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زانوی کی شکسته خواهد شد؟
محمداشرف غنی هفته قبل با برگزاری نشست ویژه در شورای ملی کشور، در حضور اعضای هر دو اتاق مجلس و رهبران سیاسی، 

تلویحاً با گروه طالبان اعالم جنگ کرد. او برای بار نخست به صراحت از خون خوار بودن، مزدور بودن و ظالم بودن طالبان سخن گفت. 
غنی گفت که یا با طالبان زانو به زانو مذاکره می کنیم یا زانوی آنان را در میدان جنگ می شکنیم. این سخنان پس از آن گفته شد که 

گروه طالبان به جنگ و پیش روی خویش در شهرهای کوچک و بزرگ کشور ادامه داد.
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برای دیدن آواره گان جنگ هرات، به محلی رفتم که دست کم 450 نفر در آن 
اسکان داده شده اند. به دلیل مالحظات امنیتی، محل سکونت و نام افرادی که با 
آن ها مصاحبه شده، در این گزارش ذکر نمی شود. چند روز پیش یکی از دوستانم 
که خانه اش در حومه شهر هرات است، از حضور آواره گان جنگ در یکی از مناطق 

شهر خبر داد. 
برای شنیدن حرف های آواره گان جنگ به محل سکونت آن ها رفتم. زنان، کودکان، 
افراد کهن سال و خانواده هایی که تمام دار و ندارشان را در مناطق جنگی رها کرده 

و روی چند تکه فرش کهنه در محوطه محل اسکان موقت، زنده گی می کردند. 
تصویر ابتدایی حضور آواره گان در محل اسکان، پیامدهای ناگوار جنگ بر مردم 
عادی و غیرنظامی را به خوبی نمایان می کرد. در این جا هیچ نشانی از ترس از کرونا 
وجود نداشت و مردمی که وحشت جنگ را با گوشت و پوست خود حس کرده 

بودند، هراسی از کرونا نداشتند.

نشست رهبران سیاسی با رییس جمهور؛ 

خیزش های مردمی هرچه زودتر تجهیز شوند مسوول حمالت انتحاری و موتربمب طالبان 
با ۶۲ نفر دیگر در هلمند کشته شد

۸صبح، کابل: محمد اشرف غنی، رییس جمهور، پیش 
از چاشت روز دوشنبه، هژدهم اسد، با شماری از رهبران 
سیاسی و رییسان مجلس نماینده گان و مجلس سنا در 

ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، در این نشست درباره 
انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش های مردمی در برابر 

هجوم طالبان فیصله شده است.
ارگ ریاست جمهوری جزییات بیش تر در این مورد نداده 

است.
بر  سیاسی  رهبران  با  غنی  جمهور  رییس  نشست  در 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، بقا و تدوام جمهوریت 

نیز تأکید شده است.
مارشال  دانش،  سرور  عبداهلل،  عبداهلل  نشست،  این  در 
عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، 
فضل هادی  رحمانی،  میررحمان  خلیلی،  محمدکریم 
مسلم یار، محمدیونس قانونی، باتور دوستم، سید منصور 

نادری و شمار دیگر از رهبران سیاسی حضور داشته اند.
مراکز  از  شماری  و  ولسوالی ها  به  طالبان  حمله  از  پس 
والیات، نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی 
که  داشت  وجود  شکایت  گذشته  در  گرفته اند.  شکل 
حکومت این نیروها را مورد حمایت قرار نداده و تجهیز 

نکرده است.
۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم 
کرده است که مسوول حمالت انتحاری 
با ۶۲ نفر در  و موتربمب گروه طالبان 
والیت  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 

هلمند کشته شده است.
در اعالمیه وزارت دفاع ملی از مسوول 
حمالت انتحاری و موتربمب طالبان به 
است.  شده  نامبرده  انس«  »بشیر  نام 
نتیجه  در  که  است  گفته  دفاع  وزارت 

حمایت  با  امنیتی  نیروهای  عملیات 
مرکز  لشکرگاه  شهر  در  هوایی  نیروی 

والیت هلمند کشته شده است.
عملیات  در  وزارت،  این  اعالم  طبق 
نیروهای امنیتی ۶۳ جنگ جوی طالبان 
کشته و ۱۷ جنگ جوی دیگر این گروه 

زخمی شده اند.
وزارت دفاع ملی گفته است که دو موتر 
و مقدار زیادی از سالح و مهمات گروه 

طالبان از بین رفته است.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی 

نگفته است.
نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی و 
به  مدتی  از  طالبان  گروه  جنگ جویان 
این سو در شهر لشکرگاه، مرکز والیت 

هلمند به شدت جریان دارد.
در اثر جنگ ها در مرکز هلمند هزاران 
خانواده بی جاشده اند و صدها غیرنظامی 

دیگر کشته شده اند.

جنگ هرات به روایت آواره گان

امید به قطع خشونت و تسریع 
روند مذاکرات صلح

نشست ترویکای گسترش یافته؛ 

دستور ترک فوری افغانستان؛ 
»جنگ روانی 
را بس کنید!«
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نگاهی به عوامل فساد اداری 
و راه های مهار آن

5

آواره گان شمال شرق در پارک های کابل؛      
نذر محرم به بی جا شده گان 

اختصاص داده شود

به دنبال جنگ های شدید در والیات تخار و کندز، شمار زیادی از 
مردم، محل و منطقه شان را به شکل تدریجی ترک کرده و عازم 
نقاط امن تر شدند. شمار زیادی از خانواده ها کندز را ترک کرده 
عازم بدخشان شدند. آن ها طالبان را متهم به بدرفتاری می کنند 
و می گویند ناگزیر شده اند که خانه و کاشانه شان را ترک کنند. 

شماری دیگر از خانواده ها و آنانی که...



 

تهیه  از  سرطان(   ۲9( قربان  عید  روز  در  غنی  جمهور  رییس 
برنامه ای برای تغییر وضعیت در کشور خبر داد. او یک روز بعد 
در جمع نیروهای ارتش اعالم کرد که وضعیت جنگ تا شش ماه 
آینده به نفع دولت تغییر خواهد کرد. در هفتم اسد، در مراسم 
گرامی داشت از روز ملی بیرق، بار دیگر آقای غنی گفت که برنامه 
عمل حکومت آماده است و وضعیت به زودی تغییر می کند. در 
دهم اسد، در نخستین نشست »کابینه الکترونیکی«، او تأکید کرد 
تا زمانی که وضعیت میدان جنگ تغییر نکند، طالبان پشت میز 

مذاکره حاضر نخواهند شد.
رییس جمهور در یازدهم اسد نشست فوق العاده شورای ملی را 
برگزار کرد. او هدف برنامه تازه حکومت را این گونه اعالم کرد: 
یا زانوی آن ها را در  یا زانو به زانو مذاکره می کنیم  »با طالبان 
برنامه رأی  این  به  اتاق شورای ملی  جنگ می شکنیم.« هر دو 

مثبت دادند.
به  واکنشی  جنگ،  وضعیت  تغییر  برای  حکومت  عمل  برنامه 
و  دولت  کنترل  تحت  مناطق  به  طالبان  گروه  پیش روی های 
بود.  گروه  این  با  گفت وگوی صلح  از  ناامیدی حوزه جمهوریت 
تجارتی  اعالم شد که دست کم شش گذرگاه  زمانی  برنامه  این 
و بیش از ۲00 ولسوالی از شروع ماه ثور به این طرف به دست 
طالبان سقوط کرده بود. شاه بیت برنامه عمل حکومت، جنگ بود. 
گروه طالبان به دنبال اعالم این برنامه، حکومت را به جنگ طلبی 

متهم کرد.
مردِم ناامید از صلح و نگران از پیش روی طالبان، از برنامه عمل 
حکومت برای تغییر وضعیت جنگ اعالم پشتی بانی کردند. مردم 
واقعاً خواستار تغییر بودند و این برنامه برای آن ها امید بقا داده 
بود. انتظار عمومی آن بود که دولت هر گلوله طالبان را با گلوله 
پاسخ بدهد و از عقب نشینی مأیوس کننده نظامی دست بکشد. 
تصور می شد که دولت با اجرای این برنامه به استقرار برسد و به 
دنبال آن، عملیات سنگین پاک سازی را به اجرا بگذارد. متأسفانه 

این کار تا این دم نشده است.
دست  از  را  جنگ  عمل  ابتکار  نتوانست  حکومت  عمل  برنامه 
طالبان بیرون بکشد. این برنامه که با بمب افکن های بی-5۲ در 
روزهای اخیر همراهی شده، تغییری در وضعیت به میان نیاورده 
است. خالف چشم داشت عمومی، دولت به دنبال اعالم این برنامه 
کنترل مراکز شش والیت را تا روز گذشته از دست داده بود. این 
والیت ها شامل نیمروز، جوزجان، کندز، سرپل و تخار می شود. 
سقوط مراکز این والیت ها نشان داد که برنامه عمل حکومت از 

نطفه ناکام بوده است.
به تغییراتی که در پی اعالم برنامه عمل حکومت در میدان های 
جنگ به میان آمده است، باید »تغییر وارونه« نام نهاد. این برنامه 
به جای کمک به تغییر وضعیت به نفع دولت، به زیان آن تمام 
شده است. واقعیت های میدان جنگ به وضوح این تغییر وارونه 

را نمایش می دهد.
با توجه به این تغییر وارونه وضعیت، می توان گمان کرد که اوالً 
حکومت برنامه ای برای تغییر مثبت وضعیت آماده نکرده است. 
دوماً، اگر چنین برنامه ای آماده هم شده، در مقام عمل موثر نبوده 
است. به این ترتیب، امیدی که حکومت با اعالم برنامه عمل خود 

در دل ها ایجاد کرده بود، امید واهی بوده است.
وضعیت جنگ فعاًل به نفع دولت و مردم نیست. پیش روی گروه 
طالبان بسیار سریع است. اعتماد به بمب افکن های بی-5۲ خوب 
است؛ اما برای تغییر وضعیت کافی نیست. حکومت اگر برنامه ای 
دارد باید آن را به اجرا بگذارد. پیش روی طالبان اگر سد نشود، 
روزگار مردم و دولت هر دو سیاه خواهد شد. در این حالت، این 
مقامات عالی رتبه و تصمیم گیرنده دولت هستند که در پیشگاه 

تاریخ و ملت مسوول خواهند بود.
مقامات درجه یک دولت، به جای شعار و وعده واهی، عمل کنند. 
همین حاال هم اعتماد مردم نسبت به آن ها سست شده است. 
نگذارید که این اعتماد به صفر برسد. برای تغییر وضعیت، تعلل 
نکنید و امید مردم به آینده را احیا کنید. واضح است که اگر مردم 
نسبت به دولت بی اعتماد و نسبت به آینده ناامید شوند، بقای 

دولت در حد خیال باقی خواهد ماند. این هشدار جدی است.
دولت باید باور کند که طالبان آماده عقب نشینی نیستند. دست کم 
دولت  بقای  برای  است.  خودکشی  معنای  به  گروه  این  گرفتن 
الزم است که تمام کانال های فشار بر این گروه فعال شود. این 
کانال ها طیف وسیعی از اقدامات را در گستره جنگ و دیپلماسی 
شامل می شود. هنوز فرصت برای بقا و مقاومت موجود است. با 
سراسیمه گی و محاسبات اشتباه، این فرصت را از دست ندهید. 
نیروهای دولتی به بسیج منظم نیاز دارند. تهدیدات و فرصت ها 
باید دوباره مرور شود و متناسب به آن برای سناریوهای متنوع 
آماده گی گرفته شود. در غیر این صورت، این گروه طالبان است 

که زانوی دولت را در میدان جنگ خواهد شکست.

تغییر وارونه؛ 
زانوی طالب نشکسته است
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۸صبح، کابل: از چند روز به این سو کارزاری در 
شبکه های اجتماعی توییتر و فیس بوک زیر عنوان 
است.  گرفته  شکل  کنید«  تحریم  را  »پاکستان 
جمله  از  حکومتی  بلندپایه  مقام های  از  شماری 
نیز به  اول ریاست جمهوری  امراهلل صالح، معاون 

این کمپین پیوسته است.
 »#SanctionPakistan« کاربران با هشتگ گذاری
از  فیس بوک  و  توییتر  اجتماعی  شبکه های  در 
سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی می خواهند 
کاربران،  باور  به  کنند.  تحریم  را  پاکستان  که 
امور  در  و  حمایت  طالبان  گروه  از  پاکستان 
باید  علت  همین  به  و  می کند  مداخله  افغانستان 

تحریم های سازمان ملل بر این کشور وضع شود.
برگزاری نشست ویژه شورای  از  این کارزار پیش 

از  حمایت  اداره  یا  یونیسف  کابل:  ۸صبح، 
است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان  کودکان 
حقوق کودکان در افغانستان از سوی گروه طالبان 
اعالم  طبق  است.  شده  گرفته  نادیده  دولت  و 
یونیسف، در سه شبانه روز گذشته دست کم ۲۷ 
پکتیا  و  خوست  قندهار،  والیت های  در  کودک 

کشته شده اند.
در  یونیسف  نماینده  لیس،  دی  لودویک  هرو 
هژدهم  دوشنبه،  روز  بیانیه ای  نشر  با  افغانستان 
در  گذشته  ساعت   ۷۲ در  که  کرد  اعالم  اسد 
دست کم  پکتیا،  و  خوست  قندهار،  والیت های 
۱۳۶ کودک دیگر در پی تشدید درگیری ها میان 

طالبان و نیروهای امنیتی زخم برداشته اند.
از میان ۲۷ کودک کشته شده ۲0 تن در قندهار، 
پنج کودک در پکتیا و دو کودک دیگر در خوست 
جان باخته اند. به همین ترتیب ۱۳0 کودک تنها 
سوی  از  خشونت ها  افزایش  علت  به  قندهار  در 

طالبان زخمی شده اند.
سریع  افزایش  از  که  است  گفته  لیس  دی 
افغانستان »شوکه«  در  علیه کودکان  خشونت ها 

شده است.
اداره یونیسف افزایش خشونت ها در برابر کودکان 
را  کودکان  کشتار  و  است  خوانده  »جنایت«  را 

نیمه های  ناشناس  تفنگ داران  کابل:  ۸صبح، 
شفاخانه  وارد  اسد،  هفدهم  یک شنبه شب، 
کووید-۱9 هرات در منطقه شیدایی شدند و اموال 
داکتران، بیماران و پای وازان بیماران را به سرقت 

برده اند.
رویداد  این  تایید  با  هرات  در  امنیتی  مقام های 
می گویند که افراد مسلح ناشناس دست به سرقت 
هرات  در شفاخانه شیدایی  موظف  داکتران  اموال 

زدند.
مطبوعات  آمریت  سرپرست  رسولی،  محمودشاه 
۸صبح  روزنامه  به  هرات،  پولیس  فرماندهی 

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
با  اسد،  هفدهم  یک شنبه،  روز  عصر  جمهور، 
از  شماری  و  افغانستان  اتاق های  فدراسیون 
تجارت پیشه گان دیدار کرد. طبق اعالم ارگ، 
سکتور  خواست  و  مشکالت  دیدار  این  در 
اولیه  مواد  واردات  به  رابطه  در  خصوصی 

خوراکی بررسی شده است.
فدراسیون  اعضای  به  غنی  جمهور  رییس 
گفته  تجارت پیشه گان،  و  افغانستان  اتاق های 
است: »تا یک ماه تعرفه شما به گونه امتحانی 
معاف می گردد و بعد از آن با توجه به وضعیت، 

تصمیم می گیریم.«
در این دیدار طرح ذخایر استراتژیک مواد اولیه 

نیز با رییس جمهور در میان گذاشته شد.

را  خصوصی  سکتور  غنی  حال،  همین  در 
»دست اول« خود عنوان کرد و گفت، کسانی 
ملی  خیانت  مرتکب  می ستانند،  رشوت  که 

می شوند.
رییس جمهور تصریح کرد که کارمندان سکتور 
خصوصی از طریق پروسه شفاف گماشته شود 
و این سکتور برای صادرات زمینه های الزم را 

فراهم کند.
این  در  تجارت  و  صنعت  وزیر  هم،  سویی  از 
نشست گفته است در یک ماه گذشته در حدود 
ده هزار تن مواد اولیه خوراکی به بازار عرضه 

شده است.
غنی در حالی سکتور خصوصی را به گونه موقت 
از پرداخت تعرفه گمرکی معاف کرد که چهار 
بندر مهم کشور در کنترل گروه طالبان است 
می رود.  گروه  این  جیب  به  بنادر  این  عاید  و 
هم زمان با این نرخ موارد اولیه در کشور افزایش 

یافته است.

۸صبح، کابل: در حالی که طالبان حمالت خود 
را به مراکز شهرها افزایش داده اند، رییس جمهور 
احزاب  رهبران  و  سیاست گران  از  شماری  با 
سیاسی به صورت جداگانه دیدار کرده است. طبق 
اعالم ارگ ریاست جمهوری، رهبران سیاسی در 
تقویت  و  امنیتی  نیروهای  نظام،  از  نشست  این 
صدا و صف واحد در برابر طالبان حمایت شان را 

اعالم کرده اند.
روز  از  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
عبدالرب  با  سو  این  به  اسد،  هفدهم  یک شنبه ، 
رسول سیاف، محمد محقق، محمدکریم خلیلی، 
محمدامین  مدبر،  صادق  قانونی،  محمدیونس 
کرده   دیدار  گیالنی  حسام  سیدمحمود  و  کریم 

است.
دیدار محمداشرف غنی، رییس جمهور با محمد 
محقق، صادق مدبر و محمدیونس قانونی پیش 
از چاشت روز دوشنبه، هژدهم اسد، انجام شده 
اعالم  ریاست جمهوری  ارگ  آن چه  است. طبق 
کرده است، در این دیدارها روی وضعیت عمومی 

امنیتی کشور بحث شده است.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که سیاسیون و 
رهبران احزاب حمایت همه جانبه خود را از نظام، 

نیروهای امنیتی و دفاعی اعالم کرده اند.
که  سیاسی  احزاب  رهبران  ارگ،  اعالم  طبق 
محمداشرف غنی دیدار کرده اند، از تقویت صدا 
از  حفاظت  و  »دشمن«  برابر  در  واحد  صف  و 

دست آوردهای دو دهه پسین، حمایت کرده اند.
گروه طالبان در چند روز گذشته مرکز والیت های 
نیمروز، جوزجان، سرپل، کندز و تخار را تصرف 
کرده است. این گروه حمالت خود را به شهرهای 
بلخ، هرات، سمنگان، پلخمری، لشکرگاه و قندهار 
افزایش داده  است. نیروهای امنیتی در برخی از 

این شهر مانع پیش روی طالبان شده اند.
هم زمان با تحوالت نظامی در کشور، کاخ سفید 
برای  اراده  و  زمان رهبری  است که  اعالم کرده 

مواجهه با تجاوز طالبان فرا رسیده است.

امنیت سازمان ملل متحد که روز جمعه، پانزدهم 
اسد، برگزار شد، شکل گرفته بود، اما روز دوشنبه 

بار دیگر گسترش یافت.
هشتگ این کارزار در توییتر و فیس بوک به ترند 
دوشنبه  روز  عصر  تا  است.  شده  تبدیل  مسلط 
حدود ۱40 هزار بار در توییتر و نزدیک به ۱00 
هزار مرتبه در فیس بوک این هشتگ استفاده شده 

است.
و  افغانستان  بین  روابط  سو  این  به  ماه  چند  از 
پاکستان دچار تنش جدی شده است. مقام ها در 
کابل، پاکستان را به حمایت آشکار از طالبان متهم 
می کنند. اسالم آباد همواره این اتهام را رد کرده و 
مدعی است که حامی صلح و ثبات در افغانستان 

است.

بلند  میزان  و  ماهیت »وحشیانه« جنگ  بیان گر 
خشونت در افغانستان دانسته است.

یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل 
متحد با اشاره با آمار نشر شده از تلفات کودکان 
نیستند، هرکدام  ارقام  تنها  نوشته است: »این ها 
تراژیدی  یک  شده ها  زخمی  یا  و  کشته  این 

شخصی است.«
کودکانی  آن ها  »همه  است:  افزوده  اداره  این 
بشردوستانه  حقوق  حمایت  تحت  که  هستند 
توسط  آن ها  حمایت  حق  و  بوده  بین المللی 

طرف های متخاصم نادیده گرفته شده است.«
از سویی هم، یونیسف یا اداره حمایت از کودکان 
که  گزارش هایی  به  نسبت  متحد  ملل  سازمان 
نشان دهنده استفاده از کودکان در جنگ ها است، 

ابراز نگرانی کرده است.
یونیسف با تأکید بر پایان کامل خشونت ها برای 
حفاظت از کودکان در افغانستان گفته است که 
با افزایش درگیری ها، حق پیش رفت کودکان به 
خطر می افتد و آینده آنان با تهدید روبه رو می شود.

یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل 
تا  خواست  المللی  بین  میانجی های  از  متحد 
طرف های درگیر جنگ در افغانستان را مجبور به 

حفظ حقوق کودکان کنند.

می گوید که دزدان مسلح عالوه بر، اموال داکتران، 
موبایل های بیماران و پای وازان آنان را نیز سرقت 
کرده اند. او تأکید می کند که تحقیقات پولیس در 
زمینه آغاز شده، اما هنوز مشخص نیست که این 

افراد وابسته به کدام گروه هستند.
سرقت  به  موفق  فقط  سارقان  که  می گوید  او 
موبایل های داکتران، بیماران و پای وازان شده اند و 
پولیس تالش دارد که این افراد را باز داشت کند و 

به سزای اعمال شان برساند.
شایع شده بود که دزدان تجهیزات شفاخانه را نیز 

برده اند، اما پولیس این موضوع را تأیید نمی کند.

کارزار بزرگ کاربران افغان در شبکه های اجتماعی؛ 
پاکستان را تحریم کنید

سکتور خصوصی برای یک 
ماه از پرداخت تعرفه گمرکی 

معاف می شود

افزایش حمالت طالبان؛ 
غنی برای »تقویت صدا و 

صف واحد در برابر دشمن« 
با رهبران سیاسی دیدار کرد

یونیسف:

تفنگ داران ناشناس اموال داکتران و بیماران شفاخانه 
کووید۱۹ هرات را سرقت کردند

در جریان ۷۲ ساعت در سه والیت ۲۷ کودک کشته 
و ۱۳۶ کودک دیگر زخمی شده اند



ناجیه انوری، رییس عمومی ارتباطات 
استراتژیک وزارت دولت در امور 

صلح، می گوید که در این نشست ها 
هیاتی از افغانستان به رهبری 

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ملی، شرکت می کند. 

عبداهلل عبداهلل را در این نشست 
معصوم استانکزی، رییس هیأت 

مذاکره کننده دولت و سید سعادت 
منصور نادری، وزیر دولت در امور 

صلح، همراهی می کنند. خانم انوری 
هدف از این نشست ها را ایجاد 

هماهنگی کشورهای دخیل در 
روند صلح افغانستان، تسریع روند 

مذاکرات و توقف خشونت های جاری 
عنوان می کند. 
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هم زمان با گسترش دامنه جنگ 
و سقوط چند والیت به دست 
طالبان، قرار است دو نشست 
ختم  و  صلح  پیرامون  مهم 
دوحه  در  افغانستان  جنگ 
نشست ها  این  شود.  برگزار 
همکاری  و  قطر  میزبانی  به 
برگزار  متحد  ملل  سازمان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
امور  در  دولت  وزارت  معلومات  براساس  می شود. 
می شود  برگزار  روز  سه  برای  نشست ها  این  صلح، 
افغانستان  و در آن کشورهای همکار در روند صلح 
مثل امریکا، چین، روسیه، انگلستان، پاکستان، ایران، 
ترکیه و اوزبیکستان شرکت می کنند. منابع در تیم 
نشست ها  این  نتیجه  به  نسبت  دولت  مذاکره کننده 
این  که  می رود  امید  می گویند  و  خوش بین اند 
نشست ها منجر به تقویت اجماع منطقه ای برای صلح، 
توقف خشونت ها و تسریع روند مذاکرات صلح شود. 
این نشست در حالی برگزار می شود که مذاکرات صلح 
جریان  نیز  طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های  میان 
دارد. هرچند پیش تر منابع گفته بودند که دو طرف به 
توافق رسیده اند تا گفت وگوها روی موضوعات اساسی 
را آغاز کنند، اما این مهم تاکنون به وقوع نپیوسته 
است. از سوی دیگر طالبان تاکنون مشخص نکرده اند 

جنگ  آواره گان  دیدن  برای 
که  رفتم  محلی  به  هرات، 
آن  در  نفر   450 دست کم 
اسکان داده شده اند. به دلیل 
محل  امنیتی،  مالحظات 
سکونت و نام افرادی که با آن ها 
گزارش  این  در  مصاحبه شده، 
که  دوستانم  از  یکی  پیش  روز  چند  نمی شود.  ذکر 
خانه اش در حومه شهر هرات است، از حضور آواره گان 

جنگ در یکی از مناطق شهر خبر داد. 
محل  به  جنگ  آواره گان  حرف های  شنیدن  برای 
سکونت آن ها رفتم. زنان، کودکان، افراد کهن سال و 
خانواده هایی که تمام دار و ندارشان را در مناطق جنگی 
رها کرده و روی چند تکه فرش کهنه در محوطه محل 

اسکان موقت، زنده گی می کردند. 
اسکان،  محل  در  آواره گان  حضور  ابتدایی  تصویر 
پیامدهای ناگوار جنگ بر مردم عادی و غیرنظامی را 
به خوبی نمایان می کرد. در این جا هیچ نشانی از ترس 
از کرونا وجود نداشت و مردمی که وحشت جنگ را 
با گوشت و پوست خود حس کرده بودند، هراسی از 

کرونا نداشتند. 
وقتی به محل اسکان آواره گان رسیدم، ساعت حدود 
۱:۳0 چاشت بود. یکی از مسووالن محل اسکان موقت 
نزدم آمد. از او در مورد تعداد خانواده های بی جا شده 
و  زنان  شمول  به  نفر   450 »حدود  گفت:  پرسیدم. 
کودکان را در این جا پناه داده ایم.« افرادی که همه  از 

حومه شهر هرات آواره شده اند. 
در  مردمی،  کمک های  گردآوری  با  نیکوکار  افراد 
آشپزخانه ای که در این محل هست، برای آواره گان 
غذای چاشت و شام عالوه بر چای تهیه کرده اند. وقتی 
وارد شدم، آن ها در حال توزیع غذای چاشت بودند. 
برای  افراد بیش تری  آواره گان،  افزایش شمار  از  پس 

که در این نشست ها اشتراک می کنند یا خیر.
اخیر خشونت ها  ماه های  در  طالبان  این که  علی رغم 
را شدت بخشیده اند و مناطق تحت کنترل دولت را 
و  افغانستان  دولت  می کنند،  تصرف  پی  دیگر  یکی 
کشورهای منطقه و جهان در تالش ترغیب آنان به 
توقف خشونت و آغاز گفت وگوهای سازنده صلح اند. 
از همین رو قرار است امروز سه شنبه، نوزدهم اسد، 
گسترش یافته  ترویکای  نشست  و  منطقه ای  نشست 
افتتاح شود و براساس معلومات وزارت دولت در امور 
صلح، این نشست ها برای سه روز ادامه می یابد. این 
نشست به میزبانی قطر و همکاری امریکا و سازمان 

ملل متحد برگزار می شود. 
استراتژیک  ارتباطات  عمومی  رییس  انوری،  ناجیه 
این  در  که  می گوید  صلح،  امور  در  دولت  وزارت 
عبداهلل  رهبری  به  افغانستان  از  هیاتی  نشست ها 
شرکت  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
معصوم  نشست  این  در  را  عبداهلل  عبداهلل  می کند. 
و  دولت  مذاکره کننده  هیأت  رییس  استانکزی، 
سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح، 
همراهی می کنند. خانم انوری هدف از این نشست ها 
صلح  روند  در  دخیل  کشورهای  هماهنگی  ایجاد  را 
افغانستان، تسریع روند مذاکرات و توقف خشونت های 

جاری عنوان می کند. 

کمک و توزیع غذا حاضر شده اند. 
چند تکه نان خشک، شوربا و چای برای همه خانواده ها 
توزیع می شد. مسوول مرکز روایت می کرد که تاکنون 
مشکلی در توزیع غذا به میان نیامده و در آینده هم 
چشم امیدشان به افراد نیکوکار است تا هزینه توزیع 

غذا را فراهم کنند تا شکم آواره گان خالی نماند. 
در محل اسکان موقت آواره گان کمی قدم زدم. برخی 
ساکن  مکتب  یک  درسی  صنف های  در  خانواده ها 
شده اند، برخی داخل یک سالون نسبتاً کالن و شماری 
هم زیر سایه دیوارها و درختان با اندک ترین امکانات 
رفاهی شب و روز خود را سپری می کنند و منتظر ند با 

بهبود وضعیت امنیتی، به خانه بازگردند. 
چند خانواده که کودکان قدونیم قد دارند، نوزادان شان 
را با چادرهایی که به دو سوی درختان بسته اند، پناه 
در  تابستان  طاقت فرسای  گرمای  شر  از  تا  داده اند 
ناراحتی و نگرانی در چهره تمام  بمانند. ترس،  امان 

خانواده ها هویدا است. 
از  را  قصه اش  و  رفتم  میان سان  مرد  یک  نزدیک 
کارته  منطقه  از  پرسیدم. گفت  این محل  در  حضور 
هرات به محل اسکان آمده و تمام اعضای خانواده اش 
مجبور شده اند خانه و زنده گی خود را ترک کنند. او 

روایت های دردناکی از جنگ و آواره گی مردم دارد. 

از سوی دیگر برخی منابع در دولت به روزنامه ۸صبح 
می گویند که در این نشست ها امریکا، قطر، سازمان 
ملل متحد، روسیه، چین، انگلستان، ایران، پاکستان، 
ترکیه و اوزبیکستان اشتراک می کنند. به گفته این 
منابع، این دو نشست با سایر نشست ها متفاوت است 
پیرامون  را  مشخصی  پیام های  افغانستان  دولت  و 
اشتراک کننده  کشورهای  به  افغانستان  وضعیت 
این  که  می کنند  امیدواری  ابراز  منابع  این  می دهد. 
دو نشست  تاثیر مثبت داشته باشد و منجر به توقع 
جنگ و تسریع روند مذاکرات شود. این نشست ها در 
حالی دایر می شود که مذاکرات صلح دوحه نیز جریان 
دارد. یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت می گوید 
که این مذاکرات پیش رفت خاصی نداشته و طالبان به 
جای مذاکرات معنادار، در جبهات جنگ مصروف اند. 
این منبع تأکید می کند که طالبان هیچ عالقه  ای به 
مذاکرات صلح ندارند و فقط می خواهند وقت را ضایع 
کنند و مذاکرات را دوام دار بسازند. او ابراز امیدواری 
مذاکرات  شروع  به  منجر  نشست ها  این  که  می کند 

اصلی صلح شود. 
که  دولت  مذاکره کننده  تیم  در  دیگر  منبع  یک 
نمی خواهد نامی از وی گرفته شود، به روزنامه ۸صبح 
می گوید که این نشست ها نیز کدام نتیجه ای در پی 
نخواهد داشت. به گفته او، جهان با افغانستان رویکرد 
او، جامعه جهانی هرچند در  دوگانه دارد. به عقیده 
ظاهر از دولت افغانستان حمایت می کند، اما در باطن 

این مرد روایت  می کرد که چند روز پیش وقتی جنگ 
شدید میان طالبان و نیروهای حکومتی آغاز شد، مردم 
مجبور شدند خانه های شان را رها کنند. خودش چند 
محل  به  خانه اش  از  احوال گیری  برای  پیش  ساعت 
جنگ رفته تا وضعیت خانه خود و همسایه هایش را 

بررسی کند. 
مردی که در روزگار کودکی گواه جنگ های داخلی، 
مهاجرت مردم به کشورهای همسایه و ویرانی کشور 
با چشم  را  آواره گی مردم  و  بدبختی  و داستان  بوده 
عقب  به  برایش  زمان  انگار  حاال  است،  کرده  تماشا 
برگشته و دوباره در میان سالی با هشت تن از اعضای 

خانواده اش آواره شده است. 
از ته دل آهی کشید و گفت: »با دنیایی از امید چند 
سال پیش پاکستان را ترک کردم و به کشورم آمدم، 
و  مهاجر  ایران  و  پاکستان  به  دوباره  مردم  حاال  اما 
آواره می شوند.« نگرانی از چشم های بی رمق این مرد 
به خوبی حس می شد و نمی دانست جنگ افغانستان 

چه زمانی تمام خواهد شد.
هنوز در حال شنیدن حرف های مرد میان سال بودم 
که نوجوانی حدوداً ۱۲ تا ۱۳ ساله نزدیک ما آمد و 
گفت ۲0 روز پیش از شهر قلعه نو به هرات آواره شده 
است و همراه خانواده او، دو خانواده دیگر هم از والیت 

با طالبان است. این منبع به نشست فوق العاده شورای 
به  رغم  اشاره می کند و می گوید  امنیت ملل متحد 
این که قضیه افغانستان بسیار حاد و قابل نگرانی است، 
این شورا اما بسیار عادی به قضیه نگاه کرد و فیصله 
نتیجه بخش و موثری صادر نکرد. او هم چنان می افزاید 
که طالبان نیتی برای صلح ندارند و می خواهند با زور 

به قدرت برسند.
طالبان تاکنون مشخص نکرده اند که در این نشست 
اشتراک می کنند یا خیر. در تماس ها و پیام هایی که با 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر داشتیم، حاضر 

به پاسخگویی نشد. 
طالبان  که  می شود  برگزار  حالی  در  نشست ها  این 
بیش تر  حاضر  حال  در  داده اند.  افزایش  را  خشونت  
جنگ جویان  و  است  طالبان  اختیار  در  ولسوالی ها 
والیات  مراکز  توانسته اند  به تازه گی  گروه  این 
را  نیمروز  و  کندز، سمنگان  تخار، سرپل،  جوزجان، 
انتقادات ملی  این عملکرد طالبان  نیز تصرف کنند. 
و بین المللی را به همراه  داشته  است. پیش تر شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به درخواست هند و دولت 
افغانستان، نشستی فوق العاده را در رابطه به افزایش 
خشونت و مذاکرات صلح برگزار کرد. در این نشست 
به شمول  این سازمان،  نماینده گان کشورهای عضو 
هند  و  چین  روسیه،  بریتانیا،  امریکا،  متحده  ایاالت 
افزایش حمله بر غیرنظامیان را محکوم و بر راه حل 

سیاسی قضیه افغانستان تاکید کردند.
ترویکای  نشست  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
گذشته  سال  حوت  بیست وهشتم  در  گسترش یافته 
نشست  آن  در  بود.  شده  دایر  مسکو  میزبانی  به 
نماینده گان امریکا، روسیه، چین و پاکستان به عنوان 
اعضای گروه ترویکای توسعه یافته و نماینده گان قطر، 
ترکیه، افغانستان و گروه طالبان به عنوان مهمانان ویژه 
و افتخاری اشتراک داشتند. در پایان آن نشست، یک 
اشتراک کننده گان  و  شد  صادر  ده ماده ای  قطع نامه 
که  خواستند  جنگ  درگیر  طرف های  تمام  از 
گفت وگوهای صلح را به هدف رسیدن به توافق پایدار 
و عادالنه و استقرار صلح و جلوگیری از ادامه و تشدید 
در  اما  خواست ها  این  ببخشند.  سرعت  خشونت ها، 
باقی  ماند و خشونت ها به مراتب بیش تر  الی ورق ها 
شد. براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، 
در جریان شش ماه گذشته میزان تلفات غیرنظامیان 
۸0 درصد افزایش یافته است. طبق بررسی های این 
 ۳۲۱ و  هزار  پنج  گذشته  ماه  شش  در  کمیسیون، 
غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده اند. براساس 
از  تلفات  از  درصد   5۶ عامل  طالبان  گزارش،  این 

غیرنظامیان بوده اند.

بادغیس به هرات سفر کردند. 
گفت:  هستی؟  مکتب  چند  صنف  که  پرسیدم  او  از 
»صنف چهارم بودم و اگر امتحان می دادم، به صنف 
پنجم می رفتم؛ اما به هرات آمدم و نمی دانم مکتب 
باز است یا نه.« او عالقه داشت با پایان دوره مکتب 
پیلوت/خلبان شود. تمام خوشحالی اش این بود که در 
جنگ بادغیس یک چرخ بال را از بام خانه تماشا کرد 

که در حال بمب باران شهر بود. 
این نوجوان نمی دانست دست سرنوشت چه داستانی 
را در کتاب زنده گی اش نوشته و آینده او چه خواهد 
شد؛ اما خبرهای جنگ در سایر والیت ها را از طریق 
شبکه های اجتماعی دنبال کرده و برایم قصه کرد که 
طالبان شهر شبرغان و قصر مارشال دوستم را تصرف 

کرده اند. 
به  دیگری  مرد  که  بودم  نوجوان  با  صحبت  سرگرم 
جمع مان آمد و از مناطق حومه شهر که زیر کنترل 
طالبان است، قصه می کرد. گفت طالبان در مناطقی 
که تصرف کرده اند، به هیچ کس کاری ندارند و مردم 

می توانند به خانه های شان رفت وآمد کنند. 
او از ویرانی های جنگ قصه می کرد و این که حمله های 
هوایی ارتش و شلیک هاوان، ده ها خانه مسکونی را در 
مناطق جنگی حومه شهر، به ویژه روستاهای جنوب و 
غرب هرات تخریب کرده و تمام زنده گی  مردم زیر 

آوار خانه ها دفن شده است. 
قصه آواره گان جنگ هرات از مناطق جنگی دردناک، 
جنگ  تداوم  از  همه  است.  تکان دهنده  و  غم انگیز 
اوضاع  شدن  عادی  منتظر  برخی   و  دارند  وحشت 
هستند تا آن چه از دارایی شان باقی مانده را بفروشند 
و با طریق ممکن جان خانواده های شان را نجات دهند 

و راهی ایران و پاکستان شوند.
در کنار خانواده های آواره، کودکان خردسال بی آن که 
بازی  کودکانه  باشد، غرق در  نگران جنگ  ذهن شان 
بودند و درک نمی کردند که افغانستان در آتش جنگ 
تشنه  زمان دیگری  از هر  بیش   و مردمش  می سوزد 
صلح اند؛ اما والدین آن ها نگران آینده فرزندان شان در 
میان دود و باروت جنگ بودند و برای رسیدن صلح 

لحظه شماری می کردند.

امید به قطع خشونت و 
تسریع روند مذاکرات صلح

جنگ هرات به روایت آواره گان

نشست ترویکای گسترش یافته؛

عبداالحمد حسینی 

محمدحسین نیک خواه



شفیق اهلل سیغانی، استاد دانشگاه 

پس از سقوط نزدیک به 200 ولسوالی توسط گروه طالبان، اینک چند والیت در شمال و غرب کشور نیز به دست 
این گروه افتاده است. شهرهای تالقان، شبرغان، ایبک، کندز و سرپل که در گذشته مرکز و قرارگاه اصلی 

نیروهای مقاومت بود و طالبان بدترین خاطره ها را از این والیات دارند، به دست این گروه سقوط کرده  است. 
سقوط این والیت ها، کار حکومت را بیش تر از پیش مشکل و پیچیده ساخته است. اگر مذاکره ای در کار باشد، 

طالبان از داشتن این والیت ها به  عنوان برگ برنده استفاده خواهند کرد و امتیاز خواهند گرفت.
حبیب حمیدزاده

زانوی کی شکسته خواهد شد؟

محمداشرف غنی هفته قبل با برگزاری نشست ویژه 
در شورای ملی کشور، در حضور اعضای هر دو اتاق 
مجلس و رهبران سیاسی، تلویحاً با گروه طالبان اعالم 
جنگ کرد. او برای بار نخست به صراحت از خون خوار 
بودن، مزدور بودن و ظالم بودن طالبان سخن گفت. 
غنی گفت که یا با طالبان زانو به زانو مذاکره می کنیم 
این  می شکنیم.  جنگ  میدان  در  را  آنان  زانوی  یا 
سخنان پس از آن گفته شد که گروه طالبان به جنگ 
بزرگ  و  کوچک  شهرهای  در  خویش  پیش روی  و 
کشور ادامه داد. یک هفته پس از آن سخنرانی، اکنون 

صالحیت های  از  سوء استفاده  از  عبارت  اداری  فساد 
وظیفه ای توسط مقام ها و ماموران دارای صالحیت به 
منظور کسب منفعت شخصی است. با توجه به مفهوم 
فساد اداری، به سوالی بر می خوریم که عوامل این فساد 

چیست؟
در پاسخ به این سوال، می توان عوامل فساد اداری را 

ذیاًل برشمرد:

1- عامل سیاسی: مهم ترین عامل رشد و گسترش 
فساد که کم و بیش در سطح جامعه جهانی وجود دارد، 
عامل سیاسی فساد است. در مطالعات صورت گرفته، 
علی الخصوص پژوهش های سالمت و کار آمدی اداره، 
فساد در کشورها بیش تر در اثر عوامل سیاسی صورت 
غوغا ساالری  عالی رتبه،  مدیران  فساد  مانند  می گیرد؛ 
برای  غوغا ساالری  متخلف،  مدیران  مصونیت  برای 
از  رهایی  و  متخلف  مدیران  با  تسامح  و  تساهل 
بروز فساد  برای  این ها عوامل تسهیل کننده  مجازات. 
است. وقتی این عامل غیرقابل انکار می شود که گاهی 
فاسدان، کنترل کننده ها و ناظران هم هستند و مدیران 
و  باند بازی  سیاسی،  جناحی،  مسایل  به  عالی رتبه 
ناظران  استقالل  عدم  مصروف اند.  فرااداری  اشخاص 
بیرون از اداره مانند قوه قضاییه و فشار و اعمال نفوذ 
مدیران عالی رتبه بر ناظران بیرون از اداره، وجود فاصله 
نظارت  عدم  و  مردمی  قدرت  و  قدرت مداران  میان 
مردمی بر عملکرد مدیران عالی رتبه نیز در این ردیف 
در  عامل سیاسی  که  ثابت می سازد  این  همه  می آید. 

رشد فساد، مهم ترین عامل است.
عالی  رتبه،  مدیران  برای  ناموجه  اخراج  از  مصونیت 
بسترسازی برای رشد احزاب مقتدر و پایه، بسترسازی 
برای انتخابات شفاف و افزایش میزان مشارکت مردم در 
انتخابات، زمینه سازی برای افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات، قانون گذاری و نظارت، تغییر نظام انتخاباتی 
از نظام نسبی به نظام    تناسبی ـ حزبی، مسوولیت 
جمعی حکومت در مقابل پارلمان و حق انحالل پارلمان 
توسط رییس دولت و داشتن مسوولیت کیفری عالوه بر 
مسوولیت سیاسی در تمامی موارد اداری و مدیریتی، به 

سقوط کرده  است. سقوط این والیت ها، کار حکومت 
را بیش تر از پیش مشکل و پیچیده ساخته است. اگر 
مذاکره ای در کار باشد، طالبان از داشتن این والیت ها 
امتیاز  و  کرد  خواهند  استفاده  برنده  برگ  عنوان  به  

خواهند گرفت.
رسیده  توافق  به  امریکا  متحده  ایاالت  با  طالبان 
بودند که در برابر امتیاز خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان، به شهرهای بزرگ حمله نکنند و به جای 
آن وارد گفت وگو با دولت شوند و برای ختم منازعه 
اضافه  به  اکنون  اما  باشند.  راه حل سیاسی  دنبال  به 
درون  به  را  جنگ  گروه  این  ولسوالی ها،  بر  حمله 
تخار،  رویدادهای  است.  کشانده  نیز  بزرگ  شهرهای 
کندز، شبرغان، هلمند و سرپل نشان می دهد که گروه 
طالبان به جای مذاکره و یافتن راه حل مسالمت آمیز 
و دیپلماتیک، به دنبال غلبه نظامی و مجبور ساختن 

حکومت به بیعت و تسلیمی است.
برنامه و مرام امارت برای همه روشن شده و آن عبارت 
جنگ  امارت  برنامه  نفس.  آخرین  تا  جنگ  از  است 
جمهوریت  برنامه  و  حساب  اما  است؛  کامل  فتح  تا 
هم چنان  بین المللی  حمایت  و  امکانات  همه  این  با 
روشن نیست. مقامات حکومت برای مردم و مطبوعات 
رخ  دیگری  چیز  عمل  در  اما  می گویند؛  یک چیز 
پیش رفته،  تجهیزات  و  طیاره  بدون  طالب  می دهد. 

از محیط های اجتماعی، فقدان مشارکت کارکنان در 
سازمان های دولتی، عدم شفافیت در استخدام، مرتبط 
از  تخصص،  و  تحصیلی  رشته  با  استخدام ها  نبودن 
عوامل اجتماعی است که سبب گسترش فساد می شود.
تخصصی سازی  مردم،  مسلکی  سواد  بردن سطح  باال 
ثانوی  سطح  از  تحصیلی  و  تعلیمی  رشته بندی  و 
تعلیمی تا مقطع لیسانس، استخدام ها براساس رشته 
تحصیلی و داشتن تخصص مرتبط، باال بردن کیفیت 
مضامین  و  محتوا  افزایش  تحصیل،  و  تعلیم  محیط 
تعلیمی و تحصیلی در مرحله آموزش و حذف مضامین 
و  تخصص  و  تحصیلی  تعلیمی،  رشته  به  غیرمرتبط 
ایجاد سیستم مدیریتی در سطوح مختلف تعلیمی و 
تحصیلی براساس رشته و تخصص می تواند به کاهش 

و رفع علل اجتماعی فساد زا کمک کند.

توزیع  اقتصادی،  عدالت  عدم  اقتصادی :  عامل   -5
ناعادالنه ثروت و امکانات در جامعه، متناسب نبودن 
در  قیم  تغییر  با  درآمد ها  تناسب  عدم  درآمدها، 
ثبات  عدم  مصارف،  و  هزینه ها  بی رویه  افزایش  بازار، 
اقتصادی  لجام گسیخته، رکود  و  زیاد  تورم  اقتصادی، 
فردی و اجتماعی و کاهش قدرت خرید مردم از عوامل 

اقتصادی است که به گسترش فساد کمک می کند.
تعرفه های  درصدی  میان  تناسبی  ضریب  تعیین 
اصل  در  کشورها  دسته بندی  صادراتی،  و  وارداتی 
وضع تعرفه های گمرکی با رعایت عمل متقابل، حجم 
مبادالت و رابطه سیاسی، تعیین تناسب میان درآمد ها 
جمعیت،  با  درآمدها  تناسب  تعیین  بازار،  در  قیم  با 

ناچیز پی در  با سالح ها و تجهیزات  با پای برهنه و 
می دهد؛  سقوط  را  والیت ها  مراکز  و  ولسوالی ها  پی 
تجهیزات،  پیش رفته ترین  طیاره،  با  جمهوریت  اما 
قادر  امریکا،  متحده  ایاالت  بی-5۲  حمایت  و  تانک 
نیست از شهرها و مناطق تحت تصرفش حراست و 
نگه داری کند. اگر در برنامه جنگ حکومت تغییری 
رونما نشود و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، 
مذاکره  میز  در  چانه زنی  برای  چیزی  برای حکومت 

باقی نخواهد ماند.
بزرگ در آتش  در وضعیت و شرایطی که شهرهای 
جنگ می سوزد و نیاز است تمام مسووالن حکومتی 
هر لحظه به فکر مردم و تمامیت ارضی کشور باشند، 
سرقوماندان اعالی قوای مسلح کشور با لباس سفید 
و تسبیح مخصوص مردم اهل مسجد و نماز، با لبخند 
با  بازدید  و  دید  و  ورزشی  جلسات  کامل  آرامش  و 
برگزار می کند. معلوم است که چنین زعیمی  مردم 
و  آب دیده  جنگی،  نیروی  یک  زانوی  نیست،  قادر 
از  ماه  سه  از  بیش تر  بشکند.  را  ایدیولوژی  با  مجهز 
تشدید  و  امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای  آغاز خروج 
حمالت و پیش روی طالبان می گذرد. با آن که حکومت 
و سیاسیون وضعیت پیش آمده را پیش بین بودند؛ اما 
کار اساسی انجام ندادند. گفت وگو با رهبران به منظور 
اتحاد سیاسی و از آن طریق بسیج نیروهای مردمی 
در کنار نیروهای امنیتی، کاری بود که باید پیش از 
این انجام می شد؛ اما وقتی شهرها به تصرف طالبان 
کشور  نجات  برای  گویا  کشور  زعیم  است،  درآمده 

مالقات با رهبران سیاسی را شروع کرده است.
طالب در حال راندن حکومت از شهرها است. اکنون 
در بیش تر از ۲00 ولسوالی و در شش شهر، طالبان 
نیروهای متعهد به جمهوریت  به جای جمهوریت و 
چندین  بر  طالبان  گروه  اکنون  شده اند.  جابه جا 
از  امنیتی  نیروهای  و  می کند  حکمروایی  والیت 
و  حمله  تدارک  ولسوالی  ها  بعضی  و  شهرها  حواشی 
بازپس گیری شهرها و مناطق از دست رفته را می دهند.

تناسب  اداری،  حقوق  از  کار  حقوق  کامل  جدا سازی 
میان درآمد ها در بخش استخدامی و غیردولتی، وضع 
امنیت  رخصتی ،  تقاعد،  مانند  استخدامی  معیارهای 
شغلی، پرهزینه بودن اخراج غیرقانونی، دسترسی به 
محاکم و عدالت در بخش خصوصی، می تواند به کاهش 

فساد با توجه به عامل اقتصادی، کمک کند.

نبودن  شفاف  و  انعطاف پذیری  حقوقی:  عامل   -6
قانون، ارجحیت توصیه های آمرانه بر قانون، دیدگاه های 
دیوان ساالرانه، نبود قوانین اداری شفاف، عدم شفافیت 
استندردها، وجود مقررات حکومتی بیش از حد نیاز، 
نبودن  مسلکی  نیاز،  نه  پروژه  به عنوان  قانون گذاری 
قانون گذاران، وضع قوانین متعدد و متضاد در موضوع 
واحد، قانون گذاری من حیث ابزار و مشروعیت عملکرد 
شرایط  با  غیرمتناسب  قانون گذاری  قدرت مداران ، 
جامعه و نقل برداری از سایر کشورها، نبود فهم الزم 
در مجریان قانون خصوصاً پولیس یونیفورم دار و نادیده 
گرفتن قوانین اداری، در کتگوی عامل حقوقی فساد 
جا می گیرد و این همه، موجب گسترش فساد می شود.

رییس  از  همه  بودن  مساوی  قانون ،  حاکمیت  اصل 
دولت تا پیاده مکتب و شخص عادی در برابر قانون، 
ایجاد سیستم اداری مجزا )مشمول قانون اداری، اصول 
محاکمات اداری، محاکم اداری و مراجع تطبیق احکام 
افزایش  قانون گذاران،  مسلکی  دانش  افزایش  اداری(، 
دانش حقوقی مجریان قانون )جلب و جذب در صفوف 
پولیس ناشی از بیکاری و بی گزینه ای نباشد، بلکه یک 
صالحیت  دارای  و  حاکمیت  یونیفورم  دارای  امتیاز 
شدن  پروژه ای  از  جلوگیری  باشد(،  قانون  اجرای 
قانون گذاری و شفافیت محتوا و متن قوانین، به کاهش 

فساد حقوقی کمک می کند.

7- عامل اداری: تشکیالت و ساختار های غیرمناسب، 
حجیم  تشکیالت  غیر ضروری،  و  ناکارآمد  ساختار 
یک  و  مدیر  چند  دست وپاگیر،  اهداف  و  وظایف  با 
و  اداری  ناسالم  ارتقا های  مشاور،  چند  و  کارشناس 
افزایش بدون رویه و غیرمعیاری حقوق و امتیازات در 

اداره از عوامل اداری فساد به شمار می آید.
دولت  در  درصد   9۸ تقریباً  عوامل،  این  مجموع  از 

افغانستان وجود دارد.
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طالبان آن چه را غنی علیه این گروه گفته بود، علیه 
برق آسا  طور  به  طالبان  می دهند.  انجام  جمهوریت 
با تجهیزات و مهمات  مرکز چندین والیت کشور را 

فراوان به دست آورده اند.
پس از سقوط نزدیک به ۲00 ولسوالی توسط گروه 
کشور  غرب  و  شمال  در  والیت  چند  اینک  طالبان، 
نیز به دست این گروه افتاده است. شهرهای تالقان، 
شبرغان، ایبک، کندز و سرپل که در گذشته مرکز و 
قرارگاه اصلی نیروهای مقاومت بود و طالبان بدترین 
از این والیات دارند، به دست این گروه  خاطره ها را 

کاهش فساد سیاسی کمک می کند.

2- عامل فرهنگی : یکی از عوامل موثر در رشد فساد، 
فرهنگ عمومی است. ارزش ها و هنجارهای حاکم بر 
جامعه مانند مصرف گرایی، مادی گرایی، زیاده خواهی، 
دنیا گرایی، مصرف زده گی، نفی فرهنگ قناعت، رقابت 
ناسالم مادی گرای، سیالی گرای و از همه مهم تر کاهش 
در  فساد  روز افزون  رشد  موجب  فحشا  و  فساد  قبح 

جامعه می شود.

3- عامل مدیریتی: عوامل موجب فساد در بخش 
مدیریتی شامل عدم امنیت شغلی، حداقل بودن حقوق 
و امتیازات کارکنان، عدم رعایت عدالت در حقوق و 
امتیازات کارکنان، تاخیر در پرداخت معاشات کارکنان، 

نورچشمی ها،  و  نازدانه ها  تخلفات  از  چشم پوشی 
تبعیض میان کارکنان و اعمال تبعیض توسط مدیران 
یا بی تفاوتی در اعمال تبعیض توسط مدیران، جرم زا 
شهرداری ها،  همانند  اداری  محیط های  بعضی  بودن 

تدارکات، لوژستیک ها، عواید و غیره می شود.
تعریف سیستم اداری منسجم، کارآمد بودن و سالمت 
نظارت درونی اداره، ایجاد سیستم دوگانه قضایی در 
تشکیالت قوه قضاییه، باال بردن معیارهای استخدامی 
برای مدیران و وضع معیارهای امنیت شغلی، می تواند 

به رفع علل مدیریتی کمک کند.

بودن  انحصاری  بی سوادی،  اجتماعی :  عامل   -4
پست ها، فقدان شایسته ساالری، جرم خیز بودن بعضی 

نگاهی به عوامل فساد اداری و راه های مهار آن



باشنده  بادیزی،  محمودخان  حال  همین  در 
باشنده گان  که  می گوید  لشکرگاه،  شهر  دیگر 
را  زنده گی شان  سخت  روزهای  و  شب  هلمند 
می گذرانند، زیرا هیچ یک از دو طرف جنگ به 
غیرنظامیان رحم نمی کند. به گفته او، خانه ها، 
تبدیل شده  میدان جنگ  به  بازارها  و  دکان ها 
است. بادیزی خاطرنشان می کند، همه می دانند 
که جنگ در افغانستان جنگ بیگانه گان است و 

تاوان آن را مردم بی گناه می پردازند.
در همین حال عبدالهادی صوفی، رییس شورای 
که  می گوید  هلمند،  در  قبیله ها  هماهنگی 
بمب گذاری های گروه طالبان در بازارها، خانه ها 
و دکان ها در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، 
خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورده است. 
صوفی تصریح می کند که در طول عمرش این 
حالت را در هلمند ندیده است؛ طوری  که روی 
برای  کسی  و  باشد  جسد  لشکرگاه  جاده های 

برداشتن آن اقدامی نتواند. 

پیش  تر سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان 
نیز اعالم کرده بود که جنگ در والیت هلمند 
این  کارمندان  و  مردم  و  خورده  بن بست  به 
این  شده اند.  حبس  خانه های شان  در  سازمان 
سازمان روز دوشنبه، یازدهم اسد، اعالم کرد که 
مردم در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، در 
خانه های شان به دام افتاده اند. هم چنان این نهاد 
گفته است که در نتیجه حمالت هوایی و برخورد 
گلوله و راکت به خانه های مسکونی، شمار زیادی 

از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند.
طبق اعالم این سازمان، در جریان روزهای ۲9 تا 
۳۱ جوالی، دست کم ۷0 زخمی ناشی از جنگ 
این سازمان  این والیت زیر درمان داکتران  در 

قرار گرفته اند.
در  هلمند  نماینده  اتل،  کریم  حال  همین  در 
مجلس نماینده گان، می گوید که دولت از آغاز 
این  در  جنگ  کنترل  و  توقف  برای  کنون  تا 

و طرف های جنگ انجام می دهند، بسیار متاسف 
هستیم.«

امنیتی  دالیل  به  بریتانیا  و  امریکا  سفارت های 
را  افغانستان  که  خواسته اند  شهروندان شان  از 
به گونه فوری ترک کنند و با استفاده از پروازهای 

تجارتی به کشورهای شان برگردند.
با نشر اعالمیه هایی  امریکا و بریتانیا  دولت های 
افزایش  دلیل  به  اسد،  شانزدهم  شنبه،  روز 
به  کابل،  در  تهدیدها  گزارش  و  خشونت ها 
شهروندان شان دستور داده اند که افغانستان را با 
استفاده از پروازهای تجارتی به گونه فوری ترک 
کنند. سفارت امریکا اعالم کرده است که با توجه 
و  انسانی  نیروی  کاهش  امنیتی،  مالحظات  به 
محدودیت توانایی این سفارت در ارایه کمک به 
شهروندانش، آنان باید به گونه عاجل کابل را ترک 
کنند. دولت امریکا به شهروندانش توصیه کرده 
آدم ربایی،  تروریسم،  دلیل جنایت،  به  که  است 
به  کرونا  ویروس  و  مسلحانه  درگیری های 
افغانستان سفر نکنند. سفارت امریکا تاکید کرده 
است که پروازهای داخلی و مسیرهای حمل و نقل 
زمینی بیرون از کابل محدود است و ممکن لغو 

و یا بسته شود.
فعال  شهامت،  اسماعیل  حال  همین  در 
رسانه ای، می گوید که شریک سازی هشدارهای 
سفارت خانه های غربی در باره بود و باش اتباع شان 
جمعی  روان  به  شدیدی  صدمه  افغانستان،  در 
منطقی  شهامت ،  آقای  گفته  به  می کند.  وارد 
ساختن  خارج  برای  سفارت خانه ها  که  است 
اعالنات شان  شهروندان شان  انگشت شمار  تعداد 
نگذارند.  اشتراک  به  مجازی  شبکه های  در  را 
تک تک  با  سفارت خانه ها  »این  می افزاید:  وی 
شهروندان شان در تماس اند و نیازی نیست منی 
که نگران سرنوشت کشورم هستم، از تصمیم و 
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که  است  دهه  دو  حدود 
و  شب  کم تر  هلمند 
تجربه  را  آرام  روز 
جریان  در  است.  کرده 
خونین  جنگ های 
بیش تر  هلمند،  در 
قربانی  غیر نظامیان 
شده اند. در روزهای اخیر 
با سقوط کامل ولسوالی های این والیت و کشیده 
شدن جنگ به داخل شهر لشکرگاه، هلمندی ها 
دشوارترین روز های زنده گی شان را طی دو دهه 

اخیر سپری می کنند.
عزت اهلل عبرت، باشنده شهر لشکرگاه، می گوید 
هلمند،  در  گذشته  هفته  یک  در  جنگ  که 
والیت  این  که  است  جنگی  خطرناک ترین 
طی دو دهه شاهد آن بوده است. آقای عبرت 
والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر  »در  می افزاید: 
هلمند، در هر دو خانواده جسد یک نفر است که 
کسی برای دفن آن وجود ندارد. در هر خانواده 
به دلیل جنگ نمی شود  زخمی هایی است که 

آن ها را به شفاخانه انتقال داد.«
وی هم چنان می گوید: »در خانه ها جسدهایی 
وجود دارد، اما برای دفن کردن کم تر نفر پیدا 
به مراسم دفن و کفن  از رفتن  می شود. مردم 
شدن  کشته  از  ترس  و  درگیری ها  دلیل  به 
لشکرگاه  شهر  باشنده  این  می کنند.«  پرهیز 
خاطرنشان می کند که یک تعداد از مراکز صحی 
در شهر تخریب شده است و مردم نمی توانند 
به  انتقال دهند.  کلینیک ها  به  را  زخمیان شان 
تداوی  برای  او، در کلینیک ها جایی هم  گفته 
که  گفت  هم چنان  عبرت  عزت اهلل  نیست. 
سنگر  به حیث  مردم  خانه های  از  طالبان  گروه 
استفاده می کند و این کار سبب افزایش تلفات 

غیرنظامیان شده است.

باشنده گان  از  شماری 
در  که  می گویند  کشور 
خونین  جبهات  کنار 
روانی  جنگ  داغ،  و 
آنان  نگرانی  به  نیز 
افزوده است. آن ها خروج 
از  خارجی  شهروندان 
و  و معمول می دانند  امر طبیعی  را یک  کشور 
از سفارت خانه های شان درخواست می کنند که با 
نشر اطالعیه های شان وحشت و نگرانی را در بین 

مردم بیش تر نکنند.
بتول سید حیدری، استاد دانشگاه، می گوید که 
همه گانی کردن اطالعیه  سفارت خانه های خارجی 
در کابل مبنی بر خروج عاجل شهروندان شان از 
افغانستان، سبب ترس و وحشت در بین مردم، 
خانم  است.  شده  دختران  و  زنان  بین  به ویژه 
حیدری می افزاید: »در کنار وحشتی که طالبان 
برای مردم ملکی ایجاد کرده است، تقاضامندم 
که عاملی برای گسترش تشویش های روانی برای 

شهروندان افغانستان نشوید.«
مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز  حال  همین  در 
جامعه مدنی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، 
هنوز متوجه نشده ام که دوست یا دشمن مردم 
افغانستان کی است. آقای رفیعی افزود: »ما یگانه 
کشوری هستیم که هم دوست ما را می زند و هم 
دشمن. ما به تمام کشور های جهان دست دوستی 
دراز کردیم و دروازه کشور خود را برای شان باز 
گذاشتیم که بیایند و با ما یک جا کار کنند، ولی 
متاسفانه کسی برای جنگ می آید، کسی برای 
می آید  مردم  کشتن  برای  کسی  می آید،  تاراج 
مردم  روان  و  روحیه  برای شکستاندن  و کسی 
می آید. ما خیلی نسبت به آن چه جامعه غرب، 
کشور های همسایه و نسبت به آن چه رهبران ما 

والیت برنامه ای روی دست نداشته است. به باور 
اتل، جلو طالبان باید پیش از رسیدن به شهر 

لشکرگاه، گرفته می شد.
حالتی  به  حاضر  حال  در  جنگ  می گوید  اتل 
در  گرفتن  سنگر  با  طالبان  گروه  که  رسیده 
خانه های مردم و مارکیت های تجارتی دست به 
غارت می زند و از سوی دیگر دولت نیز مناطقی 
را که جنگ جویان طالب در آن سنگر گرفته اند، 
و  جانی  تلفات  نتیجه  در  که  می کند  بمباران 
دولت  از  اتل  می رسد.  مردم  به  مالی  خسارات 
گسترده،  عملیات  راه اندازی  با  که  می خواهد 

وضعیت جنگی در هلمند را تغییر دهد.
دیگر  نماینده  الکوزی،  هاشم  هم،  سویی  از 
والیت هلمند در مجلس نماینده گان، می گوید 
دولت برای سرکوب طالب زمانی اقدام کرد که 
او:  به گفته  بود .  به شهر داخل شده  این گروه 
»دولت نه پیش از این و نه حال برنامه ای برای 
کنترل جنگ در دست ندارد.« الکوزی با نگرانی 
از نبود برنامه مشخص برای توقف جنگ، هشدار 
می دهد که احتمال بدتر شدن وضعیت در این 

والیت وجود دارد.
و  از شدت جنگ  حالی  در  هلمند  باشنده گان 
وضعیت بد مردم در این والیت سخن می گویند 
که دو طرف جنگ در این والیت با نشر اعالمیه ها 
از پیش رفت های خود خبر می دهند. با این حال 
از چند روز به این سو با شدت یافتن جنگ در 
نتوانسته   طرف ها  از  یک  هیچ  هنوز  لشکرگاه، 

کنترل کامل این شهر را به  دست بگیرد.
از  توانسته اند  که  خانواده هایی  دیگر،  سوی  از 
ببرند،  به در  معرکه  خون بار هلمند جان سالم 
از دو روز به این سو به شهر قندهار رفته اند و 
جابه جا  مکتب  در یک  را  خانواده ها  این  دولت 

کرده است.
در همین حال وزارت دفاع می گوید که نیروهای 
امنیتی با تمام توان تالش دارند تا طالبان را در 

مرکز هلمند شکست دهند.

نگرانی شما آگاه شوم.«
نیز به شهروندان  بریتانیا  در عین حال سفارت 
این کشور هشدار داده است که وضعیت امنیتی 
آنان  و  است  بدتر شدن  حال  در  افغانستان  در 
فوراً با استفاده از پروازهای تجاری این کشور را 

ترک کنند.
این سفارت به شهروندانش در افغانستان گفته 
به  والیات  از  زمینی  رفت و آمد  مسیر  که  است 
کابل خطرناک است و این سفارت توانایی ارایه 
خدمات در والیات را ندارد؛ بنابر این هنگام سفر 

باید از موترهای زرهی استفاده کنند.
که  است  شده  مطرح  حالی  در  در خواست  این 
چندین والیت کشور شاهد درگیری های سنگین 
بین نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان 

است.
نیز  هالند  و  امریکا  سفارت های  این  از  پیش 
خواستار خروج شهروندان شان از افغانستان شده 
خارجی  شهروندان  حضور  از  نگرانی ها  بودند. 
در حالی اوج می گیرد که جنگ در والیت های 
شمال و شمال شرق به صورت بی پیشینه شدت 

گرفته است. 
هزار   5۳ از  بیش  جنگ،  ماه  پنج  جریان  در 
این  اکنون  شده اند.  بی جا  خانه های شان  از  نفر 
سر  به  نامناسبی  وضعیت  در  شده گان  بی جا 
می برند. آنان خواستار کمک های فوری نهاد های 
این  ادامه  که  می گویند  و  هستند  امدادرسان 

وضعیت فاجعه بار خواهد بود. 
کابل  به  غزنی  شهر  از  جنگ  دلیل  به  احسان، 
بی جا شده است. وی می  گوید که بیش از یک 
ماه می شود که در خانه یکی از دوستانش جابه جا 
کمکی  هنوز  تا  احسان،  گفته  به  است.  شده  
مشکالت  و  آواره گی  با  و  است  نکرده  دریافت 

اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

باشنده گان هلمند روزهای دشوار را سپری 
می کنند

»جنگ روانی را بس کنید!«

لشکرگاه در آتش جنگ؛

دستور ترک فوری افغانستان؛ 

تخار  والیات  در  شدید  جنگ های  دنبال  به 
و  محل  مردم،  از  زیادی  شمار  کندز،  و 
منطقه شان را به شکل تدریجی ترک کرده 
و عازم نقاط امن تر شدند. شمار زیادی از 
خانواده ها کندز را ترک کرده عازم بدخشان 
بدرفتاری  به  متهم  را  طالبان  آن ها  شدند. 
می کنند و می گویند ناگزیر شده اند که خانه 
آنانی که  و  از خانواده ها  را ترک کنند. شماری دیگر  و کاشانه شان 

دست شان به دهان شان می رسید، به کابل رفتند.
بیشتر ی  خانواده های  تخار،  و  کندز  شهرهای  در  جنگ  تشدید  با 
خانه و کاشانه شان را ترک کرده از محل ناامن و خط اول به محالت 
امن تر پناه بردند. جابه جایی های داخلی در شهرهای جنگ زده کوچ و 
مهاجرت به سوی کابل انجام شد. موج تازه و گسترده  این مهاجرت ها 
از دو روز به این سو پس از سقوط شهرهای کندز و تالقان آغاز شده 

است.
امکانات  و  پول  کمی  که  کسانی  تنها  می گوید  تالقان  باشنده  یک 
داشتند، رفتند کابل و بقیه مردم در بیچاره گی و دربه دری به سر 
جای  خیرخانه   پارک   در  آواره گان  این  از  زیادی  تعداد  می برند. 
گرفته اند. شمار زیادی نیز به خانه های دوستان و آشنایان رفته اند. 
در هیچ خانه تخاری و کندزی در کابل نیست که مهمانان زیادی از 
این دو والیت نباشند. وضعیت پناهنده گان تخاری و کندزی در کابل 
نیز اسف بار است. ده ها خانواده بدون هیچ نوع امکانات و کمک، در 
پارک های کابل به سر می برند؛ کسانی که بر اثر فشار جنگ و ترس از 

تهدیدهای طالبان، همه دار و ندارشان را از دست داده اند.
یکی از این پناهنده گان که سه روز می شود در کابل است، می گوید 
همه در پارک های عمومی سرگردان هستند و هیچ نهادی تا کنون 
به دادشان نرسیده است. پناهنده گان و بی جا شده گان تخار و کندز 
موسسات  از  شماری  دارند.  اسف باری  حالت  نیز  فیض آباد  شهر  در 
بیجا  این  برای  غذایی  مواد  و  کمپل  و  خیمه  مقداری  کمک کننده 
شده گان کمک کرده بودند که با تشدید جنگ ها، در اطراف فیض آباد 

این کمک ها نیز حالت بی سرنوشتی دارند.
باشنده گان  خانه  هر  در  که  می گوید  کابل  در  تخار  باشنده  یک 
تخاری تا ۱5 و ۲0 نفر از خویشان و نزدیکان شان جابه جا شده اند و 
هیچ گونه کمکی از هیچ ارگانی صورت نگرفته است. تعداد کثیری از 
پناهنده گان در پارک ها در بی  سرنوشتی به سر می برند؛ کسانی که نه 

نانی برای خوردن دارند و نه آبی برای نوشیدن.
که  می یابد  گسترش  حالی  در  تخار  والیت  شده  گان  بی جا  آمار 
نیروهای دولتی پس از چاشت روز یک شنبه، هفدهم اسد، به هدف 
وارد نشدن تلفات به غیرنظامیان و جلوگیری از تخریب تاسیسات 
دارای  تخار  والیت  کرده اند.  عقب نشینی  والیت  این  مرکز  از  عامه، 
این  ولسوالی  دو  اختیار  تنها  در حال حاضر  است که  ولسوالی   ۱۷
والیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است. گرچند آمار دقیق بی جا 
لبیب،  احمد یاسین  پیش تر  اما  نیست،  معلوم  تخار  شده گان والیت 
رییس مهاجرین و عودت کننده گان تخار، به ۸صبح گفته بود که در 
پی سقوط ولسوالی های تخار، هزاران خانواده بی جا شده به کمک های 
مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. به گفته او، حدود ۱۲ هزار خانواده از 

مناطق نا امن به مناطق امن در این والیت پناه آورده اند.
لبیب تصریح کرده است که از میان ۱۲ هزار خانواده بی جا شده در شهر 
تالقان، این ریاست تنها به سه هزار و 400 خانواده کمک رسانی کرده 
است. به گفته او، سایر خانواده ها در وضعیت خوبی به سر نمی برند و 
نیاز به کمک فوری دارند. رییس مهاجرین و عودت کننده گان می گوید 
که به دلیل گران شدن مواد اولیه در این والیت، خانواده های بی جا 
شده توان خرید مایحتاج زنده گی شان را ندارند. در حال حاضر فعالیت 
نهادهای امدادرسانی در والیت های تخار، جوزجان، نیمروز، هلمند و 

کندز به دلیل شدت جنگ متوقف شده است. 
»ایستگاه  کمپین  که  نیکوکار  جوانان  از  عده  یک  حال  همین  در 
کودکان  و  کار  کودکان  برای  و  گذشته  سال های  در  را  مهربانی« 
خیابانی به راه انداخته بودند، اکنون می خواهند برای آواره های تخار، 
کندز و دیگر والیات از دست رفته شمال، کارزار جدیدی را راه اندازی 
اختصاص  خواستار  رسانه ای  فعاالن  از  این، شماری  کنار  در  کنند. 
یافتن نذر »دهه محرم« به بی جا شده گان جنگ شده اند. موسا ظفر، 
طنزنویس ، در صفحه فیسبوکش از شیعیان خواسته است همان گونه 
که پارسال در روزهای محرم پول نذری شان را به سیل زده گان پروان 
کمک کردند، امسال برای بی جا شده گان و آواره های جنگ، مصرف 
استقبال  پیشنهاد  این  از  فیسبوکی  کاربران  از  زیادی  شمار  کنند. 
نیز  اجتماعی و سیاسی،  فعال  افضلی،  کرده اند. پیش تر محمدنعیم 
پیشنهاد کرده بود: »کار حسینی می شود که نذرهای محرم و عاشورا 
به مهاجرین جنگ زده اختصاص یابد.« از این پیشنهاد آقای فضلی 
نیز شمار زیادی از کاربران رسانه های اجتماعی استقبال کرده بودند. 
آقای افضلی افزود: »این کار باعث همبستگی مذهبی و تقویت وحدت 
ملی می شود که نذر از مردم شیعه به همه و خصوصاً به مهاجرین 

جنگی مردم اهل تسنن توزیع شود که پیشینه هم ندارد.«
طبق آمار رسمی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، در جریان 

پنج ماه حدود 5۳ هزار خانواده از والیت های مختلف بی جا شده اند.

حسین حیدری

احمدشاه شاداب

بهروز خاوری

نذر محرم به بی جا 
شده گان اختصاص 

داده شود

آواره گان شمال شرق در 
پارک های کابل؛
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پول یک پدیده کهنه و پیچیده در اقتصاد است. هر 
کشور دارای پول واحد است و این پول وسیله مبادله، 
در  ارز  ایجاد  است.  ارزش  ذخیره  و  سنجش  معیار 
کشورها و پشتوانه آن، تاریخچه طوالنی دارد و پول در 
نیمه قرن اخیر نقش اساسی در رشد و انکشاف اقتصاد 
جهانی بازی کرده است. ایجاد چهره تازه این پدیده 
موانع و مشکالت  بین رفتن  از  )پول(، موجب  کهنه 
دادوستد اقتصادی شد که سبب تسریع در مبادالت و 

تسهیل گردش فعالیت های اقتصادی شده است.
خاص  جایگاه  و  اهمیت  دارای  کشورها  ملی  پول 
از  حاالت،  بعضی  در  و  است  دولت ها  و  ملت ها  بین 
قدرت اقتصادی یک دولت در سازمان های بین المللی 
نماینده گی می کند. اگرچه پول افغانی نسبت به پول 
کشورهای همسایه و منطقه از ارزش باالیی برخوردار 
اقتصاد  عالج  در  خوبی  نقش  نتوانسته  ولی  است؛ 
شکننده افغانستان بازی کند. سوال این است که چرا 
منطقه  کشورهای  ارز  ارزش  مقابل  در  افغانی  ارزش 
امریکایی  دالر  مقابل  ولی در  است،  مانده  باقی  ثابت 
زانو می زند؟ در این مقاله، به این پرسش پاسخ داده 

شده است.
برداشتن  میان  از  برای  بیستم  قرن  اول  نیمه  در 
نام  زیر  امریکا،  در  اقتصادی  مبادالت  چالش های 
سیستم  مالی،  روابط  قوانین  پولی،  مدیریت  نظام 
وودز  برتون  شد.  تعریف  جهانی  بازرگانی  و  پولی 
)Bretton Woods( توافقی بود که در سال ۱944 
میان کشورهای بزرگ جهان امضا و دالر امریکایی به 
عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته شد. این 
توافق نامه، یک نظام جدید پولی جهانی را پایه گذاری 
و دالر را به عنوان ارز جهانی جایگزین طال کرد. تیر 
امریکا به هدف خورد و جایگاه خود را به عنوان قدرت 
تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهان ثبت و بر کشورها 

تحمیل کرد.
بیش تر کشورها توافق کردند که به جای طال، دالر 
دالرهای صادرشده،  میزان  به  امریکا  و  ذخیره کنند 
در خزانه خود طال نگه داری کند. بانک های مرکزی 
طریق  از  را  خود  دالر  ذخایر  می توانستند،  کشورها 
بانک مرکزی )فدرال رزرو( امریکا به طال تبدیل کنند. 
بر ضمانت  متعهد  توافق نامه،  این  بر  تکیه  با  امریکا 
کشورها  مرکزی  بانک  شد.  بین المللی  پولی  نظام 
و  رایج خود  ارز  بین  را  تبادله  نرخ  که  کردند  تعهد 
دالر امریکا ثابت نگه دارند. اگر ارزش پول یک کشور 
به  مرکزی  بانک  آن گاه  یابد،  کاهش  دالر  به  نسبت 
می شود.  عمل  وارد  بازار  در  ارز  آن  گسترده  خرید 
در  و  پول  آن  عرضه  کاهش  باعث  خریدی،  چنین 
نتیجه افزایش قیمتش می شود. اگر قیمت ارز خیلی 
باال می رفت، بانک مرکزی به چاپ بیش تر آن روی 
و در  افزایش عرضه  باعث  امر  این  می آورد؛ چرا که 
نتیجه کاهش قیمت ارز مورد نظر می شود. این روش، 
یک سیاست پولی است که بیش تر توسط بانک های 

مرکزی برای کنترل تورم استفاده می شود.
تجاری  جنگ  ختم  و  کاهش  بر  فوق  کشورهای 
قیمت  کاهش  از  اساس  این  بر  که  کردند  تعهد  نیز 
نکنند.  استفاده  تجارت  افزایش  جهت  خود  ارزهای 
در  را  جهان  در  طال  عرضه  سوم  دو  متحده  ایاالت 
ارز دیگری  دالر هیچ  به جز  بنابراین،  اختیار داشت، 
این  تا  نبود  از پشتوانه طال برخوردار  اندازه کافی  به 
مقدار از طال را به عنوان جایگزین برگرداند. وقتی دالر 
ارزها  به سایر  ارزش آن نسبت  و  جایگزین طال شد 
دالر  برای  بیش تری  تقاضای  امر  این  یافت،  افزایش 
ایجاد کرد. همه چیز خوب پیش می رفت، رشد سریع 
در اقتصاد و تجارت جهانی سبب افزایش تقاضا به دالر 
شد. با گذشت دو دهه، مشاهده شد که حجم دالر در 
بانک مرکزی اروپا بیش تر از طالی موجود در امریکا 
است. امریکا به اندازه دالر موجود، طال نداشت و دالر 
از  بیش  منتشر می کرد. حجم  و  بی پشتوانه چاپ  را 
تورم، کسر  افزایش  اروپا سبب  بازارهای  حد دالر در 
بیالنس تجاری امریکا، کاهش رشد اقتصادی و موجی 
کنترل  بدون  شد.  امریکا  فضای  در  بی اطمینانی  از 
قیمت، سرمایه گذاران به تجارت کاالها روی آوردند. 
نرخ طال چهار برابر شد و در نتیجه دولت ها شروع به 
تبدیل دالرهای خود به طال کردند. اوضاع بدتر شد. 
در سال ۱9۷۱ در یک تصمیم ناگهانی، ایاالت متحده 
رابطه میان دالر و طال را لغو کرد. این تصمیم یک طرفه 
امریکا نقطه پایان بر یک نظام پولی کاماًل مشورتی در 
جهان بود. پس از فروپاشی این نظام پولی، استندرد 
طال عماًل نقض شد. وقتی که این توافق از بین رفت 
و ارتباط بین دالر و قیمت طال کاماًل قطع شد، دالر 
ارزهای  برای  پشتوانه ای  و  پولی  استندرد  به  تبدیل 
خارجی شد. به مرور زمان، بقیه کشورها نیز سیستم 
پول کاغذی را جایگزین سیستم پول تک فلزی طال و 
نقره کردند. پول کاغذی با پشتوانه طال در کشورهای 
بودند  موظف  مرکزی کشورها  بانک  رایج شد.  دیگر 
به میزان طالیی که در اختیار دارند، اسکناس منتشر 

محصولی را به یک شرکت پاکستانی یا ایرانی بفروشد 
و شرکت های مذکور مجبور شوند دالر یا پول کشورش 
را  بتوانند محصول  تا  تبدیل کنند  افغانی  پول  به  را 
بخرند، جریان دالر یا کلدار پاکستانی به سمت پول 
با  است.  افغانی  ارز  برای  تقاضا  نشان دهنده  افغانی، 
این کار، در کنار این که تقاضا برای ارز افغانی ایجاد 
می شود، جایگاه آن در بازارهای مالی خارجی نیز رشد 

می کند و ارزش آن بیش تر می شود.
و  عرضه  با  تنها  نمی توانیم  پولی،  مدرن  در سیستم 
تقاضا ارزش ارز را تعیین کنیم؛ بلکه در بازار آزاد ارز 
صورت  به  سیاسی  و  اقتصادی  دیگر  عوامل  چندین 
و  دارد  تأثیر  آن  تقاضای  و  عرضه  باالی  مستقیم 
خارجی  ارز  مقابل  در  افغانی  پول  نرخ  تعیین کننده 
است. عوامل اثرگذار بر کاهش ارزش افغانی در برابر 

دالر امریکایی قرار زیر است:

1- دالر؛ پول امن: دالر به عنوان امن ترین پول در 
قیمتی  فلزات  از  است. حتا  قبول شده  سطح جهان 
بیش تر مورد پذیرش کشورها است. نرخ تورم در ارز 
دالر کم تر است، به همین دلیل در صورت نوسانات 
پولی نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مردم عام و دولت ها 
چنین  در  می کنند.  اقدام  امریکایی  دالر  خرید  به 
در  حتا  سرمایه گذاران،  و  مردم  دولت ها،  حالت ها، 
دالر عوض کنند.  با  را  تالش هستند که ذخایر طال 
زاویه صدمه بزرگ دیده  از همین  افغانستان  اقتصاد 
است. خرید و فروش خانه، هزینه گرو، کرایه، خرید و 
فروش وسایط نقلیه و دارایی های منقول و غیرمنقول 
و  زمین  از  دالر  فرار  و  قاچاق  انجام می شود.  دالر  به 
ترانسپورت هوایی بیش از حد است. تقاضا برای دالر 
افغانستان  روستاهای کوچک  در  و حتا  خانه  هر  در 
وجود دارد. هر دادوستد تجارتی که به ارزش بیش تر 
از ده هزار افغانی باشد، به دالر صورت می گیرد. تقاضا 
به پول افغانی در والیات جنوب شرقی و غربی به زیر 

45 درصد رسیده است و لیالم دالر امریکایی توسط 
بانک مرکزی براساس کدام برنامه ای از قبل طرح شده، 

پیش نمی رود.

ضعیف  عمل کرد  و  سیاسی  بی ثباتی   -2
ناامنی  سیاسی،  ثبات  موجودیت  عدم  اقتصادی: 
شکننده  اقتصاد  ضعیف  عمل کرد  و  اقتصادی 
گذاشته  منفی  اثر  کشور  ارز  قدرت  روی  افغانستان، 
است. آشفته گی سیاسی، برای سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی نگران کننده است و سرمایه گذاران، سرمایه 
بیرون  از کشور  را  و پول شان  تبدیل  دالر  به  را  خود 
می کنند. این مسأله سبب شده است که تقاضا برای 
خرید دالر افزایش یابد و حجم ارز افغانی در بازار های 
افغانی  ارز  پس  شود.  بازار  ضرورت  از  بیش تر  مالی 
نتوانسته است ارزش خود را در مقابل دالر حفظ کند.

به  این پدیده در کشورها  3- کسر بودجه دولت: 
کشورهایی  در  می کند.  عمل  متفاوتی  شکل های 
افغانستان،  مانند  هستند،  بیش تر  بدهی  دارای  که 
استقراض های پی گیر اعتبار دولت را کاهش می دهد. 
در افغانستان کسر بودجه معنای متفاوتی دارد و به 
نحوی متفاوت و بسیار مخرب تری عمل می کند. عامل 
اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است، 
نرخ تورم داخلی در مقایسه با نرخ تورم خارجی است. 
نرخ تورم پول افغانی در واقع باالتر از نرخ تورم دالر 
و  کاهش  را  داخلی  پول  ارزش  هم  عامل  این  است. 

ارز یک کشور  و قدرت خرید  ارزش  بنابراین،  کنند. 
رابطه مستقیم با حجم طالیش در بانک مرکزی داشت 
افزایش پیدا می کرد، به همان  و هر قدر میزان طال 
پیمانه ارزش و قدرت خرید پول کاغذی باال می رفت. 

همین طور توازن در سیستم اقتصادی برقرار بود.
از سال های ۱9۷۱ و ۱9۷۳ تاکنون، پشتوانه ارز و طال 
در نرخ ارز نقش ندارد. تحقق اهداف بزرگ دولت ها 
نقش خوبی در نرخ ارز بازی می کند. اگرچه در اقتصاد 
مدرن بیش تر کشورها برای تسریع رشد اقتصادی و 
از بیکاری که معضله جهانی است، در تالش  رهایی 
پایین نگه داشتن نرخ ارز خود هستند. چین، روسیه، 
کانادا، پاکستان، هند و حتا ایران، از جمله کشورهایی 
هستند که عالقه ای برای افزایش نرح ارز خود در برابر 
ارز خارجی، به خصوص دالر امریکایی، ندارند. کشور 
چین نمی خواهد هزینه نیروی کار باال برود. چینی ها 
با کاهش عمدی نرخ ارز خود هزینه واردات کاالهای 
بیالنس تجاری  و  افزایش می دهند  را  دیگر کشورها 
چین از نظر صادرات فراوان مثبت است. دونالد ترمپ، 
رییس جمهور پیشین امریکا، بارها از این پالیسی پولی 

چین انتقاد کرد و آن را ناعادالنه خواند.

نظام ارزی
1- نظام ارزی ثابت: بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز را 
برعهده دارد. دولت تمام منابع را در اختیار خود قرار 
می دهد و امور ارزی نیز توسط دولت و بانک مرکزی 
کشورها کنترل می شود. دولت و بانک مرکزی نرخ ارز 
را برای یک زمان معین در محدوده مشخص پایین و 
باال تعیین می کنند. این سیستم در کشورهایی حاکم 
است که دارای نظام متمرکز و سوسیالیستی هستند.

2- نظام ارزی متغیر: در نظام ارزی متغیر، نرخ ارز 
مبتنی بر عرضه و تقاضای آن در بازار است. قیمت ارز 
بانک مرکزی  دارد.  تقاضا  و  با عرضه  رابطه معکوس 

قیمت ارز را در اختیار بازار آزاد قرار داده و این بازار 
و نقش  تقاضا شکل گرفته است  و  بر عرضه  مبتنی 
بازار  در  ارز  قیمت  دارد.  ارز  نرخ  تعیین  در  خوبی 
برود.  پایین  یا  باال  مردم  تقاضای  براساس  می تواند 
عرضه کننده گان  و  تقاضاکننده گان  نظام،  این  در 
مشخص  را  ارز  نرخ  خارجی  عامل  دخالت  بدون 
بازار  بی ثباتی  زمان  در  احتیاطی  تقاضای  می کنند.  
تأثیرات مخربی در این نوع نظام ارزی دارد. در نظام 
ارزی متغیر، وضعیت واقعی اقتصاد کشور در نرخ ارز 
منعکس می شود. سیستم نرخ ارز متغیر در افغانستان 
حاکم است؛ یعنی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار 

خارجی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود.
افغانستان در شرایطی قرار دارد که به جای  اقتصاد 
بانک مرکزی و دولت، تحوالت اخیر در کشور نقش 
اصلی را در تعیین ارزش پول افغانی بازی می کند. از 
بازار ارز از وضعیت عادی خارج شده و  آن جایی که 
تحت تأثیر تحوالت سیاسی منطقه ای و جهانی قرار 
شده،  متزلزل  کشور  اقتصاد  دلیل  همین  به  گرفته؛ 
دامنه جنگ، ناامنی و خشونت گسترش پیدا کرده و 
در این اواخر بحث خروج نیروهای خارجی و سقوط 
اسعار  بازار  طالبان،  دست  به  والیات  و  ولسوالی ها 
خارجی، به خصوص دالر را گرم کرده است. مجموع 

این عوامل، سبب سقوط ارزش افغانی شده است.
همانند همه بازارها، وقتی تقاضا برای یک ارز افزایش 
یابد، ارزش آن نیز در مقابل ارز دیگر بیش تر می شود. 
برای مثال، اگر یک شرکت در والیت ننگرهار یا هرات 

قیمت پول خارجی را افزایش می دهد.

4- رکود اقتصادی: اقتصاد افغانستان نتوانسته است 
در بیست سال گذشته پنج مرحله دوران اقتصادی را 
بپیماید. اقتصاد کشور بیش تر اوقات در مرحله رکود 
بوده، ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد 
تولیدی نیز کم بوده، همیشه ارز کشور در مقابل سایر 
ارزها ضعیف عمل کرده و ارزش خود را از دست داده 

است.

جمله  از  افغانستان  دولت  دولت:  بدهی   -5
کشورهایی است که دارای بدهی خارجی بلند است. به 
همین خاطر نتوانسته است سرمایه خارجی را جذب 
کند که این موجب افزایش تورم در بخش کاالهای 
از  وقتی  خارجی  سرمایه گذاران  است.  شده  وارداتی 
افزایش بدهی دولت مطلع می شوند یا آن را پیش بینی 
می کنند، فوراً سرمایه خود را به دالر تبدیل می کنند؛ 
سرمایه شان  بودن  مصون  برای  تضمینی  دالر  چون 
است و تقاضا برای پول افغانی کاهش پیدا می کند و 

این پول ارزش خود را از دست می دهد.

6- نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره، روی ارزش ارز 
و نرخ تبدیل آن به دالر اثر می گذارد. نرخ  ارز خارجی، 
نرخ بهره و نرخ تورم با هم رابطه نزدیک دارند. نرخ بهره 
در افغانستان نظر به شرایط زنده گی مردم و وضعیت 
اقتصادی باال است. شرایط سخت اقتصادی باعث شده 
است که عالقه وام دهنده گان به سرمایه گذاری کاهش 
پیدا کند و بی اعتمادی قرضه دهنده گان بیش تر شود. 
عدم موجودیت تضمین برای وام، مصون نبودن سرمایه 
و مکانیسم سخت قرضه دهی سازمان های مالی سبب 
است،  نتوانسته  افغانستان  و  کاهش درآمدشان شده 
سرمایه گذاری خارجی را جذب کند. به همین دلیل 
از  روز  به  روز  و  ندارد  افغانی وجود  پول  برای  تقاضا 

ارزش آن کاسته می شود.

خارجی  دادوستد  وضعیت  خارجی:  مبادالت   -7
بیالنس  کسر  دارای  دولت  نیست.  مثبت  افغانستان 
از  واردات و بدهی خارجی ما بیش تر  تجارتی است. 
به  خارجی،  ارز  برای  تقاضا  بنابراین،  است.  صادرات 
صعودی  سیر  همیشه  عرصه  این  در  دالر  خصوص 
داشته است، کاهش در این درآمدها به دلیل بیش تر 
بین رفتن  از  باعث  به صادرات،  واردات نسبت  بودن 
تراز صادرات و واردات  ارزش پول کشور شده است. 
مستقیماً بر نرخ ارز تأثیر داشته است. این به این معنا 
است که کشور برای به دست آوردن کاال و خدمات 
باید ارز خارجی بیش تری پرداخت کند؛ در حالی که 
آن  به  که  است  چیزی  از  کم تر  واردشده  ارز  میزان 

نیاز داریم.

مالی  بازارهای  در  سیاه  پول  نقدینگی:  نرخ   -۸
نرخ  مالیاتی  فرار  دلیل  به  است.  زیاد  افغانستان 
از  بیش  نقدینگی  است.  بلند  کشور  در  نقدینگی 
بازارهای سیاه است.  حد نشان دهنده عرضه پول در 
مداخله ارزی در نهایت باعث کاهش ارزش ارز ملی در 

برابر دالر شده است.

9- نرخ تورم: تورم در اروپا و امریکا سالنه دو درصد 
در نظر گرفته شده است. در مجموع نرخ تورم پولی 
تورم در بخش  است.  بوده  افغانستان 4.۱ درصد  در 
تورم در  مثال،  عنوان  به  است.  باال  وارداتی  کاالهای 
مواد غذایی و نوشیدنی ۱۲.9 درصد و لباس و پوشاک 

9.۲ درصد بوده است.

10- میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری: 
بیکاری و میزان پایین تولید ناخالص داخلی از جمله 
ارز  تقاضای  و  عرضه  باالی  که  است  دیگری  موارد 
داخلی تأثیر دارد و روی نرخ پول افغانی منفی عمل 

می کند.

سخن آخر
این موارد اساسی ترین دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور 
است. باید توجه داشت که پیچیده گی و دالیل زیادی 
در کاهش یا افزایش نرخ ارز وجود دارد و اغلب اوقات 
چندین عامل به طور هم زمان موجب نوسانات در بازار 

ارز می شود.
افغانستان  دولت  فوق الذکر  عوامل  به  نظر  اگرچه 
نمی تواند  و  است  ناتوان  افغانی  ارز  ارزش  کنترل  در 
بیرون شود؛ ولی  این بحران پولی  از  در مدت کوتاه 
ارگان های دولتی مربوطه باید در ایجاد تقاضا و ایجاد 
کنند،  تالش  کشور  از  خارج  و  داخل  در  پولی  بازار 
دادوستد تجارت داخلی را که به دالر صورت می گیرد، 
منع کنند و این انگیزه  که دالر پول امن تری است، از 

اذهان عامه بیرون شود.

کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی؛

پول ملی کشورها دارای اهمیت و جایگاه خاص بین ملت ها و دولت ها 
است و در بعضی حاالت، از قدرت اقتصادی یک دولت در سازمان های 

بین المللی نماینده گی می کند. اگرچه پول افغانی نسبت به پول 
کشورهای همسایه و منطقه از ارزش باالیی برخوردار است؛ ولی 
نتوانسته نقش خوبی در عالج اقتصاد شکننده افغانستان بازی کند.
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آواره گان جنگ دایکندی از بی توجهی دولت 
شکایت دارند

حمله های  از  ماه  دو  حدود 
طالبان  پی هم  تهاجمی 
والیت  پاتوی  ولسوالی  بر 
پی  در  می گذرد.  دایکندی 
و  طالبان  میان  درگیری 
نیروهای امنیتی، بیش از دو هزار 
خانواده از بخش های مختلف این 
این خانواده ها  آواره شده اند.  دیگر  مناطق  به  ولسوالی 
بیری  لوره شیو، زین، کاریزک،  از روستاهای سرتگاب، 
و چندین روستای دیگر آواره و در قریه »قخور« مرکز 
مرکز  و  کیتی  ولسوالی  کیسو  روستای  پاتو،  ولسوالی 

والیت دایکندی پناه برده اند.
نیلی، مرکز  پاتو که در یک کمپ در  آواره گان جنگ 
دایکندی، بودوباش دارند، از بی توجهی دولت شکایت 
دارند و می گویند که اداره محلی و نهادهای همکار به 

وضعیت نامناسب آن ها توجه چندانی نکرده اند.
نورمحمد، از بی جا شده گان جنگ پاتو، به روزنامه ۸صبح 
می گوید که چند روز می شود با خانواده اش از روستای 
اسپرمی این ولسوالی به شهر نیلی آواره شده ، اما تاکنون 
هیچ کمکی دریافت نکرده است. نورمحمد می افزاید که 
خانواده  چهارده نفری اش در وضعیت بسیار نامناسب به 
سر می برد. او می گوید که چند بار به اداره های دولتی 
مراجعه کرده، اما کسی صدایش را نشنیده است: »به 
من گفتند کسانی  که در کمپ جابه جا شده اند، به آن ها 

کمک می کنیم، اما برای دیگران نه.«
از دو ماه به این  این بی جاشده  هم چنان می گوید که 
طرف، طالبان هفت بار بر روستای شان )اسپرمی( حمله 
کرده اند که در پی درگیری میان خیزش های مردمی و 
جنگ جویان طالبان، ۲5 نیروی خیزش مردمی و چهار 
سرباز پولیس کشته شده اند. به گفته  نورمحمد، طالبان 
پس از تصرف روستای اسپرمی، با شکستن دروازه ها، 
این  باشنده گان  اموال  و  شده  مردم  خانه های  داخل 

روستا را با خود برده اند.
کیتی  ولسوالی  از  که  است  میان سالی  بانوی  بومانه، 
نیز  بومانه  است.  شده  بی جا  دایکندی،  مرکز  نیل،  به 
آتش  به  را  آن ها  خرمن  و  خانه  طالبان  که  می گوید 
نیز  بانو  این  برده اند.  با خود  را  دار و ندارشان  و  کشیده 
از بی توجهی دولت به وضعیت بی جا شده گان شکایت 
دارد. بومانه از دو ماه به این سو در نیلی به سر می برد. 
او نیز از وضعیت بد خانواده  یازده نفره اش یاد می کند. 
این بانو با گلوی پر از بغض می گوید که دو سال پیش 

بیش از ۲۳00 خانواده بی جا شده ناشی از جنگ در این 
اداره به ثبت رسیده اند. براساس معلومات علوی، از این 
میان 490 خانواده در منطقه »ُقخور« مرکز پاتو، ۸۷۲ 
خانواده در شهر نیلی و همین طور 9۳۶ خانواده دیگر در 
روستای »کیسو« ولسوالی کیتی در دو مرحله سروی و 

ثبت شده اند.
از سوی  خانواده  و ۸۳0  هزار  یک   به  که  افزود  علوی 
سازمان غذایی جهان )WFP( کمک های غذایی توزیع 
شده است. همین طور برای ۱۲4 خانواده دیگر در مرحله 
دوم کمک صورت گرفته است. این کمک ها شامل آرد، 
روغن، نمک و سایر کمک های اولیه می شود. برای 4۱۱ 
خانواده در منطقه قخوِر مرکز پاتو و 59۲ خانواده در 
روستای کیسو ولسوالی کیتی از طرف کمیساریای عالی 

شوهرش را در جنگ با طالبان از دست داده است، اما 
اکنون که خانه و کاشانه اش را نیز طالبان آتش زده اند، 

دولت و نهادهای کمک کننده به آن ها توجهی ندارند.
همین طور یک منبع دیگر از دایکندی می گوید که نبود 
برق، کمبود آب صحی آشامیدنی، مواد غذایی و سوخت، 
عمده ترین  از  تشناب،  و  حمام  نبود  البسه،  کمبود 

مشکالت در کمپ بی جا شده گان است.
اداره مهاجرین و عودت کننده گان دایکندی اما می گوید 
که کمک های الزم برای آواره گان جنگ ولسوالی پاتو 
صورت گرفته و بسیاری از شکایت ها و گزارش هایی که 

در این باره وجود دارد، حقیقت ندارد.
اداره  در  مجدد  ادغام  عمومی  مدیر  علوی،  مصطفی 
مهاجران دایکندی، به روزنامه ۸صبح گفت که تاکنون 

کمپل،   ،)UNHCR( متحد  ملل  سازمان  پناهنده گان 
ترپال، ظرف و کپسول گاز کمک صورت گرفته است.

عودت کننده گان  و  مهاجرین  اداره  مجدد  ادغام  مدیر 
دایکندی گفت، برای 5۷ خانواده ای که به کمپ بی جا 
کمک های  آورده اند،  پناه  دایکندی  مرکز  در  شده گان 
غذایی و غیرغذایی صورت گرفته است. طبق معلومات 
کمک  دایکندی،  مرکز  در  پناهنده گان  سایر  برای  او، 
مواد غذایی صورت گرفته و کمک های غیرغذایی نیز در 

آینده توزیع خواهد شد.
آقای علوی مشکل نبود برق در کمپ بی جا شده گان 
را پذیرفت، اما افزود که تالش ها برای تأمین برق این 
کمپ از سوی شرکت برشنا جریان دارد. وی نبود آب 
آشامیدنی، حمام، تشناب و کمبود البسه در کمپ بی جا 
شده گان را رد کرد و گفت که کمک های مورد نیاز برای 

آواره گان توزیع شده است.

دو ماه جنگ در پاتو؛ 130 جنگ جوی طالب کشته 
شده اند

مسووالن فرماندهی پولیس دایکندی تأیید می کنند که 
در جریان دو ماه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه 
طالبان در ولسوالی پاتوی این والیت، ۱۳0 جنگ جوی 
مردمی  و خیزش های  امنیتی  نیروهای  توسط  طالبان 

کشته شده اند.
پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  مالستانی،  نقیب اهلل 
دایکندی، با تأیید این آمار به روزنامه ۸صبح گفت که 
هرچند طالبان موفق به تصرف ولسوالی پاتو نشده اند، 
اما توانسته اند چندین روستا را در کنترل خود درآورند. 
هم  هنوز  بالقوه  به گونه  تهدیدات  که  افزود  مالستانی 
تا  نیز آماده گی دارند  امنیتی  نیروهای  اما  وجود دارد، 
مقام  این  گفته   به  کنند.  دفع  را  گروه  این  حمله های 
اسد،  دایکندی، طالبان یک شنبه شب، هفدهم  پولیس 
بر پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه راقل ولسوالی پاتو 
حمله کردند که در نتیجه یک افسر پولیس کشته شد .

آقای مالستانی افزود که در ولسوالی های کجران، نومیش 
و سنگ تخت وبندر دایکندی نیز تهدیداتی وجود دارد؛ 
اما وی اطمینان داد که  نیروهای امنیتی و خیزش های 
مردمی آماده گی کامل دارند تا طالبان را سرکوب کنند.
از سویی هم آماری که فرماندهی پولیس دایکندی به 
روزنامه ۸صبح ارایه کرده ، نشان می دهد که 4۶ تن از 
نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی در دو ماه اخیر در 

جنگ با گروه طالبان کشته و زخمی شده اند.

Islamic Republic of Afghanistan 
Directorate of Local Governance
Deputy Ministry for Municipalities 

Eshteghal-Zaiee Karmondena Project EZ-Kar
Procurement Unit

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارگانونو اداره

د شاروالیو معینیت
کارموندنی پروگرام

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره ارگانهاي محـلي
معینیت شاروالیها 
برنامه اشتغالزایی

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم داوطلبان رسانیده میشود که 
برنامه اشتغالزایی معینیت شاروالی ها اداره ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه خریداری لوازم 

تکنالوژی معلوماتی دارای کود نمبر
مبلغ  مجموعی  قیمت  به   D-54۸۲4 نمبر جواز  تحت  پوپل  معین  لوژستیکی  به شرکت خدمات  را 
۶.4۸4.۶۲0 )شش میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار و شش صد و بیست افغانی( افغانی اعطاء 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ 
نشر این اعالن الی ده )۱0( روز کاری طور کتبی توام با دالیل آن به برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت 
شاروالی ها اداره ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو کابل، وفق 

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

منعقد نخواهد شد.

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-225163-GO-RFB- Re-bid 

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، وزارت 
صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد تدارک فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه خویش را 
برای سال مالی۱400 تحت شماره داوطلبی                                       با جانب شرکت لوژستیکی 
وحید عثمان دارنده شماره جواز )D-۳5۳۱۱( و با آدرس پروان سوم، زرمت پالزا، مرکز کابل افغانستان، 
به قیمت مجموعی مبلغ)۱،9۷0،9۸۷( یک میلیون و نه صد و هفتاد هزار و نه صد و هشتاد و هفت 

افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت صنعت 
و تجارت واقع داراالمان، جوار شورای ملی سابقه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

(MOIC/NCB/G/14/005) 

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها و پالنگذاری

الیاس طاهری

مصطفی علوی، مدیر عمومی ادغام مجدد در اداره مهاجران دایکندی، به 
روزنامه 8صبح گفت که تاکنون بیش از 2300 خانواده بی جا شده ناشی 

از جنگ در این اداره به ثبت رسیده اند. براساس معلومات علوی، از این 
میان 490 خانواده در منطقه »ُقخور« مرکز پاتو، 872 خانواده در شهر 

نیلی و همین طور 936 خانواده دیگر در روستای »کیسو« ولسوالی کیتی 
در دو مرحله سروی و ثبت شده اند.
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امانویل ماکرون، رییس جمهور فرانسه و ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور ایران، تلفنی در ارتباط با برجام و مسایل 

منطقه، به خصوص لبنان، گفت وگو کرده اند.
این  در  فرانسه  جمهور  رییس  یورونیوز،  گزارش  به 
تا بدون فوت وقت  ایران خواسته  از  تلفنی  گفت وگوی 
به نقض تعهدات خود در چهارچوب توافق هسته ای سال 

۲0۱5 پایان دهد.
امانویل ماکرون هم چنین از تهران خواسته تا به سرعت 
رییس جمهور  گیرد.  سر  از  را  وین  هسته ای  مذاکرات 
دست یابی  راستای  در  تالش هایش  به  اشاره  با  فرانسه 
به راه حلی برای پرونده هسته ای ایران، تاکید کرده که 

هم چنان برای نقش آفرینی بیش تر آماده گی دارد.
ششمین دور مذاکرات هسته ای ایران و 4+۱ به همراه 
یعنی  جوزا(   ۳0( جون   ۲0 روز  امریکا،  متحده  ایاالت 
دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در وین 
به پایان رسید. هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات 

تعیین نشده است.
درباره  فرانسه  جمهور  رییس  الیزه،  کاخ  اعالم  بر  بنا 
وضعیت عراق و لبنان نیز با همتای ایرانی خود گفت وگو 
امیدواری  ابراز  هم چنین  ماکرون  امانویل  است.  کرده 
کرده که روابط بین فرانسه و ایران در راستای مواجهه 
بهتر با چالش هایی که دو کشور در جهان با آن ها روبه رو 

هستند، تقویت شود.
سایت ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده که ابراهیم 
رییسی در این گفت وگو که یک ساعت به طول انجامیده، 
تاکید کرده که هم امریکا و هم اروپایی ها باید به تعهدات 
هر  »در  است:  افزوده  وی  کنند.  عمل  برجام  در  خود 
منافع ملت  و  استیفا  ایران  باید حقوق ملت  مذاکره ای 

ما تامین شود.«
وی گفته است: »امریکایی ها با وضع تحریم های جدید 
تعهدات خود را به طور آشکار نقض کرده و حتا تحریم های 

جدید را به حوزه اقالم بشردوستانه هم کشاندند.«
ابراهیم رییسی در بخشی از سخنانش درباره برجام به 
»نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوی امریکا و هم چنین 
عدم پای بندی سه کشور اروپایی عضو برجام به تعهدات 

خود در این توافق بین المللی« اشاره کرده است.
حمل و نقل  امنیت  درباره  ایران  جدید  جمهور  رییس 
دریایی در خلیج فارس و دریای عمان نیز گفته است: 
حفظ  و  امنیت  تامین  به  نسبت  اسالمی  »جمهوری 
بازدارنده گی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بسیار 
جدی است و با عوامل سلب کننده امنیت مقابله خواهد 

کرد.«
ابراهیم رییسی درباره شرایط لبنان نیز گفته است که 
و  امنیت  ثبات،  جهت  در  که  اقدامی  هر  »از  از  ایران 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم لبنان باشد« حمایت و از 

همراهی فرانسه در این زمینه استقبال می کند.
وی هم چنین خطاب به همتای فرانسه ای اش گفته است 
منافع  »براساس  پاریس  با  روابط  توسعه  از  تهران  که 

مشترک و احترام متقابل« استقبال می کند.

ماکرون در گفت وگوی یک ساعته 
با رییسی:  

ایران بدون فوت وقت به نقض 
برجام پایان دهد

افزایش ۳۰۰ درصدی سود شرکت نفت 
آرامکوی عربستان

کوچک ترین نوزاد جهان 
پس از ۱۳ ماه به خانه رفت

سود آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در پی 
افزایش قیمت نفت ناشی از باال رفتن تقاضا، 

حدود چهار برابر شده است.
آرامکو گفته است که کاهش محدودیت های 
و  واکسیناسیون  افزایش  کرونا،  با  مرتبط 
همین طور اقدامات حمایتی دولتی برای کمک 
به فعالیت های اقتصادی و جبران خسارت های 
سوددهی  این  به  منجر  همه گیری،  از  ناشی 

شده است.
طبق گزارش بی بی سی فارسی، از ابتدای سال 
بازارهای  جاری میالدی، قیمت نفت خام در 

جهانی حدود ۳0 درصد افزایش داشته است.
سال  بقیه  برای  هم چنین  آرامکو  مدیرعامل 

۲0۲۱ ارزیابی مثبتی کرده است.
آرامکو که بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت 
این  خالص  درآمد  می گوید  است،  جهان  در 
میالدی  دوم سال جاری  در سه ماهه  شرکت 
دالر  میلیارد  به 5/۲5  افزایش  درصد  با ۲۸۸ 

رسیده است.
امین ناصر، مدیر عامل این شرکت، در بیانیه ای 
بازتاب  ما  دوم  سه ماهه  »نتایج  است:  گفته 
بازگشت قوی تقاضای انرژی در سراسر جهان 
اقتصادی  بهبود  روند  که  حالی  در  و  است 
و  استقامت  با  ما  گرفته،  سرعت  جهان  در 
انعطاف بیش تری وارد نیمه دوم سال ۲0۲۱ 

می شویم.«
موبیل«  »اکسون  انرژی  شرکت  گذشته  ماه 

امریکا نیز از افزایش ۷/4 میلیارد دالری درآمد 
خود در سه ماهه دوم سال خبر داد، در حالی 
که این شرکت در همین دوره در سال گذشته، 

یک میلیارد دالر ضرر داده بود.
شرکت »رویال داچ شل«، رقیب اروپایی آن ها، 
هم خبر از باالترین سود سه ماهه خود در بیش 

از دو سال داده است.
در پی کاهش محدودیت های مرتبط با کرونا 
و شروع فعالیت های اقتصادی، تقاضای جهانی 
نفت رو به افزایش است که منجر به افزایش 

قیمت نفت شده است.
صادرکننده  کشورهای  سازمان  توافق  از  پس 
نفت و متحدانش، گروه موسوم به اوپک پالس، 
برای کاهش تولید نفت خود، قیمت نفت خام 
برنت هم حدود ۷0 دالر در بشکه افزایش یافت.

بر  خام  نفت  قیمت  افزایش  وجود،  این  با 
راننده گان تاثیر می گذارد؛ چرا که هزینه تیل 

را باال می برد.
هفته گذشته سازمان نظارتی بریتانیا )آر ای سی( 
اعالم کرد که قیمت تیل در این کشور، پس از 
نه ماه افزایش پیاپی، به باالترین میزان خود در 

هشت سال گذشته رسیده است.
سازمان،  این  سخنگوی  ویلیامز،  سایمون 
هشدار داد که »قیمت ها در حال حاضر فقط 
یک طرفه و در جهت افزایش، پیش می رود و 
این روندی نیست که راننده گان بخواهند شاهد 

آن باشند.«

به گزارش دویچه وله فارسی، هزاران هکتار از جنگل ها 
این  است.  کالیفرنیا طعمه آتش شده  مراتع شمال  و 
شمار  به  شهر  این  تاریخ  بزرگ  آتش سوزی  دومین 
آتش  مهار  مشغول  آتش نشانی  مامور  هزاران  می آید. 
مهار  آتش  از  درصد   ۲۱ تنها  می شود  گفته  هستند. 

شده است.
از آتش سوزی »دیکسی« به عنوان دومین آتش سوزی 
بزرگ تاریخ کالیفرنیا یاد می شود. بر اساس اخبار منتشر 
شده، یک هزار و ۸۷۶ کیلومتر مربع طعمه شعله های 

آتش شده است.
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی درباره آتش سوزی 
دیکسی در شمال کالیفرنیا، سطح آتش سوزی در این 
برابر  با مساحت شهری هم چون هیوستون  را  منطقه 

می داند.
گفته می شود به چند روستای واقع در نزدیکی محل 
آتش سوزی آسیب های جدی وارد آمده است. هزاران 
نفر از شهروندان این منطقه ناگزیر به ترک خانه های 

خود شده اند.
از  سال  یک  زمانی  فاصله  در  دیکسی  آتش سوزی 

می دهد.  روی  سال ۲0۲0  آگست  بزرگ  آتش سوزی 
سطح مراتع و جنگل های آتش گرفته در آگست سال 
گذشته دو برابر مساحتی بود که این بار طعمه حریق 

شده است.
آتش سوزی دیکسی تا کنون تلفات جانی نداشته است؛ 
گرچه روز شنبه از مفقود شدن پنج نفر از شهروندان 

سخن رفته بود.
گزارش ها حکایت از آن دارد که دو نفر از این پنج نفر 

در امنیت به سر می برند، حال آن که از سرنوشت سه 
نفر دیگر اطالعی در دست نیست.

شعله های آتش دیکسی ۱4 هزار واحد ساختمانی را 
تهدید می کند. گفته می شود 400 ساختمان در اثر این 

آتش سوزی ویران شده  است.
ادامه  آتش سوزی  این  وقوع  علت  درباره  تحقیقات 
می دهد  احتمال  پاسیفیک  گاز  و  برق  شرکت  دارد. 
آتش سوزی در اثر افتادن یک درخت روی کابل انتقال 

برق روی داده باشد.
نمی شود؛  کالیفرنیا  به  محدود  جنگل ها  آتش سوزی 
یونان و ترکیه نیز در حال حاضر با آتش سوزی گسترده 

جنگل ها روبه رو هستند.
در  هم چنین  و  آتن  شمال  در  آتش سوزی  گرچه 
بخش های پلوپونز مهار شده، اما هنوز یونان و هم چنین 

ترکیه تا مهار کامل حریق فاصله دارند.
ساکنان  از  نفر   400 گزارش ها  طبق  حال  همین  در 
و گردشگران در سواحل آدریاتیک ایتالیا نیز به علت 
منتقل  امن  مکان های  به  آتش،  گسترش  احتمال 

شده اند.

آتش سوزی کالیفرنیا مساحتی به بزرگی شهر هیوستون را در بر گرفت

جهان  نوزاد  کوچک ترین  به عنوان  تولد  هنگام  که  نوزادی 
شناخته شد، پس از ۱۳ ماه درمان فشرده از شفاخانه ای در 
یو ژوان  به گزارش بی بی سی، کویک  سنگاپور مرخص شد. 
در زمان تولد فقط ۲۱۲ گرام یعنی به اندازه یک سیب وزن 

داشت و قدش هم تنها ۲4 سانتی متر بود.
مادرش در کم تر از ۲5 هفته از حامله گی اش، از طریق عمل 
سزارین زایمان کرد که بسیار کم تر از 40 هفته معمول بود. 
دارنده رکورد قبلی کوچک ترین نوزاد جهان دختری در ایاالت 
متحده بود که در بدو تولد در سال ۲0۱۸ فقط ۲45 گرم 

وزن داشت.
از  پس  مقرر  موعد  از  زودتر  ماه  چهار  را  او  ژوان  یو  مادر 
تشخیص پره اکالمپسی به دنیا آورد. این عارضه فشار خون 
بسیار خطرناکی است که می تواند به اندام های حیاتی بدن 

آسیب برساند و برای مادر و نوزاد کشنده باشد.
وزن یو ژوان در حال حاضر بسیار طبیعی تر و حدود ۶ کیلو 

و ۳00 گرم است.
به گفته مسووالن شفاخانه ملی دانشگاه سنگاپور که محل 
تولد این نوزاد دختر است، یو ژوان در ابتدا چانس کمی برای 

زنده ماندن داشت.
این شفاخانه در بیانیه ای گفته است: »این نوزاد با وجود همه 
عوارض مربوط به سالمتی اش در هنگام تولد، با پشت کار و 
الهام بخشیده و او را به یک نوزاد  رشد خود به اطرافیانش 
فوق العاده در دوران کرونا تبدیل کرده است؛ پرتوی امید در 

میان نابه سامانی ها.«
شیوه های  بود،  بستری  شفاخانه  در  که  مدتی  در  ژوان  یو 
مختلفی از درمان را دریافت کرد و برای زنده ماندن به انواع 

دستگاه ها تکیه داشت.
مراقبت  تحت  او  جسمانی  وضعیت  که  می گویند  پزشکان 
آن ها پیش رفت خوبی داشته و اکنون در وضعیتی است که از 

شفاخانه مرخص شود.
یو ژوان هنوز بیماری مزمن ریوی دارد و برای تنفس در خانه 
به کمک نیاز دارد. با این حال پزشکان می گویند انتظار دارند 

که او با گذشت زمان بهتر شود.
است  گفته  محلی  رسانه های  به  لینگ،  می  وونگ  مادرش، 
که تولد و اندازه یو ژوان برای او شوکه کننده بود؛ زیرا اولین 

فرزندش که یک پسر چهار ساله است، سر موقع به دنیا آمد.
والدین یو ژوان توانسته اند هزینه اقامت طوالنی او در شفاخانه 
را از طریق کمپین تامین سرمایه جمعی که معادل ۲۷0 هزار 

و ۶0۱ دالر جمع آوری کرده بود، پرداخت کنند.


