسن زی،  نرگس 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  محل 
می گوید وقتی یک ولسوالی از اختیار دولت 
خارج می شود، طبیعی است که دیگر دولت 
به  زیرا  کند،  ارائه  خدمات  آن  در  نمی تواند 
که  اداره هایی  و  زیربناها  طالبان  او  گفته ی 
می شود  ارائه  خدمات  مردم  به  طریق  آن  از 
را تخریب می کنند. طالبان اما بارها تخریب 
مکان ها و دارایی های عامه را رد کرده است. 

در ولسوالی بغالن مرکزی که حدود یک ماه 
قبل به دست طالبان افتاد، تمامی اداره ها به 
استثنای شهرداری که قبال به مردم خدمات 
ارائه می کردند، غیرفعال  است. شهرداری هم 
به  کار  جواز  اعطای  می کند  که  کاری  تنها 

دکانداران است. 
بغالن  »رادیو  کارمند  حکیمی،  جاوید 

لطف علی سلطانی 

اخیر  ماه  دو  در  که  ولسوالی هایی  در  اوضاع 
است. خدمات  آشفته  افتاده  طالبان  به دست 
از  ولسوالی ها  در  این  از  پیش  که  ملکی 
و  شده  متوقف  می شد،  ارائه  دولت  سوی 
اکثر اداره هایی که قبال خدمات عمومی ارائه 
می کرد، مسدودند. طالبان در این مدت صرف 
به شدت  و  دست وپاگیر  رفتاری  اصول های 
خدمات  ارائه  از  و  کرده   وضع  متحجرانه 
بوده اند.  عاجز  ولسوالی ها  باشندگان  برای 
بااین حال، این گروه می گوید معموال پیش از 
داشته  تشکیالت  ولسوالی  هر  برای  نیز  این 
گروه  این  تشکیالت  ولسوالی ها،  سقوط  با  و 
جای کارمندان دولتی را پر کرده اند. حکومت 
ولسوالی ها  سقوط  با  که  می گوید  افغانستان 
متوقف  آن  باشندگان  به  خدمات  عرضه ی 

شده است. 
ماه  یک  تخار حدود  والیت  چاه آب  ولسوالی 
مدیر،  کرد.  سقوط  طالبان  به دست  پیش 
دالیل  به  که  ولسوالی  این  مرکز  باشنده ی 
امنیتی خواست صرف با همین نام یاد شود، 
می کند،  زندگی  طالبان  حاکمیت  زیر  حاال 
به  می کند.  توصیف  خفقان آور  را  اوضاع 
گفته ی او در ولسوالی چاه آب دیگر از خدمات 
ملکی خبری نیست و طالبان تنها کاری که 
کرده اند تعیین یک ولسوال و معاون ولسوال 

برای این ولسوالی بوده است. 
می گوید  چاه آب  ولسوالی  باشنده ی  این 
 27 ولسوالی  این  شهرداری  مثال،  به عنوان 
نفر کارمند داشت، ولی حاال که طالبان حاکم 
شده اند، بر عالوه ی سایر نهادهای دولتی، کار 
تمامی  و  است  شده  متوقف  نیز  شهرداری 

افراد آن از کار بی کار شده اند. 
ولسوالی  چاه آب از ولسوالی های اغلب خشک 
و بی آب والیت تخار است. زندگی باشندگان 
وابسته اند.  للمی کاری  به  اکثر  ولسوالی  این 
خشک سالی های چند سال اخیر همین امکان 
ناچیز را نیز از آنان گرفته  است و دیگر کشت 
تأمین  منبع  آنان  برای  نمی تواند  هم  للمی 
دولت  گذشته،  سال   چند  در  باشد.  معیشت 
متضرر  خشک سالی ها  از  که  افرادی  برای 
می شدند، کمک می کرد. امسال اما امید برای 
کمک نیست، زیرا ولسوالی در اختیار طالبان 
است و این گروه نه تنها که به مردم خدمات 
مردم  بر  مختلف  عناوین  با  که  نکرده  ارائه 

مالیات و مصارف اضافه وضع کرده اند. 
مدیر، باشنده ولسوالی چاه آب می گوید گروه 
برای  جنگ  هنگام  در  که  آن جا  از  طالبان 
ندارد،  بودجه  جنگ جویانش  مصارف  تأمین 
به  که  می کنند  مجبور  را  محل  باشندگان 
او  بدهند.  آب  و  نان  گروه  این  جنگ جویان 
به روزنامه اطالعات روز گفت: »افراد طالبان 
منطقه  اهالی  و  می شوند  جمع  مساجد  در 
بدهند.  نان  آنان  به  که  می کنند  مجبور  را 
در مسجد  یا چهار شب  آنان سه شب  مثال 
وعده  هر سه  که  مکلف اند  مردم  و  می مانند 

نان آنان را بدهند.«
از یک سو خشکسالی و از طرف دیگر مصارفی 
که طالبان بر مردم تحمیل کرده اند، زندگی را 
برای باشندگان چاه آب به شدت سخت کرده 

است. 
والیتی  شورای  عضو  برهانی،  صالح الدین 
می کند  تأیید  روز  اطالعات  روزنامه  به  تخار 
ولسوالی های  در  ملکی  خدمات  عرضه ی  که 
طالبان  به دست  تخار  والیت  در  اخیرا  که 
افتاده، متوقف است و کسانی که در اداره ی 
محلی کار می کردند یا فرار کرده اند و یا در 

خانه  های شان پنهان شده اند.
ولسوالی  کنترل  آن که  از  پس  طالبان 
با  گرفتند،  دست  در  را  تخار  والیت  رستاق 
ملکی  خدمات  کارمندان  از  اعالمیه ای  نشر 

در آن انجام نمی شود. آقای حکیمی می گوید 
از  پیش  که  انکشافی  پروژه های  از  برخی 
حاال  داشت،  جریان  کارش  طالبان  تسلط 
کانکریت ریزی  مثال  است: »به عنوان  متوقف 
جاده ی ناحیه دوم بغالن مرکزی که در حال 

انجام بود، حاال متوقف است.« 
عرضه ی خدمات ملکی در ولسوالی سیاه گرد 
چاه آب  ولسوالی های  مثل  هم  پروان  والیت 
عتیق،  است.  متوقف  تقریبا  مرکزی  بغالن  و 
باشنده ی ولسوالی سیاه گرد در صحبت تلفنی 
آن که  با  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با 
به  از کارمندان ملکی خواسته اند که  طالبان 
مردم خدمات  به  و  برگردند  وظیفه های شان 
کارمندان  از  کمی  تعداد  اما  کنند،  ارائه 
و  از ترس  برگشته اند. عتیق می گوید: »آنان 

وحشت طالبان برنگشتند.«
گروه  این  که  می گوید  طالبان  بااین حال 
کنترل  از  را  ولسوالی ها  آن که  از  پیش  حتا 
هر  برای  کنند،  خارج  افغانستان  دولت 
است.  داشته  کارمند  و  مسئول  ولسوالی 
به  گروه  این  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
مسئوالن  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
تصرف  از  پس  ولسوالی ها  برای  تعیین شده 
ولسوالی ها به کار آغاز کرده اند و برای مردم 
پیش  از  پیش  »ما  می کنند:  ارائه  خدمات 
همان  داشتیم.  تشکیالت  ولسوالی  هر  برای 
می کند.  کار  و  می رود  ولسوالی  به  تشکیل 
محاکم پس فعال شده است. همچنان بخش 
صحی و کلینیک ها و مکاتب و مدارس فعال 
شده است. تالش داریم، همه شعباتی را که 
کنیم.«  فعال  دوباره  است  ولسوالی  یک  نیاز 
او می افزاید: »در ضمن از مأموران قبلی هم 

صالح الدین برهانی، عضو شورای 
والیتی تخار به عنوان نمونه به 
یک رویداد در ولسوالی خواجه 
بهاوالدین تخار اشاره می کند که 
طالبان طالفروشان را لت وکوب 
کرده اند، چرا که به گفته ی او آنان 
باعث می شوند زنان از خانه بیرون 
شوند و طال بخرند. 

نمایی از ولسوالی سیاه گرد والیت پروان – عکس از شبکه های اجتماعی 
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عشق و جنگ در افغانستان
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خانه ی  در  من  شود،  رییس جمهور  غنی 
چوب کار شده ی او در کابل که پر از کتاب و 
قالیچه های ایرانی است، ناهار صرف کردم. او 
شکایت داشت که خارجی ها کارمندان نخبه 
حکومت افغانستان را »می دزدند« و به این 
می شوند  حکومتی  خالی شدن  باعث  ترتیب 
می پرسید  او  هستند.  حمایتش  مدعی  که 
که چرا امریکایی ها به جای واردکردن گندم 
کشاورزان  گذاشتن  کنار  و  امریکایی  ارزان 
افغانستان از زنجیره تأمین، گندم را به صورت 
محلی خریداری نمی کنند؟ چرا آن ها به جای 
استخدام  در  افغانستان  حکومت  به  کمک 
مستقیم افغان ها، به »مشاوران« گران قیمت 
امریکایی که همچون جاسوس به واشنگتن 
او گفت  پول می پردازند؟  گزارش می دهند، 
به  بهتر می دانند که کشورشان  افغان ها  که 

چه نیاز دارد.
اما حتا در دوره رییس جمهور غنی، مردی که 
از ظاهرش گویا کلید حل مشکالت را با خود 
داشت، وضعیت افغانستان روزبه روز بدتر شد. 
آخرین بار در سال 2011 که در افغانستان 
بودم، به سختی می شد مترجمی پیدا کنم 
ببرد.  کابل  از  خارج  به  مرا  باشد  مایل  که 
آن ها  دادند.  رد  پاسخ  مرا  آن ها  از  نفر  چند 
نمی خواستند سر بریده شوند. به من هشدار 
داده شده بود که کسانی که درخواست مرا 
ممکن است بپذیرند، خیلی احتمال دارد با 

آدم ربایان هم دست باشند.
را  معتمد  فرد  موفق شدم یک  آن هم  با  اما 
به تهیه گزارشم در داخل  تا  استخدام کنم 
لژ  باغ  در  ساعت ها  ما  کند.  کمک  کابل 
تماس  طریق  از  و  می نشستیم  گندمک 
تلفنی از بیرون از کابل مصاحبه جمع آوری 
بودیم،  کار  می کردیم. یک شب که سرگرم 
او  تلفن  به  متوجه شدم که همسرش مدام 
خودداری  پاسخ دادن  از  او  اما  می زند  زنگ 
لحن  با  پرسیدم،  را  دلیلش  وقتی  می کند. 
اندوهگینی به من گفت که روزگاری عاشق 
دختر یکی از خویشاوندان خود شده بود که 
در پاکستان زندگی می کند. اما پدر و مادرش 
آن ها  برای  دختر  خانواده  که  گفتند  او  به 
بیش از حد ثروت مند است. و به جای آن ، پدر 
و مادرش ترتیب عروسی وی را با دختری از 
خانواده ای ساده دادند. به من گفت که حاال 
او و آن دختر با هم زیر سقف بدبختی یکجا 

زندگی می کنند.
با  کار  سال ها  از  بعد  مترجم  این  اما 
ثروتمند  پا  یک  خودش  حاال  امریکایی ها، 
بود  گرفته  تصمیم  سرانجام  او  بود.  شده 
از آن خودش را بسازد و اخیرا هم  خانه ای 
شنیده بود که عشق زندگی اش هنوز مجرد 
است. آیا برای رسیدن به خوش بختی خیلی 
او  برای  زن-دوم-گرفتن  آیا  بود؟  شده  دیر 
ممکن بود؟ یا آیا همسر اول وی، همان طور 
که یک بار تهدید کرده بود، واقعا خودش را 
به آتش می کشید؟ مترجم من تا ناوقت شب 

با خودش کلنجار می رفت که چه کار کند.
پیام فرید که پیام فردی وحشت زده و نگران 
ممکن  زندگی  که  برد  فرو  فکر  به  مرا  بود، 
است چه بر سر آن مرِد ناخوش عاشق پیشه 
خودم  از  شد  باعث  فرید  پیام  باشد؟  آورده 
در  که  آن هایی  همه  سرنوشت  که  بپرسم 
افغانستان در این 20 سال با وعده ی عشق، 
کشور  یک  به  تبدیل شدن  »فرصت  و  پول 
مدرن« از راه سنتی خود به در شدند، حاال 

چه می شود؟

هیأت  به   2020 سال  در  ستاکمن  فرح 
پیوست.  تایمز  نیوریورک  روزنامه  تحریریه 
حوزه  در  تایمز  نیویورک  گزارش گر  قبال  او 
سیاست، جنبش های اجتماعی و نژاد بود. او 
قبل از تایمز همکار بوستن گلوب بود، جایی 
جایزه  برنده   201۶ سال  در  آن  در  او  که 

پولیتزر برای تفسیر شد.

یکدیگر را نمی شناسند. و نقشه ی پیچیده ای 
ریخته بودند تا خانواده هاشان را آماده کنند 
ازدواج را ترتیب دهند. وقتی من تصمیم به 
شب  گرفتم،  دوردست  شهری  به  مسافرت 
که  معشوقه اش،  و  مترجمم  پروازم،  از  قبل 
خداحافظی  برای  می کردند،  وانمود  هنوز 
آمدند. دختر می خواست من بدانم که پسر 

عاشق کیست.
درازا  به  جنگ  هرچه  می رسید  به نظر 
جسورتر  و  بی پرواتر  عشاق  می کشد، 
می شوند. مترجمانی که با من کار می کردند 
قصه می کردند که در دوره طالبان دانش آموز 
پیش  در  پایداری  و چشم انداز شغلی  بودند 
نمی دیدند. و همه با پدر و مادر خود زندگی 
می کردند. اما پس از یازده سپتامبر هرکسی 
انگلیسی  زبان  با  نصف و نیمه  آشنایی  که 
درامد  کسب  فرصت  می توانست  داشت، 
قادر  آن ها  یعنی  این  باشد.  داشته  کالنی 
برای  را  الزم  ابزارهای  و  منابع  بودند  شده 
داشتن خانه ی شخصی، داشتن رؤیای عشق 
داشته  را  رسوم  و  رسم  دورزدن  جرأت  و 
باشند. یک مترجم به من گفت که روزی که 
اولین حقوق خود را دریافت کرد، جاده های 
برای  همسری  که  تصمیم  این  با  را  شهر 
گفت  او  گشت.  پیاده  کند  انتخاب  خودش 
کنار  نمی شناخت،  را  دختری  قبل  از  چون 
جاده ای ایستاد و سعی کرد با دختران عابر 

حجاب پوش چشم درچشم شود.
اول  باید  جوان  مرد  یک  افغانستان،  در 
را  زن  محبت  مقداری  بعدا  تا  کند  ازدواج 
مرد  خانواده  ازدواج،  برای  و  آورد.  به دست 
باید بهای عروس را بپردازند. که اغلب مبلغ 
بسیار کالنی است. در دهات افغانستان، این 
وضعیت جوانان بی پول را به آغوش طالبان 
سوق داد. درباره گروه طالبان گزارش می شد 
که دو برابر حقوق نیروهای امنیتی افغانستان 
را به این جوانان می پردازد. اما در کابل، برای 
پول  برای  دیگری  راه های  جوان  مرد  یک 
بلوک های  فروش  از  بود:  شده  باز  درآوردن 
بتونی به پایگاه های نظامی خارجی ها گرفته 

آن چه را در آن گوشه ها اتفاق می افتاد برای 
ما توضیح می دادند. بدون افرادی مانند فرید 
ما در می ماندیم. نابینا و ناشنوا بودیم. طبق 
طرفدار  تحصیل کرده،  افراد  آن ها  تعریف، 
امریکا و تشنه مدرنیته بودند. آرزوها، اهداف 
و طرز فکر افرادی همچون فرید، که معتقد 
را  ما  می آیند،  بر  کاری  هر  پس  از  بودند 
از  متفاوت  جنگ  این  که  می کرد  امیدوار 
جنگ ویتنام به پایان می رسد. حضور ما به 
نوبه خود آن ها را امیدوار کرده بود که پس 
می تواند  افغانستان  داخلی،  دهه ها جنگ  از 
مسیری متفاوتی برای آینده ی خود ترسیم 
اکنون  بود.  خوش بینی  فضای  فضا،  کند. 
خود  کشور  از  چقدر  آن ها  می شوم  متوجه 

به عنوان یک کل نمایندگی می کردند.
افغانستان،  در  حضورم  زمان  در  حتا  اما 
متوجه چیز غیرمعمولی در مورد مترجمانم 
چند  طی  که  آن هایی  همه ی  تقریبا  شدم: 
در  را  خود  همسر  کردند،  کار  من  با  سال 
آن  سنتی  به معنای  ازدواج   که  کشوری 
تعیین شده  قبل  از  زوج  و  می شود  شناخته 
بودند.  کرده  انتخاب  خودشان  است، 
داستان های عاشقانه ی آن ها، قصه  ی عصیان 
بود.  رسوم  و  رسم  علیه  پسران  و  دختران 
اولین مترجم من در افغانستان عاشق دختر 
که  دختری  تنها  واقع  در  بود.  همسایه اش 
و  رسم  طبق  مادرش  و  پدر  می شناخت.  او 
بودند.  عالقه  این  مخالف  جامعه خود  آداب 
آن ها از پسرشان پرسیده بودند که چه نوع 
خانواده ای اجازه می دهد پسر همسر خود را 
اعتصاب  هفته  دو  از  پس  اما  کند؟  انتخاب 
مخالفت  از  دست  مادر  و  پدر  پسر،  غذای 
کشیده بودند. مترجم دیگری که با من کار 
می کرد عاشق هم کالسی دانشگاه خود شده 
بود. او دختر را بی مقدمه به قرار دعوت کرده 
کرده  ازدواج  درخواست  او  از  ناگهان  و  بود 
بود. »جرمی« که می توانست او را به کشتن 
دهد. دختر هم بالفاصله پذیرفته بود. »جرم« 
دیگری که به اندازه »جرم« پسر کشنده بود. 
بودند که  وانمود کرده  تمام  آن ها سه سال 

فرح ستاکمن، نیویورک تایمز
مترجم: جلیل پژواک

هفته گذشته وقتی آماده می شدم دخترم را 
به قرار بازی  با دوستانش ببرم، پیامی روی 
این جا  »وضعیت  شد:  ظاهر  تلفنم  صفحه 
طالبان  می شود.  بدتر  روز به روز  )افغانستان( 
همکاری  مردم  شما  با  من  که  می دانند 
سازمان  با  دارد  امکان  اگر  پس  می کردم. 
ایاالت  به  مرا  تا  کنید  محترم خود صحبت 

متحده ببرند.«
سال ها بود از فرید احوال نداشتم. فرید سال 
برای گزارشی درباره  مرا کمک کرد   2007
یک جنگ ساالر به شهر گردیز بروم. او عاشق 
هیپ هاپ بود. از من می پرسید: »۵0 سنت 
را می شناسی؟« در آن سفر با توفان تگرگ 
ُسر  موترش  همچنان که  فرید  برخوردیم. 
از  بود.  آرام  می شد،  پایین  کوتل  از  خورده 
پشت پنجره ی موتر کوچی ها را می دیدیم که 
با لباس های رنگارنگ خود دور شترهای خود 

جمع شده بودند تا توفان بگذرد.
زنده  برایم  را  سفر  آن  خاطرات  فرید  پیام 
کرد: رفتن مان به خانه ی روستایی که گوشت 
از تیرچه های سقفش آویزان  نمک زده شده 
بود. تماشای پسر بچه های روستا که واسکت 
لولک  بایسکیل  تایرهای  با  و  بودند  پوشیده 
دوانی می کردند. رفتن مان به بازار با برقع و 
جمع شدن مردم دور و بر من و فرید. یادم 
آمد فرید صورت خود را با تی شرت پوشانده 
یک  که  فردی  به عنوان  را  او  کسی  تا  بود 
امریکایی را به روستای شان آورده شناسایی 
که  می دانسته  زمان  همان  حتما  او  نکند. 

طالبان امکان دارد برگردند.
با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پس 
از 20 سال حضور، و تشدید حمالت طالبان 
طی ماه های اخیر، من نگران فرید و کسانی 
انداختند  خطر  به  را  خود  جان  که  هستم 
ما  به  را  زخم خورده ی شان  و  زیبا  کشور  تا 

خارجی  ها نشان دهند.
طی این سال ها صدها مترجم در افغانستان 
که  از جمله کسانی  عراق کشته شده اند.  و 
انتظار  ویزای شان  دریافت  برای  سال ها 
دوستان  نگران  دارند  حق  مردم  کشیدند. 
افغانستان  در  خطرشان  درمعرض  وفاداِر 
بی شماری  نهادهای  و  کتاب  مقاله،  باشند. 
برای انتقال آن ها به ایاالت متحده دادخواهی 
کرده اند. پس از دو دهه جنگ، جایگاه ویژه 
مترجمان در روان امریکایی حتا در فرهنگ 
آن  نمونه ی  است.  شده  پدیدار  ما  عامه ی 
United States of Al، سریال تلویزیونی 
از  کمدی شبکه سی بی اس درباره مترجمی 
افغانستان است که به ایاالت متحده منتقل 

شده است.
رییس جمهور  گذشته  هفته  پنج شنبه 
بایدن وعده داد که حدود 1۶ هزار شهروند 
این   طی  امریکایی ها  به  که  را  افغانستان 
ثالث  کشور  به  می کردند،  کمک  سال ها 
ثالث  کشور  در  افراد  این  می دهد.  انتقال 
برای ورود  برای دریافت ویزاهای ویژه خود 
به ایاالت متحده منتظر خواهند ماند. هفته 
گذشته مجلس الیحه ای را تصویب کرد که 
هدف آن تسریع انتقال مترجمانی است که 
نیست که  معلوم  اما  بودند.  ارتش همکار  با 
نهادهای  با  که  فرید،  مانند  مترجمانی  آیا 
رسانه ای خارجی یا گروه های غیرانتفاعی کار 
می کردند، واجد شرایط این ویزا خواهند بود 
یا خیر. همچنین معلوم نیست که در صورت 
به  متمایل  و  تحصیل کرده  شهروندان  فرار 

غرب، چه بر سر افغانستان خواهد آمد.
مترجمان از تأثیرگذارترین افراد در افغانستان 
روزنامه نگاران  که  هرآن چه  تقریبا  بودند. 
از  می دانستند،  افغانستان  مورد  در  خارجی 
فیلتر افرادی مانند فرید می گذشت. افرادی 
خود  کشور  مختلف  گوشه های  به  را  ما  که 
سیگارهاشان،  از  کام   هر  بین  و  می بردند 

و کار در شرکت های امنیتی خصوصی گرفته 
گندمک؛  لژ  در  پیش خدمتی  یا  آشپزی  تا 
و  دیپلمات ها  آن  در  دنج که  مهمان خانه ای 
روزنامه نگاران کنار ردیف تفنگ های فتیله ای 
و قفس های طوطی نشسته  از دیوار  آویزان 

غذا می خوردند.
سرنگونی  که  رضامندی  و  سرخوشی 
به  افغانستان  برای   2001 سال  در  طالبان 
ارمغان آورد، به سرعت جای خود را به تب 
خروارها  زیر  افغانستان  داد.  پول درآوردن 
فروشی  همه چیز  بود.  شده  غرق  نقد  پول 
به  آیا  می پرسیدند:  ازت  می رسید.  به نظر 
اوکی،  داری؟  نیاز  شخصی  امنیتی  محافظ 
مشکلی نیست. به شاسی بلند ضدگلوله نیاز 
داری؟ حاال می توانم یکی را برایت جور کنم. 
هزار   10 احتماال  شوی؟  قاضی  می خواهی 

دالر برای تان آب بخورد.
اما کسانی که در آن دوره از این طریق قاضی 
شدند، با گرفتن رشوه از متهمان دادگاه باید 
آن پول کالن را که احتماال از کسی قرض 
گرفته بودند، برمی گرداندند. دیری نگذشت 
و  خرید  مراکز  لوکس،  عمارت های  که 
رستوران فرانسوی »لتموسفر« با آن غذاهای 
گرانش در کابل قد علم کردند. مردمان شهر 
اگر خبر می شدند که کس دیگری در جای 
می آورد،  در  بیشتری  پول  شهر  از  دیگری 

به خود می پیچیدند.
باید  می گشتم  بر  افغانستان  به  که  بار  هر 
مترجم  زیرا  می کردم  پیدا  جدیدی  مترجم 
بود.  کرده  پیدا  بهتری  کار  حتما  قبلی 
دالر   ۸0 ماهانه  قبال  که  دولتی  کارمندان 
ان جی اوهایی  با  کار  برای  داشتند،  درآمد 
از  می  کردند،  پرداخت  دالر  هزار  ماهانه  که 
سر و کول یکدیگر باال می رفتند. در همین 
برای  خارجی  ان جی اوهای  کارمندان  حال 
ادارات سازمان ملل  به دست آوردن شغل در 
ایاالت  بین المللی  توسعه  اداره  یا  متحد 
پرداخت  دالر  هزار  ماهانه  )که  متحده 
وضعیت  این  می زدند.  دست وپا  می کردند( 
یک  که  داد  بروز  را  خود  پیچیدگی  زمانی 
 Bearing Point نام  به  امریکایی  شرکت 
وزارت خانه های  پرکردن سمت های خالی  با 
امریکایی،  مشاوران  واردکردن  با  افغانستان 

میلیون ها دالر به جیب زد.
اتفاقا  که  شوربختی  مرد  غنی،  اشرف 
رییس جمهور فعلی افغانستان است، شکایت 
نیست.  کشور  یک  اداره  راه  این  که  داشت 
به عنوان کسی که هم و غمش  اشرف غنی 
پالیسی بود و سابقه کار با بانک جهانی داشت و 
کتابی به نام »ترمیم دولت های ناکام« نوشته 
بود، در کشور جنگ ساالران تافته ای جدابافته 
به نظر می رسید. اما او صریح تر از طالبان علیه 
غرور امریکایی ها سخن می زد. قبل از این که 

اما این مترجم بعد از سال ها کار با امریکاییی ها، حاال خودش یک پا ثروتمند شده 
بود. او سرانجام تصمیم گرفته بود خانه ای از آن خودش را بسازد و اخیرا هم 
شنیده بود که عشق زندگی اش هنوز مجرد است.


