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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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درآمد به افغانی، مصرف به دالر؛ 
»دولت باید دادوستد را به نفع مردم تغییر دهد«

هم زمان با افزایش بی سابقه قیمت دالر در برابر پول افغانی، شهروندان عادی کشور در دادوستدهای شان با چالش روبه رو 
شده اند. برخی از شهروندان می گویند، با مقدار درآمدی که به افغانی دارند، نمی توانند مایحتاج زنده گی و کرایه  خانه های شان 

را پرداخت کنند.

3

اجمل احمدی با بانک مرکزی 
چه کرده است؟

8

جنگ در شهر غزنی؛   
ساره طعمه گلوله شد، اما آب از آب 

تکان نخورد

بحران در قلب نظام مالی؛
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 شنبه
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27 مارچ 2۰2۱
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واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.



 

به قطر  را  بلندپایه  افغانستان در 25 سرطان یک هیأت  دولت 
می فرستد. هدف سفر این هیأت، دیدار و گفت وگو با رهبری و 
اعضای دفتر گروه طالبان در این کشور است. ریاست هیأت دولت 
در این سفر را عبداهلل عبداهلل برعهده دارد. نماینده گان حکومت و 

سران احزاب و اقوام، عضو این هیأت هستند.
هم زمان از دوحه خبر می رسد که گفت وگوهای چند هفته اخیر 
بین نماینده گان دولت و طالبان، پیش رفت هایی داشته است. از 
جمله دو طرف موضوعات مورد عالقه خود برای بحث در دور تازه 
مذاکرات را تبادله کرده اند. نماینده گان طالبان پیشنهاد کرده اند 
که مذاکرات بین دو طرف از بحث روی تعدیل قانون اساسی و 
تعیین  آغاز شود.  باره  این  در  مشترک  کمیسیون  تشکیل یک 
پیشنهادی  موضوعات  از  گذار،  دولت  تشکیل  و  راه صلح  نقشه 
نماینده گان دولت برای بحث با نماینده گان طالبان در دور تازه 

مذاکرات بوده است.
گروه طالبان قباًل گفته بود که طرح صلح خود را ماه آینده اعالم 
خواهد کرد. این گروه پیش از این به دلیل نداشتن طرح برای 

صلح و آینده افغانستان مورد انتقاد بود.
دولت افغانستان مدت ها است که در تالش برنامه ریزی برای انجام 
دیدار بین مقامات بلندپایه دو طرف است. پاکستان قباًل وعده 
داده بود که زمینه چنین دیداری را فراهم می کند. این وعده هم 

به غنی و هم به کرزی داده شده بود.
رییس جمهور غنی باری در گفت وگو با قمر جاوید باجوا، رییس 
ستاد مشترک ارتش پاکستان، از او خواسته بود که زمینه دیدارش 
را با رهبری گروه طالبان، فراهم کند. این گفت وگو در بیستم ثور 
بود که  این دیدار آن  از  انجام شد. هدف غنی  امسال در کابل 
حدود و ثغور مطالبات گروه طالبان از دولت را روشن کند. با این 

حال، این کار تاکنون نشده است.
اوایل ماه  بود که عبداهلل در رأس یک هیأت عالی رتبه در  قرار 
سرطان به قطر برود. بعدتر گزارش شد که این سفر به دلیل توافق 
نکردن دو طرف روی موضوعات مورد بحث، به تعویق افتاده است. 
سفر پیش روی عبداهلل به قطر احتماالً به انجام رساندن همان 
سفری است که قباًل برای اوایل ماه سرطان برنامه ریزی شده بود.
به  مرتبط  متنوع  موضوعات  می توان  قطر  به  عبداهلل  برای سفر 
برای  تالش  از  می تواند  موضوعات  این  کرد.  پیش بینی  را  صلح 
اثبات نیت یک دیگر برای صلح تا تبادله دیدگاه درباره چگونه گی 
عبور از بن بست مذاکرات، تعیین حدود و ثغور مطالبات یک دیگر 
و توافق روی شروع بحث ها درباره موضوعات پیشنهادی دو طرف 
را شامل شود. با این وصف، موضوع اصلی مورد بحث در این سفر 

اعالم نشده است.
هیأت های  دیدار  برنامه  که  است  این  است،  واضح  که  چیزی 
با دخالت  و  بلندپایه دولت و طالبان در پی تشدید خشونت ها 
مستقیم کشورهایی مثل امریکا، قطر و سازمان ملل متحد، تنظیم 
شده است. سایر کشورها، از جمله پاکستان، روسیه، چین، ترکیه، 
آلمان و ناروی هم در تسهیل این دیدار کمک کرده اند. نماینده 
ویژه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجی گری، هفته پیش به 
کابل آمده بود و برای تسهیل این دیدار با مقامات افغان گفت وگو 
کرد. فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نیز به تازه گی 
به قطر رفته است تا دو طرف را برای از سرگیری مذاکرات کمک 

کند.
طبق آخرین اظهارات جو بایدن درباره افغانستان، برنامه خروج 
تکمیل  آگست  ماه  پایان  تا  کشور  این  از  بین المللی  نیروهای 
می شود. به این ترتیب، چیزی نزدیک به یک ونیم ماه تا پایان این 
مهلت زمان باقی مانده است. تالش جامعه جهانی آن است که 
طرف های جنگ افغانستان پیش از آن که نیروهای بین المللی به 

طور کامل این کشور را ترک کنند، باید به توافق برسند.
در اوج جنگ، برنامه ریزی گفت وگو بین مقامات دولت و طالبان 
در یک سطح بلندتر، یک خبر امیدوارکننده است. از جمله حامد 
کرزی روز گذشته به مردم نوید داد که مذاکرات »جدی« بین 
دو طرف در آینده نزدیک آغاز می شود. عبداهلل نیز گفته است 
فراهم  بلند  سطح  یک  در  مذاکره  برای  فرصت  یک  امکان  که 
شده است. انتظار می رود که قفل مذاکرات بین دولت و طالبان 
با تالش های جاری جهانی و سفر هیأت بلندپایه دولت افغانستان 

به قطر گشوده شود.
افغانستان راه حل نظامی ندارد. تمام کشورهای همسایه،  قضیه 
قدرت های منطقه ای و بازی گران بزرگ جهانی در این باره اتفاق 
نظر دارند. از این رو، دولت و طالبان نباید تالش کنند که ابزار 
این  نتیجه  کنند.  اختیار  افغانستان  قضیه  حل  برای  را  نظامی 
انتخاب تاکنون چیزی جز ویرانی و تباهی نبوده است. دولت و 
یکی  بقای  امکان  افغانستان هستند.  واقعیت جامعه  دو  طالبان 
مذاکرات  قفل  گشودن  در  لذا  نیست.  موجود  دیگری  حذف  و 
برای صلح و پایان جنگ نباید تأخیر کرد. مقامات عالی دولت و 
طالبان این بار باید مذاکرات صلح را به مسیر اصولی آن هدایت 
کنند. مردم در انتظار صلح هستند و نباید مردم را با لجاجت و 

خودخواهی ناامید کرد.

قفل مذاکرات را باز کنید
چهار شنبه
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جمهور  رییس  کرزی،  حامد  کابل:  8صبح، 
با  باید  طالبان  و  دولت  که  می گوید  پیشین، 
هم صلح کنند و از جنگ دست بردارند. رییس 
با  که  طالبان گفت  به  پیشین خطاب  جمهور 

گرفتن ولسوالی ها به جایی نمی رسند.
رییس جمهور پیشین روز سه شنبه، بیست ودوم 
دولت  از  خبری  نشست  یک  در  سرطان، 
جنگ  دیگر  تا  خواست  طالبان  و  افغانستان 
نکنند و روند صلح را سرعت بدهند و در رسیدن 

به یک توافق عجله کنند.
کرزی به خبرنگاران گفت که به زودی مذاکرات 
صلح جدی آغاز خواهد شد، حوصله کنید، تدبیر 

کنید و به سوی صلح بروید.
در همین حال، او تصریح کرد که امیدوار است 
امریکا برای اثبات دوستی تالش کند که صلح 
در افغانستان برقرار و حاکمیت ملی اعاده شود 

و افغان ها عزت مند زنده گی کنند.
به طالبان گفت: »ما به زحمت  کرزی خطاب 
ملی  پولیس  و  ملی  اردوی  یک  زیاد  بسیار 
ساختیم و از هیچ، یک نظام برای کشور ایجاد 
می شود،  که  عنوانی  هر  به  باید  ما  کردیم. 
نهادهای دولتی خود را حفظ کنیم و زودتر به 

سوی صلح برویم.«
کشور  پیشین  جمهور  رییس  دیگر،  سویی  از 
افزود که اگر صلح برقرار شود و طالبان بیایند، 
و  کشور  زعامت  اما  می کند،  همکاری  آنان  با 
تعیین حکومت آینده افغانستان به اراده مردم 
این کشور تعیین  تعلق دارد و به دست مردم 

خواهد شد.

او هم چنان گفت: »از طریق تمثیل اراده مردم، 
زعامت هرکسی را می پذیریم.«

با این حال، او تأکید کرد که افغانستان، قربانی 
سیاست استفاده از افراطیت از سوی قدرت های 
بزرگ جهانی است. به گفته او، انفجار در مکتب 
سیدالشهدا و گروه داعش حاصل این سیاست 

است.
او گفت: »امیدوار بودیم این سیاست تغییر کرده 
باشد و قدرت های بزرگ در تقابل با هم از ابزار 
این روند  اما متاسفانه  افراطیت استفاده نکند؛ 

جریان دارد.«
کرزی از حکومت و طالبان خواست تا فرصت 
را  و کشور  ندهند  از دست  را  پیش آمده صلح 

نجات دهند.
شکل گیری  مورد  در  پیشین  جمهور  رییس 
نیروهای خیزش مردمی به صورت صریح اعالم 
موضع نکرد، اما گفت که  مخالف جنگ است 

و جنگ از سوی هیچ طرفی را تأیید نمی کند.
حامد کرزی نسبت به روند مذاکرات صلح ابراز 
خوش بینی کرد و از شروع مذاکرات جدی در 

آینده نزدیک خبر داد.

8صبح، کابل: پولیس کابل تأیید کرد که سه 
از  کابل  بگرامی  ولسوالی  در  امنیتی  منسوب 

سوی تفنگ داران ناشناس کشته شده اند.
کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
رویداد ساعت ۸:۰5 صبح  این  که  است  گفته 
ساحه  در  سرطان،  بیست ودوم  سه شنبه،  روز 
رخ  بگرامی  ولسوالی  مربوطات  از  حسین خیل 

داده است.
مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی بر عهده 

نگرفته است.
سخنگوی پولیس کابل می گوید که تحقیقات 

درباره این حادثه آغاز شده است.
در  امنیتی  نیروی  یک  نیز  پیش  روز  چند 
مربوطات حوزه هشتم شهر کابل ترور شده بود.

اداره  رییس  فضلی،  فضل محمود  بلخ:  8صبح، 
امور ریاست جمهوری، می گوید که دولت به هیچ 
را  مردمی  بسیج های  کردن  مسلح  نیت  صورت 

ندارد.
سخنان  این  جمهوری  ریاست  امور  اداره  رییس 
را روز سه شنبه، بیست ودوم سرطان، در نشست 
خبری مشترک با فرهاد عظیمی، والی بلخ در شهر 
جمهور  رییس  همراه  او  کرد.  مطرح  مزارشریف 

غنی به این والیت سفر کرده است.
فضلی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور 
نام  تحت  که  است  نیروهایی  شکل گیری  نگران 
بسیج مردمی شکل گرفته است و احتمال دارد 
این نیروها برای مردم مشکل ایجاد کنند، گفت 
این  که دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن 

نیروها را ندارد.
به دست  تخار  در  که  ساحاتی  اکثر  او،  گفته  به 
طالبان سقوط کرد و از این ساحات فرار شد، دلیل 

حضور این نیروها بوده است.
اشتباهات شکل گیری  که  گفت  هم چنان  فضلی 
ولسوالی ها  از  برخی  در  غیرمسوول  تفنگ داران 

نباید تکرار شود.
او در عین حال تأکید کرد، کسانی که می خواهند 
از کشور دفاع و با نیروهای امنیتی کمک کنند، 

8صبح، کابل: مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا اعالم کرده است که پس از بررسی وضعیت 
اروپایی  کشورهای  خارجه  وزیران  با  افغانستان 
دریافته است که  جنگ در افغانستان ضربه سنگین 
بر غیرنظامیان وارده کرده است و کشورهای جهان 
باید نقش سازنده ای در روند صلح افغانستان بازی 

کنند.
جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز دوشنبه، بیست ویکم سرطان، در یک نشست 
مطبوعاتی گفته است که در ربع اول سال جاری 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان رشد 2۳ درصدی 

تماس  گروه  نشست  چهارمین  کابل:  8صبح، 
همکاری های  سازمان  چهارچوپ  در  افغانستان 
شانگهای در روزهای سه شنبه و چهارشنبه )22 
و 2۳ سرطان( در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، 

برگزار می شود.
کشورهای  خارجه  وزیران  سطح  در  نشست  این 
عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار خواهد 

شد.
برای  کشور  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
شرکت در این نشست رهپسار دوشنبه شده است.

باید تحت چتر ارتش، پولیس و امنیت ملی سوق 
داده شود.

مردمی  بسیج  نیروهای  به  که  می گوید  فضلی 
می خواهند  راستی  به  آن ها  اگر  اما  دارد،  احترام 
در تأمین امنیت کمک کنند، در چوکات نیروهای 

امنیتی منسجم شوند.
پس از این که جنگ  در نزدیکی شهر مزارشریف، 
مرکز والیت بلخ رسید، شماری از فرماندهان سابق 
هواداران  نماینده گان  مجلس  اعضای  و  جهادی 
کردند.  مسلح  مردمی  بسیج  نام  تحت  را  خود 
از  مردمی  بسیج  نیروهای  کشور  غرب  حوزه  در 
سوی اسماعیل خان، عضو حزب جمعیت رهبری 
نیروها شکل  این  نیز  می شود. در سایر والیت ها 

گرفته است.
ابتدا بسم اهلل محمدی،  فراخوان بسیج مردمی را 
سرپرست وزارت دفاع ملی در روز معرفی خود به 
این سمت داد. او از مردم خواست که در هرجایی 
که هستند در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند، 

دولت امکانات را فراهم می کند.
به دنبال آن، نقیب اهلل فایق، معین پالیسی وزارت 
کرد  اعالم  بلخ،  والیت  به  سفری  در  داخله  امور 
که دولت همه امکانات، سالح و تجهیزات را برای 

نیروهای بسیج مردمی تهیه می کند.

داشته است.
که  است  کرده  تصریح  بورل  حال،  همین  در 
و  هزاره  جامعه  بر  فزاینده  حمالت  اروپا  اتحادیه 
سایر گروه های مذهبی و قومی را محکوم می کند.

از سویی هم، وزیران خارجه کشورهای عضو این 
اتحادیه از طالبان خواسته اند تا در مذاکرات اساسی 

و فراگیر صلح اشتراک کنند.
افزون بر این، بورل از کشورهای منطقه و جهان 
خواسته است که تا نقش سازنده ای را در حمایت 

از روند صلح افغانستان بازی کنند.
اروپا،  اتحادیه  خارجه  سیاست  مسوول  گفته  به 
در  که  نشستی  در  آینده  روزهای  است،  قرار 
شهر تاشکند پایتخت اوزبیکستان برگزار می شود 

اشتراک کند.
نشست  این  در  اشتراک  با  که  است  گفته  بورل 
افغانستان تماس  با بازی گران منطقه ای در مورد 
خواهد گرفت و نیز انتظار حضور محمداشرف غنی، 

رییس جمهور افغانستان، را در آن جا دارد.
در این نشست زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا 

نیز شرکت می کند.

وزارت خارجه اعالم کرده است که قرار است در 
سازمان  در  افغانستان  عضویت  روی  نشست  این 
شانگهای، همکاری های این سازمان با افغانستان 
در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم و افراط گرایی، 
اوضاع امنیتی افغانستان و تأثیرات آن بر ثبات و 

رفاه منطقه، گفت وگو شود.
بحث  که  بود  گفته  روسی  دیپلمات  یک  پیش تر 
اقتصادی  و  اجتماعی  کمک های  نحوه  روی 
سازمان  نشست  کار  دستور  در  افغانستان  به 

همکاری های شانگهای قرار دارد.

کرزی به طالبان:  
صلح کنید، با گرفتن 

ولسوالی ها به جایی نمی رسید

سه نیروی امنیتی در کابل 
کشته شدند

فضلی:   
دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن بسیج های 

مردمی را ندارد

افزایش ۲۳ درصدی تلفات غیرنظامیان؛   
اتحادیه اروپا از جهان خواست تا نقش سازنده برای صلح 

افغانستان بازی کند

چهارمین نشست گروه تماس افغانستان - سازمان 
همکاری های شانگهای در دوشنبه برگزار می شود



کرسی  در  احمدی  اجمل  حضور 
مرکزی،  بانک  سرپرستی 
و  جنجالی  زمانی  دیر  از 
اقداماتش پرسش برانگیز است. 
۸صبح  روزنامه  بررسی  اکنون 
داماد  احمدی  که  می دهد  نشان 
افراد  از  و  احمدزی  حشمت غنی 
نزدیک به خانواده رییس جمهور غنی است. برخوردهای 
نیز  کارمندان  از  شماری  با  احمدی  اجمل  نامناسب 
بی دلیل نبوده است. منابع معتبر در حکومت می گویند که 
سرپرست بانک مرکزی از بیماری اختالل روانی شکاک 
)Paranoid Personality Disorder( رنج می برد و 
هم اکنون زیر مداوا قرار دارد؛ بیماری ای که فرد را در برابر 

اطرافیانش شکاک، بی اعتماد و پرخاشگر می کند.
معاونان،  بانک،  ریاست  کرسی  در  حضور  از  پس  او 
و  برکنار  را  بانک  کهنه کار  و  ارشد  کارمندان  و  آمران 
اخطاریه  و  توصیه   ۱۰۰ از  بیش  بانک  کارمندان  به 
معیاری سازی  برای  که  کارمندانی  است؛  کرده  صادر 
سکتور مالی و بانک داری، در دو دهه اخیر روی ارتقای 

ظرفیت  شان میلیون ها دالر مصرف شده بود. 
به  سال  یک  از  احمدی  رهبری  تحت  مرکزی  بانک 
این سو هیات عامل ندارد و شورای عالی بانک نیز تکمیل 
نیست. خالی هیات عامل به حدی محسوس است که او 
هنگام غیبتش، کارمند بست اول بانک را که با انگلیسی 
آشنایی نداشته و از کارمندان بخش اساسی بانک نیز 
کرد.  تعیین  بانک  وارسی کننده  عنوان  به  است،  نبوده 
در کنار آن، مهم ترین آمریت های بانک، از جمله آمریت 
عمومی سیاست پولی، محاسبه و مالی، امور حقوقی و 

استخبارات مالی توسط سرپرستان اداره می شود.
مشاوریت  از  را  کاری اش  تیم  اعضای  بیش تر  احمدی 
امور مالی و بانک داری ریاست جمهوری و وزارت صنعت 
بانک  به  تحصیلی  رشته  و  تخصص  خالف  تجارت،  و 
مرکزی تبدیل یا استخدام کرده است؛ کاری که بر بنیاد 
اسناد، غیرقانونی است. هم چنان برخی از هم تیمی های 
او که کارمند بانک نیستند، از موترهای حامل کارمندان 
بانک مرکزی در شرایطی برای مقاصد شخصی استفاده 
بر  انفجار  خونین  رویداد  بیش تر  بانک  که  می کنند 

کارمنداش را تجربه کرده است. 
به باور اعضای مجلس و آگاهان امور مالی و بانک داری، 
ساختن مشاوریت موازی برای اجمل احمدی در گذشته 
و حمایت رییس جمهور از اقدامات غیرقانونی وی در 
را  آن  و  برده  زیر سوال  را  بانک  استقالل  حال حاضر، 
ارگ  فرمان بردار  و  سیاسی  نهاد  قانون،  مواد  خالف 

ریاست جمهوری ساخته است. 
اکنون پس از یک سال، رهبری او در بانک مرکزی برای 
سکتور مالی سنگین تمام شده است. کاهش 2۴ میلیارد 
مدیریت  مهم ترین پس لرزه های  از  بانک،  عواید  افغانی 
که  حالی  در  است.  مرکزی  بانک  در  احمدی  اجمل 
بانک در سال مالی ۱۳۹۸ حدود 2۱ میلیارد افغانی از 
درک لیالم ارز عاید کرده بود، در دوران او سقوط ۱۰۱ 
درصدی کرده و ۱2۴ میلیون افغانی زیان داشته است. 
افزون بر این، عواید تکتانه بانک نیز در زمان او به دلیل 
آن چه از سوی آگاهان »محافظه کاری« خوانده می شود، 

بیش از چهار میلیارد افغانی کاهش داشته است.
او، نگرانی ها را  لیالم بی رویه پول از سوی گروه  کاری 
)از  ماه  زیرا در جریان حدود یک  است؛  بیش تر کرده 
بانک مرکزی برای  الی 2۰ سرطان ۱۴۰۰(،  ۱5 جوزا 
میلیون   ۷۰۰ از  بیش  افغانی،  قیمت  نگه داشتن  ثابت 
دالر را لیالم کرده است. این در حالی است که براساس 
عامل  مبادله  نرخ  اخیر  نوسانات  مرکزی،  بانک  ادعای 
اقتصادی و سیاست پولی ندارد. آگاهان معقتدند که اگر 
چنین سیاستی ادامه یابد، بانک افزون بر نیافتن راه حل 
درازمدت، در آینده نزدیک با چالش جدی کمبود ارزش 
ذخایر ارزی و کاهش بیش تر ارزش افغانی روبه رو خواهد 

شد.
آستانه  در  والیت ها  که  شرایطی  در  احمدی  هم چنان 
قرار  چپاول  معرض  در  ملی  سرمایه های  و  سقوط 
در  را  مرکزی  بانک  نماینده گی های  ارزی  ذخایر  دارد، 
است؛  ساخته  بیش تر  برابر   ۱5 بانک  نماینده گی های 
اقدامی که برای اعضای مجلس مشکوک و برای آگاهان 
امور مالی و بانک داری تعجب آور است. این در حالی است 
عادی  شرایط  در  بانک  نماینده گی های  پول  مقدار  که 
باید به مراتب کم تر باشد. البته مبتنی بر معیار جهانی 
خطرات عملیاتی، حتا یک افغانی از پول بیت المال باید 
در شرایط اضطراری از نماینده گی ها به مرکز انتقال یابد.

از سویی هم، برخی از اقدامات بانک مرکزی در جریان 
کار او تنها در حد سروصدای رسانه ای و تالشی برای 
جمله  از  است،  بوده  مردم  اعتراض  ساختن  خاموش 
تیم  عضو  و  مرکزی  بانک  زن  کارمند  یک  برکناری 
زبان پشتو در سند تعهدات  به دلیل درج نکردن  وی 
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نشست جینوا که در اصل واقعیت ندارد. هم چنان ادعای 
ساختن ۷۰ مقرره که در نهایت تنها توحید مقرره های 
قبلی بانک مرکزی زیر عنوان »کتاب مقررات« بوده، از 
جمله همین اقدامات است. گفتنی است که مسووالن در 
بانک مرکزی با وجود اصرار مکرر و درخواست مبتنی 
بر قانون، حاضر نشدند مطابق قانون حق دسترسی به 
اطالعات به پرسش های ۸صبح پاسخ دهند. این در حالی 
است که کمیسیون دسترسی به اطالعات، بانک مرکزی 
اطالعات  کسب  زمینه  در  دولتی  نهاد  بسته ترین  را 

می خواند. 

اجمل احمدی کیست؟
اجمل احمدی، شوهر حنا صوفیه غنی و داماد حشمت 
غنی احمدزی است. دست کم پنج منبع معتبر، به ویژه 
منابع در حکومت، این موضوع را تأیید کردند. ۸صبح 
هم چنان شواهد الزم در اختیار دارد که ارتباط اجمل 
ثابت  را  غنی  حشمت   و  غنی  صوفیه  حنا  با  احمدی 
مکتوبی  تازه گی  به  که  است  حالی  در  این  می سازد. 
ریاست جمهوری  ارگ  عنوانی  مرکزی  بانک  آدرس  از 
دو  رخصتی  خواستار  احمدی  آن،  در  و  شد  فرستاده 
هفته ای شده بود تا بتواند مراسم عروسی اش را در شهر 

ُدبی، پایتخت امارات متحده عربی، سپری کند. 
محمداشرف  برادر  داماد  احمدی  اجمل  ترتیب  این  به 
غنی و از افراد نزدیک به خانواده رییس جمهور است. 
آن گونه که در سایت بانک مرکزی تذکر یافته است، او 
دو سند ماستری دارد که سند اولش را در رشته اداره و 
تجارت از دانشگاه هاروارد ایاالت متحده امریکا و سند 
دومش را در رشته اقتصاد و اداره عامه از دانشگاه هاروارد 

کنیدی آن کشور به دست آورده است.

بیماری اختالل شخصیتی شکاک
منابع معتبر حکومتی به روزنامه ۸صبح تأیید می کنند که 
سرپرست بانک مرکزی از یک اختالل شخصیتی به نام 
»Paranoid Personality Disorder« رنج می برد 
و هم اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته روان شناسان، 
و  است  شخصیتی  اختالل   ۱۰ از  بخشی  بیماری  این 
به وضوح  نشانه های جدی ای دارد که در عملکرد فرد 
به  افراد مبتال  آنان تصریح می کنند که  دیده می شود. 
این بیماری باالی دیگران اعتماد ندارند و تالش می کنند 
که همه کارها را با توسل به زور زیر کنترل خود داشته 
باشند. هم چنان این بیماران تحریک پذیرند و خیلی زود 

خشمگین می شوند. 
متعصب،  بیماری  این  به  مبتال  افراد  آن،  کنار  در 
خشک اندیش و منفی نگر ند و به دلیل احساس خطر از 
افراد دوروبرشان، خیلی زود به تحقیر آنان اقدام می کنند. 
این در حالی است که به گفته روان شناسان، مبتالیان 
این بیماری خواستار اعتبار و حرمت بیش تر هستند و 
بی احترامی  افراد  این  سوی  از  آنان،  به  توجه  کم ترین 
که  می گویند  روان شناسان  از  شماری  می شود.  تلقی 
اعتیاد به برخی از انواع مواد مخدر، یکی از عوامل ابتال 
به این بیماری است. این روان شناسان تداوی اختالالت 
شخصیتی شکاک را بسیار سخت می دانند؛ زیرا بیمار 

حتا باالی داکتر نیز شک می کند. 

آغاز ماموریت حکومتی در مشاوریت موازی
به   ۱۳۹۴ حمل  بیست وپنجم  در  احمدی  اجمل  پای 
براساس  باز شد؛ زمانی  که محمداشرف غنی  حکومت 
حکم شماره ۱5۰، او را به عنوان مشاور ارشد در امور 
قانون  مواد  براساس  کرد.  تعیین  بانک داری  و  مالی 
بانک دار  و  مشاور  مرکزی  بانک  بانک«،  افغانستان  »د 
حکومت است. در بند پنجم ماده دوم این قانون آمده 
است که بانک مرکزی مسوولیت انجام وظایف »بانک دار، 
مشاور و نماینده مالی دولت« را بر عهده دارد. با این حال، 
و خالف صراحت  برنامه هایش  با  متناسب  غنی  اشرف 

داماد  مرکزی،  بانک  به  مراجعه  جای  به  قانون،  مواد 
برادرش را به عنوان مشاور در این امور منصوب کرد. 

ادامه حتا خواستار حضور احمدی در شورای  ارگ در 
عالی بانک شده بود، اما این موضوع با مخالفت رهبری 
زیرا  شد؛  روبه رو  بین المللی  نهادهای  از  برخی  و  بانک 
آن را تالش برای نقض اصل استقالل بانک می خواندند. 
با این حال، منابع تصریح می کنند که احمدی هنگام 
مشاوریت و پیش از حضور در کرسی سرپرستی بانک، 
در نشست های مختلف، از جمله نشست های بین المللی 
با وجود عضویت در هیأت دولت، همواره بر رهبری بانک 
به  می کرد.  انتقاد  عملکردشان  از  و  می تازید  مرکزی 
گفته منابع، او با توجه به حضور در برخی از نشست ها، 
نهادهای  به  مرکزی  بانک  پیشنهادات  حتا  مواردی  در 
خارجی را زیر نام برنامه خودساخته اش به رییس جمهور 

ارایه کرده است. 
احمدی در ادامه با حفظ کرسی مشاوریت، در هفدهم 
دلو ۱۳۹۷ براساس دو حکم جداگانه ریاست جمهوری 
به عنوان سرپرست و نامزدوزیر صنعت و تجارت انتخاب 
تجارت،  وزارت  سرپرستی  کرسی  در  او  حضور  شد. 
ادامه  در  بود.  جنجال هایش  شدن  رسانه ای  سرآغاز 
اسنادی نشر شد که نشان می داد وی کارمندان بلندرتبه 
این وزارت را به گونه غیرقانونی برکنار کرده و به جای 
آنان سرپرستان را گمارده است. مجلس نماینده گان حتا 
و  وزارت صنعت  بودجه  بیست وسوم جدی ۱۳۹۸،  در 
تجارت را به حالت تعلیق درآورد و گفت که سرپرستی 
احمدی را به رسمیت نمی شناسد. این نهاد در ادامه از 
اداره های دولتی خواست که به امضای اجمل احمدی 

اعتبار ندهند.

گسترش دامنه حاکمیت به بانک مرکزی
در  مرکزی،  بانک  پیشین  رییس  صدیق،  خلیل 
و  کرد  استعفا  سمتش  از   ۱۳۹۸ جوزای  بیست وهفتم 
مسوولیت سرپرستی بانک به واحداهلل نوشیر، معاون اول 
مالی ۱۳۹۸،  سال  تکمیل  از  پیش  شد.  سپرده  بانک، 
محمداشرف غنی دستور داد که ۱5 میلیارد افغانی از 
منفعت بانک مرکزی قبل از ختم سال مالی به حساب 
عواید وزارت مالیه انتقال یابد. این اقدام با واکنش جدی 
فقره  بند دوم  زیرا  روبه رو شد؛  بانک  مسووالن پیشین 
پنجم ماده 2۹ قانون د افغانستان بانک حکم می کند که 
باقی مانده عواید خالص عملیاتی در ظرف چهار ماه بعد 
از اتمام سال مالی به دولت منتقل می شود و باقی مانده 
منفعت های خالص ارزش یابی تحقق نیافته )در صورت 
موجودیت( به حساب ذخیره ارزش یابی که در »بیالنس 
شیت« د افغانستان بانک منعکس شده است،  تخصیص 

داده می شود.
از سوی دیگر، حکومت نمی تواند بانک مرکزی را برای 
تحقق اهدافش زیر فشار قرار دهد و این موضوع در بند 
دارد.  بانک صراحت  دافغانستان  قانون  سوم  ماده  سوم 
هم چنان در بند چهارم همین ماده گفته شده است که 
اعضای شورای عالی، هیأت عامل و دیگر کارمندان بانک 
مکلف اند که وقار و شهرت د افغانستان بانک را به عنوان 
بانک مرکزی و دارنده »استقالل کامل که بی طرفانه در 
خدمت تمام مردم قرار دارد«، رشد و تقویت کنند و »از 

عمل مغایر آن اجتناب ورزند«.
به این ترتیب مسووالن بانک از رییس جمهور خواستند 
که بر اساس حکم رسمی، چنین درخواستی را به بانک 
بفرستد. غنی سرانجام به سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری و سیدیوسف حلیم، رییس دادگاه عالی، دستور 
داد که راهکار قانونی را برای دریافت این پول بسنجند. 
اختالف میان ارگ ریاست جمهوری و مسووالن بانک از 
همان زمان شکل گرفت. سرانجام در چهاردهم جوزای 
۱۳۹۹، محمداشرف غنی طی حکم شماره 5۴۴، اجمل 
احمدی، داماد برادرش را به عنوان سرپرست ریاست کل 
است که  این در حالی  تعیین کرد.  بانک  افغانستان  د 

موقف مشاوریت او نیز تا مدتی محفوظ ماند. 

حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی قانونی است؟
حضور اجمل احمدی به عنوان فرد نزدیک به خانواده 
رییس جمهور از دو منظر سیاسی و حقوقی ایراد دارد. 
در فقره سوم ماده سوم قانون د افغانستان بانک تصریح 
یافته است: »د افغانستان بانک به منظور تحقق اهداف 
خود مطابق احکام این قانون، دارای استقالل کامل بوده 
تصمیم گیرنده  هیأت  اعضای  نمی تواند  فردی  هیچ  و 
عهده  به  که  وظایفی  انجام  در  را  بانک  افغانستان  د 
دارند، تحث تأثیر ناجایز قرار داده و یا طور دیگری در 

فعالیت های د افغانستان بانک مداخله کند.« 
براساس معلومات، مسووالن پیشین بانک به جز موارد 
رییس  با  است،  یافته  تصریح  قانون  در  که  مشخصی 
جمهور دیدار و گفت وگو نمی کردند. اکنون اما رهبری 
و  جمهور  رییس  با  نزدیک  دیدارهای  هرازگاهی  بانک 
رفت وآمد پی هم به ارگ ریاست جمهوری دارند. منابع 
۸صبح  روزنامه  به  جمهوری  ریاست  ارگ  در  معتبر 
رابطه  جمهور  رییس  با  احمدی  اجمل  که  می گویند 
نزدیک دارد و هر زمانی که بخواهد، می تواند بدون پشت 
سر گذاشتن مراحل اداری دیدارها، وی را مالقات کند. 

 از سوی دیگر، کرسی مشاوریت اجمل احمدی به محض 
حضور او در بانک، لغو شد و برخی از کارمندان آن در 
بانک مرکزی استخدام شدند. براساس قانون د افغانستان 
بانک، به مشاوریت مالی و بانک داری در ریاست جمهوری 
نیازی نبوده است و در صورت نیاز به آن، در حال حاضر 
نیز نباید از فهرست مشاوریت ها حذف می شد. این اقدام 
ارگ ریاست جمهوری، گمانه زنی ها در مورد زمینه سازی 
در  حکومت  مداخله  و  بانک  در  احمدی  حضور  برای 

سکتور مالی و بانکی کشور را تقویت بخشید. 
بانک داری،  و  مالی  امور  آگاهان  گفته  به  هم چنان 
صالحیت بانک مرکزی ایجاب می کند که فردی مستقل 
بزند.  تکیه  بانک  کرسی  بر  حکومت،  به  غیروابسته  و 
براساس فقره ششم ماده دوم قانون د افغانستان بانک، 
یا  »صدور  مسوولیت  وظایف،  دیگر  کنار  در  بانک  این 
بانک ها، صرافان اسعار،  بر  ثبت جواز، تنظیم و نظارت 
سیستم  مجریان  پولی،  خدمات  عرضه کننده گان 
پرداخت، عرضه کننده گان خدمات اسناد بهادار، مجریان 
د  که  اشخاصی  سایر  و  بهادار  اسناد  انتقال  سیستم 
را  آن ها  قانون  احکام  مطابق  می تواند  بانک  افغانستان 

نظارت کند« را نیز عهده دار است. 
بررسی  امر  در  مرکزی  بانک  که  است  حالی  در  این 
حساب های بانکی افراد نیز صاحب صالحیت است. در 
فقره دوم ماده سوم قانون د افغانستان بانک آمده است: 
»بازدید ادارات و بررسی  حساب ها، دفاتر، اسناد و سایر 
مدارک بانک ها، صرافان اسعار، مجریان سیستم پرداخت، 
عرضه کننده گان خدمات پولی، عرضه کننده گان خدمات 
اسناد بهادار، مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر 
اشخاصی که جواز فعالیت را مطابق به احکام این قانون 
به دست آورده و از جانب د افغانستان بانک ثبت شده 
باشند، دارا بوده و اطالعاتی را که در اجرای مکلفیت های 
نظارتی خود الزم بداند، می تواند از اشخاص مذکور به 

دست آورد.« 
آگاهان می گویند که اگر رهبری بانک خالف مواد قانون 
باشند،  داشته  سیاسی  ارتباطات  بانک،  افغانستان  د 
می توانند با استفاده از صالحیت شان، بر همه حسابات 
بانکی شهروندان نظارت کنند و معلومات آن را به دست 
بیاورند. به این ترتیب حضور افراد سیاسی و نزدیک به 
رییس جمهور در سطح رهبری بانک سبب می شود که 
از یک  سو زمینه استفاده از خزاین ملی برای مقام های 
حکومتی به دالیل مختلف فراهم شود و از سوی دیگر، 
ارگ ریاست جمهوری بتواند از دسترسی به حساب های 
مالی توسط رهبری بانک به عنوان اهرم فشار بر سایر 
سیاسیون استفاده کند. آگاهان امور مالی و بانک داری 
رییس  خانواده  به  نزدیک  فرد  که حضور  معتقدند  نیز 
جمهور، استقالل بانک مرکزی را عماًل و به شدت زیر 

سوال برده است.
اعضای مجلس نماینده گان در سهم شان باور دارند که 
ندارد.  استقالل  بانک مرکزی در حال حاضر هیچ گونه 
نماینده گان  مجلس  منشی  نایب  خردمند،  حجت اهلل 
به روزنامه ۸صبح گفت که رییس جمهور با وجود رد 
به گونه  را  او  صالحیت اجمل احمدی توسط مجلس، 
غیرقانونی در کرسی اش نگه  داشته است. خردمند این 
کار را بخشی از تالش ها برای نقض اصل استقالل این 
دوره  در  غنی  اشرف  که  است  معتقد  و  می داند  نهاد 
حکومتش هیچ نهادی را نگذاشته است که مستقل عمل 
کند. او از مجلس به عنوان نمونه یاد کرد و گفت که 
رییس جمهور غنی زورگویی می کند و تالش دارد قوه 

مقننه را نیز زیر کنترل خود درآورد.
ادامه در صفحه 4

بحران در قلب نظام مالی؛

اجمل احمدی با بانک مرکزی چه کرده است؟

حسیب بهش

منابع معتبر حکومتی به روزنامه ۸صبح تأیید می کنند که سرپرست بانک مرکزی از یک اختالل شخصیتی به نام »Paranoid Personality Disorder« رنج می برد 
و هم اکنون زیر درمان قرار دارد. به گفته روان شناسان، این بیماری بخشی از 10 اختالل شخصیتی است و نشانه های جدی ای دارد که در عملکرد فرد به 

وضوح دیده می شود.



توسط بخش امنیتی محاصره شد.اجمل احمدی با بانک...
بحث مهم تر این که بانک در هماهنگی با دیگر نهادهای 
حکومتی، از استخدام کارمندان برکنار شده و مستعفی در 
سایر نهادها جلوگیری کرده است. به گفته منابع، اجمل 
پیشنهاد  عالی  شورای  به  مقرره  یک  تعدیل  با  احمدی 
کرده است که افراد مستعفی یا منفک شده نمی توانند 
تا ۱۰ سال در بانک مرکزی استخدام شوند، مگر این که 
در  نهاد  این  را تصدیق کند. هم چنان  آن  عالی  شورای 
نگذاشته است که کارمندان  اداره ها،  با دیگر  هماهنگی 
پیشین بانک، برای رقابت بر سر کرسی در نهادهای دیگر 
اقدام کنند. این در حالی است که این مقرره در مخالفت 

با مواد قانون قرار دارد. 
مرکزی  بانک  عالی  شورای  اقدام  این  که  است  گفتنی 
زیرا  می شود،  عنوان  بانک  اداری  امور  در  مداخله  نیز 
و  بودجه  منظوری  پالیسی سازی،  شورا،  این  اصلی  کار 
بانک  از  معتبر  منابع  آن،  بر  عالوه  است.  بانک  تشکیل 
مرکزی به ۸صبح تصدیق کردند که اجمل احمدی برای 
استخدام و جابه جایی افراد نزدیک به خودش، آمریت ها و 
معاونت های غیرضروری ایجاد کرده و بست های کارکنان 
برنامه ریزی شده  بانک را به گونه  این  ارشد و سابقه دار 

حذف کرده است. 
از  شماری  که  می گیرد  صورت  حالی  در  اقدامات  این 
دریافت  قرضه  تصدی شان  زمان  در  بانک  کارمندان 
کرده اند و اکنون که مجبورند در کنار برکناری، قرضه شان 
را تصفیه کنند، هنگام تالش برای انجام این کار با مشکل 
بر می خورند. باید گفت که برخی از کارمندان برحال بانک 
نیز از وضعیت کنونی شاکی اند و از برخوردهای اهانت آمیز 

اجمل احمدی شکایت دارند.

تغییرات مبنای قانونی و منطقی ندارد
اعضای مجلس می گویند که تغییرات در این حد هیچ 
توجیه منطقی و قانونی ندارد. حجت اهلل خردمند گفت 
که حضور اجمل احمدی در بانک غیرقانونی است و هر 
اعضای  نیست.  قانونی  نیز  می دهد،  انجام  که  اجراآتی 
مجلس پیش از این نیز به این موضوع واکنش نشان داده 
و از رهبری بانک خواسته بودند که این روند غیرقانونی 
و  تبدیلی  قانونی  روند  را متوقف کند. گفتنی است که 
تنزیل رتبه کارمندان در ماده های 2۱ و 2۳ مقرره امور 
ذاتی کارکنان خدمات ملکی و ماده ۱۹ قانون کار تصریح 

یافته است.
چنین  که  معتقدند  سهم شان  در  حقوقی  امور  آگاهان 
اقدامی، غیرقانونی است؛ زیرا از یک سو اجمل احمدی 
صالحیت این کار را ندارد و از سوی دیگر، اصول برکناری 
کارمند متناسب با حقوق کارمندان خدمات ملکی مد نظر 
گرفته نشده است. وحید فرزه یی، آگاه حقوقی، گفت که 
هنگام تالش برای اخراج کارمند، باید در گام اول دلیل 
آن روشن باشد. او غیرحاضری و داشتن جرم را بخشی 
از دالیل قانونی برکناری نام برد. به گفته او، جدا از این 
موارد، مراحل توصیه، اخطار، کسر معاش، تنزیل رتبه و 
تبدیلی باید عملی و سپس کارمند برکنار شود. فرزه یی 
گفت که در مواردی از جمله برکناری معاونان بانک، حتا 
مواد  و  ندارد  را  کار  این  بانک مرکزی صالحیت  رییس 
قانون د افغانستان بانک در این مورد صراحت یافته است. 
این در حالی است که اجمل احمدی بدون در نظرداشت 
مواد قانون، یکی از معاونانش را به گونه مستقیم با این 
مرجع  عالی ترین  من حیث  عالی  شورای  که  استدالل 
تصمیم گیری این بانک تصمیم گرفته است، برکنار کرده 

بود.
اقدام  فنی،  نگاه  از  نیز  بانک داری  و  مالی  امور  آگاهان 
قرار  زیر سوال  را  بانک  برکناری کارمندان کارکشته  به 
می دهند و آن را بیانگر مدیریت ضعیف اجمل احمدی 
می خوانند. به گفته سیر قریشی، افراد برکنار شده است 
افغانستان  بانک داری  و  مالی  سکتور  باتجربه  کادرهای 
که  می شود  مشخص  بررسی ها،  از  پس  زیرا  هستند؛ 
۰.۰۰۹ درصد از افراد مسلکی که بتوانند این مسوولیت ها 
که  افزود  او  ندارد.  وجود  ببرند،  پیش  به  کشور  در  را 
برکناری این کارمندان ضربه بزرگی به بانک مرکزی و 
سکتور مالی کشور زده است؛ چرا که باالی این کارمندان 
از  برنامه  در چندین  و  است  بزرگ شده  سرمایه گذاری 
سایر  و  پول  بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  سوی 

نهادهای آموزش دیده اند. 
میزان  مورد  در  مرکزی  بانک  هرچند  که  است  گفتنی 
شده  برکنار  کارمندان  ظرفیت  ارتقای  باالی  هزینه 
پیشین  مقام های  معلومات  براساس  اما  نداد،  معلومات 
بانک، از زمان سقوط حکومت طالبان تا حال میلیون ها 
دالر از سوی نهادهای معتبر بین المللی صرف بلند بردن 
این  سفر  هر  زیرا  است؛  شده  کارمندان  این  ظرفیت 
دالر  هزاران  ظرفیت   ارتقای  برنامه های  برای  کارمندان 

امریکایی هزینه داشته است. 

استخدام های غیرقانونی و تیم بازی اجمل احمدی
اسناد اما نشان می دهد که اجمل احمدی در ادامه جای 
مهره های کهنه کار بانک مرکزی را با برخی از کارمندان 
سابقش، آن هم به گونه غیرقانونی و طراحی  شده، پُر کرده 
است. بر اساس اسناد، در میان افراد استخدام شده، بیش تر 
کارمندان سابق وزارت صنعت و تجارت و مشاوریت ارشد 
ریاست جمهوری در امور مالی و بانک داری حضور دارند و 
افرادی اند که در گذشته عضو تیم کاری احمدی بوده اند. 
براساس مواد قانون و مقررات مربوطه د افغانستان بانک، 

کارمند پس از نیازسنجی، تصویب شورای عالی در مورد 
بست های اعالن شده، تهیه فهرست افراد واجد شرایط، 
پشت سر گذاشتن آزمون تحریری، ایجاد کمیته مصاحبه 
می شود.  استخدام  عامل،  هیات  امضای  سرانجام  و 
هم چنان در فقره اول ماده 2۳ قانون د افغانستان بانک 
تقنینی  اسناد  یافته است که هیات عامل مطابق  تذکر 
مربوط، کارکنان و نماینده گان این بانک را مقرر و برکنار 
می کند. این در حالی است که استخدام ها ، به ویژه درجه 
شش و باالتر از آن، باید به تصویب هیات عامل برسد که 
اکثریت آرا در آن سه رای بدون امضای رییس بانک است. 
در دوران اجمل احمدی اما استخدام ها طوری بوده است 
که او تنها به درخواست کارمند و دستور خودش برای پُر 
کردن بست ها بسنده کرده است. به عنوان نمونه در یکی 
از مکتوب ها آمده است: »محترم نوراهلل فرزند محمداهلل 
که خود را دارنده لیسانس اداره و تجارت و دارای تجارب 
معرفی  و خصوص  دولتی  ادارات  در  کاری چندین ساله 
نموده، طی درخواستی خواهان شمولیت در د افغانستان 
بانک گردیده که به اساس حکم مورخ بیست وسوم اسد 
۱۳۹۹ مقام محترم سرپرست ریاست د افغانستان بانک 
آمریت  نموده اند:  هدایت  چنین  و  راجع  آمریت  این  به 

منابع بشری! اجراآت اصولی نمایید.«
در ادامه همین مکتوب آمده است: »مالحظه شد! توظیف 
نوراهلل فرزند محمداهلل در بست پیشنهاد شده الی تکمیل 
بشری  منابع  آمریت  است.  منظور  عامل  هیأت  نصات 
مکلف است تا مقرری موصوف را به اولین جلسه هیأت 

عامل محول دارد.« 
به این ترتیب فرد متقاضی بدون پشت سرگذاشتن مراحل 
قانونی استخدام، از جمله ثبت  نام، شارت لیست، امتحان 
بررسی  و  تحصیلی  اسناد  بررسی  مصاحبه،  تحریری، 
اسناد تجربه کاری، به گونه مستقیم مقرر شده و بدون 
هیچ گونه رقابتی به کرسی رسیده است. این استخدام در 
بیست وسوم اسد سال گذشته صورت گرفته و دوام آن نیز 

منوط به تصمیم هیأت عامل خوانده شده است. 
اجمل  کار  آغاز  زمان  از  بانک  که  است  حالی  در  این 
احمدی تا حال هیأت عامل ندارد و هیچ جلسه هیأت 
عامل نیز برگزار نشده است؛ زیرا اجمل احمدی دو معاون 
بانک را به گونه های مختلف از موقف شان کنار زده است. 
هم چنان هنوز مشخص نیست که چه زمانی هیأت عامل 
بانک تکمیل خواهد شد و امور آن راه خواهد افتاد. افزون 
میان  از  و  نیست  کامل  نیز  بانک  عالی  شورای  این،  بر 
هفت عضو ، تنها پنج عضو آن حضور دارند. در این میان، 
دو عضو شورا نیز در بیرون از کشور زنده گی می کنند و 
کم تر در نشست ها حضور می یابند؛ قسمی که در ۱۳ ماه 
گذشته این افراد حتا یک  بار هم در مجالس این شورا به 

طور حضوری اشتراک نکرده اند.

تقرری های خانواده گی
در کنار این تقرری، برخی از تقرری ها شکل خانواده گی 
دوستان  و  همکاران  از  که  برادر  دو  که  طوری  دارد، 
نزدیک اجمل احمدی هستند، با تفاوت زمانی اندک در 
از  یکی  در  شده اند.  استخدام  بانک  مختلف  کرسی های 
موارد، محمدمومن وکیلی فرزند محمداحسان که خود را 
»دارنده دو مدرک ماستری در رشته های اداره و تجارت 
و تجارت بین المللی و دارای هفت سال سابقه کاری در 
ادارات دولتی و غیردولتی معرفی کرده«، طی درخواستی 
خواهان شمولیت در بانک شده و اجمل احمدی نیز با 
دستور   ،۱۳۹۹ اسد  بیست وسوم  در   ۴۱۸ شماره  حکم 
استخدام وی را به عنوان اسیستانت اجرایوی مقام عالی 

ریاست امضا کرده است. 
تنها دو ماه زمان برده است که این بار برادر دومی نیز در 
یک کرسی معتبر بانک استخدام شد. در بیستم میزان 
۱۳۹۹ و براساس حکم شماره 55۹، این بار محمدیاسین 
اداره  ماستر  را  فرزند محمداحسان »که خویش  وکیلی 
تجارت از پوهنتون پونه هندوستان معرفی کرده«، طی 
درخواستی خواستار شمولیت در بانک شده و در ادامه به 
عنوان آمر عمومی تدارکات بانک مرکزی استخدام شده 

است.
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این در حالی است که براساس قانون تنظیم سرپرستی 
جمهور  رییس  زمان  در  که  دولتی  ادارات  و  وزارت ها 
کرسی  در  احمدی  اجمل  حضور  شده،  اجرایی  غنی 
دارد.  مشکل  حقوقی  منظر  از  و  است  غیرقانونی  بانک 
در ماده پنجم این قانون زیر عنوان »حاالت عدم تعیین 
سرپرست« آمده است: »هرگاه کاندید وزارت یا اداره از 
جانب ولسی جرگه رأی اعتماد کسب نکند و یا وزیر در 
جریان اجرای وظیفه از طرف ولسی جرگه سلب اعتماد 
شود ، به حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین 

شده نمی تواند.«
وحید فرزه یی، آگاه امور حقوقی، به روزنامه ۸صبح گفت 
که هرچند این فرمان رییس جمهور خود از نگاه قانون 
فرمان، هیچ  براساس همین  اما حتا  دارد،  ایراد  اساسی 
از نگرفتن رای اعتماد مجلس، به  فردی نمی تواند پس 
احمدی  اجمل  که  افزود  او  کند.  کار  سرپرست  عنوان 
از لحاظ قانونی سرپرست بانک مرکزی نیست و به این 
ترتیب کارمندان بانک می توانند هر هدایت وی را براساس 

قانون رد کنند.

سکتور  سیاسی سازی  بانک داری:  امور  آگاهان 
بانکی پذیرفتنی نیست

آگاهان امور مالی و بانک داری نیز حضور اجمل احمدی 
در کرسی ریاست بانک مرکزی را جای سوال می دانند. 
سابقه  که  بانک داری  و  مالی  امور  آگاه  قریشی،  سیر 
ریاست اجرایی غضنفر بانک و ریاست اتحادیه بانک های 
افغانستان را دارد، به روزنامه ۸صبح گفت که بر مبنای 
نهادی  باید  بانک  افغانستان  د  اساسی،  قانونی  ماده ۱2 
استقالل  اساس  و  باشد  دولت  مرکزی  بانک  و  مستقل 
آن محفوظ بماند. او تصریح کرد که سیاسی سازی یک 
مالی،  نهاد مستقل غیرسیاسی، فنی و شاهرگ سکتور 
پذیرفتنی نیست و این کار آینده مملکت و سکتور مالی 

را به شدت متاثر می سازد. 
این آگاه امور مالی و بانک داری افزود که براساس فقره 
چهارم ماده سوم قانون د افغانستان بانک، اعضای شورای 
عالی، هیات عامل و سایر کارمندان بانک مکلف اند که وقار 
و شهرت بانک را به حیث بانک مرکزی دارای استقالل 
کامل، حفظ کنند. به باور قریشی، با حضور احمدی در 
بانک مرکزی، برخی از قوانین نقض و به شکل شخصی 
عمل شده است. او از استخدام های غیرقانونی، عزل های 
غیرقانونی و مبتنی بر تبعیض، استخدام های خانواده گی، 
از مشاوریت  انتقال گروه  کاری  و  استخدام های گروهی 
امور مالی و بانک داری به وزارت صنعت و تجارت و سپس 

به بانک مرکزی، انتقاد کرد.
که  است  نیاز  موارد،  این  بر  افزون  که  گفت  قریشی 
ایجاد  مورد  در  آن  عالی  شورای  و  بانک  سرپرست 
آمریت های غیرضروری و موازی، از جمله آمریت تصفیه 
بانک ها و آمریت روابط بین المللی وضاحت دهند؛ زیرا به 
باور او، حتا پس از ورشکسته گی برخی از بانک ها، آمریتی 
به نام تصفیه بانک ها وجود نداشت و در اوج قضیه کابل 

بانک، نیازی به ایجاد آن دیده نشد. 
احمدی،  اجمل  کار  جریان  در  که  افزود  قریشی  سیر 
معاونت های اضافی در شعبات، بدون تحلیل و نیازمندی 
واقعی ایجاد شده است. در کنار این، به گفته او، با وجود 
بانک  ریاست  دفتر  تشکیالت  در  کارها،  میزان  کاهش 
به  و  تبدیلی ها  است. وی  آمده  به وجود  تراکم  مرکزی 
کار گماشتن »خالف تخصص مسلکی و رشته تحصیلی« 
و  اخطاریه ها  صدور  و  کرد  عنوان  کاستی ها  دیگر  از  را 
توصیه ها، به ویژه دادن بیش از ۱۰۰ توصیه و اخطاریه به 
کارمندان بانک را غیرموجه و غیرقانونی دانست. هم زمان 
در  کشور  نافذه  قوانین  احکام  نشدن  رعایت  او  این،  با 
قرار داد و گفت که  انتقاد  را مورد  ادامه سرپرستی  امر 
اجمل احمدی و شورای عالی بانک باید در مورد رعایت 
نکردن احکام قانون در عزل معاونان و آمران بانک مرکزی 

وضاحت دهند. 

تصفیه  و زورگویی با تکیه بر حمایت غنی
اولین  در  مرکزی،  بانک  در  با حضورش  احمدی  اجمل 
گام مقام های بلندرتبه بانک مرکزی را از سمت شان یکی 
پی دیگر برکنار کرد. او در ادامه پس از بستن دفتر یک 
از معاونان بانک، وی را مستقیم به خانه اش خواست و 
عالی  شورای  تصمیم  براساس  که  کرد  گوش زد  برایش 
بانک، برکنار شده است. پس از تأکید معاون بانک مبنی 
گونه  به  احمدی  اجمل  اقدام،  این  بودن  غیرقانونی  بر 
تلویحی او را »تهدید« و از داشتن حمایت رییس جمهور 
غنی در این راستا یاد کرده بود. هرچند این مقام بانک 
مرکزی در ادامه خواستار دریافت مکتوب برکناری اش از 
سوی شورای عالی شد، اما تا ۱۰ روز پس از آن تصمیم، 

هیچ سندی در اختیارش قرار نگرفت. 
در پی این، روند تبدیل، برکنار، استعفای اجباری و تقاعد 
دیگر کارمندان سابقه دار بانک کلید خورد. این تغییرات 
با موجی از واکنش ها روبه رو شد. سرانجام در چهارم اسد 
۱۳۹۹، طی حکم شماره ۱۰۱۹ رییس جمهور، مشاوریت 
امور مالی و بانک داری لغو شد. در دوازدهم قوس ۱۳۹۹، 
اجمل احمدی از مجلس رای اعتماد نگرفت، اما هم چنان 
سرپرست باقی ماند و به کارش ادامه داد. در کنار حضور 
غیرقانونی وی، برکناری کارمندان سبب شد که برخی 

مالی  پولی،  سیاست  جمله  از  کلیدی،  آمریت های  از 
توسط  سال  یک  برای  مالی  استخبارات  و  محاسبه  و 

سرپرستان اداره شود. 
ادامه کار احمدی با واکنش مجلس نماینده گان روبه رو 
شد و در سی ویکم حمل ۱۴۰۰، کمیسیون مالی، بودجه، 
محاسبات عمومی و امور بانک های مجلس در نامه ای به 
احمدی،  اجمل  امضای  پارلمانی،  امور  در  دولت  وزارت 
اعالم  بی اعتبار  را  مرکزی  بانک  کل  ریاست  سرپرست 
کرد. با این همه، ارگ هنوز تصمیم نگرفته است که فرد 
دیگری را به جای اجمل احمدی به بانک مرکزی بفرستد. 
هم چنان انتقاداتی از منظر تغییر و تبدیل بی رویه توسط 
اجمل احمدی در بانک مرکزی صورت گرفت، اما تغییری 

در دیدگاه رییس جمهور رونما نشد.

پشت پا زدن به ظرفیت سازی میلیاردی؛ باتجربه ها 
رخصت شدند

این  بانک مرکزی،  با حضور اجمل احمدی در  هم زمان 
نهاد دست خوش تغییرات گسترده ای شد. در این جریان، 
او افراد باتجربه بانک مرکزی را بنا بر دالیلی برکنار و افراد 
تازه ای را به گونه غیرقانونی استخدام کرده است. بر اساس 
معلومات، پس از حضور اجمل احمدی در بانک مرکزی، 
ده ها کارمند ارشد بانک برکنار، مجبور به استعفا، سوق 
با معاش  انتظار  یا در حالت  تبدیل شده اند  و  تقاعد  به 
قرار گرفته اند. این در حالی است که به گفته منابع، همه 
این افراد در سالیان گذشته از طریق رقابت آزاد در بانک 
مرکزی،  بانک  سوی  از  و  بودند  شده   استخدام  مرکزی 
بلند  نهاد دیگر روی  صندوق بین المللی پول و چندین 

بردن ظرفیت شان میلیون ها دالر مصرف شده است.
می گویند  شده  برکنار  افراد  نیست.  ماجرا  پایان  این 
سایر  به  تبدیلی  حتا  و  اخراج  از  پس  کارمندان  که 
نماینده گی ها، اجازه نیافته اند که وارد بانک مرکزی شوند. 
به این ترتیب بخش امنیتی بانک بنا بر دستور رهبری 
بانک مرکزی با حضور کارمندان قبلی مخالفت کرده اند. 
حین  بانک  معاونان  از  تن  یک  که  است  حالی  در  این 
رفتن به سوی دفترش برای تسلیم دهی استعفانامه اش، 
این،  کنار  در  برخورد.  بانک  امنیتی  بخش  مخالفت  با 
دفتر کاری یک معاون دیگر بانک نیز در روز برکناری اش 

از صفحه ۳
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افغانی می رسید. به این ترتیب مفاد بانک در مجموع 
چیزی حدود هشت برابر کاهش یافته است. افزون بر 
این، درآمد جامع بانک از ۴6 میلیارد و 5۰۸ میلیون و 
۷22 هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۸، به 2۴ میلیارد 
مالی ۱۳۹۹  افغانی در سال  و ۹۳۴ میلیون و ۴۱۹ 

کاهش یافته است.
به همین گونه، جریانات خالص نقدی بانک مرکزی از 
فعالیت های عملیاتی از 2۰۹ میلیارد و 6۴۹ میلیون و 
2۰۷ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ به ۸۰ میلیارد 
مالی  سال  در  افغانی  هزار   ۹2۱ و  میلیون   ۱۷۷ و 
جریانات  این،  بر  افزون  است.  یافته  کاهش   ۱۳۹۹
از  سرمایه گذاری  فعالیت های  از  ناشی  نقدی  خالص 
منفی ۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون و 2۰۷ هزار افغانی 
میلیون و ۸۴2 هزار  و ۸2۴  میلیارد  به منفی ۱۴۹ 
افغانی افزایش یافته است که آگاهان آن را ناشی از 
سرمایه  گذاری بانک مرکزی در یک سال گذشته در 
جاهایی می دانند که بازده خیلی اندک به همراه دارد. 
این در حالی است که مجلس نماینده گان می گوید در 
حال حاضر و با توجه به حضور اجمل احمدی، توقع 

سودمندی را از بانک ندارد.
آگاهان امور مالی و بانک داری نیز معتقدند که کاهش 
سیر  است.  تحقیق  نیازمند  مرکزی  بانک  عواید  در 
این  با  هم زمان  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  قریشی 
کاهش، مسووالن بانک از افزایش 5۰۰ میلیون دالری 
ذخایر ارزی بانک خبر داده اند. به گفته او، نیاز است 
بانک مرکزی وضاحت دهد که چگونه در کنار کاهش 
میلیون   5۰۰ کرونا،  دلیل  به  بانک  عواید  میلیاردی 
دالر در ذخایر ارزی افزایش یافته است. او گفت که 
باشد، پس  افزایش جهانی قیمت طال  اگر دلیل کار 
این دستاورد حاصل کار اجمل احمدی نیست. سیر 
قریشی این میزان از کاهش در عواید را بیانگر اداره 
و رهبری ناسالم احمدی خواند که بانک مرکزی را به 
و  پولی  سیاست  تنظیم  امر  در  فقرات  عنوان ستون 

نظارت بانک ها در بخش تکتانه، آسیب می زند. 

افزایش ذخایر ارزی در نماینده گی ها هم زمان با 
گسترش دامنه جنگ

در کنار این موارد، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد 
که ذخایر راکد بانک نیز بیش تر شده است. براساس 
در  راکد  ارز   ،۱۳۹۹ مالی  صورت حسابات  گزارش 
 ۳۳6 و  میلیون   5۸۳ و  میلیارد   ۱۹ از  بانک  ذخایر 
هزار افغانی به ۳۴ میلیارد و ۱6۷ میلیون و ۳۴۱ هزار 
افغانی رسیده است. این آمار در واقع بیانگر افزایش 
است.  مرکزی  بانک  راکد  ارزی  ذخایر  درصدی   ۷5
این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری، عاید 
بالقوه تکتانه از این منظر به دست می آید و با افزایش 
پول راکد، مفاد بانک مرکزی متناسب به آن کاهش 

می یابد. 
افزون بر این، میزان ذخایر ارزی در نماینده گی های 
بانک مرکزی نیز در جریان سال مالی ۱۳۹۹ افزایش 
 ۱۳۹۹ مالی  صورت  حسابات  گزارش  در  است.  یافته 
آمده است که ذخایر اسعاری نماینده گی های بانک از 
یک میلیارد و ۱2 میلیون و ۴25 هزار افغانی )معادل 
آن به دالر( در سال مالی ۱۳۹۸، به ۱5 میلیارد و 5۹6 
میلیون و ۴۳۰ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ رسیده 
در  مرکزی  بانک  ارزی  ذخایر  ترتیب  این  به  است. 
نماینده گی های والیتی حدود ۱5 برابر افزایش داشته 
است. این در حالی است که منابع افزایش دهنده این 

ارز در نماینده گی های بانک مشخص نشده است. 
که  می شود  گرفته  دست  روی  حالی  در  اقدام  این 
دامنه جنگ با گذشت هر روز گسترده تر می شود و 
حتا خطر سقوط والیات و از دست رفتن این ذخایر 
نیز مطرح است. اعضای مجلس نماینده گان می گویند 
با  و  نیست  آگاه  از شرایط کشور  احمدی  اجمل  که 
خطر  به  را  ملی  پولی  ذخایر  تصمیم گیری هایش، 
می اندازد. عبدالظاهر سالنگی، عضو کمیسیون مالی و 
بودجه مجلس نماینده گان، به روزنامه ۸صبح گفت که 
کشور در حالت اضطراری قرار دارد و این گونه تصامیم 
ناسنجیده زمینه بربادی افغانستان را فراهم می سازد. 
برخی دیگر از اعضای مجلس حتا به این اقدام به دیده 
و  عمدی  کارهای  از  بخشی  را  آن  و  می نگرند  شک 

سازمان یافته می خوانند.

نماینده گی ها  در  ارزی  ذخایر  افزایش  چرا 
نگران  کننده است؟

تجربه اعضای پیشین بانک مرکزی از سقوط والیت ها 
نشان می دهد که افزایش بی پیشینه ذخایر ارزی در 
از والیت هایی  یکی  کندز  است.  نگرانی  قابل  والیات 
گروه  گسترده  حمله  بار  چندین  تاکنون  که  است 
سال های  در  است.  کرده  تجربه  را  سقوط  و  طالبان 
۱۳۹۴ و ۱۳۹5، این والیت دو بار به کنترل طالبان 
درآمد، اما نیروهای امنیتی دوباره آن را پس گرفتند. 
در این جریان ذخایر برخی از بانک های خصوصی به 

تاراج رفت.
شفیق اهلل شفق برای هفت سال مسوول بانک مرکزی 
در حوزه شمال شرق بود و والیت های تخار، بدخشان، 

کندز و بغالن را زیر اداره داشت. او که در دو سقوط 
پی هم کندز در آن والیت حضور داشت، توانسته بود 
معادل هفت میلیون دالر را در سقوط اول و معادل 
با  دوم  سقوط  در  را  مرکزی  بانک  دالر  میلیون  پنج 
در  و  دهد  نجات  گلوله  زیر  در  خزانه  هیات  حضور 
زمینه انتقال پول سایر بانک ها نیز کمک کند. شفق 
این مقدار پول را در شرایطی که طالبان در حومه شهر 
حضور داشتند، به میدان هوایی کندز رساند و از آن جا 

توسط طیاره های نظامی به مزار شریف انتقال داد.
هرچند مقام های محلی در این راستا همکاری نکرده 
بودند و حتا از وی خواسته بودند که زیر چتر بهانه 
سقوط، پول ها را تقسیم کند، اما شفق در هماهنگی با 
برخی از نهادها، ذخایر ارزی بانک مرکزی در کندز را 
با وجود همه تهدیدها محفوظ نگه داشت. مخالفت او 
با برخی از حلقات در این مورد سبب شد که شفق بنا 
بر تهدیدات امنیتی علیه خودش، خواستار تبدیلی به 
کابل شود. مسووالن بانک مرکزی با وجود مخالفت ها 
حوزه  فضای  از  او  شناخت  دلیل  به  وی  تبدیلی  با 
شمال شرق، سرانجام موافقت کردند و شفیق اهلل شفق 

به عنوان معاون عملیات بانکی به کابل آمد.
را  او  بانک،  در  حضور  محض  به  اما  احمدی  اجمل 
از  با آن چه دسیسه سازی ناشی  بدون دلیل موجه و 
عقده مندی شخصی ناظر کل و با وساطت یار محمد 
رستم آمر دفتر و از دوستان و همکاران نزدیک اجمل 
احمدی خوانده می شود، از موقفش با کسر معاش به 
 )AIBF( پست مسوول عملیاتی انستیتوت بانک داری
تبدیل کرد. در ادامه و پس از یک ونیم ماه، تشکیل 
مربوط به وی شامل 22 کارمند در سه بخش منابع 
بشری، آی تی و مالی را تنقیض کرد. به این ترتیب 
آشنایی  کاری  نظام  با  که  نهاد  این  اصلی  کارمندان 
داشتند، تنقیص و برخی دیگر از کارمندان به عنوان 
کارمندان کمکی جابه جا شدند. این مسوول پیشین 
افزایش  به  توجه  با  که  کرد  تصریح  مرکزی  بانک 
بی پیشینه ذخایر بانک در نماینده گی و به ویژه شرایط 
نامطلوب فعلی، امکان پذیر نیست که ذخایر بانک در 

امان بماند.
آگاهان امور مالی و بانک داری نیز می گویند که افزایش 
وضاحت  ارایه  نیازمند  نماینده گی ها  ارزی  ذخایر  در 
پیشین  اجرایی  رییس  قریشی،  سیر  است.  بیش تر 
غضنفر بانک و رییس پیشین اتحادیه بانک ها، افزود که 
در بحث ذخایر ارزی نماینده گی های بانک مرکزی دو 
مبحث وجود دارد. به گفته او، در طرزالعمل عملیات 
بانک مرکزی آمده است که در کدام نماینده گی به چه 
میزان پول نگه داری شود و باقی  مانده آن به دفتر بانک 
مرکزی در کابل انتقال یابد. او اما این بخش را برای 

حالت عادی دانست. 
قریشی اما گفت که برای حالت اضطراری در مقرره 
بانک آمده است که حتا اگر یک افغانی پول بیت المال 
در نماینده گی باشد، باید عاجل به مرکز منتقل شود 
و در این شرایط، طرزالعمل قبلی قابل اجرا نیست. او 
افزود که در چنین شرایطی، مهم این است که رهبری 
بانک مرکزی، معاونان و مدیران در هماهنگی هرچه 
زودتر از یک افغانی تا میلیون ها پول را به مرکز انتقال 
دهند؛ زیرا در حاالت اضطراری، هیچ طرزالعملی مد 

نظر گرفته نمی شود. 
به گفته قریشی، در شرایطی که بیش تر والیت ها ناامن 
است و امکان حیف ومیل این پول ها وجود دارد، راهکار 
عملیاتی  خطرات  نگاه  از  بین المللی  شده  پیشهاد 
)Operational Risk( تصریح می کند که پول نقد 
به بسیار سطح پایین نگه داری شود؛ زیرا اگر رویدادی 
اتفاق بیفتد، دست کم پول نقد در امان باشد. او این 
کار را مستقیم به فهم و دانش رهبری بانک وابسته 
دانست و گفت که مسووالن بانک پاسخگو باشند که 
چرا در چنین شرایطی پول نقد را تا این میزان افزایش 

داده اند.
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گفتنی است که بیش تر این استخدام ها پیش از رفتن 
گرفته  به مجلس، صورت  رای  برای گرفتن  احمدی 
است. این در حالی است که رحمت اهلل نبیل، رییس 
حین   ۱۳۹۸ قوس  یازدهم  در  ملی،  امنیت  پیشین 
معرفی نامزدوزیران و نامزد سرپرست بانک مرکزی به 
مجلس، گفته بود که اجمل احمدی در خانه یک عضو 
پرداخته  اعضای مجلس پول  به  نماینده گان  مجلس 
اجمل  حال،  این  با  بگیرد.  رای  آن  بدل  در  تا  است 
احمدی و بانک مرکزی در آن زمان پیرامون این اتهام 
سنگین، حتا موقف گیری نکردند. افزون بر این، تصاویر 
از وی و جاوید جیحون، مالک یونایتد بانک، نیز در 
شرایطی نشر شد که جیحون می خواست بر شانه های 
او چپن بیندازد. آگاهان امور مالی و بانک داری این کار 

را نوعی از تضاد منافع عنوان می کنند.
باید تصریح کرد که در میان این استخدام ها،  حضور 
دفتر  عمومی  آمریت  کرسی  در  رستم  یارمحمد 
سرپرست بانک مرکزی جنجالی تر است؛ زیرا به گفته 
را  مکتوب  محتوای  فرد  این  بانک،   سابق  کارمندان 
متناسب به رضایت اجمل احمدی می سازد. برخی از 
کارمندان پیشین بانک می گویند که یارمحمد رستم 
به دلیل صالحیتی که یافته است، در پی عملی نشدن 
و  برکناری  برای  احمدی،  اجمل  تیم  خواسته های 

تبدیلی این کارمندان زمینه سازی کرده است. 
مرکزی  بانک  تدارکات  سابق  معاون  نمونه،  گونه  به 
می گوید که یارمحمد رستم از او خواسته بود تا هنگام 
پرونده های  مورد  در  لوی سارنوالی  به  گزارش  ارایه 
برخی از کارمندان پیشین این بانک، معلوماتی را ارایه 
دهد که برخالف این کارمندان و به نفع تیم اجمل 
احمدی باشد. او افزود که پس از ارایه گزارش واقعی 
در این مورد به لوی سارنوالی، هم زمان بستش تنزیل 
شده، به انستیتوت بانک داری تبدیل شده و سپس در 
کم تر از یک ماه بست موصوف از تشکیل آن انستیتوت 
حذف شده است. گفتنی است که منابع از یارمحمد 
عنوان  به  احمدی،  آقای  نزدیک  هم تیمی   رستم، 
بانک  برای کرسی معاونت  نظر احمدی  گزینه مورد 
یاد می کنند و تحقق این امر را سرآغاز بحران جدی 
رهبری در بانک مرکزی و سکتور مالی کشور می دانند.

خالهای تغییرات؛ افراد بیرونی از موترهای بانک 
استفاده می کنند

این تغییرات اما پایان ماجرا در بانک مرکزی نیست. در 
اواخر جوزای سال روان و هنگامی که اجمل احمدی 
فرد  رفت،  دبی  به  عروسی اش  مراسم  برگزاری  برای 
دیگری را به عنوان سرپرست تعیین کرد. عبدالواحد 
افغاستان  د  بانکی  عملیات  عمومی  آمر  جبارخیل، 
سرپرستی  مسوولیت  جوزا  بیست وششم  در  بانک 
بانک هیات عامل و  را در شرایطی عهده دار شد که 
به  باید  مسوولیت  قانون،  براساس  و  نداشت  معاون 
افراد بلندرتبه واگذار شود. به این ترتیب احمدی یک 
کارمند بست اول را برای مدتی به عنوان وارسی کننده 

بانک انتخاب کرد. 
پیش از این و در جریان تغییرات بانک، احمدی تیم 
امنیتی بانک را نیز تبدیل کرد. این تبدیلی پس از آن 

انجام شد که عبدالغفار داوی، از سهام داران کابل بانک 
پیشین، در ششم اسد به بانک آمد و با اجمل احمدی 
دیدار کرد. مسووالن بانک مرکزی در آن زمان تصریح 
کردند که این کار بدون هماهنگی صورت گرفته است، 
اما منابع می گویند که با توجه به حضور تیم کاری 
چنین  او،  دفتر  ویژه سکرتریت  به  و  احمدی  اجمل 
امنیتی  مسووالن  زیرا  نیست؛  ممکن  ناهماهنگی ای 
بانک در گذشته به افراد غیر از کارمندان بانک اجازه 

ورود نمی دادند و این روال در بانک حاکم است. 
به هر ترتیب، تصمیم بر این شد که کارمندان جدید، 
جایگزین کارمندان قدیمی شوند. تنها چند ماه پس 
از این اقدام، رویداد انفجار بر موتر حامل یما سیاووش 
رخ داد که در پی آن سه کارمند بانک کشته شدند. 
بانک مرکزی افزون بر ندادن هیچ گونه اطالعات در این 
مورد، حتا تصاویر دوربین های امنیتی را نیز در اختیار 
خانواده های قربانیان قرار نداد. اکنون منابع می گویند 
در  منفجره  مواد  جاگذاری  فرضیه  چارچوب  در  که 
داخل موتر بانک مرکزی به عنوان یکی از دالیل آن 
رویداد، می تواند به میان آمدن خالی امنیتی به دلیل 
تغییر تیم امنیتی باشد؛ زیرا کارمندان سابق امنیتی 
بهتر  را  بانک آشنایی داشتند و کارمندان  با رویکرد 

تفکیک می کردند. 
هم چنان برخی از افراد نزدیک به اجمل احمدی که در 
گذشته در وزارت صنعت و تجارت با او کار می کردند، 
از موترهای مربوط به بانک برای مقاصد شخصی شان 
اجمل  که  است  حالی  در  این  می کنند.  استفاده 
احمدی به عنوان سرپرست بانک، در هفدهم جوزای 
بانک  از وسایط  نشدن  استفاده  سال گذشته دستور 
برای اهداف شخصی را صادر کرده بود. به این ترتیب 
هرچند دستور او در بانک مرعی االجرا دانسته می شود، 
نهادهای دیگری  به وی که کارمند  نزدیک  افراد  اما 
از  ندارند، در مواردی  بانک  به  هستند و هیچ ربطی 

موترهای بانک استفاده کرده اند.

جای  به  سقوط  جدی؛  آزمون  در  مرکزی  بانک 
صعود

کرونا  ویروس  شیوع  با   ۱۳۹۹ مالی  سال  آن که  با 
نیز همراه بود، اما قراین نشان می دهد که افزون بر 
در  مرکزی  بانک  پولی  سیاست  مدیریت  بحران ها، 
برایند کار بانک بی تاثیر نبوده است. براساس رویکرد 
کمک های  معمول  گونه  به  مرکزی  بانک  واضح، 
که  را  بین المللی  کمک کننده  نهادهای  و  دولت ها 
می شود،  واریز  بانک  این  در  مالیه  وزارت  به حساب 
افغانی به نرخ روز خریداری می کند. در  توسط پول 
ادامه بانک مرکزی بخشی از این اسعار خریداری شده 
از  بازار،  در  افغانی  نقدینه گی  حجم  کنترل  برای  را 
طریق سیاست پولی این بانک که »لیالم ارز« نامیده 
می شود، می فروشد. در واقع تفاوت بین نرخ خرید ارز 
از وزارت مالیه و فروش آن در بازار، سود و زیان خالص 

ناشی از معامالت ارزی بانک را نشان می دهد. 
بانک  شده  تفتیش  مالی  حسابات  گزارش  اکنون 
مرکزی در سال مالی گذشته نشان می دهد که این 
بانک در بحث لیالم ارز، سقوط جدی  را تجربه کرده 
مالی  سال  در  مرکزی  بانک  آمارها،  براساس  است. 
۱۳۹۸ پس از لیالم دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر، 
این  با  است.  کرده  مفاد  افغانی  میلیارد  از 2۱  بیش 
دو  لیالم  با  احمدی  اجمل  زمان  در  بانک  این  حال، 
مفاد،  نکردن  بر  افزون  دالر،  میلیون  و ۱2۷  میلیارد 
بیش از ۱2۴ میلیون افغانی زیان دیده است. این در 
واقع سقوط ۱۰۱ درصدی در عواید لیالم ارز شمرده 

می شود. 
هرچند سود و زیان در لیالم ارز همواره وجود دارد و 
ارزش دالر در برابر افغانی طی سال های اخیر نوساناتی 
را پشت سر گذاشته است، اما دست کم در جریان ۱۰ 
سال اخیر، این بار اول است که بانک به جای فایده از 
بابت لیالم ارز، چنین زیانی می بیند. گفتنی است که 
این مورد به بررسی بیش تر نیاز دارد؛ زیرا باید صحت 
پول  نرخ  دانستن  از  پس  بانک  زیان  و  و سقم سود 
خریداری شده توسط بانک و زمان دقیق آن روشن 
شود. آمار لیالم ارزش نیز در روزهای اخیر چشم گیر 
بوده است و بانک مرکزی به رهبری اجمل احمدی 
برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی، تنها در ۳5 روز 
گذشته ، بیش از ۷۰۰ میلیون دالر را لیالم کرده است. 
آگاهان امور مالی و بانک داری این لیالم بی رویه ارز را 
برای روزهای سخت کشور دردسرساز و برای عملکرد 
سیاست پولی و ارزی کشور در آینده خطرناک تلقی 

می کنند. 
در مجموع، بانک مرکزی در جریان سال مالی ۱۳۹۹ 
تنها سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۱۳۹ هزار افغانی 
مالی  سال  در  آمار  این  است.  آورده  دست  به  فایده 
هزار  و ۷۱2  میلیون  و 2۳۰  میلیارد  به 2۹   ۱۳۹۸

از صفحه ۴

اجمل احمدی با بانک...
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این اقدام در حالی صورت گرفته است که احمدشاکر 
کارمند  که  افغانستان  تأدیات  سیستم  رییس  ولی، 
افغانستان هولدنگ گروپ بود،  توسط اجمل احمدی 
به این سمت مهم در بانک مرکزی گماشته شده است 
التفات به »حساب   بیانگر  این کار  باور آگاهان،  و به 
پی« است که نگرانی سکتور از بی طرف بودن بانک 

مرکزی را برانگیخته است.

تالش  با  هم زمان  بین المللی  هشدارهای 
سرپرست بانک برای امضا روی بانک نوت ها

بانک نوت هایی  است  قرار  برنامه ریزی ها،  براساس 
شود.  چاپ  زودی  به  افغانی  میلیارد   ۱۰۰ ارزش  به 
و  است  افغانی  یک هزار  و   5۰۰ بانک نوت ها،  این 
و  ملی  تدارکات  اداره  از سوی  آن  تدارکاتی  کارهای 
بانک مرکزی پایان یافته است. اکنون منابع در ارگ 
ریاست جمهوری می گویند که اجمل احمدی با وجود 
بانک نوت ها  این  سرپرستی، در تالش است که روی 
امضا کند. به گفته منابع، بیش تر مقام های حکومت با 
این موضوع مخالفت کرده اند، اما اجمل احمدی تالش 

دارد که رییس جمهور را قانع سازد. 
این در حالی است که براساس فقره دوم ماده ۳6 قانون 
د افغانستان بانک، بانک نوت ها باید تنها حاوی امضای 
وزیر مالیه و رییس ُکل د افغانستان بانک باشد. در این 
ماده آمده است: »ارزش اسمی، اندازه، شکل، جنس، 
محتوا، وزن، دیزاین و سایر مشخصات بانک نوت ها و 
سکه ها از طرف د افغانستان بانک در مقررات مربوط 
مشخص می شود. بانک نوت ها حاوی امضای وزیر مالیه 
این  به  می باشد.«  بانک  افغانستان  د  ُکل  رییس  و 
ترتیب، تنها رییس ُکل بانک مرکزیـ  نه سرپرست آن 
ـ می تواند از آدرس بانک روی بانک نوت ها امضا کند. 
گفتنی است که این کار پیش تر واکنش جدی مجلس 
نماینده گان را نیز برانگیخته بود؛ زیرا به باور اعضای 
در  و  است  قانون  کار خالف  این  آگاهان،  و  مجلس 
آینده بر مشروعیت پول افغانی تاثیر منفی می گذارد. 

هم زمان با این تالش، نامه ها و گفت وگوهای ردوبدل 
شده بیانگر این است که افغانستان در صورت ادامه 
چنین شرایطی، وارد فهرست خاکستری گروه اقدامات 
مالی بین المللی خواهد شد. در نامه ای که اتحادیه اروپا 
به وزارت امور خارجه و بانک مرکزی فرستاده، تذکر 
و  با خواسته ها  تناسب  در  افغانستان  که  است  یافته 
معیارهای جهانی پول شویی و مبارزه با منابع تمویل 
تروریسم عقب مانده است. باید گفت که روی هم چون 
نامه مهم و محرم ایمیل شخصی اجمل احمدی تذکر 
اصول،  براساس  که  است  حالی  در  این  است.  یافته 
و  ارتباطات  برای  مرکزی  بانک  سابق  رییسان  همه 
مکالمات کاری ایمیل رسمی داشتند و براساس آن، 
رییسان آینده بانک می توانستند با مراجعه به آرشیف 
در  که  معلوماتی  جریان  در  بانک،  این  ایمیل های 

گذشته اتفاق افتاده است، قرار گیرند. 
می کنند  تصریح  نیز  بانک داری  و  مالی  امور  آگاهان 
که این خطر برخاسته از جابه جایی و برکناری افراد 
مسلکی در بانک است. سیر قریشی گفت که قرار است 
افغانستان در سال 2۰22 یک ارزیابی را در این مورد 
 Financial Action او،  گفته  به  بگذارد.  سر  پشت 
Task Force و Asian Pacific Group به عنوان 
زیر مجموعه ها این ارزیابی را انجام می دهند و احتمال 
خاکستری  فهرست  به  دوباره  افغانستان  که  دارد 
صندوق جهانی پول بازگردد؛ زیرا به باور قریشی، بانک 
مرکزی در حال حاضر مشکالت زیادی دارد و افراد 
مرکزی  بانک  مالی  استخبارات  در  ویژه  به  مسلکی 
)FIU( حضور ندارند. گفتنی است که استخبارات مالی 
بخشی از بانک است که در سال های گذشته مستقل 
عمل می کرد، اما در ادامه رییس و برخی از کارمندان 
آن از سوی اجمل احمدی برخالف قوانین و مقررات 

نافذه در این بخش برکنار شدند.

خاک زدن به چشم مردم
اقدامات مبهم بانک مرکزی پایانی ندارد. این بانک در 
دوازدهم سرطان اعالم کرد که یک تن از کارکنان زن 

این اداره را به دلیل درج نکردن زبان پشتو در سند 
عملی کردن تعهدات نشست جینوا از کارش برکنار 
کرده است. مسووالن این بانک در آن زمان به صورت 
مبهم به این مسایل پرداختند و مشخص نکردند که 
چه کسی از وظیفه اش برکنار شده  است. در آن زمان 
تنها یک کارمند بانک به نام وجیهه تیموری که معاون 
و سرپرست آمریت عمومی امور حقوقی د افغانستان 
و  بود  کرده  امضا  مکتوب  همان  زیر  در  است،  بانک 
هویتش مشخص شد. براساس معلومات، تیموری از 
افراد نزدیک به اجمل احمدی است که سال گذشته 
و  برای موصوف  بست  ایجاد  با  احمدی  آقای  توسط 
بدون رقابت آزاد استخدام شده بود و از اعضای کلیدی 

تیم کاری وی شمرده می شود.
که  می گویند  مرکزی  بانک  در  منابع  حال  این  با 
است. وجیهه  نشده  برکنار  دلیل  این  به  فردی  هیچ 
تیموری که در زیر مکتوب امضا کرده است، نیز هفته 
داده  ادامه  بانک  در  کارش  به  روان  هفته  و  گذشته 
نشر  با  مرکزی  بانک  مسووالن  ترتیب  این  به  است. 
یک نوار تصویری و حمایت مالی )Sponsor( آن در 
رسانه های اجتماعی، معلومات کاذب را با شهروندان 
در میان گذاشته اند. براساس اصول کاری نهادها، پس 
از منفک شدن کارمند، ارسال مکتوب هایی مبنی بر 
ارایه نشدن خدمات  از حاضری،  قطع معاش، حذف 
دفتر  در  کارمند  منفکی  شدن  درج  و  ترانسپورتی 

سوانح، ضروری است. 
افزون بر این مورد، اجمل احمدی در دهم جوزای سال 
باختر نشر کرد و  آژانس اطالعاتی  روان مقاله ای در 
گفت که در جریان کارش در بانک مرکزی، ۷۰ مقرره 
ساخته است. اکنون منابع در بانک مرکزی می گویند 
که هیچ مقرره  جدید از سوی اجمل احمدی ساخته 
نشده است، بلکه او مقرره های گذشته را توحید کرده 

و نام آن را »کتاب مقررات« گذاشته است. 

بانک مرکزی بسته ترین نهاد از نگاه دسترسی 
به اطالعات است

به  دسترسی  حق  کمیسیون  معلومات  براساس 
اجمل  سرپرستی  تحت  مرکزی  بانک  اطالعات، 
دسترسی  لحاظ  از  نهاد  بسته ترین  به  احمدی، 
بهادری،  عین الدین  است.  شده  بدل  اطالعات  به 
که  گفت  اطالعات،  به  دسترسی  کمیسیون  رییس 
روابط  مرکزی  بانک  پیشین  مسووالن  گذشته ها  در 
نزدیک با این کمیسیون و رسانه ها داشتند و اطالعات 
را در زمان معین شریک می کردند، اما این روند در 
ترتیب  این  به  است.  خورده  بن بست  به  حاضر  حال 
کمیسیون  با  که  است  نهادی  یگانه  مرکزی  بانک 
دسترسی به اطالعات همکاری ندارد. به باور بهادری، 
بانک مرکزی به دالیلی که پیش خود دارد، پاسخگو 
نیست و دروازه اطالعات به روی رسانه ها و متقاضیان 
اطالعات بسته است. رییس کمیسیون دسترسی به 
نهادهای  با  را  نگرانی  این  که  کرد  تصریح  اطالعات 
مرتبط، از جمله شورای عالی حاکمیت قانون، دفتر 
مقام ریاست جمهوری و برخی دیگر از نهادها مطرح 

خواهد کرد. 
قانون حق  براساس  روزنامه ۸صبح  گفتنی است که 
دسترسی به اطالعات، خواستار دریافت معلومات برای 
تکمیل گزارش شد، اما مسووالن بانک مرکزی با وجود 
از  ۸صبح  شکایت  فورم  دریافت  و  ماه  یک  گذشتن 
آدرس کمیسیون دسترسی به اطالعات، حاضر نشدند 
که اطالعات را ارایه کنند. مسووالن این نهاد حتا در 
برابر ادعاها و اسنادی که مطرح شده بود، موقف گیری 

نکردند. 
وزارت  در  احمدی  اجمل  قانون شکنی  بحث  هرچند 
صنعت و تجارت و سپس بانک مرکزی نشر شده بود، 
اما ارگ ریاست جمهوری در این موارد واکنش جدی 
نشان نداده است. برخی از اعضای مجلس و آگاهان 
غیرقانونی  و  ضعیف  عملکرد  وجود  با  که  معتقدند 
محبوب  هم چنان  او  مرکزی،  بانک  سرپرست 
رییس جمهور است؛ زیرا ارگ تالش دارد که دامنه 

حاکمیتش را بر نهادهای مستقل گسترش دهد.

بانک  تکتانه  پس لرزه های محافظه کاری؛ عواید 
45 درصد کاهش یافته است

یکی از راه های کسب عواید در بانک مرکزی، منفعت 
برخاسته از تکتانه است. از دید عواید، تکتانه به عوایدی 
گفته می شود که در برابر وام دهی پول به دست آمده 
گفته  مصارفی  به  تکتانه  مصارف،  دید  از  اما  باشد؛ 
می شود که در برابر استفاده از وام پرداخت می شود. 
براساس گزارش تصفیه حسابات مالی ۱۳۹۸، عواید 
افغانی می رسد.  بانک مرکزی به ۹.5 میلیارد  تکتانه 
با این حال این عواید در سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش 
۴5 درصدی، به 5.۳ میلیارد افغانی رسیده است. این 
در حالی است که میزان سرمایه گذاری در مقایسه با 
است.  داشته  افزایش  سال گذشته حدود ۴۰ درصد 
میلیاردی   ۴.2 کاهش  دلیل  بانک داری  امور  آگاهان 
و  پیشین  مسووالن  ریسک پذیری  را  تکتانه  عواید 
توانایی مدیریت ریسک توسط آن ها عنوان می کنند. 
در  مرکزی  بانک  زمان  آن  در  آگاهان،  این  گفته  به 
نظر  مد  را  بازده  و  خطر  خود،  سرمایه گذاری  برنامه 
می گرفت. به این ترتیب بخشی از ذخایر در نقاطی 
سرمایه گذاری می شد که بازده بلند داشت و این مورد 
سبب می شد که عواید تکتانه برای بانک مرکزی از این 

ناحیه افزایش یابد. 
در  مرکزی  بانک  آگاهان،  این  گفته  به  حال  این  با 
به  را  سرمایه گذاری اش  از  بزرگی  بخش  حاضر  حال 
اندک دارد  بازده خیلی  انتقال داده است که  نقاطی 
و در نتیجه، منفعت تکتانه بانک و عواید آن کاهش 
یابد. آگاهان تصریح می کنند که بیش تر سرمایه گذاری 
بانک مرکزی در اوراق قرضه وزارت خزانه داری امریکا 
صورت گرفته که نظر به فرصت های موجود دیگر در 
می پردازد.  اندک  خیلی  تکتانه  بین المللی،  بازارهای 
آنان این اقدام را نامطلوب می خوانند و تصریح می کنند 
که این کار سبب کاهش عواید تکتانه بانک مرکزی 
شده است. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری 
افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ به  از .26 2۱۸ میلیارد 
افزایش  مالی ۱۳۹۹  افغانی در سال  میلیارد   ۳6۸.۸

داشته است. 

و  شبانه  سپرده های  باالی  تکتانه  نرخ  افزایش 
اوراق سرمایوی بانک مرکزی

در بخشی از این مورد، بانک مرکزی میزان تکتانه را 
باالی سپرده های شبانه و اوراق سرمایوی بانک مرکزی 
افزایش داده است. سپرده های شبانه و اوراق سرمایوی 
ابزارهای سیاست پولی است که بانک مرکزی به هدف 
مدیریت  رهگذر  از  پولی  تورم  نرخ  کنترل  و  کاهش 
حجم پول از آن ها استفاده می کند. در حاالت تورمی، 
بانک مرکزی با استفاده از سهولت سپرده های شبانه 
)گرفتن پول نقد مازاد بانک ها برای یک شب(، مازاد 
نقدینه گی بانک ها را جذب کرده و به این ترتیب از 
استفاده آن توسط بانک ها برای قرضه دهی جلوگیری 
وسیله  این  از  استفاده  که  است  ذکر  قابل  می کند. 
سیاست پولی زمانی باالی تورم پولی موثر است که 
بانک ها ظرفیت بالقوه و نیرومند قرضه دهی را داشته 

باشند. 
سیاست  دیگر  وسایل  از  یکی  نیز  سرمایوی  اوراق 
پولی شمرده می شود که بانک مرکزی با فروش آن 
کرده  را جذب  آن ها  نقدینه گی  مازاد  بانک ها،  باالی 
را کنترل می کند.  پولی  تورم  این طریق میزان  از  و 
قابل ذکر است که این وسیله سیاست پولی زمانی در 
قسمت کنترل میزان تورم پولی موثر است که بانک ها 
خصوصی  سکتور  به  را  نقدینه گی شان  مازاد  بتوانند 
قرضه دهند. بانک مرکزی اوراق سرمایوی را به موعد 
سررسید یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه و یک 
نقدینه گی  و  به فروش می رساند  بانک ها  باالی   سال 
آن ها را در کوتاه مدت،  میان مدت و دراز مدت کاهش 
نقدینه گی  مشکل  به  که  هنگامی  بانک ها  می دهد. 
مواجه شوند،  می توانند اوراق سرمایوی خریداری شده 

خود را دوباره باالی بانک مرکزی با تنزیل بفروشند. 
بانکی  سکتور  گذشته  سال  چند  در  که  آن جایی  از 
و  بوده است  نقد  به گونه میانگین ۸5 درصد  کشور 
تنها ۱5 درصد از امکانات شان را به صورت میانگین 
باالی  تکتانه  مرکزی  بانک  دهند،  قرض  توانسته اند 
اندک  خیلی  را  سرمایوی  اوراق  و  شبانه  سپرده های 
تعیین کرده و حتا برخی مواقع سهولت سپرده های 
شبانه را به گونه کامل متوقف می کرد؛ چرا که این 
پول بانک ها راکد بود و در ذخایر اضافی شان نگهداری 
می شد و به این ترتیب هیچ نوع تاثیر تورمی نداشت. 
باالی  بلند  تکتانه  پرداخت  صورت  در  آن،  بر  عالوه 

اوراق سرمایوی توسط بانک مرکزی، بانک های تجارتی 
به دادن قرضه به سکتور خصوصی عالقه نمی گیرند و 
کشور  اقتصادی  رشد  در  را  خود  نقش  این که  بدون 
با آسوده گی خاطر و بدون  ایفا کنند،  از این رهگذر 
بانک  سرمایوی  اوراق  در  خطر،  نوع  هیچ  پذیرفتن 

مرکزی سرمایه گذاری می کنند. 
این در حالی است که بانک مرکزی در دوره اجمل 
احمدی نرخ تکتانه باالی سپرده های شبانه را از ۰.۱ 
درصد در سال، در جدی سال ۱۳۹۹ به ۰.5 درصد 
افزایش داد. سپس در اوآخر حمل سال ۱۴۰۰، آن را 
به ۳ درصد در سال و در سیزدهم سرطان سال جاری 
تاکید اجمل  اوایل  برد. هرچند در  بلند  به 6 درصد 
احمدی بر این بود که نرخ تکتانه باالی سپرده  های 
با  اما  دهد،  افزایش  سال  در  درصد  به ۱۰  را  شبانه 
نظارت  و  پولی  سیاست  آمریت های  شدید  مخالفت 
به  منجر  حتا  موضوع  این  که  شد  مواجه  بانک ها 
استعفای اجباری آمر عمومی سیاست پولی و در ادامه 
استعفا ی سرپرست آمریت مذکور شد. هم زمان با آن، 
نرخ تکتانه باالی اوراق سرمایوی یک ساله را به تدریج 
افزایش داده و اکنون این رقم به 6.5 درصد در سال 

رسیده است. 
دلیل  به  بانک داری،  و  مالی  امور  آگاهان  باور  به 
بانک های  مشکل  دارای  قروض  بی پیشینه  افزایش 
تجارتی کشور که در ختم سال مالی ۱۳۹۹ به حدود 
22 درصد می رسید، بانک مرکزی تالش دارد که با 
پرداخت تکتانه بلند از بیت المال، ضرر سکتور بانکی را 
جبران کند. بانک مرکزی پیش تر به گونه رسمی اعالم 
کرد که افزایش قروض دارای مشکل بانک های تجارتی 

را در ماه های آینده متوقع است.
آگاهان امور بانکی گرفتن چنین تصمیم را نامناسب 
و نامعقول می خوانند؛ زیرا به باور آنان، هیچ موثریتی 
باال کنترل میزان تورم پولی ندارد. این آگاهان تصریح 
می کنند که این کار انگیزه بانک ها به قرضه دهی به 
سکتور خصوصی را جداً نابود می کند و مهم تر از همه 
این که گمانه زنی ها در مورد فساد نظام مند و پیچیده 
را نیز در اذهان آگاهان تقویت می بخشد. آنان تصریح 
می کنند که این گونه تصمیم گیری ها نیازمند تحقیق 
گفته  به  است.  از سوی جناح مسلکی خارجی  فنی 
آگاهان، امضای تفاهم نامه های قرضه دهی بانک ها به 
بلند،  تکتانه  پرداخت  با  هم زمان  خصوصی  سکتور 

بیانگر تناقض جدی است. 
 

پرداخت  موسسه  از  حمایت  برای  بانک  تالش 
خاص

در  مرکزی کشور  بانک  عنوان  به  بانک  افغانستان  د 
ایجاد، رشد و استحکام سیستم های مالی کشور نقش 
از  بانک داری یکی  و  امور مالی  اساسی دارد. آگاهان 
سال   ۱۰ طی  در  مرکزی  بانک  اقدامات  مهم ترین 
گذشته را ایجاد و رشد سیستم های تأدیات الکترونیک 
بانک  دلیل  همین  به  می خوانند.  پرچون  سطح  در 
مرکزی از طریق اداره سیستم تأدیات افغانستان، طرح 
کارت ملی پرداخت را زیر عنوان »اف پی« ایجاد کرد 
تا با این کارت از طریق موسسات بانکی و غیربانکی 
انواع  انجام  به منظور  مالی  برای مشتریان موسسات 
معامالت مالی از جمله خریداری و انتقاالت پولی به 

صورت الکترونیک، مجوز صادر شود.
به این ترتیب بانک مرکزی در حمایت از همه موسسات 
بانکی و غیربانکی به صورت مساویانه و بدون هیچ گونه 
تبعیض و جانب داری، موظف است که زمینه صدور و 
رشد استفاده از خدمات کارت ملی پرداخت را برای 
همه موسسات بانکی و غیربانکی فراهم سازد. قراین اما 
نشان می دهد که مسووالن بخش های مربوطه بانک 
مرکزی در فورم های رسمی صدور کارت ملی پرداخت 
»اف پی« برای کارمندان این بانک، از نام یک شرکت 
پی«  »حساب  خاص  الکترونیک  پرداخت  خدمات 
که زیر مجموعه »افغانستان هولدنگ گروپ« شمرده 

می شود، استفاده کرده است. 
و  قوانین  خالف  را  اقدام  این  خصوصی  شرکت های 
اصول بانک مرکزی می دانند. این در حالی است که 
در سکتور مالی افغانستان، حدود ۱۰ بانک داخلی، دو 
بانک خارجی، چهار موسسه تأدیاتی و چهار موسسه 
می کنند  فعالیت  رسمی  صورت  به  الکترونیک  پول 
مالی  امور  آگاهان  بانک مرکزی جواز گرفته اند.  از  و 
و  مالی  زیان های  زمینه ساز  را  اقدام  این  اقتصادی  و 
الکترونیک  پرداخت  خدمات  سکتور  برای  معنوی 
می خوانند و معتقدند که این کار سبب از دست رفتن 

جایگاه و دستاوردهای گذشته می شود.

از صفحه 5

اجمل احمدی با بانک...
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و تشویق صادرات از طریق بسته های حمایتی یا هم 
تشویق تولیدات داخلی با استفاده از ارزش کاهش پول 
است. او این مکانیسم ها را هرچند در درازمدت موثر 
می داند؛ اما در شرایط کنونی قابل تطبیق نمی داند، به 
این دلیل که در شرایط کنونی قابل استفاده نیست. به 
گفته او این مکانیسم تنها در وضعیت سیاسی نورمال 
اقتصادی قابل استفاده است. او اما تنها راه حفظ ارزش 
پول افغانی را لیالم اسعار می داند. در حال حاضر بانک 
افغانی،  پول  ارزش  برای حفظ  بار  مرکزی هفته سه 
دالر لیالم می کند. براساس معلومات، این بانک به طور 
اوسط ۳۰ تا 5۰ میلیون دالر را هر بار برای ثابت نگه 

داشتن ارزش پول افغانی، در بازار توزیع می کند.
مشعل اما لیالم دالر را در درازمدت زیان بار توصیف 
در  که  است  ممکن  روند  این  او،  گفته  به  می کند. 
واقع  موثر  افغانی  پول  ارزش  حفظ  در  کوتاه مدت 
دولت خسارات هنگفت  برای  درازمدت  در  اما  شود؛ 
وارد می کند. این آگاه امور اقتصادی تصریح می کند 
که برای حفظ ارزش پول باید کشورها از »نظام ارز 
معنا  این  به  شناور  ارز  نظام  کنند.  استفاده  شناور« 
است که در رژیم ارزی، خود پول مثل یک کاال است 
و قیمت آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود؛ 
این که چقدر رغبت و تقاضای مردم برای پول افغانی 
تعیین  شود.  پول  ارزش  آن،  براساس  تا  دارد  وجود 
بدون  واردکننده گان  و  صادرکننده گان  نظام  این  در 
می کنند.  را مشخص  ارز  نرخ  خارجی  عامل  دخالت 
این در حالی است که دولت افغانستان از طریق یک 

دخالت، نرخ پول افغانی را تثبیت می کند.
دولت  که  می گوید  مشعل  محمدعلی  همه،  این  با 
می افزاید:  او  کند.  لیالم  که  دارد  )دالر(  پول  چقدر 
»لیالم اسعار در بازار حدس می زنم در هماهنگی با 
قاچاق  باعث  بگیرد.  پولی صورت  مافیای  تعداد  یک 
می شود. بیش تر افرادی سود می برند که ممکن است 
پول شویی  برای  این فرصت  از  و  بجنگند  نظام  علیه 
استفاده کنند. به همین خاطر لیالم اسعار نتیجه بخش 

نیست.«

داده  دست  از  را  خود  ارزش  افغانی  پول  چرا 
است؟

سوال اصلی این است که چرا پول افغانی ارزش خود 
از دست  دالر  از جمله  ارزهای خارجی،  مقابل  در  را 
داده است. محمدعلی مشعل در این رابطه می گوید 
که پول افغانی در ابتدا براساس تزریق دالر در بازارهای 
افغانستان ارزش خود را حفظ کرده و دولت نتوانسته 
پر  داخلی  تولیدات  پشتوانه  با  را  آن  که  جای  است 
افغانی براساس  او، به همین دلیل پول  باور  کند. به 
پشتی بانی دالر در بازارها »چلش« دارد. در کنار این، 
پول  ارزش  کاهش  دلیل  عمده ترین  که  می افزاید  او 
افغانی، تورم پولی، تشدید نگرانی ها و خروج سربازان 
خارجی از کشور است. مشعل تصریح می کند که این 
افغانی خود را  عوامل سبب شده است تا مردم پول 
پولی  تورم  تشدید  باعث  این  و  کنند  تبدیل  دالر  به 

شده است.
که  می کند  خاطرنشان  اما  اقتصادی  امور  آگاه  این 
هیچ  حتا  و  اندک  راه های  روند  این  با  مبارزه  برای 
روانی  ثبات  اگر  که  می گوید  او  ندارد.  وجود  راهی 
مبارزه  با  نمی تواند  دولت  نشود،  برگردانده  مردم  به 
یا جبر، مردم را وادار به استفاده از پول افغانی کند. 
موجود  اقتصادی  نظام  در  که  می کند  بیان  مشعل 
کشور، دولت مطابق قانون صالحیت این کار را ندارد 
از ارزها خودمختار هستند.  و شهروندان در استفاده 
را  خود  منافع  ارز،  از  استفاده  در  مردم  او،  گفته  به 
سنجش می کنند و زمانی که منافع شان در استفاده 
از پول افغانی تأمین نشود، دولت نمی تواند با استفاده 
از برانگیختن احساسات مردم، این کار را انجام دهد. 
با این حال، محمدعلی مشعل می افزاید، برای  این که 
مردم بیش تر از پول افغانی استفاده کنند، باید منفعت 

و انتظارات آنان از پول افغانی برآورده شود.
ذکریا حیدری، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، 
می گوید که قدرت هر کشور به پولش هویت می دهد. 
دولت  گذشته  سال  بیست  طول  در  او،  گفته  به 
نتوانسته است که با اتخاذ سیاست های درست پولی، 
ارزش واقعی پول افغانی را برگرداند. به باور این آگاه 
از دست  را  خود  ارزش  پول  قدر  هر  اقتصادی،  امور 
دهد، به همان اندازه قدرت خرید خود را نیز از دست 
می دهد و مردم نیز در مقابل آن بی اعتماد می شوند. از 
سوی دیگر، او تصریح می کند که در حال حاضر مردم 
معتقدند که اگر امریکا به صورت قطعی از افغانستان 
خارج شود، محتمل است که پول افغانی همانند پول 
گفته  به  این رو  از  شود.  اعالم  ملغا  طالبان«  »دوران 

حیدری، بیش تر مردم کوشش می کنند که معادالت 
دادوستد  دالر  به  را  خانه های شان  کرایه   و  تجارتی 
کنند. او می گوید: »چون دالر یک پول با اعتبار است. 
یک پولی است که در سطح بین المللی هویت دارد. 
برای شان تضمین وجود دارد که پول شان اگر به دالر 
باشد، پابرجا است و هدر نمی رود. حتا کسانی که به 
این بحث بلدیت دارد، می فهمند که دالر یک پشتوانه 
بسیار قوی است. هر روز در حال افزایش است. اگر 

معامالت به دالر بکنند، فایده کرده می روند.«

باید دادوستد را به نفع مردم عام تغییر  دولت 
دهد

و  دالر  قیمت  رفتن  بلند  دلیل  هم چنان  حیدری 
برخی  منفعت جویانه  اقدامات  را  افغانی  آمدن  پایین 
اقتصادی،  امور  آگاه  این  گفته  به  می داند.  صرافان 
از صرافان کشور به شکل دسته جمعی پول  شماری 
دالر را می خرند و زمانی  که دالر در بازار کم یاب شد، 
قیمت این پول افزایش پیدا می کند. عالوه بر این، او 
تصریح می کند، زمانی که بانک مرکزی دالر را به بازار 
لیالم می کند، مافیای دالر، عاجل اقدام به خرید آن 
می  کند. او می گوید که برای ثابت نگه داشتن قیمت 
پول افغانی، باید روابط صرافان با بانک مرکزی قانونی 
شود و این بانک دالر را به مردم عام پخش و توزیع 
می افزاید  اقتصادی  امور  آگاه  این  حال،  این  با  کند. 
که برای مدیریت اوضاع، دولت باید کنترل بازار را از 
دست صرافان و مافیای پول بگیرد و جریان تبادله دالر 
را به نفع مردم تغییر دهد. در ضمن او تأکید می کند 
که بانک مرکزی می تواند در چنین شرایطی در بازار 
مداخله کند و وضعیت را به نفع عامه مردم تغییر دهد. 
او می افزاید که مطابق قانون، بانک مرکزی صالحیت 
از معامله به  با صادر کردن حکمی، مردم را  تا  دارد 

اسعار خارجی منع کند.
عصمت کوهسار، سخنگوی بانک مرکزی، اما می گوید 
که این بانک از چندین سال به این سو تالش کرده 
است تا استفاده از پول افغانی را در دادوستدها ترویج 
کند. او به روزنامه ۸صبح می گوید که این کار تا جایی 
موثر بوده است و در مناطق شرق و غرب کشور که 
بیش تر پول کلدار پاکستانی و تومانی ایرانی »چلش« 
داشت، جایش را به پول افغانی داده است. با این حال، 
بانک مرکزی در راستای  تأکید می کند که  کوهسار 
محدود ساختن دادوستد به ارز خارجی، تالش دارد. 
او از شهروندان می خواهد که برای حفظ ارزش پول 
استفاده  داخلی  ارز  از  دادوستدهای شان  در  افغانی، 
این که  برای  بانک  افغانستان  »د  می افزاید:  او  کنند. 
شاید  دارد.  کمپاین  شود،  استفاده  ما  خود  پول  از 
زمان گیر باشد؛ اما برنامه های خود را داریم که کم ترین 
استفاده شود. در کرایه خانه به حد زیاد فعاًل از پول 
دالر استفاده نمی شود.« این در حالی است که بخشی 
از کرایه خانه ها و دادوستدهای تجاری با پول افغانی 
از شهروندان کابل می گویند  انجام نمی شود. عده ای 
که در بیش تر مناطق این شهر، کرایه  خانه های شان 

را به دالر می گیرند.
بازار  که  مدعی اند  خانه ها  مالکان  حال،  همین  در 
کرایه   سیستم،  این  از  استفاده  با  آنان  و  است  آزاد 
بازار  سیستم  در  می گیرند.  دالر  به  را  خانه های شان 
آزاد نهادهای دولتی حق مداخله و تعیین تکلیف به 
کسبه کاران و تجاران را ندارند. شهرداری کابل نیز از 
تعیین تکلیف و تعیین قیمت عاجز است و بارها گفته  
که بازار آزاد جلو مداخالت این نهاد را گرفته است. در 
حال حاضر به دلیل بلند رفتن نرخ دالر، قیمت مواد 
اولیه و سایر اجناس به صورت بی پیشینه در کشور 

افزایش یافته است.

بی سابقه  افزایش  با  هم زمان 
پول  برابر  در  دالر  قیمت 
عادی  شهروندان  افغانی، 
دادوستدهای شان  در  کشور 
با چالش روبه رو شده اند. برخی 
از شهروندان می گویند، با مقدار 
دارند،  افغانی  به  که  درآمدی 
خانه های شان  کرایه   و  زنده گی  مایحتاج  نمی توانند 
را پرداخت کنند. در حال حاضر، در برخی والیات، 
دالر گرفته می شود  به  کابل، کرایه خانه ها  از جمله 
با دالر صورت  نیز  و در عین حال معامالت تجارتی 
این  حل  برای  ذی ربط  نهادهای  تاکنون  می گیرد. 
که  است  امر سبب شده  این  و  نکرده  اقدام  مشکل 
از  آنان  شوند.  مواجه  فروانی  مشکالت  با  شهروندان 
و  عادی  مردم  نفع  به  را  بازار  که  می خواهند  دولت 
اقتصادی  امور  آگاهان  دهد.  تغییر  جامعه  متضرر 
دالر  تزریق  با  افغانی  پول  ارزش  که  اند  باور  این  به 
می کنند  تالش  این رو شهروندان  از  می شود،  تعیین 
که تمام دادوستد شان را با دالر انجام دهند. هرچند 
به گفته این آگاهان، شهروندان در چالش اقتصادی و 
استفاده از ارزهای خارجی خودمختار اند؛ اما دولت، 
پول  از  استفاده  در  می تواند  مرکزی  بانک  ویژه  به 
داخلی راهکار مناسبی بسنجد. برخی از این آگاهان 
امور اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد می کنند که 
برای تغییر وضعیت به نفع مردم عادی، دادوستد با 
ارز خارجی را ممنوع اعالم کند. در همین حال، بانک 
مرکزی می گوید که این بانک تالش دارد تا استفاده از 
پول افغانی را در معامالت و دادوستدها بیش تر کند. 
مسووالن در این بانک تأکید دارند که به همین منظور 
کارزاری را از سال ها به این سو راه انداخته اند و تاجایی 

نیز کارساز بوده است.
هم زمان با تشدید جنگ  و خشونت در کشور، ارزش 
دالر نیز سیر صعودی پیدا کرده است. بانک مرکزی 
عامل پایین آمدن قیمت افغانی را وضعیت سیاسی و 
ناامنی کشور عنوان می کند. با این حال، این وضعیت، 
آنان مشکالت  برای   و  نگرانی شهروندان شده  باعث 
در حال حاضر  زیرا  است؛  آورده  وجود  به  را  زیادی 
بیش تر دادوستدهای تجارتی به دالر است و هم چنان 
در برخی نقاط کشور، کرایه  خانه ها نیز به دالر گرفته 
می شود. سمیرا، از باشنده گان کابل، می گوید که یکی 
از معضل های زنده گی برای او در این شهر برای، این 
است که کرایه خانه و خدمات را به دالر می پردازد. به 
گفته او، این مسأله در چنین شرایط دشوار اقتصادی 
و هم زمان با افزایش نرخ دالر، مشکالت متعددی را 
خلق کرده است. او می افزاید: »از یک سو سطح پایین 
درآمد به نرخ افغانی و از سوی دیگر افزایش بی رویه 
دالر سبب شده تا میزان درآمد با هزینه زنده گی به 
شکل ماهیانه هم خوانی نداشته باشد و تقریباً از اوسط 
ماه جدید  در  معاش  امید  به  با جیب خالی  ماه  هر 
گرچند  که  می کند  تصریح  مواجه می شوم.« سمیرا 
مشکالت دادوستد به دالر از گذشته نیز وجود داشته، 
ارز سبب شده است که قیمت  این  نرخ  افزایش  اما 
اجناس و مواد خوراکه نیز افزایش پیدا کند. به گفته 
نیز  مردم  خرید  قدرت  دالر  ارزش  رفتن  بلند  با  او، 
از  که  اجناسی  تمامی  زیرا  است؛  کرده  پیدا  کاهش 
بیرون کشور وارد می شود، به دالر خریداری می شود و 
به همین خاطر با بلند رفتن قیمت دالر، نرخ اجناس 

نیز تغییر می کند.
در  که  می گوید  کابل،  دیگر  باشنده  نیازی،  توحید 
دالر گرفته  به  این شهر، کرایه  خانه ها  نقاط  بیش تر 
می شود. در عین حال، او تأکید می کند که با افزایش 
نیز  اجناس  سایر  و  اولیه  مواد  قیمت  دالر،  ارزش 
که  می کند  خاطرنشان  نیازی  است.  یافته  افزایش 
دریافت  افغانی  پول  به  را  معاش شان  مردم  بیش تر 

می پردازند  را  خانه  کرایه  که  زمانی  اما  می کنند؛ 
ارزش  به  می کنند،  خریداری  را  اولیه  مواد  هم  یا  و 
دالر محاسبه می شود. او می افزاید: »شما می دانید که 
بیش تر مردم درآمدشان افغانی است. اما زمانی که در 
بخش مصرف می رسد، با دالر محاسبه می شود. مثاًل، 
کرایه خانه دالری است، اجناس را براساس ارزش دالر 
محاسبه و بعد باالی مردم به فروش می رسانند. این 
ظلم کالن است. مردم توان خرید را بیخی از دست 
دادند. در حال حاضر جنگ از یک طرف و کرونا از 
بی ارزش  است.  آروده  فشار  مردم  باالی  دیگر  طرف 
شدن پول افغانی از سوی دیگر باالی مردم فشار وارد 
از حکومت  نیازی  توحید  همه،  این  با  است.«  کرده 
می خواهد که در قسمت فراهم کردن شرایط خوب 
زنده گی به مردم عادی توجه کند. او پیشنهاد می کند 
که دولت باید دادوستد به ارز خارجی را ممنوع و در 

قسمت باال بردن ارزش پول افغانی تالش کند.

معامله به دالر مردم عادی را متضرر می کند
در همین حال آگاهان امور اقتصادی نیز معتقدند که 
بیش تر  عادی کشور  مردم  دالر،  ارزش  رفتن  بلند  با 
از  گروه ها،  از  برخی  مقابل  در  اما  می شوند؛  متضرر 
همین  به  می کنند.  سود  امر  این  در  دولت،  جمله 
خاطر، این آگاهان اقتصادی می گویند که دولت برای 
کدام  افغانی،  قیمت  بردن  بلند  و  داشتن  نگه  ثابت 
کاری نمی کند. محمدعلی مشعل، آگاه امور اقتصادی 
قیمت  رفتن  بلند  با  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  به 
دالر، دولت و متشبثان بیش تر سود می برند. او توضیح 
با  مخارجش  بیش تر  این که  برای  دولت  که  می دهد 
به  را  عوایدش  تمامی  مقابل،  در  است،  افغانی  پول 
کمک  او  گفته  به  هم چنان  می کند.  دالر جمع آوری 
این حال،  با  به دالر است.  نیز  افغانستان  به  کشورها 
مشعل می گوید که در حال حاضر اگر دولت بخواهد 
دالر را به افغانی صرف کند، به طور قابل مالحظه ای 
سود می کند. مثاًل اگر دولت پیش از این دالر را به ۷۰ 
و ۷5 صرف می کرد، اکنون آن را به ۸2 صرف می کند 
و این مفاد قابل توجهی را برای دولت دارد. در حال 
حاضر، دولت تمامی معاش کارمندان و مصارفش را به 

پول افغانی پرداخت می کند.
در  که  می کند  تصریح  مشعل  محمدعلی  هم چنان 
دهک های  دوم،  کتگوری  در  دالری  دادوستدهای 
پردرآمد سود می کنند. به گفته او این طیف کسانی اند 
که معامالت پولی شان به دالر است و مصارف اندک شان 
است  معتقد  اقتصادی  امور  آگاه  این  افغانی.  پول  با 
از جامعه تصمیم گیرنده گان دست اول  این طیف  که 
او  هستند.  اقتصادی  سیاست های  و  اقتصادی  نظام 
تنها دهک های کم درآمد  که  اما خاطرنشان می کند 
از پایین آمدن ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت دالر 
آسیب می بیند. مشعل می افزاید که این طیف کار و 
بارشان با پول افغانی است و از بلند رفتن قیمت دالر 
بلند  که  می کند  تأکید  او  می شوند.  متأثر  مستقیماً 
باعث  تنها  ارز،  این  با  دادوستد  و  دالر  قیمت  رفتن 
نگرانی دهک های کم درآمد می شود و این نگرانی برای 

دولت و متشبث محسوس نیست.

دولت باید ارزش پول افغانی را بلند ببرد
خاطرنشان  اقتصادی  امور  آگاه  این  دیگر،  سوی  از 
افغانی  پول  ارزش  اوضاع،  بهبود  برای  که  می کند 
کار  این  برای  که  می افزاید  او  شود.  برده  بلند  باید 
در  افغانی  پول  ارزش  تا  دارد  وجود  مکانیسم هایی 
مشعل  محمدعلی  شود.  حفظ  خارجی  ارز  مقابل 
مکانیسم  براساس  کشورها  که  می دهد  توضیح 
ابزار  پول شان  ارزش  حفظ  برای  ارزی،  سیاست های 
ابزار  این  او تشریح می کند که  دخالتی بسیار دارند. 
مالی  بازار  ایجاد  بهادار،  اوراق  پخش  شامل  دخالتی 

عبداالحمد حسینی 

در همین حال آگاهان امور 
اقتصادی نیز معتقدند که با بلند 

رفتن ارزش دالر، مردم عادی 
کشور بیش تر متضرر می شوند؛ 

اما در مقابل برخی از گروه ها، 
از جمله دولت، در این امر سود 

می کنند. به همین خاطر، این 
آگاهان اقتصادی می گویند که 

دولت برای ثابت نگه داشتن و 
بلند بردن قیمت افغانی، کدام 

کاری نمی کند. محمدعلی مشعل، 
آگاه امور اقتصادی به روزنامه 

۸صبح می گوید که با بلند رفتن 
قیمت دالر، دولت و متشبثان 

بیش تر سود می برند. او توضیح 
می دهد که دولت برای این که 

بیش تر مخارجش با پول افغانی 
است، در مقابل، تمامی عوایدش 

را به دالر جمع آوری می کند.



را  صحنه  است.  صحنه  از  خوب  تصویرسازی  داده، 
می کند،  تصور  خواننده  که  کشیده  تصویر  به  طوری 

خود شاهد صحنه بوده است.
بلند  به جوش می آمد،  احساس شوهر  آن  حال،  »در 
شکم  روی  می گذاشت  را  صورتش  نیم رخ  و  می شد 
دخترک، گوش می ایستاد تا شاید صدایی از درون ندا 
دهد: پدر! مگر وقتی به  جای صدا، ضربه های پی درپی 
و شورماشور بی وقفه ای روی صورتش می نواخت، تمام 
وجودش را شادی و شوری همراه با دلهره، پر می کرد. 
خنده اش می گرفت. دخترک را نیز خنده می گرفت. هر 
دو در تاریکی می خندیدند، بی آن که تاریکی را ببینند.« 

)ص 2۸(
به  نداشتن  دست رسی  بی سوادی،  اقتصادی،  فقر 
و  اجتماعی  سنتی  بافت های  حیات،  اولیه   امکانات 
به  خصوص در  قبیله ای در روستاها،  زنده گی  داشتن 
مناطق مرکزی کشور، از جمله مشکالتی  است که به 

 خوبی در این داستان به  تصویر کشیده شده است.
را  لرزان، در حالی  که سر شوهر  با صدای  »دخترک 
محکم تکان می داد، با التماس زاری کرد: وارِخی! مرد 
با مهربانی پرسید: چیزه،  بلند کرد و نیمه خواب،  سر 

تشنه شده ای؟« )ص 2۹(
»شوهر جوان بر جایش نشست. در تاریکی دست دواند. 
کور کور شده، گوگرد را پیدا و هریکین را روشن کرد. 
صورت دختر، در زیر نور زرد چراغ، مثل ماه در پس 

ململ نازکی از مه، می درخشید...
دست کشید روی شکم دخترک و سرش را خم کرد و 

با درمانده گی پرسید: آلی چه کار کنیم؟
ناز کرد.  لبانش  با  را  در همان حال، صورت دخترک 
دخترک با بی تابی دستی در موهای شوهر فرو کشید و 

گفت: خو برو ننه ته خبر کو.
شوهر جوان، مثل مرغ از جا پرید. در یک گام، خود را 

به پشت کلکین اتاق مادر رساند.« )ص 2۹(
»دیری نگذشت که سه زن سال خورده و فرتوت، دور 
معصومه حلقه زده بودند و شاهد پیچ وتاب او بودند و 
جیغ و داد او را با خون سردی گوش می دادند. او را تا 
کمر بین تشت آب گرم فرو کرده بودند و هر فوت وفنی 
را که از دایه گی دیده بودند، روی معصومه اجرا کردند.« 

)ص ۳۰(
ویژه گی دیگری که در داستان های رفیعی دیده می شود، 
این است که او فضای بومی و زبان گفتاری بومی را به 
دقت و ظرافت خاص خود به  تصویر می کشد. در واقع 
نویسنده با این کار خود نشان می دهد که با آداب و 

آن که  مثل  می انداخت.  خط  لبانش  گرد  بر  رضایت 
کسی او را نوازش کند. در آن حالت احساس کودکی 
را پیدا می کرد که با مادرش مرغوله کند. با خوشی و 
رضایت شکایت می کرد: همراه خودش اَم جنگ داره، 
خدا پرده کنه. اگه بیایه بیرون چه خواد کد؟« )ص 2۷(
یکی از نکات بارز داستان های نویسنده این است که 
در انتخاب شخصیت های کلیدی داستان محتاط است. 
کسانی را انتخاب می کند که بتواند به نحوی منظورش 
افراد  داستان،  در  شخصیت ها  برساند.  خواننده  به  را 
عادی ای هستند که نه پول دارند، نه شهرت و دارایی، 
نه دخیل در قدرت سیاسی هستند و نه ارباب و ملک 
و خان. انسان های معمولی ای که زنده گی ساده و عادی 

خود را دارند و کاری هم به کار دیگران ندارند.
نویسنده در واقع با دادن نقش ها به این گونه شخصیت ها 
و روایت کردن داستان آنان، کاری می کند که آن ها به  

نحوی در کانون توجه همه گان قرار بگیرند.
هر  که  است  کاری  صحنه،  کشیدن  به  تصویر 
داستان نویسی از عهده اش به  خوبی برآمده نمی تواند. 
کاری که رفیعی به  خوبی در داستان های خود انجام 

رفیعی،  عبدالواحد  نوشته   آل«،  »مادر  کوتاه  داستان 
نام  تحت  که  است  کوتاهی  داستان  دوازده  از  یکی 
»آشار« در قالب کتاب چاپ شده است. طوری که دیده 
می شود، این داستان متأثر از اوضاع و احوال بخش های 
مرکزی هزاره جات نوشته شده است و نیز حکایت از 

اوضاع کلی این مناطق دارد.
مادر آل که به آن »الخاتو« هم می گویند، یک نوع شبح 
است، مثل موجودات خیالی و وهمی  دیگری؛ چون دیو 
و پری. موجوداتی که به چشم سر دیده نمی شوند؛ ولی 
باورمند هستند.  مردم مناطق مرکزی به وجود آن ها 
ریشه این باورها برمی گردد به قصه ها و افسانه هایی که 
از گذشته گان سینه  به  سینه و نسل  اندر نسل تا امروز 
رسیده است و تاهنوز هم مردم به وجود این موجودات 
مادر  مردم،  به  باور  هستند.  باورمند  خیالی  و  وهمی 
آل در وقت زایمان پیدا می شود. وقتی  که زن در اثر 
می شود؛  بی حال  حال  از  و  می کند  خون ریزی ضعف 
آن وقت پای مادر آل به خانه باز می شود و در تن و روان 

زن تاز ه  فارغ شده، رسوخ می کند تا او را از بین ببرد.
راه درمان و مقابله با مادر آل سخت و وحشتناک است؛ 
»با سوزن، زبان زن تازه  فارغ شده را سوراخ می کند تا 

مادر آل از بدنش خارج شود«.
داستان از آن جا شروع می شود که زنی حامله است و 
مدتی می شود که نمی تواند روی بغل بخوابد. با آن که 
مادر  می برد.  لذت  کشیدن  درد  از  اما  می کشد؛  درد 

شدن حس خوبی است که برای او دست می دهد.
به  رو  بخوابد.  بغل  روی  نمی توانست  که  بود  »مدتی 
او  روی  بادکرده اش  شکم  می خوابید.  طاق باز  آسمان 
پهن می شد. در شکمش شورشی احساس می کرد که 
دست  بود.  همراه  درونش  در  خوشایندی  درد  با  گاه  
می برد روی شکمش؛ پهنای شکمش را لمس می کرد و 
از پیچش مطبوع آن احساس لذتی توأم با بیم می کرد. 
احساسی پر از بیم و امید، تلخ و شیرین. دست می برد 
زیر نافش و نگه می داشت تا کسی از درون، او را لگد 
بزند، با ضربه های کوچکی زیر دستش. و لبخندی از 

»مـادر آل«

غزنی یا غزنه، شهری با قدمت یک 
با وجود مناره های  هزار ساله، 
زمان  از  تاریخی  بزرگ 
بهرام شاه غزنوی، پس از هزار 
 ۱۴۰۰ سال  این  در  و  سال 
می شود؛  کم رنگ  کم،  کم 
هوایش دیگر صاف نیست، بوی 
شلوغش  بازار  و  می دهد  دود 
اکنون خلوت است. پس از سال ۹۷، حاال یک بار دیگر 
باشنده های شهر غزنی با گلوله و دود برخاسته از جنگ، 
زنده گی می کنند؛ گاه می خواهند از شهر به جای امنی 
بروند و گاه تحمل جنگ را بر رفتن ترجیح می دهند. 
مرگ  و  روزها جنگ، خون  این  شهر،  این  مردم  قصه 
است. درختان آتش می گیرد. خمپاره ها خانه های  آنان 
را در خواب  فرزندان شان  گلوله ها  و  ویران می کنند  را 

می ُکشند.
تنها  میان،  این  از  دارد.  ولسوالی   ۱۸ غزنی  والیت 
ولسوالی های جاغوری و ناهور تحت تسلط دولت است. 
طالبان  دست  به  تازه گی  به  غزنی  مالستان  ولسوالی 
افتاده است. مالستان جزو ولسوالی هایی است که پس از 
نزدیک به یک هفته درگیری، روز شنبه، 2۱ سرطان، به 
دست طالبان سقوط کرد. به روایت یکی از باشنده های 
طالبان  به گرم شدن می رفت،  رو  هوا  وقتی  مالستان، 

پرچم شان را برفراز مرکز این ولسوالی بلند کردند.
در کنار ولسوالی مالستان، بیش تر ساحات اطراف شهر 
افتاده است. نوآباد، یکی از  غزنی نیز به دست طالبان 
شهرک های غزنی، پس از یک هفته مقاومت نیروهای 
امنیتی به دست طالبان افتاد. زنده گی  باشنده گان این 
با جنگ شده است. جنگ در سراسر  شهرک آمیخته 
زنده گی و رگ رگ آنان رسوخ کرده است. وقتی با یاسر 
ذکاوت، باشنده نوآباد صحبت می کردم، صدای گلوله ها، 
را  کردن  گاه صحبت  و  می کرد  قطع  را  او  گاه صدای 
دشوار. یاسر از ادامه جنگ هراس دارد و می ترسد که 

این جنگ، شهر به شهر جان مردم را بگیرد.
در داخل و حومه شهر غزنی، چندین روز است که مردم 
اتاق های زیرزمینی را به خانه های باصفای شان ترجیح 

گلوله ها شب را ترسناک تر کرده بود. ساره مانند همیشه 
تا  به منزل دوم خانه شان می روند  به همراه خواهرش 
برای خوابیدن آماده گی بگیرند. ساره موبایلش را طبق 
معمول به دستش می گیرد تا کمی از صدای گلوله ها 
خواهر  کند.  فکر  بتواند  بهتری  چیز  به  و  شود  دور 
بزرگ تر ساره برای آوردن آب به منزل اول خانه می رود، 
در نزدیکی دروازه  اتاق که می رسد، صدای برخورد گلوله 
و  می زند  داد  می رسد،  به گوشش  نزدیک  فاصله ای  از 
که  می رساند  خانه  به  را  خود  می افتد.  دستش  از  آب 
یک باره می بیند ساره با صورتش افتاده و مقداری خون 
به زمین ریخته است. فریاد می زند و مادر، پدر و برادرش 
می آیند و می بینند که ساره از هوش رفته و گلوله به 
برادر ساره،  علی زاده،  بهمن  است.  اصابت کرده  سرش 
فوراً او را به سمت کلینیکی که در نزدیکی شان است، 
وقتی  و  می رسند  کلینیک  به  ساره  با  بهمن  می برد. 
داکتران زخمش را می بینند، آن ها را به سمت شفاخانه 
دولتی مرکز شهر رهنمایی می کنند. زخم عمیق است 
و آنان کاری نمی توانند. بهمن دوباره یک دل را صد دل 
می کند و ساره را به سمت مرکز شهر می برد. وقتی به 
شفاخانه می رسد با تداوی اولیه، بهمن را می گویند که 
باید ساره را به کابل ببرد؛ چون امکانات آن ها کم است. 
پس از چند ساعت سفر، بهمن با تن زخمی ساره به 
کابل می رسد. پس از مشورت با دوستان، نزدیکی های 
علی آباد  شفاخانه  به  سرطان   ۱۷ پنج شنبه،  روز  صبح 
از معاینه، دستور فوری عملیات  می رود. داکتران پس 
ساره را می دهند. بهمن از ناچاری، اجازه عملیات ساره 
را می دهد. عملیات حدود یک ساعت طول می کشد و 
پس از این که ساره را از اتاق عملیات بیرون می آورند، 
داکتران معالج از وضعیت خوبش اطالع می دهند. بهمن 
خوشحال می شود و تصمیم می گیرد تا وقتی  که ساره 
صحتمند نشود، در همین جا بستری بماند. چند شب 
بعد، وقتی که بهمن در خانه ای یکی از اقوامش بوده، 
وقتی  نیست.  ساره خوب  که  می آید  زنگ  شفاخانه  از 
به شفاخانه می رسد، داکتران از )سکته مغزی( او اطالع 
می دهند. بهمن می گوید: »ساره سکته کرده بود و باید 
دستگاه  و  آکسیجن  غیر  در  و  می بود  وصل  آکسیجن 

در  وقتی  بعد  شب  بماند.  زنده  نمی توانست  تنفس، 
افتاده  جنب وجوش  به  دوباره  داکتران  بودم،  شفاخانه 
بودند که وضعیت ساره خراب تر شده.« بهمن در دهلیز 
سالمتی اش  خبر  داکتران  تا  می کشد  انتظار  شفاخانه 
را بیاورند. انگار دقیقه ها مانند سال می گذشت و او در 
تب وتاب دیدن ساره بود؛ اما وقتی داخل اتاق می رود، 
بسته  برادر  به روی  را  برای همیشه چشم هایش  ساره 
 22 سه شنبه،  روز  »صبح  می گوید:  بهمن  است.  بوده 
سرطان، در غزنی به خویش و قوم زنگ زدم که ساره 
فوت کرده و مادر و پدرم را یک رقمی خبر کنید. خودم 

نتوانستم بگویم؛ چون جرأت گفتن نداشتم.«
علی زاده مالستانی، پدر ساره و از عالمان برجسته دینی، 
»روح  است:  نوشته  خود  فیس بوک  رسمی  صفحه  در 
معصومانه دخترکم، ساره، به جان و جهان آفرین تسلیم 
اخالقش  و  کردار  و  حرکات  اما  نبود؛  معصوم  او  شد. 
یک  سال،  شانزده  قریب  مدت  در  بود.  معصوم گونه 
حر کت از خود نشان نداد که الاقل پیشانه به سویش 
ترش کرده باشم. اخالق و رفتارش مانند طفل چهار و 
پنج ساله بود. صدایش مانند صدای کودک چهار و پنج 

ساله بود. وی سفیر خانواده ام بود.«
ساره علی زاده دفتر زندگی  اش بسته شد؛ اما آب از آب 

تکان نخورد.

کودکان  نگیرند.  قرار  گلوله  اصابت  مورد  تا  می دهند، 
تنها آروزی شان دویدن در فضای باز است و مردان از 
که  دختران  و  زنان  می ترسند.  خانه  از  بیرون  در  کار 
از  این جنگ اند، نمی توانند به راحتی  قشر آسیب پذیر 
خانه های شان بیرون شوند و مانند گذشته در دکان ها 
ذکاوت  یاسر  بروند.  تفریح  و  خرید  برای  سرک ها  و 
بی خبر  خانم ها  از  تا  چند  پیش،  روز  »چند  می گوید: 
را  آنان  و وقتی طالبان  رفتند  بازار  به  مانند گذشته  و 
حجاب  با  چرا  که  بودند  کرده  لت وکوب شان  دیدند، 

بیرون نشده اند.«
نزدیک به یک هفته است که در حومه شهر غزنی جنگ 
باشنده های  جنگ  این  قربانیان  بیش تر  دارد.  جریان 
نوآباد هستند. روایت باشنده گان نوآباد، نشان دهنده یک 
فاجعه  انسانی است که مردم با آن روبه رو هستند. مردم 
از ترس طالبان به کارهای شان رفته نمی توانند. در کنار 
این که نرخ مواد  غذایی بلند رفته، خرج و خوراک طالبان 
نیز بر دوش مردم افتاده است. باشنده های این شهرک 
می گویند که طالبان پنجره و دروازه  خانه های آنان را 
می شکنند و هر چیزی که نیاز داشتند را با خود می برند 
استفاده  سنگر   عنوان  به  بلندمنزل  خانه های  از  یا  و 
به  را  زیادی  تاکنون، خانواده های  این جنگ  می کنند. 

سوگ نشانده است.
ساره علی زاده، خواهر و دختر خانواده خود بود. شهرک 
و  کرد  کودکی  آن  در  او  که  بود  جایی  غزنی،  نوآباد 
جوان شد. ساره تا صنف دوازدهم در مکتب خصوصی 
پس  امسال  وی  بود.  خوانده  درس  شهرک  این  صریر 
از اتمام قرنطین آماده گی جشن فراغتش را می گرفت، 
با  فراغت صحبت می کرد،  لباس  با مادرش درباره  گاه 
خواهد  دانشگاه  در  که  رشته ها یی  درباره  خواهرش 
خواند و با پدرش درباره رفتن به کابل و درس خواندن. 
تمام  بود،  گرفته  نوآباد شدت  در  جنگ  که  مدتی  در 
خانواده ها و خانواده ساره، می خواستند، دختران شان را 
به پایتخت )کابل( بفرستند؛ اما انگار این تصمیم برای 
ساره خیلی دیر بود و خودش برای رفتن به جایی که 
شب،  چهارشنبه  شد.  آماده  نداشت،  برگشتی  هرگز 
اما صدای  بود؛  تاریک  مانند همه شب ها  ۱6 سرطان، 

ساره طعمه گلوله شد، اما آب از آب تکان نخورد
جنگ در شهر غزنی؛

باورمندی به خرافات در داستان کوتاه
ضیا جویا

رسوم مردم خود از نزدیک آشنا است و حتا با خرافات 
و باورهای غلط مرز و بوم خود زنده گی کرده است.

دم  می کرد؛  ضعف  دلش  زایمان،  از  پس  »دخترک، 
 به  دم از حال می رفت. چهار زن پیر او را مثل آهوی 

شکارشده، در میان گرفته بودند.
یکی گفت: زبان ته بیار بیرون... او دختر! زبان ته بیار 

بیرون.
دخترک دلش سست می شد. یکی از آنان دست پاچه 

نالید: وای! خاک د سرم. مادر آله، مادر آله...
... پیر زن دیگری جیغ زد: زبان ته بکش بیرون اُ دختر! 

که دل و جگر ته آل می بره.« )ص ۳۱(
نبود  حیات،  ابتدایی  امکانات  به  نداشتن  دست رسی 
تا  می شود  باعث  تخصصی،  افراد  و  بهداشتی  مراکز 
مردم به کسانی مراجعه کنند که براساس سرگذشت 
و تجربیات خود، مشکل گشای مردم می شوند. کسانی 
 که چیزی از علم جدید نمی دانند و ذره ای هم آموزش 

ندیده اند. دایه ها نمونه ای از این افراد هستند.
»و دخترک زبانش را بیرون نکرد؛ یعنی نمی توانست 
بیرون کند. چندبار سعی کرد، مگر هر دفعه دلش سست 
شد. دو تن از پیرزنان دست های او را محکم گرفتند و 
با  و زن دیگری  او نشست  پاهای  مادرش روی  خسر 
یک دست سر دخترک را محکم روی بالش نگه داشت 
و با انگشت دست دیگرش، با چابکی و مهارت، زبان 
دخترک را بیرون کشید و محکم نگه داشت. در همان 
حال سوزن کالنی را گرفت و کمی فراتر از نوک زبان، 
با چابکی فرو کرد، چنان که سوزن از آن طرف زبان بر 
آمد و قسمتی از لب پایین را نیز سوراخ کرد. دخترک 
مثل بره ای یا شاید آهویی در چنگال کفتارها دست وپا 

می زد؛ مگر توان نجات نداشت.« )ص ۳2(
و  بود  زده  بهت   آن ها  به  باز،  چشمان  با  »دخترک 
پیر  از چهره  لرزید، رنگ  پیرزن  نمی خورد. دل  تکان 
اما  کرد،  رها  را  او  زبان  چابک  و  پرید  تکیده اش  و 
را  خود  یکی  یکی  پیرزنان  نشد.  دخترک جمع  زبان 
هم دیگر  برآمده،  کاسه  از  با چشماِن  و  کشیدند  پس 
را مالمت می کردند. خسرمادر دخترک جیغ زد: وای! 
خاک د سرم. چه َکد... او پیِر سگ دختر ره کشتی؟ 

عروس َمه کشتی؟
و خود را انداخت روی معصومه.« )ص ۳۱ - ۳2(

نکته: چاپ اول این کتاب توسط خانه ادبیات افغانستان 
محمد  ویراستاری  به  دومش  و چاپ  در سال ۱۳۸۷ 
حسین محمدی، توسط انتشارات تاک در ۱۰۳ صفحه 

نشر شده است.
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سال پانزدهم
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معصومه عرفان

ساره علی زاده، فارغ صنف دوازدهم لیسه صریر شهر غزنی 
بود. وی در پی اصابت خمپاره بر خانه اش زخم برداشت و 
پس از یک هفته در شفاخانه علی آباد شهر کابل جان باخت.



۸صبح، هرات

والیات  در  طالبان  جنگ افروزی 
و  شمال  در  به  ویژه  مختلف، 
جنوب شرق افغانستان تشدید 
میان  این  در  است.  یافته 
از  تکان دهنده ای  روایت های 
و  رسمی  منابع  از  زنان  وضعیت 
این  می رسد.  گوش  به   غیررسمی 
در حالی  است که طالبان اغلب این روایات و اخبار را 
تکذیب می کنند. اعالمیه نکاح دختران باالی ۱5 سال 
و زنان بیوه باالی ۴5 سال با اعضای گروه طالبان، یکی 
از این موارد است که خشم عمومی را در فضای جامعه، 
به  ویژه در میان زنان، ایجاد کرده است. اما در مقابل، 
گروه  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی  واکنش،  تازه ترین  در 
با  مرتبط  که  »مسائلی  می گوید:  ۸ صبح  به  طالبان، 
زنده گی شخصی دیگران باشد را ما رد می کنیم و قصد 
مداخله نداریم؛ چرا که نه شرعی، نه منطقی و نه معقول 

است.«
افغانستان در حال حاضر در شرایط جنگی به  سر می برد 
گویای  مختلف  والیات  در  ولسوالی ها  پی هم  سقوط  و 
خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  است.  مسأله  همین 
کشور، در یک نشست بین المللی از سقوط ۸۰ ولسوالی 
به دست طالبان خبر داد. البته برخی از منابع غیررسمی 
شمار این ولسوالی ها را بیش از ۱۰۰ عنوان کرده اند. در 
همین حال، اما طالبان مدعی هستند که 2۰۰ ولسوالی 

را به تصرف خود درآورده اند.
تمامی  وجود  با  اخیر  دهه  دو  در  افغانستان  زنان 
محدودیت های جامعه مردساالر و با تکیه بر دموکراسی 
و  فردی  دستاوردهای  کسب  به  موفق  کشور،  در  نوپا 
جمعی شده اند، اکنون تالش آن ها برای تدوام پیش رفت 
و حفظ دستاوردهای موجود است؛ دست آوردهایی که 

حضور زنان را در همه عرصه ها معنا بخشیده است.
رسمی  اخبار  جنگی،  شرایط  چنین  در  بدون شک 
تصرف  تحت  مناطق  در  زنان  وضعیت  از  غیررسمی  و 
اساسی ترین  می شود.  نگرانی ها  خلق  سبب  طالبان 
پرسش در این برهه زمانی این است که زنان برای حفظ 

حقوق و دستاوردهای خود چه باید بکنند؟

جنگی  جنایات  مستندات  فعلی  شرایط  در  زنان 
طالبان را ثبت کنند

حبیبه سرابی، عضو هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان، 
در این رابطه به ۸ صبح می گوید که حقیقت این است 
او،  گفته  به  است.  نگران کننده  شمال  در  ناامنی ها  که 
چنان که  می بینند؛  بیش تری  آسیب  جنگ  در  زنان 
وضعیت آنان در مناطق شمال و جنوب شرق افغانستان 

حدود یک هفته پس از تصرف گمرک ابونصر فراهی در 
والیت فراه از سوی طالبان، موترهای باربری و ترانزیتی 
از ایران وارد کشور می شوند و طالبان روزانه از بابت 
دریافت تعرفه گمرکی از صدها موتر باربری، میلیون ها 

افغانی به دست می آورند.
اعضای شورای والیتی فراه اقدام حکومت ایران برای 
به  ترانزیتی  و  باربری  موترهای  ورود  به  دادن  اجازه 
»خالف  را  دارد  قرار  طالبان  اختیار  در  که  گمرکی 
عنوان  همسایه گی«  »روابط  و  دیپلماتیک«  روابط 
می کنند و از حکومت افغانستان می خواهند که زمینه 

فعالیت قانونی این گمرک  را فراهم کند.
در  اسالم قلعه  و  تورغندی  گمرک های  تازه گی  به 
فراه،  فراهی در والیت  ابونصر  هرات و گمرک مرزی 
به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی 
هرات می پذیرند که دو گمرک تورغندی و اسالم قلعه 
از سوی طالبان تصرف شده و در حال حاضر مسدود 

است.
از جانب دیگر، برخی رسانه های ایرانی ادعا دارند که 
کشور  این  مرز  از  تجارتی  کاالهای  انتقال  زودی  به 
آغاز  کرده اند،  تصرف  را  آن  طالبان  که  افغانستان  به 
خواهد شد. رسانه های ایرانی وضعیت مرزهای شرقی 
این کشور با افغانستان را آرام توصیف می کنند و از 
انتقال کاالها به افغانستان از طریق مرز ابونصر فراهی 

خبر می دهند.
گمرک  که  می کنند  تأیید  نیز  فراه  محلی  مقام های 
است.  افتاده  طالبان  دست  به  فراهی  ابونصر  مرزی 
تصاویری که در شبکه های اجتماعی نشر شده است، 
تعرفه  باربری  موترهای  از  طالبان  که  می دهد  نشان 

و در مناطق تحت کنترل طالبان نگرانی های جدی را 
خلق کرده است. به باور سرابی، در چنین شرایطی یکی 
از راه های مهم مبارزه زنان این است که مانند حلقه و 
زنجیره با یک دیگر در تماس باشند، به هم متصل شوند 

و از جنایات طالبان مستندسازی کنند.
طالبان«  »جنایات  مستندسازی های  سرابی،  گفته  به 
که  افزود  او  باشد.  محل  و  زمان  ذکر  با  دقیق  باید 
داخلی  رسانه های  به  زنان  سوی  از  باید  مستندات 
بشری  حقوق  نهادهای  و  کمیسیون ها  بین المللی،  و 
این  باید  زنان  که  گفت  سرابی  حبیبه  شود.  رسانیده 
جنایات را مستندسازی کنند و همه این مستندات به 
عنوان جنایات جنگی طالبان به نهادهای بین المللی و 
جامعه جهانی فرستاده شود تا در جهت عدالت انتقالی و 
رسیده گی به جنایات جنگی گام موثر برداشته شود. این 
عضو هیأت مذاکره کننده دولت تصریح کرد که مهم تر از 
این، جهان باید از وضعیت امروز زنان افغان درک واضحی 

داشته باشد.
حبیبه سرابی پیش از این نیز در مصاحبه دیگری گفته 
بود: »من به شخصه باورمند نیستم که طالبان برنامه ای 
برای بهبود وضعیت زنان داشته باشند. آن ها بیش تر به 
دنبال پسوند و پیشوند اسالمی هستند. درست است ما 
اما پسوند و پیشوند اسالمی  کشوری اسالمی هستیم؛ 
رفتارهای  در  طالبان  بسازد.  مسلمان تر  نمی تواند  را  ما 
شخصی و خارج از جلسات دو هیأت، بسیار متفاوت اند. 
به گونه ای که اکثریت آن ها نمی خواستند با اعضای زن 
سوال برانگیز  مسأله  همین  شوند.  روبه رو  دولت  هیأت 
است؛ چون در صورتی که این ها هنوز آماده مواجهه با 
یک زن نیستند، چطور از حقوق زنان صحبت می کنند؟«

این در حالی  است که یک عضو دیگر هیأت مذاکره کننده 
که نخواسته بود، نامش فاش شود، پیش از این به ۸ صبح 
گفته بود: »در جهان بینی و ایدئولوژی این گروه نسبت 
به زنان نه تغییر و تحولی آمده و نه می آید. آنچه مسلم 
گونه ای  به  اجتماعی طالبان  بستر  است که  این  است، 
افکار  و  ذهنیت  با  زن  با  رابطه  در  همواره  که  است 
بسته پیش می رود؛ این گروه از محیط بسته برخاسته 
که اغلب در مهمان خانه هایی با راه ورود و خروج جدا، 
کالن شده اند و زن برای آن ها فقط زمانی معنا دارد که 
تفکر  می کنند.  رجوع  خانه  به  خواب  برای  شب هنگام 
طالبان وقتی با خانواده و عاطفه و انس نسبت به زن گره 
نخورده باشد، مشخصاً مشکالت ارتباطات اجتماعی آن ها 
تا مادام پابرجا خواهد بود. نکته دیگر این است که در 
تفکر این گروه زن هیچ گاهی با مرد برابر نیست. هر چند 
و طرف دار حقوق  کرده  تغییر  که  می کنند  ادعا  گاهی 

زنان هستند، اما ادعایی بیش نیست و حقیقت ندارد.«

گمرکی دریافت می کنند. از دید آگاهان امور اقتصادی، 
اقتصادی  منفی  پیامدهای  گمرک ها  ماندن  مسدود 

برای کشور دارد.
سقوط برق آسای حدود ۱۰ ولسوالی و دو گمرک مرزی 
در جریان کم تر از 2۴ ساعت در هرات، برای بسیاری 
شگفت آور بود. افزون بر گمرک های مرزی تورغندی و 
اسالم قلعه در هرات که گذرگاه های مرزی با کشورهای 
ترکمنستان و ایران است، گمرک مرزی ابونصر فراهی 

در والیت فراه نیز در اختیار طالبان قرار دارد.
یک مقام معتبر امنیتی در والیت فراه در صحبت با 
فراهی  ابونصر  گمرک  که  می پذیرد  ۸صبح  روزنامه 
توسط طالبان تصرف شده است. اعضای شورای والیتی 
فراه نیز می پذیرند که گمرک مرزی ابونصر فراهی از 

چند روز به این سو به دست طالبان افتاده است.
روزنامه  به  فراه،  والیتی  شورای  رییس  قانع،  داداهلل 
ابونصر  ۸صبح می گوید که طالبان در گمرک مرزی 
فراهی حضور دارند و کشور ایران موترهای باربری و 
این  از خاک  اجازه می دهد که  را  ترانزیتی  موترهای 

کشور وارد افغانستان شوند.
به گفته او، طالبان روزانه از صدها موتر باربری تعرفه 
گمرکی دریافت می کنند و صدها میلیون افغانی عاید 
فراهی  ابونصر  افزود، در حالی که گمرک  دارند. وی 
روابط  »خالف  ایران  دارد،  قرار  طالبان  تصرف  در 
اجازه  همسایه گی«  روابط  »خالف  و  دیپلماتیک« 
و  افغانستان شوند  وارد  باربری  می دهد که موترهای 

طالبان از آن ها تعرفه گمرکی دریافت  کنند.
همسایه،  »کشور  گفت:  فراه  والیتی  شورای  رییس 
عمل  دیپلماتیک  و  همسایه گی  روابط  خالف  ایران، 
حکومت  بگیرد.  را  خود  اموال  جلو  باید  و  می کند 
افغانستان هم یک عملیات کماندویی را اجرا کند تا 

چهار شنبه
شماره 3644

23 سرطان 1400
14 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

9

زنان باید چه مأموریتی را در پیش گیرند؟

درآمد میلیونی طالبان از گمرک فراه

زنان چه کنند؟
شکریه مشعل، زنی از هرات است که سالیان سال برای 
او  است.  کرده  فعالیت  والیات  و  کابل  در  زنان  حقوق 
قبل  زنان 2۰ سال  دیگر  کنونی  نسل  »زنان  می گوید: 
نیستند. وضعیت اسف بار، ظلم و توحش طالب به حدی 
رسیده که از مرز های انسانیت گذشته است. همه مردم 
افغانستان عالقه مند به صلح هستند؛ اما چگونه صلحی و 
به چه قیمتی؟ در این مقطع زمانی که از یک طرف جنگ 
و خون ریزی شدت گرفته و از طرفی بحث روی مذاکرات 
صلح است، هیأت مذاکره کننده دولت مسوولیت دارد تا 
در میز مذاکرات در مورد حفظ دستاوردها و آزادی های 
انسانی و فردی زنان تأکید کند. مبارزه زنان ادامه دارد.«

شعار  از  دست  باید  افغان  »زنان  افزود:  ادامه  در  وی 
باور برسند که دیگر وقت آن رسیده  این  به  بردارند و 
که باید نهایت تالش خود را انجام دهیم تا بتوانیم آرام 
زنده گی کنیم. از حقوق انسانی و فردی خود دفاع کرده 
و حق انتخاب پوشش، کار و تحصیل را از حقوق طبیعی 
خود بدانیم. باید از جامعه بین الملل خواستار کمک در 
این راستا شده و بر حکومت خویش فشار وارد کنیم. 
طالبان بدانند که دیگر نمی شود به پای زن افغان شالق 
زد و او را به اجبار نکاح نمود. دیگر ممکن نیست زنی که 
دو دهه برای پیش رفت خویش و آینده بهتر تالش کرده 
را در زیر بوجی پنهان کرد و دنیا را برایش شطرنجی 
نشان داد. طالب همان طالب قدیم است و این مسأله 
را ده ها بار ثابت کرده است. ایدئولوژی طالبان این گونه 
است که زنان را مانند مال و ملک خویش فکر کرده و از 
هیچ گونه ظلم، ستم، بی عدالتی، ستم گری و خشونتی در 
برابر زنان ابا نمی ورزند. همین  که زنان حق گشت وگذار 
را بدون محرم نداشته، نوع پوشش غیرانسانی و اجباری 
را بر آنان تحمیل کرده و حق زنده گی طبیعی را از زنان 
داریم که  زنان حق  ما  است که  این  می گیرند، گویای 

نگران باشیم.«
در همین حال شبکه زنان افغان در جدیدترین اعالمیه 
خود تأکید کرده که آتش بس عاجل و فوری و عمومی 
اعالمیه  این  افغانستان است.  راه حل نجات مردم  یگانه 
افزوده است که »رهبران طالبان در دوحه باید در مورد 
تخریب تأسیسات عام المنفعه، به آتش کشیدن دکاکین 
و منازل شخصی مردم، شکنجه و سایر مظالم توسط افراد 
طالبان در مناطق و ولسوالی های تحت اثرشان مسوولیت 
تاریخی دارند که باید آن  را خاتمه داده و وضاحت دهند. 
از جانب دیگر خاموشی جامعه جهانی، به  خصوص ملل 
متحد در قبال این همه مظالم علیه مردم افغانستان و 
نقض صریح حقوق بشری زنان و اطفال برای مردم کشور 
سوال برانگیز بوده و شاکی می باشد که در این  باره فقط 

بندرها به دست نیروهای امنیتی قرار گیرد و به گونه 
قانونی فعال شود.«

چاپ  با  فراهی  ابونصر  مرزی  گمرک  در  طالبان 
برگه های تعرفه گمرکی از موترهای باربری محصول 
دریافت می کنند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی 
نشر شده است، نشان می دهد که این گروه برای برخی 
موترهای باربری برگه تعرفه گمرکی صادر و تعرفه ها را 

با »تاپه امارت اسالمی« تأیید کرده  است.
در همین حال، تلویزیون دولتی ایران با نشر گزارشی 
افغانستان،  با  کشور  این  شرقی  مرزهای  وضعیت  از 
از ورود  و  آرام توصیف کرده است  را  وضعیت مرزها 
موترهای باربری به خاک افغانستان از طریق گمرک 

مرزی والیت فراه خبر می دهد.
از جانب دیگر، یک مقام معتبر محلی در والیت هرات 
که نمی خواهد نامش افشا شود، در صحبت با روزنامه 
تورغندی  مرزی  گمرک های  که  می پذیرد  ۸صبح 
مقام  این  دارد.  قرار  طالبان  تصرف  در  اسالم قلعه  و 
محلی تأکید دارد که وضعیت گمرک ها به زودی تغییر 
خواهد کرد. او هم چنان افزود که حکومت افغانستان 
اجازه نخواهد داد تا گمرک های مرزی در حالی که زیر 

کنترل طالبان است، بازگشایی شود.
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، در 
که  کاالهایی  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  صحبت 
از سوی  بود،  مانده  اسالم قلعه گیر  در گمرک مرزی 
مسووالن گمرک مرزی اسالم قلعه طی مراحل شده و 

به گمرک هرات انتقال یافته است.
که  داده اند  گزارش  ایرانی  رسانه های  تازه گی  به 
بازگشایی خواهد  زودی  به  اسالم قلعه  مرزی  گذرگاه 
شد. خبرگزاری جمهوری اسالمی »ایرنا«، به نقل از 
محمدتقی هاشمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی 

نشر اعالمیه ها و تسلیت نامه ها را کافی ندانسته و خواهان 
اقدامات عملی و حمایتی می باشیم.«

طالبان: برای تحصیل و کار زنان »ماحول« ساخته 
شود

هم چنین  و  غیررسمی  و  رسمی  اخبار  این  وجود  با 
مناطق  در  طالبان  رفتار  به  زنان  جدی  واکنش های 
تحت کنترل شان، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه، 
اعضای طالبان  با  زنان  نکاح  به  رابطه  اخیر در  اعالمیه  
را جعلی خواند و در گفت وگو با ۸صبح مدعی شد که 
غیرشرعی  و  غیرمنطقی  کاماًل  اجباری  نکاح  از  »حرف 
است«. او افزود: »این موضوعات مرتبط با حقوق افراد 
است و کسی مداخله نمی تواند بکند که چه کسی دختر 
خود را به نکاح چه کسی درمی آورد. این مسائل شخصی 
دیگر  حتا  و  شرعی  و  اسالمی  حکومت  هیچ  و  بوده 
حکومت ها در جهان اجازه مداخله در زنده گی شخصی 

دیگران را ندارند.«
با  مرتبط  که  »مسائلی  گفت:  طالبان  گروه  سخنگوی 
زنده گی شخصی دیگران باشد را ما رد می کنیم؛ چرا که 
نه شرعی، نه منطقی و نه معقول است. در رابطه با حقوق 
زنان از جمله حق تحصیل و کار باید بگویم که این مسأله 
دارد. حقوق  ارتباط  قوانین مملکت  و  به فضای جامعه 
زنان باید در چارچوب و ماحول اسالم باشد، به  گونه ای 
که مصونیت زنان تأمین گردد و از فحشا جلوگیری شود. 
در جامعه اسالمی، زنان فعالیت می توانند و تعلیم ضرور 
است؛ اما باید ماحول برای شان ساخته شود. برای حاضر 
تا به حال به مشکلی  اکناف هستیم و  ما در اطراف و 
برنخورده ایم که بخواهیم فضا را در آن جا تغییر دهیم. 
سطح  در  است.  جداگانه  لیسه ها  و  زنانه  مکاتب  حتا 
مملکت وقتی نظام ساخته شود، راه های اجرای قوانین 
مردم  تمام  مورد  در  طرفه  یک  می شود.  سنجیده  نیز 

نمی شود به تنهایی تصمیم بگیریم.«
سخنگوی طالبان در حالی از فعالیت لیسه های دخترانه 
در مناطق تحت کنترول خود می گوید که گزارش های 
متعددی حاکی از این است که در این مناطق دختران 
تحت  هم  آن  و  مکتب  ششم  صنف  تا  می توانند  فقط 

محدودیت های جدی درس بخوانند.
میان  مذاکرات  از  جدیدی  دور  مدتی  است  که  حال 
است،  آغاز شده  قطر  دوحه  در  طالبان  و  دولت  هیأت 
باید دید که در این مرحله چه صحبت هایی از زنان و 
و  نماینده گان جمهوریت  می گیرد.  آنان صورت  حقوق 
چهار زن حاضر در دوحه چه میزان چانه زنی در رابطه با 
حقوق زنان خواهند داشت و در کنار تمامی این ها جامعه 
جهانی چگونه نقش خود را ایفا خواهد کرد؟ این که آیا 
حقوق  برای  واقع  در  یا  دارند  سمبولیک  نقشی  زنان 
مجموع  از  آنچه  حال  این  با  می شود.  دادخواهی  آن ها 
صحبت های زنان، فعاالن و اعضای هیأت مذاکره کننده 
زمان  هر  از  بیش  امروز  زنان  که  است  این  برمی آید، 

دیگری به انسجام و وحدت جمعی ضرورت دارند.

والیت خراسان رضوی ایران، گفته است: »نیاز مردم 
افغانستان و افراد محلی مستقر در مرزها به تبادالت 
مرزی  گذرگاه  که  می کند  اقتضا  ترددها،  و  تجاری 

اسالم قلعه/دوغارون، امن، باثبات و فعال باشد.«
خراسان  والیت  خارجی  مهاجران  و  اتباع  مدیرکل 
از  تجربه سال های گذشته  به  توجه  با  ایران،  رضوی 
افزوده  افغانستان،  غربی  مرزهای  در  طالبان  حضور 
و  شد  خواهد  تکلیف  تعیین  مرز  زودی  »به  است: 

فعالیت های مرزی به روال عادی باز خواهد گشت.«
مرز  در  طالبان  زمان حضور  »از  افزود:  وی هم چنان 
گذرگاه  این  در  تردد  تاکنون  دوغارون/اسالم قلعه 
مرزی به صورت رسمی تعیین تکلیف نشده است؛ اما 
وضعیت مرزها از نظر امنیتی خوب بوده و از ثبات و 

آرامش برخوردار است.«
در  طالبان  استقرار  از  بعد  که  است  گفته  هاشمی 
اسالم قلعه تعدادی از کامیون ها/موترهای باربری ایرانی، 
بدون مشکل از مرز عبور کرده و به ایران بازگشته اند. 
به نقل از خبرگزاری ایرنا، طالبان به صورت غیررسمی 
ترددها  عادی شدن  برای  مشکلی  که  کرده اند  اعالم 
به مذاکرات  مرز  بازگشایی مجدد  اما  ندارند؛  مرز  در 
هنوز  و  دارد  بسته گی  ابالغیه ها  و  تصمیم ها  رسمی، 

ابالغیه ای از تهران به آنان نرسیده است.
روزنامه ۸صبح خواست در مورد سقوط گمرک مرزی 
این  اسالم قلعه به دست طالبان و چگونه گی فعالیت 
نیز  را  هرات  گمرک  مقام های  دیدگاه  درآمدزا،  نهاد 
داشته باشد؛ اما مقام های گمرک هرات حاضر نشدند 

در این مورد چیزی بگویند و جزئیات ارایه کنند.
از تصرف گذرگاه های  در حالی که حدود یک هفته 
مرزی تورغندی، اسالم قلعه و ابونصر فراهی می گذرد، 
تاکنون حکومت افغانستان در پیوند به تصرف دوباره 
این گذرگاه های راهبردی اقدام نکرده و هم زمان بهای 
مواد خوراکی و مواد سوختی در هرات و والیت های 

غربی کشور افزایش یافته است.

آسیه حمزه ای

آینده مبهم و شرایط دشوار؛
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سکوت اشرف غنی و پاسخ گو نبودن وی به مردم افغانستان نیز نشان می دهد که او بدون پشتوانه امریکا 
توان مدیریت وضع موجود را ندارد. نبود یک روایت قابل باور و فرمان دهی درست از سوی رهبری 

حکومت، انگیزه نظامیان برای جنگ با طالبان را بسیار تضعیف کرده است. از یک طرف بی اعتمادی شدید 
سربازان و افسران به توانمندی و نیت حکومت اشرف غنی و از سوی دیگر پروپاگاندای گسترده طالبان، 

توازن نظامی را به سود این گروه تغییر داده است.

معیار  را  تاریخ  اگر 
خروج  دهیم،  قرار 
از  امریکا  نظامیان 
آغازی  افغانستان، 
حکومت  پایان  بر 
است.  غنی  اشرف 
بقای  برای  غنی  اشرف 
بسته  امید  امریکا  دولت  حمایت  به  خود 
طالبان،  با وجود حمالت گسترده  اما  بود؛ 
از  را  خود  سیاسی  حمایت  متحده  ایاالت 
او اعالم نکرد. تنها پشتی بانی مالی از قوای 
اعالمیه های  در  افغانستان  مردم  و  مسلح 
دولت امریکا مطرح می شود. از نگاه ایاالت 
نظام  قاعده  غنی  اشرف  حکومت  متحده، 
کرده  تضعیف  پیش  از  بیش  را  جمهوری 
کنونی  نظامی  شکست های  مسوول  و 
تیمش  و  غنی  اشرف  سوءمدیریت  است. 
رساند  جایی  به  را  کار  اخیر  سال های  در 
امریکایی شب هنگام و  که آخرین سربازان 
بدون اطالع افغان ها چراغ های پایگاه بگرام 
رفتند.  افغانستان  از  و  کردند  خاموش  را 
تعیینات سلیقه ای مسووالن امنیتی، تداخل 
شدید وظیفوی و فقدان تدابیر پیش گیرانه 
برای دوران پساخروج امریکا، عوامل عمده 
ناتوانی  است.  حکومت  تدریجی  فروپاشی 
به  غنی  اشرف  حکومت  منصوبان  فساد  و 
امنیت  تأمین  نگران  امریکا  بوده که  حدی 
احتمال  حتا  و  است  کابل  هوایی  میدان 
بستن سفارت خود در افغانستان را مطرح 

کرده است.
وی  نبودن  پاسخ گو  و  غنی  اشرف  سکوت 
که  می دهد  نشان  نیز  افغانستان  مردم  به 
مدیریت  توان  امریکا  پشتوانه  بدون  او 
وضع موجود را ندارد. نبود یک روایت قابل 
رهبری  از سوی  درست  فرمان دهی  و  باور 
با  جنگ  برای  نظامیان  انگیزه  حکومت، 
طالبان را بسیار تضعیف کرده است. از یک 
طرف بی اعتمادی شدید سربازان و افسران 
به توانمندی و نیت حکومت اشرف غنی و 
از سوی دیگر پروپاگاندای گسترده طالبان، 
توازن نظامی را به سود این گروه تغییر داده 
است. تحوالت والیت بادغیس نشان می دهد 
که عده ای از منصوبان حکومت مرکزی به 
آینده  تضمین  برای  و  کرده   خیانت  مردم 
خود به طالبان پیوسته اند. این گونه ریزش ها 
در بدنه حکومت، می تواند یک دلیل محتمل 
برای تسلیم دهی تعداد زیادی از ولسوالی ها 
بدون جنگ به طالبان باشد. از همین جهت، 
دیگر  ارگ  در  غنی  اشرف  نبودن  یا  بودن 
زیرا  نیست؛  مهمی  موضوع  امریکا  برای 
صالحیت او به دلیل سوءمدیریت، فساد یا 
خیانت به شدت در حال تقلیل یافتن است.

پروسه مقاومت مردم و دفاع از نظام
مثبتی  روی  امریکایی  نظامیان  خروج 
بر  مالکیت  حس  افغان ها  دارد.  هم 
پیدا کرده اند.  را  سرنوشت سیاسی خویش 
طالبان  علیه  مردمی  خیزش های  پدیده 
است.  مالکیت  حس  همین  نشان دهنده 
مردم  که  می دهند  نشان  خیزش ها  این 
دستاوردهای  از  پاسداری  برای  افغانستان 
نظام  امنیت،  هم چون  اخیر،  سال  بیست 
و  بشر  مدنی، حقوق  آزادی های  انتخاباتی، 
پیش رفت های اقتصادی، حاضر به مقاومت 
و ایستاده گی هستند. اما باید پیش بین بود 
که در نبود ساختارهای مشارکتی، مقاومت 
به یک برنامه ریزی و هسته گذاری سیاسی 

بلندمدت نیاز دارد.
خورد.  نخواهند  شکست  جنگ  با  طالبان 
اصالحات  ایجاد  برای  تالش  تاریخ،  گواه  به 
موفقیت  پیش شرط  حاکمیت،  در  سیاسی 
علیه طالبان و حفظ نظام جمهوریت است. 
جلب اعتماد مردم به نظام ایجاب می کند که 
قاعده حکومت گسترده شود. این مهم وابسته 
مشارکت  که  است  ساختارهایی  ایجاد  به 
معنادار مردم در اداره و حکومت داری محلی 
صورت،  این  غیر  در  می کنند.  تضمین  را 

از وظایف مهم رهبران مقاومت  افغانستان، 
است. رهبران مقاومت باید پیش بین باشند 
و  فکری  سیاسی،  جریان های  کدام  از  که 
و  منطقه  سطح  در  و  افغانستان  در  قومی 
جهان، می توانند انتظار حمایت یا مخالفت 
باید  آن ها  باشند. هم چنین  داشته  را  فعال 
منافع حامیان طالبان  از  واقع بینانه  تحلیل 
داخلی  حامیان  که  بدانند  و  باشند  داشته 
اصالحات  از  چگونه  گروه  این  خارجی  و 
یا  سود  مقاومت  هدف  مورد  سیاسی 
مقاومت  داخلی  مخالفان  می بینند.  صدمه 
امتیازخواهی  کسانی هستند که به واسطه 
با طالبان  دارد  احتمال  قومی  یا مالحظات 
هم نوا شوند و مخالفان خارجی ممکن است 
باشند.  ایران  یا  پاکستان  مثل  دولت هایی 
باید  طالبان  با  دستاوردها،  از  دفاع  برای 
حامیان  با  باید  پیروزی  برای  اما  جنگید؛ 
مذاکره  وارد  گروه  این  خارجی  و  داخلی 
بنابراین، گسترده سازی طیف حامیان  شد. 
طالبان،  علیه  مردمی  مقاومت  موتلفان  و 
به  خیزش ها  این  تبدیل  برای  مهمی  گام 
اگر  است.  اصالح گر  سیاسی  نهضت  یک 
رهبران مقاومت با شفافیت اهداف سیاسی 
نهضت شان را روایت کنند، طیف مهمی از 
ممکن  طالبان  منطقه ای  و  داخلی  حامیان 
مطلوب  حالت  در  تا  شوند  قانع  که  است 
بردارند،  با مقاومت دست  از مخالفت فعال 
و  کنند  حفظ  را  خود  بی طرفی  حداقل  یا 
به  را  افغانستان  مردم  مشروع  خواسته های 

رسمیت بشناسند.

قدرت  ارکان  باید  رهبران  سوم:  گام 
دولتی برای عملی سازی اهداف مقاومت 

را تعیین کنند
بدون حمایت و تمویل نهادهای مهم دولتی، 
سیاسی  اصالحات  و  اهداف  عملی سازی 
منظور،  همین  به  بود.  خواهد  ناممکن 
رهبران باید در پی کنترل یا جلب حمایت 
و  قدرت  که  دولتی  ارگان های  و  نهادها 
را  هدف  مورد  اصالحات  اجرایی  صالحیت 
دارند، باشند. تحقق اهداف سیاسی مقاومت 
با سهم داشتن رهبران آن در رأس قدرت 
میسر نخواهد شد. مهم این است که رهبران 
بدنه  به  بلندمدت  و  راهبردی  نگاه  یک 
قدرت دولتی داشته باشند. به همان اندازه 
پولیس  تشکیل  یا  مسلح  قوای  کنترل  که 
و  دست رسی  دارد،  اهمیت  ملی  امنیت  و 
ادارات  هم چون  نهادهایی  در  تأثیرگذاری 
مربوط به ارگان های محلی، اداره احصائیه، 
مالیه، کمیسیون های مستقل یا حتا رسانه ها 
اهداف سیاسی  برآورده شدن  در  می توانند 

مقاومت موثر باشند.

نتیجه گیری
قطع  و  تیمش  و  غنی  اشرف  سوءمدیریت 
باعث  آن ها،  از  امریکا  سیاسی  حمایت 
خواهد  حاکمیت  بدنه  در  فزاینده  ریزش 
معامله  وارد  ریزش ها  این  از  بخشی  و  شد 
سقوط  معرض  در  شد.  خواهند  طالبان  با 
جدی  جنگ های  بدون  شمال  گرفتن  قرار 
از سوی حکومت و به خصوص والیت های 
تخار و بدخشان که زمانی مرکز مقاومت بود، 
این شائبه را تقویت می کند. بنابراین، اعتماد 
نسبت  خارجی  ذی نفع  کشورهای  و  مردم 
به توانمندی حکومت اشرف غنی، کاماًل از 
مردمی  خیزش های  اما  است.  رفته  دست 
ظرفیت این را دارند تا به ستون فقرات نظام 
بدانند  باید  مقاومت  رهبران  شوند.  تبدیل 
می شود  ساخته  کسانی  توسط  تاریخ  که 
را  سیاسی  اصالحات  بتوانند چشم انداز  که 
برای مردم به روشنی تعریف کنند. تنها در 
سیاسی  نهضت  یک  که  است  صورت  این 
از دل مقاومت علیه  باید موفقانه  اصالح گر 
طالبان بیرون  آید؛ زیرا مردم درک خواهند 
به  منجر  نهایت  در  مبارزات شان  که  کرد 
و  اداره  قدرت،  در  آن ها  معنادار  مشارکت 

مدیریت والیت های شان خواهد شد.

حال  در  حکومِت  محوریت  در  مقاومت 
اضمحالل اشرف غنی مردم را از ایستاده گی 
را  زمینه  و  دل سرد  نظام  از  حمایت  برای 
فراهم  طالبان  بیش تر  هرچه  نفوذ  برای 
رهبران  که  می آموزد  ما  به  تاریخ  می کند. 
نقش تعیین کننده در مقاومت مردمی دارند. 
بنابراین، به رهبران مقاومت پیشنهاد می کنم 

که سه گام اساسی را بردارند:

سیاسی  اهداف  باید  رهبران  اول:  گام 
برای مقاومت مردمی تعریف کنند

مردم  بسیج  برای  طالبان  به  نسبت  خشم 
سیاسی  هدف  بدون  خشم  اما  است؛  موثر 
یک نیروی زودگذر خواهد بود. از این حیث، 
روایت گر  رهبران  به  نیاز  مردمی  مقاومت 
چشم انداز  یک  بتوانند  که  رهبرانی  دارد. 
واضح از آینده ارایه دهند، می توانند قدرت 
حاصل از مقاومت مردمی علیه طالبان را به 
پشتوانه مستحکم برای یک نهضت سیاسی 
اصالح گر تبدیل کنند. این که هدف مقاومت 
فقط به بسیج نظامی علیه طالبان محدود و 
خالصه شود، حتا در صورت شکست مقطعی 
مشکل  ولسوالی ها،  پاک سازی  و  گروه  این 
اساسی رسیدن به صلح پایدار حل نخواهد 
شد. بدون ارایه اهداف سیاسی برای اصالح 
ساختار نظام، مقاومت در یک چرخه باطل 
دفاع از حکومتی که ظرفیت اداره و مدیریت 
سالم را ندارد، خواهد افتاد. از آن جایی که 
قاعده سیاسی نظام کنونی از پای بست ویران 
است، خطر این که ملت دوباره مورد تعرض 
طالبان قرار گیرد و نیاز به مقاومت های سوم 
و چهارم باشد، پابرجا خواهد ماند. با نگاهی 
به تاریخ حرکت های سیاسی درمی یابیم که 
و  دفاع  شعار  با  فقط  را  مردم  رهبران،  اگر 
مقاومت نظامی بسیج کنند، در آن صورت 
انگیزه مردم برای مقاومت دوام دار کم رنگ 

خواهد شد و در نهایت فروخواهد نشست.
در عوض، اگر رهبران مقاومت یک چشم انداز 
به  سیاسی  اصالحات  از  روشن  تصویر  و 
عنوان راه حل معضل افغانستان ارایه دهند، 
انگیزه  و  می شوند  امیدوار  آینده  به  مردم 
می کنند.  پیدا  دوام دار  مقاومت  برای  کافی 
در  و  آغاز  همان  از  گاندی  مثال،  طور  به 
طول تمام دوران مبارزات هندی ها، خواهان 
که  زمانی  حتا  بود.  انگلیس  از  استقالل 
استقالل غیرممکن به نظر می رسید، مردمی 
که در نقاط مختلف هند دست به مقاومت و 
ایستاده گی می زدند، می دانستند که مقاومت 
و ایستاده گی آنان در محور این هدف روشن 
صورت می گیرد. گاندی به عنوان یک رهبر 
اهداف  و  چشم انداز  از  را  مردم  روایت گر، 
این  بود.  کرده  آگاه  پیشاپیش  حرکت شان 
چشم انداز و اهداف تنها مقاومت علیه قوای 
سیاسی  نظام  ایجاد  بلکه  نبود؛  انگلیس 
غیرمتمرکز و منتخب در هند بود. داشتن 
همین چشم انداز روشن، خیزش های مردمی 
نهضت  یک  برای  پشتوانه ای  به  را  هند  در 
سیاسی پایدار تبدیل کرده بود که تا زمان 

استقالل هند خاموش نشدند.

و  متحدان  باید  رهبران  دوم:  گام 
موتلفان مقاومت مردمی را شناسایی و 

گسترده کنند
جنگ«،  »هنر  کتاب  نویسنده  سون تزو، 
می گفت:  همیشه  جبهه  در  قوماندان ها  به 
»خود را بشناس، دشمن را بشناس و زمین 
را بشناس«. در سیاست، متحدان و موتلفان 
حکم زمین را دارند. به عنوان مثال، رهبران 
هم چون  امریکا،  سیاه پوستان  خیزش های 
با بسیج  لوتر کینگ و هم رزمانش،  مارتین 
سیاه پوستان شروع به مبارزه کردند؛ اما آن ها 
اجتماعی  گروه های  با  ائتالف  از  پس  فقط 
سیاسی شان  اهداف  به  سفیدپوستان 
رسیدند. به همین صورت، در کنار مقاومت 
نظامی، پیدا کردن متحدان و موتلفان داخلی 
شناخت  هم چنین  و  مقاومت  منطقه ای  و 
جریان های حامی طالبان در داخل و خارج 

چگونه »خیزش های مردمی« 
را به »نهضت سیاسی« تبدیل کنیم؟

داکتر مجتبی سالم

نسل 57 نوع پرنده در معرض 
انقراض قرار دارد

محیط زیست

خالی قانون مدیریت شکار؛ 

کوچه  کاه فروشی کابل، محلی است که پرنده های اسیر در قفس 
می نالند، می خوانند و از چوبی به چوب دیگر قفس می پرند. این جا 
صدای صد ها پرنده ای شنیده می شود که در قفس های رنگارنگ 
به  متفاوت  چهره های  و  لباس ها  با  خریداران  شده اند.  زندانی 
قفس ها خیره می شوند و هرکدام می خواهد پرنده ای را خریداری 
مانند  نیز  پرنده گان  دنیای  که  گذشت  مخیله ام  در  باری  کند. 
قانونی وجود  آیا  انسان  های دربند کشیده شده می مانند،  دنیای 
باز کرد؟ به کند  وکاو  را  این قفس  با تمسک  به آن درب  دارد که 
پرداختم که بدانم چگونه می شود که دیگر پرنده گان صید یا هم زندانی نشوند. یک  فروشنده 
در این بازار گفت، به پرنده ای که ضرورت داشته باشد، شکارچیان آن را به راحتی می آورند. او 
گفت که از قانون منع شکار چیزی نمی داند، اما می فهمد که زندانی  کردن پرنده گان کار خوبی 

نیست. به باور وی، زنده گی اش با پرنده گان گره خورده است.
براساس یافته های اداره حفاظت محیط زیست، 5۷ نوع پرنده به دلیل شکار غیر قانونی با تهدید 
انقراض نسل قرار دارند. با آن که قانون منع شکار وجود دارد؛ اما به علت  جنگ، ناامنی و عدم 
تنفیذ قانون، هنوز هم شکار پرنده گان به  گونه بی رویه و غیرقانونی از طرف مردم ادامه دارد. 
شفیق اهلل، باشنده ولسوالی صیاد، به روزنامه ۸صبح گفت: »به خاطر نبود کار، تنگ دستی و 
افزود: »شکارچیان همی  او  را شکار می کنم«.  پرنده گان  برای خانواده ام،  دریافت مقدار غذا 
منطقه پرنده ها ره با تفنگ چره ای و بادی می کشن و یا برای شان دام می اندازن. در صورتی که 

پرنده ای را زنده به دست بیارن، از ۱5 تا 5۰۰ افغانی می فروشن«.
شکراهلل، یک تن از شکارچیان گفت: »پرنده گانی چون بودنه، مرغابی، لک لک، قرچه، قزالق 
و انواع مختلف پرنده گان را به گونه شوقی، خوش دارم شکار کنم«. او افزود که صبح گاهان با 
شنیدن صدای اذان، با تفنگ چره ای و چند کارتوس )مرمی( برای شکار پرنده گان می رود و 
روزانه به طور معمول تا ده پرنده را شکار می  کند. فروشنده گان پرنده می گویند که شکارچیان 
از هر راه ممکن برای شکار استفاده می کنند و بیش تر پرنده گانی در کشور به فروش می رسند 

که در بسیاری از کشور ها کم نظیر هستند.
در همین  حال، رییس محیط زیست کابل، با ابراز نگرانی از شکار غیرقانونی پرنده گان می گوید 
که شکار بی رویه و غیرقانونی، سبب نابودی نسل پرنده گان شده است. جالل الدین ناصری، 
رییس میراث های طبیعی اداره حفاظت از محیط زیست، تأیید می کند که نسل انواع پرنده گان 
در کشور در حال انقراض است. او گفت :»براساس گزارش های دریافتی از والیت های کشور، 
کبک، بودنه، میش مرغ، کلنگ معمولی، قرقره، انواع مختلف مرغابی  ، باز  و عقاب ، پرنده گان 
هستند که به دلیل شکار غیر قانونی در معرض انقراض نسل قرار دارند.« ناصری گفت که مردم 
نظر به فرهنگ و عنعنه ای که دارند، شکار را به عنوان شوق و عالقه انتخاب می کنند و دست به 
شکار غیر قانونی پرنده گان می زنند. به گفته او، شماری دیگر نیز به دلیل فقر و برای پیدا  کردن 
غذای خود، پرنده گان را به گونه  بی رویه شکار می کنند و هم چنان پرنده گان توسط شکارچیان 

برای تجارت نیز شکار می شوند.
او افزود: »دو نوع پرنده  بومی و مهاجر، به شکل غیر قانونی از طرف مردم شکار می شوند«. 
وی تصریح می کند که »میش مرغ« پرنده مهاجر است که در دشت ها وجود دارد و از لحاظ 
اقتصادی ارزش بلند دارد که در این اواخر حتا عرب ها به گونه غیر قانونی این نوع پرنده گان را 
شکار می کنند. با آن که قانون تنظیم شکار وجود دارد؛ اما به دلیل ناامنی، فقر و پایین بودن 
آگاهی مردم، به ویژه آنانی  که در روستاها زنده گی می کنند، شکار پرنده گان هم چنان ادامه 
دارد. ناصری می گوید که گروه های نظارتی ریاست های محیط زیست والیت های سمنگان، 
بغالن، جوزجان، بامیان، ننگرهار، غزنی، قندهار، کابل و پنجشیر، انواع مختلف پرنده گان را 
با همکاری مسووالن امنیتی از نزد شکارچیان و قاچاق بران حیات وحش ضبط و دوباره به 

طبعیت رها کرده اند.
به گفته او، عامالن آن به پنجه قانون سپرده شده اند. ناصری خاطرنشان کرد که دولت افغانستان 
عضویت کنوانسیون های متعدد در مورد مسأله قاچاق، شکار و در کل حفاظت تنوع حیات را 
دارد. او افزود که اداره حفاظت از محیط زیست ساالنه ده  ها مورد را به کنوانسیون ها گزارش 
می دهد و با آنانی  که به شکل غیرقانونی و بی رویه پرنده گان را شکار می کنند، مطابق قوانین 
نافذه برخورد می شود. رییس این اداره گفته است که محافظت از محیط زیست بدون همکاری 
قطع  و  پرنده گان  غیر قانونی  از شکار  مردم هستند که می توانند  این  و  نیست  مردم ممکن 

جنگل ها به اداره های دولتی گزارش  دهند و این گونه از آن جلوگیری شود.
که  می گوید  کابل،  زیست  محیط  از  حفاظت  اداره  رییس  همایون،  کاظم   همین  حال،  در 
افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و موجودیت تنوع حیات، دارای انواع مختلف پرنده گان 
است که از نگاه مسکن به دو نوع پرنده گان اصلی و پرنده گان مهاجر تقسیم می شوند. اما به 
گفته او، بدبختانه شکار پرنده گان در افغانستان بلندترین رقم را به خود اختصاص داده است. 
همایون افزود که در افغانستان پرنده گانی شکار می شوند که ارزش غذایی و زینتی داشته باشند. 
همایون از مرغابی، کبک و بودنه به عنوان پرنده گانی نام برد که ارزش غذایی دارند و بیش تر 
شکار می شوند. این دو مسوول، اما تصریح نکردند که چه تعدادی از افراد به عنوان متخلفان 

قانون شکار در کشور بازداشت شده اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، تصریح می کند که تاکنون کدام گزارش رسمی از 
طرف اداره محیط زیست درباره شکار غیر قانونی پرنده گان به این وزارت راجع نشده است  که 
در مورد اجراات قانونی شود. با این  حال، جمشید رسولی، سخنگوی لوی  سارنوالی گفت که 
نظر به بررسی و تحقیقی که در خصوص شکار در این نهاد انجام شد، تاکنون در خصوص 
قضیه شکار غیرقانونی پرنده گان، هیچ پرونده  ای ثبت نشده است. صفی اهلل جالل زی، رییس 
امور زندان ها  نیز می  گوید که براساس معلومات جمع آوری  شده از ۳۴ والیت کشور، هیچ کدام 
قضیه ای ثبت نیست که شخصی به جرم شکار غیر قانونی پرنده گان مجرم شناخته شده و در 

زندان افتاده باشد.
به باور کارشناسان محیط  زیستی، عقاب، قاز، قاز حسینی، باشه و باز، پرنده گانی اند که در 
افغانستان بر اثر شکار غیر  قانونی در خطر انقراض نسل قرار دارند. کریمه وردک، فعال محیط 
 زیست و استاد دانشگاه کابل، می گوید که در هر گوشه ای از افغانستان مردم به شکار می پردازند؛ 
اما در منطقه  های ناامن کشور هیچ گونه برخورد قانونی در برابر شکارچیان صورت نمی گیرد. 
وردک افزود: »در افغانستان نه  تنها قانون شکار برای پرنده گان، بل برای همه انواع وحش  وجود 

دارد؛ اما به دلیل ناامنی، فقر و بی کاری به گونه درست تطبیق نمی شود.«
این استاد دانشگاه افزود که نه  تنها پرنده گان اصلی در کشور، بلکه پرنده گان مهاجر که از 
نابودی نسل  به خطر جدی  نیز  استفاده می کنند،  توقف گاه  به شکل  افغانستان  منطقه های 
مواجه اند. او افزود که در کنار عامل های انسانی، عامل های طبیعی، چون خشک سالی، کاهش 
پناه گاه  های طبیعی و خشک  شدن آب های ایستاده نیز زنده گی پرنده گان را تهدید می کند. 
وردک تصریح می کند که در سراسر افغانستان شکار انجام می شود؛ اما در شماری از مناطق 
میزان شکار باال است. به ویژه در والیت های شمالی، هم چون بدخشان، تخار، پروان و پنجشیر، 
شکار کبک، بودنه و مرغابی معمول است. او هم چنان گفت که در غرب کشور، به ویژه در 
والیت های فراه و نیمروز نیز شکار پرنده گان، چون عقاب، باز و قاز حسینی معمول است که حتا 

شماری از این نوع پرنده  ها به بیرون از کشور انتقال داده می شوند.
گفتنی است که شهروندان کشور نیز نگران اند که اگر اقدامی روی دست گرفته نشود، نسل 
برخی از پرنده گان منقرض خواهد شد. این در حالی  است که براساس گزارش ها و ارزیابی های 

اداره محیط زیست، نزدیک به ۴۰۰ نوع پرنده در کشور وجود دارد.

سهیال یوسفی



شاه محمود اندیش ور

فرانسیس فوکویاما، فیلسوف پرآوازه و استاد یکی از دانشگاه های امریکایی، در تعریف ملت سازی می گوید: 
»منظور امریکایی ها از ملت سازی، معموالً همان دولت سازی با توسعه اقتصادی است.« گاهی ملت سازی در مفهوم 
دولت سازی به کار رفته است. در حالی که دولت سازی واحدی از ملت سازی محسوب می شود. بعضی ها ملت سازی 

را استفاده از نیروهای مسلح در دوره پس از جنگ برای ایجاد و تحکیم دموکراسی تعریف کرده اند.

جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، روز 
افغانستان  بقای  که  گفت  سرطان،   ۱۷ پنج شنبه، 
اگر  و  است  نهفته  آن  سیاست مداران  اتحاد  در 
سیاست مداران این کشور با هم کنار بیایند و متحد 
شوند، نظام افغانستان سقوط نخواهد کرد. آقای بایدن 
در ادامه صحبت هایش، افغانستان را کشوری خواند 
که در طول تاریخ متحد نبوده و هیچ قدرتی نتوانسته 
است آن را متحد کند. او هم چنان تصریح کرد که 
ملت سازی  افغانستان،  در  امریکایی ها  حضور  هدف 
نبود. حقیقت اما این است که امریکایی ها طی بیست 
سال حضورشان در افغانستان و هزینه میلیاردها دالر، 
حتا قادر به اکمال یک عامل ملت سازی هم در این 

کشور نشدند و در این مأموریت ناکام ماندند.
ملت سازی  روند  نیست که  تنها کشوری  افغانستان 
امریکایی در آن ناکام می ماند؛ بلکه حافظه تاریخی از 
روند ملت سازی نشان می دهد که ایاالت متحده در 
روند ملت سازی در کوبا، هائیتی، لبنان، فیلیپین و 
دیگر کشورهای جهان نیز ناکام مانده است. بنابراین، 
بیان  ملت سازی،  مفهوم  تبیین  با  حاضر  نوشته  در 
ملت سازی  تقویت  باعث  عامل ها  کدام  که  می شود 
ناکام  افغانستان  در  ملت سازی  روند  چرا  و  می شود 

مانده است؟

ملت سازی چیست؟
ملت سازی  از  گوناگونی  تعریف های  پالیسی سازان، 
وحدت  ایجاد  را  ملت سازی  برخی ها  کرده اند.  ارایه 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک قلمرو، تعریف 
جامعه  و  دولت  اتحاد  را  آن  هم  برخی ها  کرده اند. 
به  وفاداری  عامل  آن »شهروندی«،  در  که  گفته اند 

کشور تک ملیتی باشد.
یکی  استاد  و  پرآوازه  فیلسوف  فوکویاما،  فرانسیس 
ملت سازی  تعریف  در  امریکایی،  دانشگاه های  از 
می گوید: »منظور امریکایی ها از ملت سازی، معموالً 
همان دولت سازی با توسعه اقتصادی است.« گاهی 
ملت سازی در مفهوم دولت سازی به کار رفته است. 
ملت سازی  از  واحدی  دولت سازی  که  حالی  در 
محسوب می شود. بعضی ها ملت سازی را استفاده از 
نیروهای مسلح در دوره پس از جنگ برای ایجاد و 

تحکیم دموکراسی تعریف کرده اند.
داکتر میرویس بلخی در کتاب »ملت سازی امریکایی؛ 
»مفهوم  است:  نوشته  عراق«،  و  افغانستان  مقایسه 
ملت سازی را می توان فرایندی پذیرفت که طی آن، 
قدرت مشروع برای حفظ نظم، قانون و ثبات سیاسی 
در یک دولت ملی ایجاد می شود.« )بلخی، ۱۳۹۹:  26( 
آقای بلخی در ادامه شرح داده است که با پذیرفتن 
این تعریف، روند ملت سازی چهار بُعد خواهد داشت: 
نخست، توسعه تدریجی احساس هم بسته گی با دولت؛ 
انجمن ها،  و  اجتماع ها  میان  روابط  گسترش  دوم، 
منطقه های  در  خرده فرهنگ ها  و  کوچک  گروه های 
روحی،  تعهدهای  تدریجی  فرسایش  سوم:  مختلف؛ 
الگوهای  شکل گیری  و  سابق  اقتصادی  و  اجتماعی 
جدیدی که برای جامعه قابل پذیرش باشد و چهارم، 
خاطر  به  قانون ها  و  شبکه ها  زیرساخت ها،  توسعه 

تبادل دوطرفه مسأله ها میان دولت ها و ملت ها.
با این حال، با نگاه اجمالی به تاریخ بیست سال پسین 
خاطر  به  که  دریافت  می توان  خوبی  به  افغانستان، 
بی غوری و بی برنامه گی ایاالت متحده امریکا و دولت 
افغانستان، روند ملت سازی در این کشور ناکام مانده 
را  کارها  سلسله  یک  که  هرچند  امریکایی ها  است. 

تروریسم و قاچاق مواد مخدر وارد افغانستان شد؛ اما 
حضور این کشور باعث از بین رفتن تروریسم و مواد 
مخدر نشد. آن زمان القاعده تنها گروه تروریستی ای 
اما  می کرد؛  تهدید  را  افغانستان  امنیت  که  بود 
ده ها  و  داعش  طالبان،  شبکه،  این  کنار  در  امروز 
تهدید می کنند.  را  این سرزمین  آینده  دیگر،  گروه 
در  طالبان  به  امریکا  سیاسی  بخشیدن  مشروعیت 
سطح بین المللی و امتیاز دادن به این گروه در میز 
گفت وگوهای صلح، باعث شد که طالبان بیش تر از 
ما شاهد سقوط پی هم  امروز  و  تقویت شوند  پیش 
ولسوالی ها از سوی این گروه هستیم. از جانب دیگر، 
مراتب  به  آن  و متضرران  مواد مخدر  قاچاق  میزان 
شعار  با  امریکا  حضور  نخست  سال های  از  بیش تر 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. نبود امنیت 
و  جبهه گیری ها  باعث  که  است  عامل هایی  از  یکی 
ایجاد شکاف های اجتماعی شده و روند ملت سازی را 

در این کشور به چالش کشیده است.

روند  در  دیگری  عامل  بازسازی  بازسازی:   -3
ملت سازی به شمار می رود. مهم ترین نقش بازسازی 
در تقویت روند ملت سازی این است که باعث ایجاد 
اقتصادی  و  مالی  تقویت  و  بیکاری  زدودن  شغل، 
که  اندازه ای  هر  به  می شود.  کشور  یک  شهروندان 
باشنده گان یک کشور مشغول و از نگاه مالی بی نیاز 
آنان  در  شدن  ملت  انگیزه  اندازه  همان  به  باشند، 
می شود.  تسهیل  ملت سازی  روند  و  می گیرد  جان 

کمک های  دالر  میلیاردها  شدن  سرازیر  وجود  با 
بخش  در  تاهنوز  افغانستان،  به  جهان  کشورهای 
صورت  مالحظه ای  قابل  و  چشم گیر  کار  بازسازی 
نگرفته است. عدم ساخت وساز کارخانه ها، استخراج 
از  دیگر،  بنیادی  کارهای  و  بندها  معدن ها، ساخت 
روند  ماندن  ناکام  باعث  که  است  عامل هایی  جمله 

ملت سازی در افغانستان شده است.

که  دیگری  عامل  بشردوستانه:  کمک های   -4
باعث تقویت روند ملت سازی در یک کشور می شود، 
کمک های بشردوستانه است. این کمک ها در جهت 
رفع فقر و تقویت مالی باشنده گان یک کشور صورت 
زیربناهای  ساخت وساز  در جهت  هم  یا  و  می گیرد 
از  پس  وقتی  همین گونه،  پسامنازعه.  کشورهای 
اختالف ها و جنگ های داخلی در افغانستان، حکومت 
موقت روی کار آمد، میلیون ها دالر از سوی جامعه 
جهانی و کشورهای بین المللی به خاطر ساخت وساز 
زیربناها و کاهش فقر در افغانستان کمک شد. اما این 
توجه  بی برنامه گی حکومت، عدم  دلیل  به  کمک ها 
به حساب های  ناظران خارجی  و  امریکایی ها  جدی 
شد.  واریز  گروه های خاص  و  احزاب  رهبران  بانکی 

پول  این  از  سیاسی  احزاب  و  قومی  داران  تیکه 
با  شدند.  فقیرتر  فقیران  و  برند  را  سود  بیش ترین 
سرازیر شدن این پول ها نه تنها این که دامن فقر از 
کشور برچیده نشد؛ بلکه همین گروه های خاص که 
آن  از  زدند،  جیب  به  را  کمک  شده  پول  بیش ترین 
در ایجاد شکاف های قومی و مذهبی استفاده کردند.

از سوی دیگر، فساد گسترده در درون حکومت باعث 
شد که بیش ترین این پول ها از سوی خود مسووالن 
حکومت و نظام حیف ومیل شود. اگر امریکایی ها از 
آن  و  می کردند  نظارت  درست  پول های کمک  شده 
در  فقر  میزان  می دادند،  سوق  درست  مسیر  در  را 
پول های  وجود  با  اما  می رسید.  صفر  به  افغانستان 
نفوس  نصف  از  بیش تر  افغانستان،  به  سرازیرشده 
می کنند.  زنده گی  فقر  خط  زیر  تاهنوز  کشور  این 
برای باشنده گان کشوری که با فقر دست وپنجه نرم 
می کنند و نان یک شبانه روز خود را ندارند، ملت سازی 
و ملت شدن هیچ اهمیتی ندارد. ملت سازی وقتی در 
یک کشور مفهوم پیدا می کند که شهروندانش غم 

آب ونان را نداشته باشند.

تقویت  مدنی:  نهادهای  و  رسانه ها  تقویت   -5
است  عامل هایی  از  یکی  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها 
که روند ملت سازی را در یک کشور تقویت می کند. 
رسانه ها و نهادهای مدنی از دستاوردهای مهم و قابل 
توجه امریکایی ها و حکومت افغانستان در بیست سال 
پسین است که می شود از آن ها به خوبی یاد کرد. 
رسانه ها در خلق گرایش های جمعی و روحیه ملت 
شدن نهایت موثر هستند. انعکاس برنامه هایی مانند 
فوتبال، والیبال، کرکت و مبارزه های رزمی، ملت ها را 
با هم نزدیک می کند و روحیه ملت شدن را در میان 

مردم افغانستان می پروراند.

چالش های ملت سازی در افغانستان
در کنار درست مدیریت نشدن عامل های ملت سازی 
در افغانستان، چالش های جدی چون دولت ضعیف، 
این کشور  گریبان گیر  نیز  تبعیض  و  قدرت  تقسیم 
بود که باعث ناکام شدن روند ملت سازی شده است. 
هرچند پس از 2۰۰۱ دولت جدیدی در این کشور 
روند  بتواند  که  نبود  قوی  آن قدر  اما  گرفت؛  شکل 
قدرت های  کند.  تقویت  و  مدیریت  را  ملت سازی 
برای  گذشته  سال  بیست  طی  در  حزبی  و  محلی 
خلق  را  جدی ای  چالش های  مرکزی  حکومت 
کرده اند. حکومت مرکزی هیچ وقت نتوانسته است که 
این قدرت ها را به اطاعت عام و تام از خود وادارد و 
این کار همیشه روند ملت سازی را در کشور به چالش 

کشیده است.
از سوی دیگر، تقسیم قدرت چالش دیگر فراراه روند 
ملت سازی در افغانستان بوده است. از آغاز حکومت 
جدید تاهنوز همیشه اختالف شدیدی بر سر تقسیم 
این سرزمین وجود  قدرت میان قوم های ساکن در 
داشته است. تبعیض، چالش دیگری است که سد راه 
روند ملت سازی در افغانستان شده است. قوم گرایی و 
تبعیض در ارایه خدمات آموزشی، امنیتی و تقرری ها 
سبب شده است که اختالف شدید و شکاف بزرگ 
قومی در میان مردم افغانستان ایجاد شود و این خود 
روند ملت سازی را در این کشور به ناکامی سوق داده 

است.
در نتیجه باید گفت که ملت سازی و ملت شدن یگانه 
عاملی است که می توانست افغانستان را از جنگ و 
بدبختی نجات دهد و به یک کشور مترقی و مرفه 
عامل های  درست  مدیریت  عدم  اما  کند.  مبدل 
ملت سازی در افغانستان و چالش های فرا راه آن باعث 
شد که ملت سازی در این کشور ناکام بماند. ایاالت 
متحده امریکا در افغانستان نتوانست که عامل های 
درست  صورت  به  افغانستان  در  را  ملت سازی 
از بیست سال حضور در  مدیریت کند. امریکا پس 
افغانستان، این کشور را در حالی ترک می کند که 
جنگ  یک  آغاز  و  دولت  سقوط  احتمال  لحظه  هر 
داخلی دیگر متصور است. بنابراین، آقای بایدن جز 
انکار از ملت سازی در افغانسان، چاره دیگری ندارد و 
می خواهد مأموریت ناکام کشورش را این گونه توجیه 

کند.

پس از سال 2۰۰۱ به خاطر ملت سازی در افغانستان 
انجام دادند؛ مانند دولت سازی، تأمین امنیت، توسعه 
بازسازی، تقویت  اقتصادی، کمک های بشردوستانه، 
این که  دلیل  به  اما   ... و  مدنی  نهادهای  و  رسانه ها 
آنان مطالعه دقیق از جغرافیا و بافت های اجتماعی 
و فرهنگی مردم این کشور نداشتند، نتوانستند این 
روند  در  و  دهند  انجام  درست  صورت  به  را  کارها 
ملت سازی در افغانستان موفق شوند. مشکل بزرگ 
در  حضورشان  سال  بیست  طول  در  امریکایی ها 
افغانستان، این بود که همیشه این کشور را از دید 
دیاسپورای افغانستانی )تحصیل کرده های افغانستان 
در خارج( مطالعه و از عینک آنان به این کشور نگاه 
به  افغانستان،  به  امریکایی ها  نگاه  نوع  این  کرده اند. 
این  در  ملت سازی  روند  فراراه  جدی  چالش های 
امنیت،  تأمین  فراگیر،  حکومت  شد.  مبدل  کشور 
نهادهای  تقویت رسانه ها و  کمک های بشردوستانه، 
مدنی، بازسازی و توسعه اقتصادی، پیش زمینه و یا 
عامل های ملت سازی است که امریکایی ها در اجرا و 

تطبیق آن ها هیچ گاهی موفق نبوده اند.

عامل های ملت سازی
1- حکومت فراگیر:  نخستین عنصر ملت سازی در 
همه شمول  و  فراگیر  حکومت  ساختن  کشور،  یک 
است که بتواند تمام قوم ها و اقلیت ها را در اطراف 
اعضای  از  یکی  خلیل زاد،  زلمی  کند.  جمع  خود 
آغاز  همان  از  که  بود  افغانستان  دیاسپورای  جامعه 

قومی  تقسم های  برمبنای  را  حکومت  پایه های 
گذاشت. این کار رفته رفته مبدل به چالش بزرگی 
در برابر روند ملت سازی امریکایی در افغانستان شد. 
اکنون که بیست سال از عمر این دولت می گذرد، ما 
می بینیم که درزهای اجتماعی و هم پاشیده گی ملت 
این  همه،  این  با  است.  بیش تر شده  کشور  این  در 
درزهای اجتماعی و قومی وقتی بیش تر شد که داکتر 
اشرف غنی، یکی دیگر از اعضای جامعه دیاسپورای 
افغانستان با حمایت امریکایی ها بر اریکه قدرت تکیه 
زد. برخورد قومی با مسأله آموزش و پرورش، تقسیم 
دوره  در  بازسازی  و  تقرری ها  امنیت،  تأمین  منابع، 
باعث بیش تر شدن شکاف های  حکومت آقای غنی 
در  را  ملت سازی  روند  و  شده  اجتماعی  و  قومی 

افغانستان به چالش کشیده است.

2- امنیت: عامل دومی که در روند ملت سازی مطرح 
است، امنیت یک کشور است. بدون تأمین امنیت، 
ممکن نیست که روند ملت سازی در یک کشور به 
اکمال برسد. تروریسم و قاچاق مواد مخدر از جمله 
عامل های مهمی در اخالل امنیت افغانستان به شمار 
با  مبارزه  با شعار  پیش  بیست سال  امریکا  می رود. 
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مأموریت ناکام امریکا در افغانستان
ملت سازی؛ 
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امریکایی  شرکت  فرانسه،  در  بازار  رقابت  بر  ناظر  نهاد 
گوگل را به دلیل رعایت نکردن حق مالکیت معنوی، 
نیم میلیارد یورو )6۰۰ میلیون دالر( جریمه کرده است.

و  خبر  با  مرتبط  جریمه  این  بی بی سی،  گزارش  به 
از  استفاده  با  گوگل  که  است  خبری  گزارش های 

رسانه های مختلف منتشر می کند.
این نهاد گفته است که شرکت گوگل درباره پرداخت 
حق اشتراک این خبرها و گزارش ها با نیت مناسبی با 
تولیدکننده گان محتوای خبری مذاکره نکرده است. به 
شرکت گوگل 2 ماه وقت داده شده تا به مطبوعات و 
صورت  این  غیر  در  بپردازد،  غرامت  فرانسوی  مجالت 
مبلغ جریمه تا ۹۰۰ هزار یورو در روز باالتر خواهد رفت.

اوایل سال جاری میالدی، شرکت گوگل به چارچوبی 
ولی  یافت؛  دست  مکتوب  رسانه   ۳۰۰ با  توافق  برای 
بعضی دیگر نظیر خبرگزاری فرانسه )ای اف پی( به دنبال 

توافق بهتری بودند.
تولیدکننده گان محتوای خبری، نظیر خبرگزاری فرانسه 
زمینه های  یافتن  برای  گوگل  شرکت  که  می گویند 
مشترک برای پرداخت حق انتشار مطالب خبری، با نیت 

خوبی وارد مذاکره نشده است.
گوگل این تصمیم را مأیوس کننده خوانده است

یک سخنگوی گوگل به خبرگزاری رویترز گفته است: 
عمل  خوبی  نیت  با  )مذاکره(  فرایند  تمامی  در  »ما 
این شرکت  تمامی تالش های  از  این جریمه  و  کردیم 
برای رسیدن به توافق و اهمیت نقش اخبار در گوگل 

چشم پوشی می کند.«
او هم چنین گفته است که گوگل تنها شرکتی است که 

توافقی را در این باره اعالم کرده است.
نهاد ناظر رقابتی در فرانسه از شرکت گوگل خواسته بود 
که تا سه ماه بعد از درخواست مذاکره رسانه ها، به این 

اقدام تن دهد.
که  »ای پی ای جی«  که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری 
نماینده روزنامه های معتبری نظیر فیگارو و لوموند در 
فرانسه است، با این که چارچوب توافقی را با گوگل قباًل 

امضا کرده بود، یکی از شاکیان باقی مانده است.
حدود 5 ماه پیش، شرکت گوگل موافقت کرد که طی 
سه سال به گروهی از تولیدکننده گان محتوای خبری 
تا  بپردازد  دالر  میلیون   ۷6 معادل  مبلغی  فرانسه  در 
انتشار  درباره  مالکیت معنوی  اختالف طوالنی حق  به 

خبرهای آن ها پایان دهد.
براساس قوانین اتحادیه اروپا درباره حق مالکیت معنوی 
و اجرای قانونی که از آن به عنوان »حق همسایه گی« 
یاد می شود، شرکت های بزرگ فناوری ملزم به مذاکره 
استفاده  دلیل  به  که  تولیدکننده گان محتوا شده اند  با 
از مطالب شان متقاضی دریافت مبالغی از این شرکت ها 

هستند.

اعالم آماده گی امریکا برای آغاز دور هفتم مذاکرات احیای برجام؛ 
دولت ایران: در آستانه احیای برجام هستیم

جریمه ۶۰۰ میلیون دالری 
گوگل به دلیل رعایت نکردن 
حق مالکیت معنوی رسانه ها 

در فرانسه

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، اعالم 
کرده است که این کشور برای دور هفتم مذاکرات وین 
ضرب االجل   ،2۰۱5 هسته ای  توافق  احیای  هدف  با 
تعیین نمی کند؛ اما این تهران است که باید برای از سر 
گرفتن مذاکرات تصمیم بگیرد. در ادامه این تحوالت، 
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، نیز روز گذشته در 
اظهاراتی گفت: »در آستانه احیای برجام قرار داریم و 
یک بار دیگر ملت ما به مشاهده آثار مثبت این توافق 
هم چنین  وی  دیگری هستند.«  زمان  هر  از  نزدیک تر 
گفت که کشورش آماده تبادل همه زندانیان با امریکا 

است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  بی بی سی،  گزارش  به 
امریکا گفته است: »ما برای این گفت وگوها ضرب االجل 
و  زمان  گذشت  که  آگاهیم  ما  اما  نمی کنیم؛  تعیین 
مورد  در  ما  دیدگاه  در  ایران،  هسته ای  پیش رفت های 

بازگشت نهایی به برجام تأثیر خواهد داشت.«
ند پرایس تأکید کرده است که مهلت تعیین شده برای 
مذاکرات وجود ندارد و امریکا آماده است تا به دور هفتم 

گفت وگوهای غیرمستقیم بازگردد.
از  گزارشی  در  ایران  خارجه  وزارت  گذشته،  روز 
توافق  جزئیات  برخی  و  وین  مذاکرات  پیش رفت های 
خبر داده بود. مذاکرات برجام، بهار سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

ابراز  ظریف  جواد  محمد  گزارش،  این  از  بخشی  در 
امیدواری کرده بود که دولت بعدی این مذاکرات را به 
نتیجه برساند. دولت ابراهیم رییسی تا بیش از سه هفته 

دیگر، کارش را آغاز می کند.
گفت:  ربیعی  علی  نیز  گذشته  روز  رابطه،  همین  در 
انتقال مطلوب دولت  »دولت تمام تالش خود را برای 

به رییس جمهور منتخب و دولت آینده به کار گرفته 
و براساس تفاهم های انجام شده، اعضای دولت تاکنون 
جلسات منظمی با رییس جمهور منتخب داشته اند و 

این جلسات هم چنان ادامه دارد.«
او اول ماه سرطان امسال نیز اعالم کرد که احیای برجام 
»در مذاکرات بین رییس جمهوری فعلی ایران و رییس 
جمهوری منتخب، مورد بحث قرار گرفته و این تصمیمی 
نیست که این دولت یا دولت بعد بگیرد«. در آن زمان 
آقای ربیعی گفته بود که کمیته  ای پیش بینی شده تا 
مصوبه مجلس و آنچه به تفاهم می رسد را تطبیق دهد.

آماده تبادل همه زندانیان با امریکا هستیم
سخنگوی دولت ایران هم چنین در واکنش به اظهارات 
راب مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران، از پیش رفت 
در مذاکرات برای آزادی شهروندان امریکایی زندانی در 
اعالم کردیم که جمهوری  بارها  قباًل  »ما  ایران گفت: 
اسالمی ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل 
همه زندانیان سیاسی در مقابل آزاد کردن همه زندانیان 
با دستور و خواست  ایرانی در سراسر جهان است که 

امریکا محبوس شده اند.«
مذاکرات وین

مذاکرات وین بعد از شش دور و با وجود ابراز خوش بینی 
بعضی مقام ها، از جمله حسن روحانی، رییس جمهور 
امریکا  و  ایران  است.  نرسیده  نتیجه  به  تاکنون  ایران، 
اما پیش تر نیز گفته  بودند که به حضور خود در وین 
و مذاکرات تا زمانی که امیدی برای رسیدن به توافق 

باشد، ادامه می دهند.
ایران و امریکا در این مذاکرات به طور غیرمستقیم و با 

حضور کشورهای گروه ۱+۴ گفت وگو می کنند.

در چین، مردی که 2۴ سال را در جست وجوی فرزند 
او  کرد.  پیدا  را  او  سرانجام  بود،  گذرانده  ربوده شده اش 
در حدود  موتور، مسیری  با  فرزندش  کردن  پیدا  برای 

نیم میلیون کیلومتر را طی کرده بود.
گوا  پسر  انسان  قاچاقچیان  بی بی سی،  گزارش  به 
گانگتانگ را هنگامی که دو ساله بود، در مقابل خانه شان 

در ایالت شاندونگ ربودند.
دی  ان ای  آزمایش  کمک  با  چینی  مقامات  اکنون 
پیدا  را  او  و  ردیابی  را  گوا  آقای  پسر  هویت  توانستند، 

کنند.
کودک ربایی در چین یک معضل اجتماعی است و هر 

ساله هزاران نفر در این کشور ربوده می شوند.
ماجرای این خانواده در سال 2۰۱5 دست مایه یک فلم 
سینمایی شد که اندی الو، ستاره هنگ کنگی در آن فلم 

بازی می کرد.
تایمز گزارش داده است، دو مظنونی که گفته  گلوبال 
می شود پسر را فروخته بودند، نیز شناسایی و دست گیر 

شده اند.
مظنونان 2۴ سال پیش، پسر آقای گوا را به »هنان«، 

ایالت مجاور برده و در همان جا او را فروخته بودند.

بنا بر گزارش رسانه های محلی، پسر آقای گوا هنوز در 
این ایالت زنده گی می کند.

آقای گوا به خبرنگاران گفته است: »اکنون که کودک 
می تواند  فقط  همه چیز  پس  این  از  است،  شده  پیدا 

خوشحال کننده باشد.«
از ربودن فرزندش در  گفته می شود که آقای گوا پس 
سال ۱۹۹۷، سوار بر موتور بیش از 2۰ ایالت در سراسر 

چین را جست وجو کرده است.
او در این مسیر وقایع زیادی را از سر گذرانده است، از 

جمله شکسته شدن استخوانش در تصادف راننده گی.
گفته می شود که او عمر خود را صرف این جست وجو 
پل  زیر  شب ها  پس اندازش،  اتمام  از  پس  و  بود  کرده 
حرکت  حالی  در  مسیر،  تمام  در  او  است.  می خوابیده 
می کرد که عکس فرزندش را در بنرهایی چاپ کرده بود.
از  یکی  به  پسرش،  گانگتانگ، ضمن جست وجوی  گوا 
اعضای برجسته سازمان های مفقودین در چین تبدیل 
شد. او دست کم به هفت پدر و مادر کمک کرده بود تا 

فرزندان ربوده شده شان را پیدا کنند.

مردی در چین پس از ۲۴ سال جست وجو پسر گم شده اش را پیدا کرد

مایع  گاز  صادرات  مجوز  با صدور  تازه گی  به  واشنگتن 
به ونزویال، تحریم های اعمال شده در زمان دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری پیشین امریکا در حوزه مواد هیدروکربنی 
را کاهش داده است. بنابراین، شرکت ها می توانند بدون 
مجازات صادرات پروپان را به این کشور امریکای جنوبی 
برای مصارف پخت وپز انجام دهند. کمبود این گاز باعث 

شده بود که مردم برای پخت وپز به کوره ها روی آورند.
به گزارش یورونیوز، خزانه داری امریکا اعالم کرده که این 

مجوز برای دوره دوازده  ماهه داده شده است.
راس دالن، مدیر شرکت کاراکاس کپیتال مارکتز، گفت: 
دولت  به  بشردوستانه  اقدام  یک  این  که  است  »واضح 
ونزویال است؛ زیرا در کشوری که بیش ترین ذخایر نفتی 
در جهان را دارد، مردم به جای پروپان در حال حاضر 

روی چوب و زغال پخت وپز می کنند.«
ایاالت متحده امریکا، خوان گوایدو را به  عنوان رییس 
به  را  مادورو  نیکالس  و  می داند  ونزویال  موقت  جمهور 
رسمیت نمی شناسد. واشنگتن در زمان ترمپ به مدت 
سه سال فشارهای دیپلماتیک و تحریم های اقتصادی را 
افزایش داد تا نیکالس مادورو را از قدرت برکنار کند؛ 

هدفی که موفق نبود.
واشنگتن و کاراکاس در سال 2۰۱۹ روابط دیپلماتیک 
در  گذشته  از  بیش تر  ونزویال  و  کردند  قطع  را  خود 

بحران های سیاسی، اقتصادی و انسانی فرو رفت.
ونزویال اخیراً اجازه ورود کمک های خارجی به این کشور 
را صادر کرده است؛ اقدامی که طبق گفته برخی ناظران 

تمایل کاراکاس به تعامل با واشنگتن را نشان می دهد.

کاهش تحریم های ونزویال از سوی 
واشنگتن؛ 

مجوز صادرات گاز مایع داده شد


